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De plaats van tekstanalyse in een institutioneel-poëticale benadering
Gillis J. Dorleijn (Rijksuniversiteit Groningen)
Abstract
In Netherlandic Studies, the so-called institutional approach of literature
and close-reading of (literary) texts generally are considered to belong to
different paradigms. This article explores the way the analysis of texts can
be used in institutional-oriented research. After a brief survey of the
institutional framework, mainly based on the work of Gisèle Sapiro and
the outcomes of the research program ‘The Impact of Conceptions of
Literature in the Literary Field’, in which developments on the bookmarket
are considered to be elementary for the study of literary history, guidelines
are formulated for the applicability of textual analysis to the study of
institutions and literary history. To this end, a distinction is made between
analysis of non-literary texts (essays, criticism, manifests and the like) and
analysis of literary texts, while issues like the acquirement of symbolic
capital and (self-)positioning (posture) including all kinds of discursive
and esthetical options made by the author are put forward as possible points
of relevance to a student of literary history.

1. Ontwikkelingen en perspectieven
De beoefening van de moderne Nederlandse letterkunde heeft zich de laatste jaren
meer dan vroeger opengesteld naar buiten en is een onderdeel geworden van de
literatuurwetenschap, die zelf weer is opgenomen in een nog bredere
cultuurwetenschap. Deze cultuurwetenschap oriënteert zich op haar beurt op andere
disciplines: de cultuurgeschiedenis (met uiteenlopende historische benaderingen),
de cultuursociologie en de cognitiewetenschappen, om me nu maar even te beperken
tot de drie in mijn ogen voornaamste disciplines die neerlandistische
cultuurwetenschappers het laatste decennium inspireren.1 Die drie disciplines zetten
elk eigen benaderingen in. Daarmee is het trio cultuurgeschiedenis, cultuursociologie
en cognitiewetenschappen onderling zowel theoretisch als methodisch onvergelijkbaar.
Maar in plaats van de verschillen te beklemtonen kun je ook naar
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de overeenkomsten kijken. Ze delen namelijk ook enkele basale inzichten omtrent
hun object: er is steeds sprake van een context waarmee literatuur wordt verbonden.
De tekst en alles wat ermee samenhangt is te relateren aan andere data - andere
teksten, actoren, patronen, ideologieën, maatschappelijke visies, verhoudingen en
posities, perceptie- en verwerkingscapaciteiten. Er is een zeker theoretisch framework
waarbinnen onderzoeksvragen kunnen worden geformuleerd die die relatie betreffen.
Want context op zichzelf bestaat niet, maar wordt in de onderzoeksopzet
geconstrueerd.2 In dit soort onderzoek kijkt men naar een werkelijkheid, probeert
men uitspraken te doen over verschijnselen, regelmatigheden en dergelijke binnen
die werkelijkheid, maar neemt men zelf een metapositie in ten opzichte van die
werkelijkheid. Al zal men in het dagelijks leven natuurlijk van die werkelijkheid
deel uitmaken. Ook de cognitiewetenschapper heeft een brein dat stimuli verwerkt.
Pavlov kwijlt even zeer als zijn hond.
Deze drie grof onderscheiden benaderingen moeten niet zonder meer vereenzelvigd
worden met onderwerpen of thema's, al is het duidelijk dat voor bepaalde thema's
de ene benadering beter geschikt is dan de andere. Gender zal allereerst
cultuurhistorisch benaderd worden, maar kan ook cultuursociologisch worden
onderzocht - het cognitiewetenschappelijke perspectief ligt hier echter minder voor
de hand. Voor alle duidelijkheid wil ik nog stellen dat het onderwerp literatuur en
levensbeschouwing (religieuze, levensbeschouwelijke, politieke, culturele identiteit),
dat de laatste tijd terecht in de belangstelling staat, inderdaad een onderwerp is en
niet een nieuwe benadering. Het gaat hier om een zeer actueel thema, dat op
verschillende manieren benaderd kan (en ook moet) worden. In de neerlandistiek
hebben we er al mooie staaltjes van kunnen zien, zoals het boek van Ruiter &
Smulders, het proefschrift van Mathijs Sanders en het work in progress van de
Antwerpse Vlaamse-Beweginggroep.3 Hierna zal ik echter, omdat de redactie mij
heeft gevraagd een lezing gegeven op het congres Achter de verhalen tot artikel om
te werken, het toch over een benadering hebben, aangezien dat de opdracht was van
de congresorganisatie.4 Dat speet en spijt mij eigenlijk, want thema's of beter nog,
vraagstellingen, zijn uiteindelijk interessanter dan benaderingen.
Meer specifiek luidde de opdracht in te gaan op de betekenis van het
onderzoekskader van De productie van literatuur voor de beoefening van de
Nederlandse letterkunde.5 In een van de vooraankondigingen voor het congres werd
vervolgens vermeld dat het boek De productie van literatuur voortkwam uit een
NWO-programma: het aandachtsgebied De impact van literatuuropvattingen in het
literaire veld, dat als doel had een institutionele en hermeneutische benadering te
verenigen. Hiermee werd door de congrescommissie een hardnekkige en onjuiste
beeldvorming voortgezet. Het aandachtsgebied Literatuuropvattingen had namelijk
allerminst die doelstelling. Het ging niet om de combinatie van institutionele en
hermeneutische benadering, maar om een combinatie van institutioneel en poëticaal
onderzoek - en dat is heel wat anders. Dat de congresorganisatoren Odile Heynders
als referent hadden uitgenodigd om het thema ‘integratie van tekstgerichte en
institutionele benadering’ van
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haar kant te belichten zou verder voedsel kunnen geven aan die onjuist beeldvorming.
Inderdaad zou men Odile Heynders' aanpak als hermeneutisch of tekstgericht kunnen
karakteriseren, terwijl het kader van het aandachtsgebied en De productie van
literatuur dat volstrekt niet is. Ik refereer aan een korte discussie die halverwege de
jaren negentig in het tijdschrift Spektator werd gevoerd, waarin Heynders het
aandachtsgebied onder vuur nam en waarin Kees van Rees en ik, als coördinatoren
van dat onderzoeksprogramma, reageerden en concludeerden dat het tekstgerichte
kader van Heynders en het contextgerichte (literatuursociologische en
literair-historische) kader van het aandachtsgebied zo zeer in uitgangspunten van
elkaar verschilden dat een echte discussie niet goed mogelijk was.6 Achter die
conclusie sta ik nog steeds. Heynders wil iets totaal anders dan wat wij voorstonden
en voorstaan. Zij wil teksten interpreteren, een lectuur tot stand brengen, in haar
geval onder andere door teksten van twee verschillende auteurs met elkaar te laten
spreken.7 Wij willen laten zien hoe literatuur wordt geproduceerd door actoren en
instanties in een sociale ruimte, en met productie wordt dan natuurlijk bedoeld hoe
literatuur materieel verschijnt, maar ook hoe ze symbolisch gestalte krijgt in het
gesprek over literatuur door critici, auteurs, uitgevers, boekhandelaren,
bibliothecarissen, leraren en zo meer, waarbij instanties en woordvoerders
verschillende posities ten opzichte van elkaar innemen. Wij zijn binnen dit
onderzoekskader niet geïnteresseerd in de betekenis van een gedicht of een roman.
Wij zijn hoogstens geïnteresseerd hoe actoren binnen collectieve institutionele kaders
betekenis geven aan teksten, omdat dit een vorm van gedrag is dat binnen de context
van materiële en symbolische productie onderzocht kan worden. Daarmee wil ik
tekstgericht onderzoek niet diskwalificeren, maar slechts vaststellen dat dat gewoon
een andere tak van sport is. Daarom is een discussie - zeker een herneming van een
discussie van ruim tien jaar geleden - onvruchtbaar. Je laat een tennisser en een een
voetballer niet discussiëren over een integratie van de regels van hun spel.
Maar het werd nog erger. Uiteindelijk bleek de hele eerste congresdag in het teken
te staan van het thema de integratie van institutioneel en tekstgericht onderzoek. En
dat betekende dat ik, de uitnodiging eenmaal aanvaard hebbende, er toch iets over
moest zeggen en dat ik eveneens in dit stuk erop moet ingaan. Kan binnen het
institutioneel-poëticale kader tekstinterpretatie een rol spelen en zo ja op welke wijze?
Voor ik hiermee begin nog even iets over dit institutioneel-poëticale kader.

2. De institutioneel-poëticale aanpak
De productie van literatuur heeft relatief veel aandacht gekregen. Die aandacht was
doorgaans kritisch, maar over het algemeen met veel begrip voor wat het boek wilde.
De receptie, maar eigenlijk vooral de ontwikkelingen van de laatste tien jaar binnen
ons vak overziend, denk ik te kunnen vaststellen dat het institutioneel-poëticale kader
niet alleen in de internationale literatuur- en cultuurwetenschap
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een belangrijke plaats heeft gekregen (ik noem voor de schooltalen Gisèle Sapiro,
Lawrence Rainey en de nuttige bundel Text und Feld),8 maar ook in de beoefening
van de literatuur- en cultuurwetenschap in Nederland en Vlaanderen en zelfs in de
beoefening van de Nederlandse letterkunde, die in dat opzicht internationaal zeker
niet achterloopt. Het aandachtsgebied heeft zo bezien impact gehad, al kan je het
ook bescheidener formuleren: het aandachtsgebied maakte deel uit van een trend en
heeft die in Nederland mede gestalte gegeven. Natuurlijk waren veel reacties, ik zei
het al, bijzonder kritisch en vaak ook heel adequaat.9 Het is dus niet zo dat met De
productie van literatuur het beste en laatste woord is gezegd. Integendeel, je zou
kunnen zeggen dat alles nog maar pas begint en dat er nog heel wat onderzoek verricht
moet worden, waarbij het veldtheoretische kader kan en moet worden aangepast,
want het is uiteraard niet heilig. Als we bijvoorbeeld eens kijken naar een van de
interessantste proefschriften die ik in de afgelopen paar jaar onder ogen heb gehad,
Een sociale geschiedenis van het schrijverschap tijdens de Belgische belle époque
van de Gentse historicus Christophe Verbruggen, dan zien we dat daar gebruik wordt
gemaakt van de veldtheorie, van netwerkanalyse, van ‘microhistorie’ en van bepaalde
specifieke sociaal-constructivistische inzichten. Van zo'n boek kunnen we leren.10
Basaal is ondertussen dat het object, literatuur, wordt opgevat als ingebed in
maatschappelijke ruimtes, waarbinnen zij een functie heeft voor de gebruikers of
door die gebruikers geacht wordt een functie te hebben. Elke benadering, of die nu
op Bourdieu is geïnspireerd of op inzichten van anderen, is daarmee in principe
zinnig, zolang die sociale ruimte maar in beeld komt. En zolang de onderzoeker
vragen stelt die op sociale relaties van actoren binnen die ruimte en op hun gedrag,
ook tekstueel gedrag, betrekking hebben.
Wie De productie van literatuur doorbladert zal zien dat binnen de beperkte
omvang en reikwijdte van dat boek zelf al een betrekkelijk grote variatie aan
onderzoeksmethoden en probleemstellingen is aan te wijzen. Je zou kunnen zeggen
dat sommige artikelen vooral volgens een sociaal-wetenschappelijk, kwantitatief
model werken en anderen meer met historische methoden. De bijdragen van Marc
Verboord en van Gert-Jan Johannes over het onderwijs zijn daarvan illustraties.11 En
als we buiten dit boek het institutionele kader bezien dan is de variatie nog veel
groter. Voor het literair-historisch onderzoek in cultuursociologisch perspectief, het
onderdeel van de institutionele benadering waartoe ik me hier wil beperken, is het
invloedrijke artikel van Gisèle Sapiro, ‘Literature between the state and the market’,
relevant.12 Ik geef de hoofdlijnen eruit weer.
Het ontstaan van literatuur valt samen met het ontstaan van een relatief autonoom
literair veld. Autonomie in deze zin betekent: vrij van inmenging van politieke en
kerkelijke overheden (via voorschriften, verboden, censuur, vervolging enzovoorts).
Die vrijheid (die natuurlijk altijd relatief is) werd in de meeste westerse landen ergens
in de negentiende eeuw bereikt dankzij de liberalisering van de markt. In het kader
van politiek en economisch liberalisme gingen de overheden hun invloed beperken
en de culturele productie werd aan de producenten overge-
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laten. Zo kon er een cultureel veld ontstaan: de overheid trok zich terug, de markt
ging werken. Zonder de ontwikkeling van een door economische factoren bepaalde
boekenmarkt is ‘literatuur’ niet goed te begrijpen. In landen waar in meerdere of
mindere mate de staatscontrole gehandhaafd bleef, zien we een verzet ontstaan:
literaire actoren verzonnen middelen om aan de controle te ontkomen en ontwikkelden
daarmee een collectief normsysteem met als kern dat literatuur autonoom moest zijn
en zich niet door heteronome normen van kerk en staat mocht laten leiden.13 In landen
met een politiek en economisch liberalisme ontstond een vrije markt, er kwamen
uitgeverijen die voor een groeiende groep steeds beter opgeleide consumenten gingen
produceren. Door de ontwikkelingen op de boekenmarkt kwam een nieuw type
schrijver op, de professionele auteur, die zich rond 1900 in beroepsverenigingen ging
organiseren. De broodschrijver manifesteerde zich, maar tegelijkertijd, dialectisch
daarmee verbonden, een normssysteem rond schrijven en schrijverschap dat de
kernactiviteiten van de auteur juist als autonoom zag, niet alleen ten opzichte van de
overheid, maar ook ten opzichte van de markt: een tweede vorm van autonomie,
merendeels een voorgewende autonomie, waarin het economische aan het oog werd
onttrokken.14 Er ontstonden twee polen in het veld, die van de commerciële literatuur
(broodschrijvers, uitgevers van bestsellers, consumentgericht, succes gemeten naar
verkoopsucces) en die van de eliteliteratuur (de autonome schrijver, de literaire elite,
de pure, echte literatuur, succes gemeten naar het oordeel van peers en experts).
De boekproductie begon enorm te groeien; op de markt van symbolische goederen
heerst altijd onzekerheid omtrent wat de behoeften van de consument zijn; middelen
om die te ondervangen zijn standaardisering, dat wil zeggen voortborduren op
bewezen succesformules, en overproductie (het ‘schot hagel’ stamt dus niet van Mai
Spijkers, maar is inherent aan een kapitalistische boekenmarkt, ook eind negentiende
eeuw). Die groei noopte de uitgevers paradoxalerwijs niet alleen direct succes na te
jagen maar ook naar lange-termijnsucces te zoeken. Dat betekende dat ze ook moesten
investeren in langlopende oeuvres en daarmee in auteurs die niet direct succesvol
waren. Zij ondersteunden dus ook de beperkte productie. Hieraan kan worden
toegevoegd, zoals Lawrence Rainey in zijn Institutions of Modernism heeft laten
zien, dat deze subgroep soms wel degelijk economisch rendabel kon zijn, namelijk
in gevallen waar er een nichemarkt ontstond van een culturele elite die zich wilde
onderscheiden en bereid was te betalen voor luxe-uitgaven en waarbinnen nieuwe
vormen van mecenaat gestalte kregen.15
Ondertussen deed de gigantische toename van het boekenaanbod de behoefte
ontstaan aan bemiddelaars die het aanbod konden reguleren: de kritiek ging groeien,
er kwamen meer tijdschriften en ook in week- en dagbladen ging een systeem van
kritische voorlichting ontstaan. Levensbeschouwelijke groeperingen die de liberale
markt vreesden gingen hieraan meedoen uit controleoverwegingen, zoals de
ontwikkeling van de kritiek in de verzuilde circuits bewijst. Er ontstond een
literatuuronderwijs dat de in het veld heersende inzichten omtrent literatuur
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doorgaf. Om de autonome pool van het veld te ondersteunen, die ondanks haar
nichemarktkarakter het in een commerciële setting vaak zeer moeilijk had, kon de
overheid ook op andere manieren weer gaan optreden: door regelingen rond
auteursrecht, rond de vaste boekenprijs, door het instellen van prijzen, door subsidies:
voor auteurs, voor uitgevers, voor bibliotheken, voor tijdschriften. En dan bevinden
we ons in een situatie anno nu.
Dit beeld is ondertussen vrij standaard geworden, maar ik heb het toch opgeroepen,
omdat Sapiro een en ander specifiek in een literair-historisch kader formuleert en
laat zien dat het heel vruchtbaar is de literatuurgeschiedenis in de context van
ontwikkelingen op de boekenmarkt te bezien. Literatuur zoals wij die nu opvatten
is onlosmakelijk verbonden met het ontstaan van een boekenmarkt. Dat werkt door
in de wijze waarop genres, en dus teksten, vormgegeven worden en een plaats krijgen.
Een genre als de roman bijvoorbeeld is bij uitstek een publieksgenre met alle
kenmerken van dien. Ik vind dit kader enorm inspirerend, juist omdat het open staat
voor veel verder onderzoek. En sommige van die onderzoeksvragen hebben
tekstgerichte aspecten.
Daarmee kom ik op de centrale vraag: Hoe kan binnen het institutioneel-poëticale
kader tekstanalyse worden toegepast? Let wel, geen integratie van tekstinterpretatie
en institutioneel onderzoek, maar wel: welke plaats neemt analyse van teksten in in
het institutionele kader? Want bij nader inzien kan tekstanalyse een rol spelen in het
institutionele onderzoek, vooral in het literair-historisch gerichte. Ik zal twee mogelijke
toepassingen van tekstanalyse in een institutioneel-poëticaal kader bespreken. De
eerste betreft de analyse van niet-literaire, meer bepaald literatuurbeschouwelijke
teksten. De tweede toepassing betreft de analyse van líteraire teksten. Ik zal bij dit
alles voornamelijk voorbeelden geven van onderzoek waar ik zelf mee bezig ben of
recentelijk mee bezig ben geweest.

3. Analyse van literatuurbeschouwelijke teksten
Analyse van één tekst
In het traditionele poëtica-onderzoek is het gebruikelijk om literatuurbeschouwelijke
teksten - manifesten, programmatische teksten, recensies - te analyseren teneinde er
de poëticale boodschap uit te halen. Maar het is ook heel goed mogelijk een dergelijke
tekst aan een institutionele lectuur te onderwerpen. Zo'n lezing kan alleen plaatsvinden
onder verdiscontering van de institutionele valenties van de elementen die in de tekst
worden genoemd. Die valenties zijn in de eerste plaats vast te stellen door naar de
relevante relaties te kijken die die elementen onderhouden met andere elementen die
op een of andere manier gekoppeld zijn aan posities in het veld en daarmee ook van
de geschiedenis ervan.
In het tijdschrift Neerlandica Extra Muros heb ik een demonstratie gegeven van
zo'n lectuur, in dit geval van een recensie uit NRC Handelsblad van Arie van den
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Berg over Koffers zeelucht, de tweede bundel van Hagar Peeters. Daarbij kwamen
ter sprake valenties als uitgeverijen, collega-critici, mentions van canonieke dichters
en dichtende generatiegenoten, literaire prijzen, genre-classificaties (in dit geval
podiumpoëzie versus ‘echte’ poëzie), debatten en allerlei literatuur-politieke
strategieën, waaronder legitimatiestrategieën, die in de retoriek - tekstuele operaties
dus - gestalte krijgen. Op een subtiele manier probeert Arie van den Berg Hagar
Peeters van een podiumdichteres (in die hoedanigheid was zij aangevallen door Ilja
Leonard Pfeijffer) tot een echte, ‘complexe’ dichteres te maken. Op de achtergrond
fungeert aantoonbaar de aanval op de podiumpoëzie van Pfeijffer zonder dat zijn
naam wordt genoemd. Ik citeer het slot van de recensie: ‘Het lijkt echter lang geleden
dat ze haar reputatie aan de theater- en cafévloer ontleende. Podiumpoëzie kun je
haar werk al lang niet meer noemen. Met Koffers zeelucht plaatst Peeters zich in de
top van de vaderlandse dichtersbent, pal naast al even jonge collega's als Alfred
Schaffer en Mustafa Stitou.’ De mentions aan het slot zijn veelzeggend. Inhoudelijk
is de vergelijking die Van den Berg legt tussen Peeters en Schaffer & Stitou leeg.
Schaffer is meer een hermetisch en Stitou een ‘filosofisch’ dichter. De classificatie
die hier plaatsvindt, is gebaseerd op leeftijd en vooral op hiërarchie: Stitou, en ook
Schaffer, behoren tot de erkende top van hun generatie (VSB-nominaties, geprezen
door critici als Pfeijffer) en tot die top moet nu ook Hagar Peeters worden gerekend.
Hier wordt duidelijk dat de criticus een poging onderneemt de poëzie van Peeters en
de sóórt poëzie die zij schrijft - niet hermetisch, niet filosofisch, maar ‘licht’ - te
legitimeren als een serieus te nemen weg naast die van twee alom geprezen dichters
van de voorhoede. Een prachtige vorm van gedrag - classificeren, andere hiërarchie
aanbrengen, legitimeren, positioneren - dat vooral ìn de tekst tot uiting komt. De
onderhavige tekst blijkt zelfs bijna louter uit (institutionele) context te zijn opgebouwd.
En heeft dus eigenlijk zonder die context geen betekenis. Een tekstanalyse kan dat
demonstreren.16
Uiteraard kan lectuur van een enkele recensie nooit het enig doel zijn van
literair-historisch onderzoek. Andere, verderstrekkende onderzoeksvragen dienen
daarvoor geformuleerd te worden, bijvoorbeeld met betrekking tot de kritische praktijk
en carrière van één recensent (in relatie tot andere recensenten), de praktijk in één
orgaan of soort orgaan (dagbladkritiek, tijdschriftkritiek) in een bepaalde periode (in
relatie tot andere organen) of de kritische praktijk rond één genre in een bepaalde
periode, waarbij welomschreven verwachtingen de vraagstelling moeten sturen. Wat
ik er hier mee wil aantonen is dat tekstinterpretatie - van een zakelijke tekst - niet
alleen mogelijk is bij literair-historisch onderzoek op institutionele basis, maar zelfs
noodzakelijk.

Analyse van een groep teksten
Uit voorgaande vloeit voort dat analyse van een grotere verzameling kritische teksten
binnen een institutioneel kader eveneens mogelijk is, en in feite ook nodig is om de
vragen te beantwoorden, in ieder geval in een literair-historische setting. In
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veel institutioneel onderzoek uit het verleden spelen deze bronnen en de lectuur ervan
overigens eveneens een rol. Ik noem als voorbeeld het proefschrift van Nel van Dijk
over de literatuurpolitiek van Ter Braak.17 In feite komen we hier in de buurt van een
vorm van discoursanalyse, maar dan onder nadrukkelijker verdiscontering van
institutionele posities en relaties dan doorgaans gebruikelijk is in een
discoursanalytische opzet. In zijn studie De weifelende ezel doet Joris Janssens
onderzoek naar het discours rond Nederlandse poëzie in Vlaanderen, dat heel goed
in overeenstemming is te brengen met het institutionele kader.18 Het voordeel van
een discoursanalytische aanpak boven een strikt intstitutionele is mogelijk theoretische en methodische kwesties even terzijde - dat die veel details uit een tekst
op subtielere wijze kan laten spreken en daardoor heel informatief kan zijn over
bijvoorbeeld positioneringen en strategieën.
Ik wil nog een voorbeeld geven, ontleend aan onderzoek waar ikzelf mee bezig
ben. Het gaat om de kritieken van Martien Beversluis, een uiterst productief dichter
uit het interbellum, die halverwege de jaren twintig radicaal socialist werd. Hij is nu
vergeten en dat kwam omdat hij fout was in de oorlog: hij was onder meer lid van
de NSB en de Germaanse Waffen SS en werd ook nog even burgemeester van Veere,
in oorlogstijd.19 Er is dus een ingrijpende wending in zijn carrière opgetreden en die
vond eind jaren dertig plaats: van radicaal socialist kwam hij plotseling in het rechtse
kamp terecht. Hij werd in 1939 - vanuit het niets - redacteur en poëziekronikeur van
De Nieuwe Gids. Dat tijdschrift was na de dood van Kloos in fascistische en
nationaalsocialistische handen gekomen. Beversluis is daar opvallend aanwezig. Wat
het meest opvalt is dat hij telkens weer bepaalde dichters en critici aanvalt. Beter
gezegd, zijn kritische attitude wordt in hoge mate bepaald door wat er in het literaire
veld gebeurt, vooral in het dominante deel ervan. Deze antagonistische opstelling
heeft te maken met bepaalde institutionele factoren, namelijk aspecten van het verloop
van zijn literaire carrière.
Twee thema's domineren Beversluis' negatieve bevindingen ten aanzien van de
literaire werkelijkheid van zijn tijd, iets wat te omschrijven valt als anti-moderniteit
en de gedachte dat de hedendaagse kritiek verkeerde paden wijst en niet in staat is
de nefaste ontwikkelingen een halt toe te roepen. Twee critici moeten het met name
ontgelden, Ter Braak en Hoornik, en daarmee ook twee richtingen. Ten eerste de
Forum-groep die haar invloed uitoefent in tijdschriften als Groot Nederland en Den
Gulden Winckel, en in dagbladen als Het Vaderland en de NRC. Ten tweede de
moderne jongeren uit het tweede helft van de jaren dertig die eveneens in de genoemde
tijdschriften te vinden zijn, later hun krachten zullen bundelen in Criterium en die
op den duur ook in de kunstkritiek van landelijk dagbladen doordringen.
De positioneringskwestie roept vragen op naar de geschiedenis van Beversluis'
loopbaan, zijn traject in het veld. Zijn daarin verklaringen te vinden voor zijn
opstelling? Ik meen dat die gevonden kunnen worden in een clash tussen Beversluis'
wens naar literaire erkenning, die aan het begin van zijn loopbaan heel duidelijk
blijkt,
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en het feit dat hij daarin uiteindelijk niet slaagt. Het gaat hier om aspecten van het
verloop van zijn literaire carrière en dus om institutionele factoren. Ik beschrijf die
in zes fasen.
Fase 1: de verwerving van erkenning. De jonge dichter Beversluis wilde al heel
jong de literatuur in. Hij schreef in de jaren 1910 brieven - onder meer aan Van Eeden
en Greshoff - om advies en hulp. Het lukte hem daarna toegang te krijgen: hij
publiceerde veel en regelmatig in tijdschriften en in boekvorm, onder andere bij Van
Dishoeck, een poëzieuitgever van naam die ook A. Roland Holst en Nijhoff in zijn
fonds had. Halverwege de jaren twintig had hij een zekere naam. Zijn reputatie nam
alleen nog maar toe door zijn contact met Dirk Coster. Coster was op dat moment
een hele grote. Hij had net De Stem opgericht, en dat werd door heel literair Nederland
als een belangrijke factor binnen het literaire centrum gezien. In dat tijdschrift
figureerde ook Beversluis. Nog belangrijker was Costers bloemlezing Nieuwe
geluiden, waarin een spraakmakende ordening van de contemporaine poëzie werd
gegeven. Elke bloemlezing legt een rangorde op en dat geldt zeker voor Nieuwe
geluiden. Beversluis kreeg een gunstige plaats in die hiërarchie: van hem werden
vier gedichten opgenomen, terwijl Marsman en Slauerhoff met slechts twee gedichten
waren vertegenwoordigd. Hij werd voorts door Coster in diens inleiding strategisch
ingezet: Beversluis is een gezonde kracht tegenover de ontsporingen van moderne
jongeren als Marsman en Van Ostaijen. De kritiek volgde Coster in dit positieve
beeld van Beversluis en de snelle herdruk van twee van zijn bundels duidt voorts op
een zekere erkenning van het publiek. Beversluis bevond zich op het hoogtepunt van
zijn roem.
Fase 2: afgewezen door de modernen. Er waren echter ook critici die minder
positief waren. En dat waren nu juist de jongeren die zich begin jaren twintig als
nieuwe smaakmakers op het literaire toneel hadden begeven. Zij gaven een andere
mening die ze in contrapunt met Coster en zijn bloemlezing formuleerden. Voor hen
ging de strijd om wie bevoegd was te oordelen over de nieuwe poëzie, een strijd
contra Coster, die in hun ogen de moderne poëzie geen recht deed. Vooral Nijhoff het aanstormend talent dat begin jaren twintig een nieuwe poëtica over het voetlicht
bracht - en Marsman, zelfverklaard leider van de modernen, vielen Costers
bloemlezing aan en in de slipstream daarvan wezen zij de poëzie van de door Coster
geprezen Beversluis ondubbelzinnig af. Vaardig in elkaar geflanste dichtwerkjes
waren het, meer niet.
Fase 3: terugslaan. Deze afwijzingen door enkele vooraanstaande nieuwe krachten,
die op dat moment bezig waren reputatie te verwerven in de dominante sectoren van
het veld, waren voor Beversluis moeilijk te verteren. Het ging juist zo goed! Hij
reageerde door terug te slaan. Marsman was op dat moment natuurlijk nog alleen in
een kleine voorhoede erkend en werd zelf door sommige traditionele, meer gevestigde
critici afgewezen. Nijhoffs positie was weliswaar al steviger, maar kende begin jaren
twintig nog niet de status van later. Beversluis voelde met de wind van een vrij brede
acceptatie in de rug (Coster, de gevestigde critici, uitge-
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vers- en publieksbelangstelling) zich vrij de aanval te kiezen. Zijn polemische aard
maakte hem daarvoor extra gedisponeerd.
Die aanval goot Beversluis in de vorm van een uitvoerig overzicht van de moderne
poëzie, die in 1924 verscheen, in Onze Eeuw.20 Hierin werd Marsman geattaqueerd
en met hem werden alle modernen als onechte dichters weggezet. Nijhoff kreeg ook
zijn trekken thuis, want hem werd verweten geen goed criticus te zijn, juist ook omdat
hij deze zelfde modernen de hoogte inschreef. Beversluis identificeerde daarmee een
scenario waarin men - de moderne jongeren en hun begunstigers - elkaar op het schild
hief, het gewone publiek miskende en de ware dichter uitsloot.
Fase 4: definitieve afwijzing. Deze aanval maakte weinig indruk. En dat is
begrijpelijk. Het podium waarop Beversluis zich begaf had weinig gezag. Onze Eeuw
was een zieltogend, kleurloos tijdschrift dat in zijn bestaan geen prominente rol in
het veld had weten te vervullen en dat enige tijd daarna ook ermee zou ophouden.
Beversluis zelf had ook geen enkel gezag. Hij had zich als criticus nog allerminst
bewezen. Zijn aanval kreeg dan ook weinig aandacht, al werden in het nieuwe
bolwerkje van de moderne jongeren, De Vrije Bladen, er wel enkele sneers aan
besteed. Roel Houwink legde de vinger direct op de gevoelige plek door te constateren
dat Beversluis helemaal geen criticus was en dat zijn ‘overzicht’ dus geen enkel
objectief kritisch doel diende: Beversluis is in tegenstelling tot de echte criticus
Nijhoff slechts ‘een dichter [die] eenvoudig kritiek gaat schrijven om zijn eigen werk
te verdedigen’.21 Beversluis was niet belangeloos en schond dus een basisregel van
het literaire veld: de echte literator oordeelt alleen ‘autonoom’.
Fase 5: in de marge van het socialisme. Beversluis bleef onverminderd poëzie
publiceren en hij zou enkele jaren daarna zich ook in zijn poëzie als socialist
profileren. Met deze carrièrewending, die ook economische gronden had, want hij
kreeg een baan bij de VARA, plaatste hij zich literair nog meer in de marge, zeker
als de door de kritiek al eerder gesignaleerde kwaal - veelschrijver, verstechnisch te
vaardig en daardoor niet echt - in zijn socialistisch werk de kop bleef opsteken. Door
alle vooraanstaande critici (Nijhoff, Marsman, Donker, Binnendijk, Houwink, Ter
Braak) werd Beversluis telkens buiten de literaire orde geplaatst. Zijn krampachtige
aanval in Onze Eeuw sneed geen hout. Zijn socialistische profilering leverde hem
evenmin literaire roem op. Hij mocht steeds niet meedoen.
Fase 6: wraak! Toen Beversluis dan in 1939 via zijn contacten in rechtse
bewegingen een vrijvallende positie in De Nieuwe Gids kon gaan innemen, dacht hij
eindelijk over een podium te beschikken om zijn gram te halen en zijn visie op de
literaire werkelijkheid, wat er verkeerd aan was en wie daarvan de schuldigen waren
over het voetlicht te kunnen brengen. De schuld lag bij de jongeren rond 1920 (Getij,
Vrije Bladen, Marsman, Van den Bergh) en hun opvolgers (Forum, Ter Braak, de
jongeren eind-jaren dertig als Ed. Hoornik en Eric van der Steen). Zijn antagonistische
opstelling tegen de dominante jongeren van eind jaren dertig heeft wortels die
teruggaan tot de jaren twintig, toen zijn pas verworven roem door de
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toenmalige jongeren was afgepakt. Nieuwe literaire roem heeft hij er overigens niet
mee verworven, want het podium - De Nieuwe Gids - waarop hij zich begaf had toen
geen enkel gezag meer.
Over deze casus valt meer te zeggen.22 Hier heb ik ermee willen illustreren dat
binnen een institutioneel-poëticale aanpak tekstanalyse een niet weg te denken rol
speelt. Want bovenstaande verhaal is voor een groot deel gebaseerd op interpretatie
van tekstuele bronnen: de Nieuwe-Gidskritieken, brieven, een bloemlezing (zowel
de samenstelling als de inleiding), recensies van het werk van Beversluis door anderen.
Die teksten heb ik moeten analyseren, dat wil zeggen mijn vraag naar positionering
en carrièreverloop en het daarmee samenhangend gedrag heb ik via interpretatie van
beweringen en voorts ook van retorische operaties of discursieve strategieën die in
teksten zijn waar te nemen, proberen te beantwoorden. Tekstanalyse heeft zo bezien
dus een wezenlijke plaats in een institutionele setting. Wel is ze is altijd gekoppeld
aan specifieke onderzoeksvragen die door dat institutionele perspectief zijn bepaald.
Tekstanalyse wordt ingezet om met behulp van teksten de data te construeren die
beantwoording van de onderzoeksvragen mogelijk maakt.
Literatuurbeschouwelijke teksten zijn dus een bron voor een bepaald type
institutioneel onderzoek. In het institutionele kader zijn we, nogmaals, op zoek naar
vormen van gedrag, zoals positionering en de verdeling van symbolisch kapitaal, om
een paar probleemgebieden te noemen die zojuist aan de orde zijn geweest. Dit gedrag
manifesteert zich voor een belangrijk deel als verbaal gedrag waarvan kritische
teksten, maar ook brieven, manifesten en dergelijke, uitingsvormen zijn.

4. Analyse van literaire teksten
Genreontwikkelingen
Maar hoe zit het met de literaíre tekst? Kan die een rol spelen in het institutionele
kader? Logisch gesproken zou dat wel moeten kunnen. Want indien de kritische tekst
als een manifestatie van het gedrag van de auteur kan worden opgevat, dan is er geen
reden om de literaire tekst daarvan uit te sluiten. Het schrijven van een gedicht is in
de kiem een positioneringsdaad, het publiceren ervan al veel meer (in een bepaald
orgaan, bij een bepaalde uitgever), kenmerken van het gedicht spelen daarbij eveneens
een rol - wie in de jaren tachtig van de negentiende eeuw of begin jaren zeventig van
de twintigste eeuw een sonnet schrijft geeft een strategisch signaal af. Ook de
propositionele inhoud van het gedicht, in de vorm van poëticale statements, kunnen
zoals dat met poëticale statements in kritieken gebeurt, als data worden gebruikt;
hetzelfde geldt voor mentions, specifieke woordvelden, intertekstuele referenties en
dergelijke. Kortom, het gaat niet om de interpretatie van de tekst - de toekenning van
betekenis aan die tekst - maar om het gebruik van aspecten van de tekst die als
indicatoren kunnen fungeren (binnen een specifieke probleemstelling) om bepaalde
onderzoeksvragen te beantwoorden. Het kan daar-
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bij zowel om inhoudelijke als formele (structurele) kwesties gaan, zoals ik zojuist al
heb aangeduid.
Ik geef kort een paar voorbeelden. Het eerste voorbeeld baseer ik op een observatie
uit het al genoemde artikel van Sapiro. Zij ziet met de ontwikkeling van een
grootschalige boekenmarkt een verandering in de positie van genres optreden. De
roman wordt het belangrijkst, poëzie raakt gemarginaliseerd. Dit heeft direct gevolg
voor de aard, de organisatie van de teksten. Romans moeten aansluiten bij een
publieksvraag: opzet, gekozen thematiek, toegankelijkheid en dergelijke zijn daarmee
aan bepaalde voorwaarden gebonden. Poëzie, waarin het grote publiek niet meer is
geïnteresseerd, kan het zich permitteren te experimenteren, duister te zijn, geschreven
te worden met de rug naar het publiek toe voor een kleine groep van gelijkgestemde
kenners. Dat de Tachtigers afscheid namen van de communicatieve, retorische poëzie
die qualitate qua publiekgericht was (en soms ook danig populair) en konden kiezen
voor het adagium poëzie van weinigen voor weinigen, hangt samen met het ontstaan
van nieuwe mogelijkheden in een nieuwe literaire ruimte. Natuurlijk zijn er ook
romanschrijvers die zich net als de dichters met ‘duistere romans’ op die nieuwe
‘autonome’ subsector van het veld gaan richten. Elk taalgebied heeft zijn Flaubert.
Deze romanciers kunnen daarmee dan wel expert-erkenning verwerven, maar
verkopen doen hun boeken zelden (voor Nederland denken we natuurlijk direct aan
Lodewijk van Deyssel). Dat deel I van À la recherche du temps perdu door
verschillende uitgevers is afgewezen - een roman waarin de hoofdpersoon er dertig
bladzijden over doet in slaap te komen kan niemand boeien, is de strekking van een
leesrapport23 - is begrijpelijk. Pas als Proust symbolisch kapitaal verworven heeft
voor het eerste deel van zijn boek is publicatie bij de Nouvelle Revue Française niet
meer problematisch: maar niet als roman maar als ‘poëzie-roman’, voor kleine kring,
in de modernistische nichemarkt. Kenmerken van teksten - in verband met de keuze
voor genre, voor bepaalde tekstuele procédés of thematiek die bij een genre passen
of daar juist vreemd aan zijn (zoals in Een liefde of in Du coté de chez Swann, waarin
onder meer op verschillende manier de narratie wordt gefrustreerd: door afwijkend
taalgebruik, door lyrische of essayistische passages en dergelijke) - moeten in dit
soort benaderingen aan de orde komen. In dit verband is het misschien ook wel eens
tijd andersoortige teksten te onderzoeken dan de geijkte highbrow-romans. Juist de
middlebrow-literatuur, de echte of verhoopte bestsellers, de publieksboeken, kunnen
binnen een institutioneel-literair-historisch kader belangwekkend studiemateriaal
opleveren. Ook vertalingen en teksten in de oorspronkelijke vreemde talen die in die
vorm binnen literaire circuits functioneerden moeten daarbij betrokken worden. Uit
een toptien van vertalingen uit 1932 blijkt dat niet de contemporaine eliteauteurs
(Joyce, Woolf, Dos Passos e.t.q.) het vertaallandschap bepaalden, maar de populaire
schrijvers (Edgar Wallace, Jack London, P.G. Wodehouse, Vicki Baum) alsmede
klassieke teksten (Goethe, Vergilius, Zola).24 Bij de bestudering van het publieksboek
kunnen tekstuele gegevens eveneens onderdeel van de data uitmaken.25 Daar komt
dan een grootschalige
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studie uit getiteld Van Herman Robbers tot Heleen van Royen. Ik zou zo'n boek graag
lezen. Want achter het verhaal van onze literatuurgeschiedenis zit een ander verhaal,
dat van de ontwikkelingen op de boekenmarkt. En het is heel goed mogelijk
tekstverschijnselen in het licht van die ontwikkelingen te interpreteren.

Positionering via de tekst
Een tweede voorbeeld betreft een complex vragen dat te maken heeft met
auteurspositionering, die natuurlijk in feite samenhangt met de hierboven besproken
relatie tekst en boekenmarkt. Hierbij kunnen we goed gebruikmaken van de notie
posture die door Jerôme Meizoz is ingebracht.26 Uitgaande van de gedachte van
Bourdieu dat actoren in het veld naar ‘objectieve’ posities streven, stelt Meizoz dat
een auteur zo'n positie in het veld kan bereiken, en ook een eenmaal ingenomen
positie kan proberen te veranderen, door hierover te ‘onderhandelen’, via zijn
zelf-presentatie, die dan posture wordt genoemd. Meizoz onderscheidt hierbij een
non-discursieve dimensie, hetgeen wordt omschreven als het geheel van non-verbale
gedragingen van de auteur om zichzelf te presenteren (tot aan kleding toe) en een
discursieve dimensie (ethos discursif). Deze laatste - die uiteraard sterk verbonden
is met de institutionele positie van de auteur - omvat onder andere allerlei verbale
zelfmanifestaties via essays, interviews, programmatische geschriften en dergelijke
‘werkextern-poëticale’ uitingen meer, maar ook via keuzes die in de literaire werken
zelf worden gemaakt: behalve ‘expliciet werkintern-poëticale’ uitingen kunnen dat
ook kwesties van option esthétique zijn, zoals genre en stijl.
In een korte bijdrage in Nederlandse Letterkunde heb ik geïllustreerd hoe muzikale
referenties in de tekst als option esthétique, dus als positioneringsmiddel, kunnen
worden geïnterpreteerd.27 Maar ook andere tekstaspecten kunnen uiteraard
positionerend werken. Ik verwijs naar Luceberts optreden in Den Haag bij de
uitreiking van de Huygensprijs in 1965. In plaats van een gewoon dankwoord leest
hij een lang en duister gedicht voor, ‘Jazz and poetry’, waarna het Misja
Mengelbergkwartet optreedt. Het gedicht zal voor de meeste aanwezigen, de dan
gebruikelijke notabelen, volkomen onbegrijpelijk zijn geweest. En dat was ook de
bedoeling, want Lucebert wilde zich in die fase van zijn carrière nadrukkelijk laten
zien als een kunstenaar die zich tegen het maatschappelijke establishment keerde.
Zijn poëtische tirade is doorspekt met subversieve uitspraken tegen machthebbers:
er wordt schamper gesproken van ‘wereldhandel en wereldmacht’, van een ‘uitvreter
[...] / met het winnende paard onder de reet / en een sigaar nat van
bergbeklimmerszweet / en ogen vochtig van gerechtigheid’; de dichter verklaart
luide: ‘wij zijn tegen zegetochten / alexander een mythische held, / caesar een nobele
schurk, / napoleon een patser, / en wat de rest aangaat uw neus passeerde toch de
vuilnisbelt / van recente idealen?’ en de recente idealen kunnen gevoeglijk met Hitler,
Stalin, politionele acties, atoomdreiging, Korea- en Vietnamoorlog en dergelijke
worden verbonden. Er zullen voorts vast vertegenwoordigers van Haagse ministeries
onder het publiek hebben gezeten die zich vaag hebben aangesproken gevoeld door
een
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passage als deze: ‘terwijl er toch zoveel edele mensen dagelijks vochtige ogen hebben
/ van het oprechte zweet op de ministeries zelfs op de hoogste posten / wemelt het
van lieden die hun ongeluk niet op kunnen’. Er waren bovendien zakenmensen onder
de toehoorders die not amusedwaren door een regel als: ‘de muffe moot grote
grijnzende klootzak vol grofgeld’. De spanning in de zaal, ook de spanning tussen
een zich als anti-establishment opstellende kunstenaar - in zijn poëzie - en de
gevestigde maatschappelijke orde wordt gedemonstreerd door wat erna gebeurde.
Het notabele publiek vol ‘kerels die dichters honoreren die ze nooit [eerder] hebben
aangehoord of gelezen’ applaudiseert erg beleefd, te beleefd. Drummer Han Bennink
vertelt aan een journalist: ‘We [de band] kwamen daar toen binnen, nou het leek het
proces van Neurenberg wel. Zo zaten die mensen erbij. Dus toen zijn we er met Piet
(Noorddijk) even extra tegenaan gegaan. Het was te gek, ik zat te gillen achter het
slagwerk.’ De journalist die Benninks woorden optekent verhaalt wat er verder
gebeurde. ‘Burgemeester Kolfschoten van Den Haag leverde daarop zijn bijdrage
aan het muzikale gebeuren door inderdaad kwaad weg te lopen. De verontwaardiging
onder de musici die daar terecht op volgde [...] was niet helemaal vrij van geamuseerde
superioriteitsgevoelens.’28
De mogelijke gevallen van tekstkenmerken die als positioneringsmiddel kunnen
worden geïnterpreteerd zijn, voor wie even goed zoekt, legio. Ik geef nog een
voorbeeldje. In de beginjaren van De Nieuwe Gids waarde er een kleine golf van
Christussonnetten met veel ‘passie’ erin door de afleveringen, onder andere van
Verwey en Kloos. De redactie (Kloos) maakte avances richting een dichteres die al
eerder in De Gids had gepubliceerd en daar geprezen werd (al vond de Gids-criticus
dat ze niet zo veel sonnetten moest schrijven, want dat was een minderwaardig genre).
De dichteres ging op de uitnodiging van de nieuwe beweging in en zond gedichten,
uiteraard sonnetten, de moderne vorm. Wonderlijk genoeg zat daar ook nog eens een
Christussonnet tussen met inderdaad veel ‘passie’, getiteld ‘Passiebloem’. Hierin is
‘de vrouw aan 't martelkruis geklonken’. De lijdende Christus, die bij Kloos en
Verwey staat voor de dichter (denk aan het befaamde ‘O Man van Smarte met de
doornenkroon’), is hier een vrouw: voor háár wordt de ‘bitt're beker [...]
volgeschonken’, háár hoofd is door de ‘doornenkroon’ ‘van perels bloed omblonken’,
hetgeen veroorzaakt is doordat door háár ‘'t woord van liefde is uitgesproken’, en
dat woord is natuurlijk ook het dichterlijk woord. De dichteres speelt direct het spel
mee, onder meer door Kloos en Verwey begonnen. Christelijke metaforiek wordt
ingezet om een nieuw, emotioneel, hoger dichterschap te representeren. Hélène
Swarth, want om haar gaat het, laat zien dat zij heel goed met de modernen kon
meedoen.29 Ook hier staat de tekst direct in dienst van de zelfprofilering en kan de
tekst in dit licht worden geanalyseerd.
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5. Slot
Puntsgewijs wat conclusies.
1. Een tekstinterpretatief en een institutioneel-poëticaal of
institutioneel-literair-historisch kader zijn onverenigbaar. Laten we de discussie
daarover sluiten. Tennis is geen voetbal.
2. De inzet van tekstanalyse als onderzoeksinstrument binnen het
institutioneel-poëticale kader is mogelijk, sterker nog het is nodig. De teksten
die data leveren zijn òf niet-literaire teksten - kritieken, brieven, manifesten
enzovoorts - òf literaire teksten (literair dan operationeel gedefinieerd als wat
de gebruikers zelf literair noemen of over welke kwalificatie ze gevechten
leveren). In alle gevallen wordt tekstanalyse ingezet vanuit onderzoeksvragen
die binnen een institutioneel-poëticaal framework worden geformuleerd en die
bijvoorbeeld te maken hebben met positionering, zelfprofilering, de verdeling
van symbolisch kapitaal.
3. Wat ik niet besproken heb is het omgekeerde: is het mogelijk binnen een
tekstgericht kader onderzoeksvragen te formuleren waarvoor de institutionele
context data kan leveren? Ik denk het wel. Close reading van (programmatische)
openings-gedichten kan in ieder geval moeilijk om de institutionele,
literair-politieke gegevens heen: van het eerste gedicht uit Gorters Verzen (‘o
nieuw getijde dat is nu’) tot en met Ilja Leonard Pfeijffers ‘Afscheiddiner’ uit
Van de vierkante man met zijn vileine verwijzing naar de poëzie van Faverey
en waar die poëzie voor staat (‘u kunt afruimen / de witomrande amuse gueule
uit de nouvelle cuisine / van chrysanten die in de vaas op de tafel bij het raam
staan / maar niet in de vaas op de tafel bij het raam staan / vegetarische
stilleventjes geschetst met de zilverstift’).30
4. In dit artikel heb ik om de inzet van teksanalyse binnen institutioneel-poëticaal
onderzoek te bespreken het auteursperspectief (zelfprofilering, positionering)
ietwat overbeklemtoond. De invalshoek moet echter breder zijn. Het gaat, om
de muziekhistoricus Richard Taruskin te parafraseren, om alle beweringen en
handelingen die door alle typen actoren in antwoord op door hen waargenomen
en werkelijke gegevenheden zijn voortgebracht.31 Betekenis speelt daar een
fundamentele rol bij. Betekenis wordt dan opgevat als associaties die door
uitingen (beweringen van actoren, maar ook kunstwerken) worden opgeroepen,
bij actoren. Taruskin gaat ervan uit dat betekenis ‘the full range of associations’
representeert die aan uitingen worden verbonden en die zich uitstrekt tot
‘implications, consequences, metaphors, emotional attachments, social attitudes,
proprietary interests, suggested possibilities, motives, significance [...] and
simple semantic paraphrase’.32 De artistieke tekst is bij Taruskin natuurlijk het
muziekstuk, dat, anders dan teksten gesteld in een natuurlijke taal, een minder
evidente semantiek heeft. Betekenis is dan altijd toegeschreven betekenis. Maar
in feite is het bij literatuur niet anders. Ook de literaire tekst moet worden
opgevat als
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iets wat bij actoren associaties oproept. Aan de onderzoeker is het dan, wanneer
hij de werking van een tekst wil illustreren, aan te wijzen ‘what elements within
the sounding composition have triggered the association’, waarbij voor de
literatuuronderzoeker ‘sounding composition’ uiteraard vervangen moet worden
door literaire tekst. De vraag verschuift van ‘“What does it mean?” to “What
has it meant?”’.33 En deze vraag naar betekenis kan heel goed binnen het
institutioneel-poëticale kader worden gesteld. Tekstinterpretatie en een
institutioneel-poëticaal onderzoek, hoe onverenigbaar hun kaders ook zijn,
kunnen elkaar onder bepaalde voorwaarden dus wel degelijk wat te vertellen
hebben.
5. De institutionele of cultuursociologische benadering is, al dan niet gecombineerd
met tekstanalyse, niet alleen-zaligmakend. Ze is wel fundamenteel voor het
begrijpen van cultuur, ook van literaire cultuur - die we, zoals hiervoor al even
aangeduid, veel breder moeten opvatten dan alleen de literatuur van de elite. Ik
zei het al: als we terugkijken op bijna anderhalve eeuw Nederlandse literatuur,
inclusief de buitenlandse literatuur die in Nederland functioneerde, dan zien we
dat in deze periode ons literatuurbegrip is vastgelegd, dat toen een collectief
geloof in wat literatuur is en wat literatuur niet is is gevestigd, dat toen een besef
is aangekweekt hoe je met literatuur moet omgaan en hoe niet. Zelf behoor ik
tot een generatie die binnen dat geloof is opgevoed en opgeleid. Onbekommerde
en ongereflecteerde tekstinterpretatie is in feite een directe uiting van dat geloof.
Als onderzoeker heb ik mij van dat geloof als iets wat vanzelfsprekend is echter
moeten losmaken en de factoren die dat geloof bepalen tot object moeten maken.
De institutionele benadering is een van de benaderingen die ons in staat stellen
hieromtrent onderzoeksvragen te formuleren. Ik geloof stellig dat waar het het
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de literatuurgeschiedenis betreft
het vooral om die vragen gaat.
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Werken aan de toekomst: De historische roman van onze tijd
Bart Vervaeck (UGent)
Abstract
This article deals with the recent surge of encyclopaedic historical novels
in Dutch literature. A first characteristic of these novels is that they install
an identification between the I-narrator and the history he or she narrates.
This identification does not take on the traditional form of the typical
character embodying the historical average, nor that of the hopeful
Michelet-like historian who acts as a prophet for his people. Rather, the
I-figure is linked with history because they both follow the same
exceptional, a-typical and apocalyptic logic, exemplified in viruses or
nuclear fission. A second characteristic of these novels concerns the alterity
and multiplicity of the I-character and history. Identity is revealed as a set
of historical stories that penetrate one another. History turns out to be a
multilayered image of various periods interpenetrating each other. On this
basis, the article proposes a typology of historical novels based on the
amount of historical layers: the one-dimensional novel corresponds with
Ankersmit's objective historical experience (the past is experienced as
past); the two-dimensional novel corresponds with his subjective historical
experience (the past is experienced from the viewpoint of the present);
and the three-dimensional novels discussed in the article correspond with
Ankersmit's sublime historical experience (the distinction between the
past and the present is erased). This leads to a short discussion of the
‘historicity regime’ (Françis Hartog) involved in the sublime historical
novel.
De tijd van het absolute relativisme lijkt voorbij. Recent verschenen nogal wat
ambitieuze romans met niet-geringe historische aspiraties en pretenties. Het eerste
voorbeeld daarvan is Zwerm (2005) van Peter Verhelst. Het kaft van deze vuistdikke
roman (675 pagina's) toont niets anders dan het hoofd van de auteur. De ondertitel
van de roman luidt ‘Geschiedenis van de wereld’. Wie omslag en titelbladzijde bij
elkaar neemt, zou wel eens kunnen denken dat de geschiedenis van de wereld
uitgebeeld of verpersoonlijkt wordt door de schrijver. Het kaft van een boek moet
toch een illustratie zijn van de inhoud.
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Een tweede acute aanval van ambitie is te vinden in Omega minor (2004), alweer
een dikke roman (615 pagina's), dit keer van Paul Verhaeghen. Het persbericht liegt
er niet om: ‘Groots epos over de waanzinnige twintigste eeuw. Het meest ambitieuze
boek uit de Nederlandse literatuur van de laatste vijftig jaar.’ De perscitaten die op
de flap van de vijfde druk te vinden zijn, beamen dat. ‘Omega minor geeft een beeld
van de hele twintigste eeuw,’ aldus De Morgen. De Standaard beweert: ‘Omega
minor is de grote roman die de twintigste eeuw ons nog schuldig was’.
De hoofdfiguur van Omega minor heet Paul Andermans en is doctor in de
cognitieve psychologie. De schrijver lijkt een broertje van deze figuur: ook hij heet
Paul en is, dixit de flaptekst, ‘cognitief psycholoog’. Net als bij Verhelst wordt de
auteur door de presentatie van het boek dus betrokken bij een ambitieuze geschiedenis.
De identificatie tussen schrijver en geschiedenis wordt niet zo direct gesuggereerd
als in Zwerm, maar het blijft een vergelijkbare strategie.
Een derde voorbeeld en een enigszins lichtere vorm van ambitie, is te vinden in
Grote Europese Roman (2007) van Koen Peeters. Het boek telt weliswaar slechts
294 pagina's, maar de aspiraties zijn niet klein. In de ‘Opdracht’ zegt een ik-verteller:
‘Ik wil een boek schrijven als een Great American Novel, vermomd als een Grote
Europese Roman. Ik heb gegoogeld, die bestaat nog niet. Groots en episch moet die
de geschiedenis van de Europese mensheid samenvatten, maar dan vanuit het kleine
perspectief van mensen die werken of leven in Brussel.’1 Meer bepaald gaat het om
mensen die in de reclamewereld werken. Dat perspectief wordt niet expliciet
verbonden met de auteur, die volgens Bousset (1995) als copywriter bij een bank
werkt, maar het sluit wel aan bij het imago dat Peeters via zijn romans en zijn steeds
weerkerende hoofdfiguur Robert Marchand heeft opgebouwd: de bediende die in
zijn vrije tijd bouwt aan een fantastisch project van nationale omvang (hij leidt aan
een verregaande vorm van Belgitude) of, in deze nieuwe roman, van internationale
omvang. De hoofdfiguur Robin reist in opdracht van zijn baas Theo Marchand samen vormen de twee personages een variant op Robert Marchand - door Europa
en schrijft onderweg de grote Europese roman. ‘Met Grote Europese Roman,’ dixit
de blurb, ‘redt Koen Peeters de Europese gedachte.’
Als dat klopt, redt Peeters de gedachte van Henry II Fix, hoofdfiguur van Jongstra's
lijvige (384 pagina's) encyclopedische roman De avonturen van Henry II Fix (2007).
Fix leefde van 1774 tot 1844, de overgangstijd van de verlichting naar de romantiek,
dat wil zeggen van de encyclopedie naar het ik. Geloofde de verlichting nog dat ze
de wereld en de geschiedenis kon onderbrengen in een encyclopedische orde, dan
erkent de romanticus de angstaanjagende maar vaak ook verrukkelijke grootsheid
van de wereld en de natuur, die niet door de mens gevat kunnen worden. Het onvatbare
dat tegelijkertijd angstaanjagend en fascinerend is, waart als een spook door de
geschiedenis en door de vier romans die ik wil bespreken. Meestal wordt dat spook
het sublieme genoemd, en een van de bekendste schilderkundige iconen van dat
sublieme is Der Wanderer über dem Nebelmeer, een doek van Caspar David Friedrich
dat stamt uit de tijd van Fix (ca. 1817). Jongstra gebruikt het als omslag van zijn
roman.
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Wie het boek leest, leert Fix kennen als iemand die, net als de figuur uit het schilderij,
onder de indruk komt van de oncontroleerbare machten om hem heen, terwijl hij,
alweer net als die figuur, toch op een verheven plek staat. Dit verwijst naar het
positieve, kantiaanse sublieme. Ik noem het positief ten eerste omdat het verhevene
hier de mens verheft. In de woorden van Kant: ‘Wij noemen deze verschijnselen
graag verheven aangezien zij onze geesteskracht uittillen boven haar gewone
middelmaat en in onszelf een vermogen laten ontdekken om weerstand van een heel
andere aard te bieden, die ons de moed verschaft om het te kunnen opnemen tegen
de schijnbare almacht van de natuur.’2 Het kantiaanse sublieme is ten tweede positief
omdat het de identiteit van de mens niet bedreigt: wie bedreigd wordt door een
natuurramp heeft geen tijd om die natuur subliem te vinden. Volgens Kant
vooronderstelt de sublieme ervaring dat ‘we ons vooral in veiligheid bevinden.’3
Die twee positieve trekken kenmerken het sublieme bij Fix. Hij voelt zich nooit
bedreigd door het grootse; hij gaat er prat op dat hij het door zijn rede naar zijn hand
kan zetten, zodat hij beter en wijzer uit de confrontatie te voorschijn komt. Fix heeft
bovendien geld genoeg waardoor hij ‘boven alle partijen uit [...] de wereld vanaf een
wat hoger gelegen standpunt kan beschouwen en ook een helder oog heeft op waar
de einder ligt en wat deze bieden kan’.4 Een van de dingen die Fix aan de horizon
ziet opdoemen, is de Europese gedachte die volgens Grote Europese Roman gered
zou worden door Koen Peeters. Al in de vroege negentiende eeuw had Fix het plan
opgevat van een Europese Unie die een eind zou maken aan het nationalisme en de
daarbij passende oorlogen. Hij droomde van ‘een Hoog Orgaan’: ‘De Europese
grootmachten zouden zich hierin aaneen moeten sluiten, door gezamenlijk een
Eeuwigdurend Congres te beleggen, waarin de macht gelijkelijk verdeeld wordt.’5
Deze en andere ideeën heeft Fix neergeschreven in ‘een soortement autobiografie’6
die tegelijkertijd een geschiedkundig verslag is, een neerslag van de tijdgeest. Met
een onbescheidenheid die we daarnet bij enkele collega-schrijvers van Henry gezien
hebben, zegt Fix: ‘Het mensenexemplaar Henry II Fix, zeg ik in alle bescheidenheid,
vormt naar mijn diepste inzichten een brandpunt van de hele menselijke beschaving.
[...] Ik weerspiegelde de wereld, maar hield ook de wereld een spiegel voor.’7
De schrijver, Atte Jongstra, wordt ook in deze spiegelrelatie betrokken. De
autobiografie annex historiografie van Fix heeft Jongstra zogezegd gevonden in het
Leids veilinghuis Burgersdijk & Niermans. De proloog ‘Een uitsmijter als begin’
beschrijft hoe Jongstra met zijn dichterlijke alter ego Arno Breekveldt strijdt om de
aankoop van Fix' nalatenschap. Jongstra wint en publiceert het manuscript. Zijn
tekstbezorging is niet wat men getrouw en bescheiden zou noemen. Zo zegt hij in
de proloog: ‘Alle autobiografische passages heb ik (hertaald, bewerkt, aangevuld)
opgenomen in de bladzijden die volgen. [...] Waar de geschiedenis hiaten bevatte,
heb ik die ingevuld, naar de nieuwste gegevens.’8 De geschiedenis van en volgens
Fix is dus niet te scheiden van de geschiedenis van en volgens Jongstra. Na Fix'
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levensbeschrijving keert Jongstra terug in de epiloog, die ‘De digestie van een
uitsmijter’ heet. Daarin duidt hij het leven van Fix als een symbool voor de historische
ontwikkeling in de vroege negentiende eeuw. Fix wordt zo wel erg duidelijk een
illustratie van Jongstra's historische visie.
De nauwe band tussen Fix en Jongstra wordt door de auteur zelf in interviews
herhaaldelijk onderstreept, bijvoorbeeld wanneer hij Fix een broertje van hemzelf
noemt. En zo komt opnieuw het ik van de auteur in beeld: in de roman door de naam
van de tekstbezorger, buiten de roman door interviews waarin gewezen wordt op de
band tussen auteur en personage. Het verleidt Fabian Stolk tot de volgende uitspraak:
‘Bij de tweede druk moet De Arbeiderspers de foto van de auteur op het achterplat
iets naar het midden brengen en laten zakken; dan komt zijn facie recht tegenover
het achterhoofd van de nevel-omwapperde figuur op het voorplat, en lijkt het eens
te meer of de hoofdfiguur èn de auteur samen dwars doorheen het boek kijken.’9
De verbinding van het ik met de geschiedenis verloopt in deze romans langs twee
complementaire wegen: een centripetale weg, waardoor de geschiedenis in het ik
wordt op opgenomen, en een centrifugale, waardoor het ik uitgezaaid wordt over de
historie.

Centripetaal: het ik als belichaming van de geschiedenis
De schijnbare pretentie van Verhelst en consorten is helemaal niet nieuw. Zoals
Frank Ankersmit laat zien, gaan de traditionele historisten ervan uit ‘dat onze identiteit
in onze geschiedenis ligt’.10 Dat geldt niet alleen op het microniveau van het individu,
maar ook op het macroniveau: ‘De identiteit van een natie, volk, institutie ligt in het
verleden van deze natie (enzovoort) en willen we deze op het spoor komen, dan
moeten we de geschiedenis van de natie schrijven.’11 Een mogelijke consequentie
van deze visie is dat de geschiedenis in het ik en het nu opgeslagen ligt. En dan zijn
we nog maar een stap verwijderd van de identificatie die in de romans gesuggereerd
wordt.
Een beroemde negentiende-eeuwse historiograaf die deze stap gezet heeft is Jules
Michelet (1798-1874), een tijdgenoot van Henry Fix, die bestudeerd werd door
grootheden als Roland Barthes (1954) en Hayden White (1973). Michelet schrijft
over de geschiedenis in de ik-vorm. Hij identificeert zich met zijn onderwerp,
Frankrijk, en ziet zichzelf als de belichaming van de echte Franse geest. Die geest
manifesteert zich het zuiverst tijdens de Franse Revolutie en vormt de onderstroom
van de historische evolutie. De geschiedenis en de geschiedschrijving moeten de
ontwikkeling van deze geest bevorderen. Dat kan slechts als de geschiedschrijver de
drager wordt van de Franse geest en het Franse volk. ‘L'histoire’ is voor Michelet
‘[cette] violente chimie morale, où mes passions individuelles tournent en généralités,
où mes généralités deviennent passions,
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où mes peuples se font moi, où mon moi retourne animer les peuples.’12 In dit verband
spreekt Michelet van een ‘moi histoire’13 en een ‘moi national’.14 Barthes wijst op
‘une sorte de symbiose surprenante entre l'historien et l'histoire.’15 Niet de historicus
spreekt tot zijn landgenoten, de geschiedenis roept tot hen: ‘Ce n'est pas un homme
qui parle, c'est le temps qui crie,’ zegt Michelet zelf.16 Een wat minder schreeuwerig
beeld is dat van de conversatie met de doden: de historicus spreekt met de doden én
met zichzelf. Zoals Jürgen Pieters laat zien, meent Michelet ‘dat het gesprek met de
vorigen in eerste instantie een gesprek met en in zichzelf was’.17
Michelets identificatie met de geschiedenis en de natie brengt Hayden White ertoe
deze vorm van geschiedschrijving onder te brengen bij de ‘romance’, dat wil zeggen
bij de romantische ‘emplotment’ van de geschiedenis. De retorische figuur die dat
toelaat, is volgens White ‘the mode of Metaphor, conceived as a way of permitting
the historian actually to identify with, resurrect, and relive the life of the past in its
totality’.18 Ik wil deze metaforische identificatie tussen ik, natie en geschiedenis
bekijken in de vier historische romans die ik net voorstelde.
We zagen al dat Fix meent dat hij de spiegel van zijn tijd is. Die identificatie van
het individu met de geschiedenis verloopt bij hem echter via de omweg van de
uitzondering. ‘Ik weerspiegelde de wereld, maar hield ook de wereld een spiegel
voor. Dat ik dat deed op een hoogst persoonlijke, misschien wel uitzonderlijke wijze,
hangt samen met mijn karakter. Ook ik blijf immers een mens.’19 Waar de klassieke
historische roman volgens Lukács20 prototypische en middelmatige personages
opvoert, is Fix een afwijkende persoonlijkheid. De uitzondering en het persoonlijke
belichamen voor hem de diepere orde van de geschiedenis, die voor Fix niet Lukács'
marxistische klassenstrijd is, maar een ‘beweeglijkheid’ die gelegen is in ‘een hogere
systematiek, waarin ook plaats was voor onregelmatigheden en uitzonderingen, voor
rariora en curiosa, voor het spruiten en kristalliseren van de geniale natuur in al haar
uitwassen’.21 Door op deze orde te wijzen zou Fix, net als Michelet, de ware motor
van de geschiedenis aanwijzen. En zou hij de geschiedenis blootleggen als een
rariteitenkabinet. Geen wonder dat de historische roman in dit geval aansluit bij de
encyclopedische roman.
In Zwerm neemt de identificatie veel zwartere vormen aan. Het monsterlijke, dat
bij Fix een aantrekkelijk collector's item is, toont zich hier in zijn verschrikkelijke
gedaante. De orde van de chaos wordt hier de orde van het virus en het terrorisme.
Verhelsts figuren incorporeren de geschiedenis alsof ze een virus geïnjecteerd krijgen,
en maken zo duidelijk dat de geschiedenis aangedreven wordt door de logica van
het virus. Zo injecteert het Amerikaanse leger soldaten met een dodelijk virus dat
via de militairen onder de Vietnamese bevolking wordt verspreid: ‘Wij waren
pestbrieven,’ zegt een van de soldaten. ‘Levende virusbommen.’22 De pestbrieven
horen thuis in de middeleeuwen, maar ze krijgen hun hedendaagse versie in de
Vietnambesmetting en hun futuristische versie in de ‘moleculaire computer’23 die in
de bloedbaan geïnjecteerd wordt en het lichaam kan vernielen of helen.24 Zo sijpelt
de geschiedenis
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het lichaam binnen, als een zwerm bacteriën, een stroom druppels. ‘Het Virus moet
worden geïncorporeerd,’ zegt het manifest van Virutopia.25 De aanmaningen zijn niet
mis te verstaan: ‘Injecteer u met het VIRUS.’26 ‘Ontvang het VIRUS.’27
De introjectie van het virus ontziet niemand. Ook de schrijver kan zich niet
onttrekken aan het vernietigende proces dat de geschiedenis vooruitstuwt. Hier ligt
de zin van de omslagfoto van Zwerm. Het hoofd van Verhelst wordt in de zwarte
middenbladzijden van het boek bewerkt tot het een symbool wordt voor het virus.
Meer bepaald vormt het gestileerde hoofd de letters H I V, die als logo of als icoon
van de nieuwe mens worden voorgesteld: ‘De nieuwe mens heet Homo Invictus
Viralis’,28 wat geparafraseerd wordt als: ‘De nieuwe mens zal viraal zijn of zal niet
zijn.’29 De lezer van de roman moet achter het omslag de iconen van het virus zien
schemeren, zoals hij achter de ene oorlog de andere moet zien.
In plaats van pretentie blijkt de identificatie nu een vorm van schuldbekentenis.
Niemand staat buiten de gruwelijke logica van de geschiedenis, ook de schrijver niet.
Volgens Ankersmit blijven traumatische ervaringen als die van de Holocaust eeuwig
terugkeren zolang ze niet geïntrojecteerd worden om de oude identiteit (c.q. ons oude
mensbeeld) af te breken en te vervangen door een nieuwe: ‘Juist hierin verschilt de
Holocaust wezenlijk van crises als de breuk van de Renaissance met het middeleeuwse
verleden of het drama van de Franse Revolutie. De tragiek van de tweede soort crises
is nu juist dat de traumatische gebeurtenis niet kan worden overwonnen of
geneutraliseerd door te weigeren haar deel te laten uitmaken van een nieuwe identiteit
van het getraumatiseerde subject (zoals het ondenkbaar is dat de Holocaust onderdeel
uitmaakt van onze naoorlogse identiteit).’30
Zo bekeken is Zwerm de poging het trauma toch te overwinnen door het vreselijke
op te nemen in een nieuw mensbeeld, de virale mens. Algemener gaat het om een
poging het sublieme dat aan ons bevattingsvermogen te boven gaat, toch te vatten.
Ankersmit beweert ‘dat het sublieme in veel, zij het niet in alle opzichten, het
filosofische equivalent is van de psychologische notie van het trauma’.31 Helemaal
angstaanjagend wordt het wanneer het sublieme en het traumatische samengaan met
het esthetische. En dat is het geval in Zwerm. Zo worden de moordende gevechten
van man tot man beschreven als esthetische choreografieën.32 De aanslagen lijken
feilloos belichte scènes uit een film33 en de verzorging van een slachtoffer na een
aanslag lijkt op een opera.34
De combinatie van het sublieme met het gruwelijke en het traumatische ontdoet
het sublieme van de positieve trekken die het dankzij Kant in de verlichting kreeg.
De combinatie zorgt voor een explosieve mix - veel demonischer dan bij Fix - die
wij normaal niet op onszelf betrekken, maar Zwerm dwingt ons ertoe - of probeert
dat alvast. Zowel de schrijver als de lezer wordt meegesleurd in een spiraal van
traumatisch geweld. In de woorden van Ankersmit: ‘Het schrikaanjagende is dus
niet buiten ons maar binnen onszelf.’35 In de woorden van Zwerm: ‘De Monsters
waren klaar om de Bekende Wereld binnen te dringen. Meer nog, ze waren al aan
land gekropen. Ze waren onder ons. Ze ZIJN onder ons!’36
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Een vergelijkbare centripetale beweging valt op in Omega minor, waar gezegd wordt
dat iedereen schuldig is. ‘We zijn allen schuldig,’ zegt Rabbi Katz, ‘aan het een of
ander.’37 Maar de confrontatie met het trauma van de geschiedenis verloopt hier via
andere wegen. In Zwerm verloopt de identificatie met de geschiedenis via de
introjectie van het virus, dat aan de basis ligt van die geschiedenis. In Omega minor
gaat het niet om introjectie maar om impersonatie, en is de fundamentele logica van
de geschiedenis niet die van het virus maar die van de splitsing en de fusie. Om dat
te verduidelijken moet ik eerst kort het verhaal samenvatten.
In het Berlijn van 1995 vertelt Jozef de Heer, een oude illusionist, zijn geschiedenis
aan de jonge Vlaming Paul Andermans. De geschiedenis van De Heer draait rond
de Tweede Wereldoorlog. Als jood werd hij verraden door zijn geliefde Stella en
belandde hij in Auschwitz. Na de oorlog komt hij in Oost-Duitsland terecht en omarmt
hij dat regime. Tot zover de officiële versie. Via een ver familielid, Nebula, ontdekt
Andermans dat De Heer heeft gelogen. In werkelijkheid heet hij Helmut Hinkel. Hij
was wel degelijk in Auschwitz, maar dan als naziofficier. Hij heeft de echte Jozef
de Heer vermoord en zich voort schuldig gemaakt aan allerlei oorlogsmisdaden.
Naast De Heer is er Goldfarb, Nobelprijswinnaar en specialist astrofysica. Ook
hij verblijft in 1995 in Berlijn. Als jood emigreerde hij naar Amerika waar hij in de
woestijn van Santa Fe meewerkte aan het project Oppenheimer, dat de eerste
atoombom zou produceren. Hij speelde informatie door aan de Russen én aan de
Duitsers. Aan het eind gebruikt Goldfarb zijn kennis van de bom. De Berlijnse
overwinningszuil met daarop het beeld van de Engel der Triomf, Victoria, wordt
gebruikt als detonator. Berlijn wordt een nieuw Hiroshima, in de roman geboekstaafd
als Berloshima.
Welke vorm neemt de historische identificatie hier aan? Jozef de Heer is de beul
die het slachtoffer impersoneert. In zijn officiële verhaal identificeert De Heer zich
met de joden: ‘Een volk. Mijn volk. Míjn volk. Mijn vólk.’38 De Heer stelt zijn verhaal
dan ook voor als ‘het verhaal van een volk’.39 Net als bij Michelet is de geschiedenis
het ik-verhaal van een volk.
Maar de ene identificatie verbergt de andere. Achter de identificatie met de joden
schuilt de identificatie met de Führer, een massavereenzelviging die de kern vormde
van de nazistische symbiose tussen leider, volk en natie. Hitler belichaamde het
Duitse verleden, het volk en het rijk. Hij bracht die weer tot leven. Hij zorgt ervoor
‘dat het denken weer tot leven is gekomen, dat de culturele erfdommen van het
verleden die de Duitsers begraven achtten, weer tot leven zijn gekomen, en dat zij
spreken’.40 Ironisch genoeg is ook Hitler een heer, zoals Jozef de Heer: ‘Zijn voornaam
was Herr. Herr Hitler.’41 En nu blijkt hoe prototypisch de Heer wel is. Nog meer dan
Fix is hij het symbool van zijn tijd én van onze tijd: ‘Hitler, Adolf, is de Zeitgeist
van Eeuw XX, en die geest is geen goedaardig kind in pluimen en peignoir - die
geest draagt battledress, bruin als de modder in de loopgraven, en een armband rood
als vers vloeiend arterieel bloed.’42
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En nog is de identificatie van De Heer niet volledig. Na de oorlog identificeert hij
zich met een nieuw volk, nu niet meer het joodse of het Duitse, maar het
communistische. Het gaat dan niet om de heroïsche identificatie met uitvergrote
leiders als Stalin of Lenin, maar om de vereenzelviging met de middelmaat, de grauwe
doorsnee mens, belichaamd door de DDR-leider Erich Honecker. De Heer ontmoet
hem: ‘De man die voor me zit is saai, van fantasie gespeend, een provinciaal,
kleinburgerlijk hertenkalf zonder eigen ideeën. Hij is bijgevolg ideaal voor de job:
hij is de verpersoonlijking van de DDR zelf.’43
Hiermee is de cruciale eigenschap van de identificatie aangegeven: ze is
doodgewoon. Ook de Grote Leider en het Grote Kwaad zijn doodgewoon. Als er een
boodschap zit in Omega minor, dan wel deze: ‘Als er niets is, werkelijk niets wat
ons van hem onderscheidt, niets wat Hitler radicaal anders maakt dan het soort mens
dat wij zijn, dan wordt de hele wereld sinister, dan kunnen wij het kwade niet langer
in een hoek drukken, de hoek van het totaal andere, de hoek van het eenmalige, de
hoek van de pathologie.’44 Het kwade, dat wij ervaren als onmenselijk en
onbegrijpbaar, zit in ons allemaal. Wat Zwerm en Omega minor tonen, is de
interiorisering en collectivisering van het traumatiserende geweld.
Die interiorisering toont de historische logica van splitsing en fusie. De titel kan
hier als vertrekpunt dienen. De kleine omega is het laatste symbool in de complexe
vergelijking die de atoomsplitsing mogelijk maakt. En ‘die omineuze kleine omega’
is niet toevallig ‘de laatste letter van het Griekse alfabet, letterlijk het einde’.45 Maar
de omega is meer dan het apocalyptische symbool van het einde. Ze is ook de
‘fundamentele parameter van de kosmos’: ‘Omega bepaalt wat er met het heelal
gebeuren zal, wat er met ons geb[e]uren zal.’46
Deze alles bepalende parameter kan worden gemeten, en telkens blijkt ‘dat het
getal bijna gelijk moet zijn aan één. [...] Is Omega [groter] dan één, dan is het heelal
open, het zal voor altijd groeien en groeien. Is Omega kleiner dan één, dan is het
heelal gesloten, het zal weer inkrimpen’. Als Omega één is en blijft, is ‘het heelal
vlak’ en zal het uiteindelijk stilvallen: ‘Het heelal wordt koud. Koud en doods.’47
Dat één de fundamentele parameter van de kosmos is, sluit aan bij de
vereenzelviging, de identificatie. Het sluit ook aan bij de magnetische monopool,
die bestudeerd wordt door Donatella, een studente van Goldfarb en een vriendin van
Paul Andermans. Een monopool is ‘een deeltje dat zijn ene pool aan de binnenkant
heeft en de andere aan de buitenkant’48 - zo'n beetje als De Heer, die aan de buitenkant
jood is, aan de binnenkant nazi. De monopool is ‘een eenheid die tweeheid zou
moeten zijn’49, een restant van een kosmos vóór de oerknal en de splitsing. Goldfarb
steelt Donatella's onderzoek en gebruikt het om een nieuwe bom te maken, een bom
van eenheid in plaats van splitsing.
Tegenover de eenheid van omega staat de uitzaaiing, het uiteenvallen van de
kosmos. Fusie en splitsing, bij elkaar houden en uiteenvallen, dat is de beweging van
de kosmos en de geschiedenis volgens Omega minor. De eerste atoombom zorgt
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voor een splitsing tussen ‘ervoor’ en ‘erna’, nul en één: ‘De tijd zelf wordt in tweeën
gesplitst; een tweevoudige wereld ontstaat; er is vóór en ná. Hier zijn geen gradaties,
hier woelt een binair-digitaal gebeuren, een zero die naar één omslaat.’50
De spanning tussen verenigen en uiteenvallen wordt op talloze manieren opgevoerd,
bijvoorbeeld in de strijd van het éne Duitse volk tegen het door de diaspora
uiteengevallen joodse volk. De explosie van de atoombom creëert een wolk in de
vorm van een omega, en de woestijnsite waar de eerste atoomexperimenten uitgevoerd
worden, heet de ‘Omega canyon’.51 De geschiedenis wordt een uitzaaiing van omega's:
‘De geschiedenis zal altijd dit zijn: een onoverzichtelijke verzameling van
onherstelbaar laatste ogenblikken.’52
Net als met Verhelst, staan we met Verhaeghen op de grens van het sublieme en
het traumatische, een grens die het sublieme onttrekt aan het kantiaanse
verlichtingsideaal en dichter brengt bij de apocalyps. Dat deze confrontatie met het
sublieme en het traumatische een algemeen verschijnsel is in de recente historische
roman, wordt overtuigend aangetoond door Sublime Desire. History and Post-1960s
Fiction (2001). Aan de hand van een groot corpus overwegend Engelstalige auteurs
bestudeert Amy J. Elias in die studie wat zij ‘the metahistorical romance’ noemt.
Dat ziet ze als een nuancering van Linda Hutcheons bekende concept
‘historiographical metafiction’.53 In beide gevallen gaat het om historische romans
die de geschiedenis en het vertellen daarvan als onderwerp opvoeren, zodat de grens
tussen fictie en historiografie uitgewist wordt. Elias verkiest ‘romance’ boven ‘novel’,
omdat in het eerste genre de fabulering duidelijker op de voorgrond treedt dan in het
tweede.54 Hutcheons en Elias' varianten van de historische roman komen perfect
overeen met de romans die ik aan de orde stel. Die thematiseren immers de manier
waarop de geschiedenis verteld wordt en verweven historie zodoende met fantasie,
leugen en fabulatie. Meer dan Hutcheon verbindt Elias dit met het sublieme. Zij
omschrijft de nieuwe historische roman ‘as a post-traumatic imaginary, [which]
confronts rather than represses the historical sublime’.55
Ook Grote Europese Roman toont hoe het historische trauma belichaamd kan
worden en hoe daardoor de logica van de geschiedenis blootgelegd wordt. Aan het
begin van zijn verhaal identificeert Robin zich met de hedendaagse en zakelijke
logica die de identiteit uitwist en de mens reduceert tot een radertje in de
kapitalistische machine. Robin werkt in Brussel voor een bedrijf dat zich specialiseert
in ‘reclame, reputatiebehartiging, relatiegeschenken’.56 Hij lijkt op al zijn collega's,
hij doet wat zij doen: ‘Wij zijn zo gelijkmoedig, gelijksoortig, wij zijn leeg en
generiek.’57
Wanneer Robin in opdracht van zijn baas Theo Marchand door Europa gaat reizen,
treedt hij steeds vaker op als de vervanger van zijn baas en begint hij steeds meer op
de man te lijken. Zijn reis door Europa blijkt een heropvoering van de zwerftocht
die Theo tijdens de Tweede Wereldoorlog moest ondernemen na de dood van zijn
vader: ‘De jongen reisde rond en verdween op die manier tijdelijk.’58 Marchand heet
in feite Markmann en is de zoveelste reïncarnatie van de Wandelende Jood. De
gelijkenissen tussen de in het heden reizende Robin en de (letterlijk en figuurlijk)
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in het verleden verdwaalde Marchand gaan zover dat Robin zich identificeert met
de geschiedenis van Marchand. Robin wordt steeds persoonlijker betrokken bij zijn
opdracht en daardoor verandert de groep waarmee hij zich identificeert. Het gaat niet
langer om zijn collega's, maar om de Joden. Robin leest talloze boeken over de
Jodenuitroeiing en interioriseert de geschiedenis: ‘'s Ochtends word ik rillend wakker,
als een Jood. Een ster-Jood, een sterrendragende Jood.’59 Net als Michelet, is de
ik-verteller van de geschiedenis de spreekbuis van een volk geworden.
Draaien de vier romans rond de identificatie tussen ik, geschiedenis en volk, dan
zijn er vooral voor het volk en de daarmee samenhangende natiestaat toch duidelijke
verschillen. Terwijl Omega minor duidelijk spreekt over de Duitse natiestaat die het
joodse en staatloze volk wil uitwissen, weigert Zwerm herkenbare naties aan te wijzen.
Zelfs wanneer het over Vietnam, de Holocaust en de Joods-Palestijnse oorlog gaat,
lossen de historische referenties op in een zwerm van op elkaar lijkende associaties
uit verschillende tijden en plaatsen. Peeters en Jongstra tonen het nationalisme via
de omweg van het supranationale, verenigde Europa. De ene identificatie - met
Europa - verbergt de andere - met de eigen natie of het eigen volk. Bij Fix neemt dat
lachwekkende proporties aan: hij meent een wereldburger te zijn, maar hij verlaat
zijn geboortestad Zwolle nooit en ontwerpt een wereldkaart ‘waarop het oude,
vertrouwde Europa centrum van alles was, met daarin weer als centrum ons geliefde
Zwol’.60

Centrifugaal: het ik als historische encyclopedie
Michelet mag zich dan wel identificeren met de geschiedenis, hij wil die geschiedenis
in geen geval reduceren tot een kleinschalige autobiografie. Zijn geschiedenis wil
universeel zijn, zijn bereik encyclopedisch. Alles wat bekend is over een bepaalde
periode moet in zijn werk opgenomen worden en pas in zijn persoonlijke verwerking
krijgt deze encyclopedie van feiten, data en verslagen het karakter van de ware
historiografie. Het ik en de encyclopedie reiken elkaar de hand in het werk van
Michelet. De grootschalige geschiedenis borrelt op uit de kleine persoon van de
historicus. Ging het in de vorige paragraaf over de manier waarop de geschiedenis
inwerkt op het ik, dan gaat het nu om de omgekeerde beweging: ‘“Waaruit is de
geschiedenis ontstaan - indien niet uit mij?” roept [Michelet] uit in zijn dagboek. De
vraag is retorisch, evenals degene die erop volgt: “Waaraan zou de geschiedenis een
nieuw bestaan (een verhaal) kunnen ontlenen - indien niet aan mij?”’61
Centripetale en centrifugale bewegingen vullen elkaar aan. De ene gaat over in de
andere. Meer zelfs: de plot van de vier romans wordt gevormd door die overgang.
Zo zagen we in Omega minor dat de centripetale belichaming van de geschiedenis
in de nazistische leider samenging met de centrifugale logica van de atoomsplitsing
en van de joodse diaspora. Een soortgelijke overgang valt Fix te beurt. Precies doordat
hij de tijdgeest belichaamt, zit hij geprangd tussen de uitdovende verlichting en
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de opkomende romantiek, en valt hij uiteen. De encyclopedie hoort bij de oude fase,
het ik bij de nieuwe. Zijn encyclopedische ik zweeft tussen de twee fasen.
De encyclopedist begint immers niet met een stelsel - of het zou dat van
het alfabet moeten zijn - maar begint bij een van alle onderdelen in het
geheel van wat men waarneemt, wat men voelt, of wat anderen hebben
waargenomen en gevoeld. [...] Het onderdeel waar ik mee begonnen was,
was ikzelf. Dit leek mij helemaal geen slecht uitgangspunt. Uiteindelijk
komen alle encyclopedisten - ook zij die zich beroemen op objectiviteit
of wetenschap - altijd uit bij zichzelf.62
In het nawoord bevestigt Jongstra de tussenpositie van Fix in de negentiende eeuw,
een tijd die hij vrij traditioneel karakteriseert als de eeuw ‘van versnelling en
schaalvergroting’, de tijd waarin de ‘massa’ en ‘het proletariaat’ geboren werden.63
Fix staat volgens Jongstra tussen ‘verstand (18de eeuw) en gevoel (19de eeuw)’,64
tussen ‘Romantiek’65 en encyclopedie: ‘“Encyclopedie” is toch een sleutelwoord als
het om Fix gaat.’66
Volgens Frank Ankersmit, die zich hiervoor beroept op Gadamer, is de overgang
van de encyclopedische verlichting naar de subjectieve romantiek geen breuk. Het
gaat in beide gevallen om een poging inzicht te verwerven ‘in de geheimen van de
wereld waarin wij leven’,67 maar waar de verlichting de realiteit hier en nu onderzoekt
naar het voorbeeld van de positieve wetenschap (die de realiteit ziet als een
encyclopedie van fenomenen), wil de romantiek de realiteit onderzoeken naar het
voorbeeld van de geschiedenis, die op zoek gaat naar de fenomenen via de ervaring
van de historicus. Ankersmit pleit voor een herstel van die romantische houding,
zonder daarbij de verlichte visie te supprimeren: ‘In veel opzichten (niet alle!) beoogt
dit boek [De sublieme historische ervaring - BV] een herhaling te zijn van wat zich
tweehonderd jaar geleden afspeelde.’68 Misschien is het overdreven de encyclopedische
historische romans die ik bespreek te lezen als de wederopvoering van deze oude
overgang van het encyclopedische en contemporaine naar het subjectieve en
historische. Maar ze combineren wel die twee dimensies. Het is geen toeval dat ook
Elias laat zien hoezeer ‘the metahistorical romance’ de verlichting gebruikt als
vertrekpunt en als schietschijf.69
De tekst van Fix houdt het midden tussen autobiografie en encyclopedie: hij
beschrijft zijn eigen leven chronologisch, maar hij verzamelt ook allerlei gegevens
over zijn tijd. Hij gebruikt lemmata, die hij met de encyclopedische en licht hilarische
geest van Bouvard et Pécuchet (Flaubert 1881) bij elkaar harkt. Bijvoorbeeld:
‘VOGELS Een greep in de lucht. Houvast. Tweemaal (één wiek, één poot).’ En net
daaronder: ‘IDIOTEN Het zij opgemerkt dat men onder vogels zeer veel idioten
aantreft. [...] Het karakteristieke “dudeljo!” van de wielewaal is zelfs een verbastering
van “idioot”.’70
Aangezien De avonturen van Henry II Fix voorgesteld wordt als een autobiografie,
is het onderwerp van het verhaal het ik van de schrijver. Het subject van de
geschiedenis is Fix. Maar zijn verhaal gaat vaak over zijn vijand en alter ego, Rhijnvis
Feith.
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Fix' ruzie met deze sentimentele dichter zorgt ervoor dat hij geïsoleerd komt te staan.
Eén van Feiths medestanders zegt hem: ‘U bent in strijd met álle Feithen...’71 En dat
klopt, want Fix mag zichzelf beschouwen als de realistische tegenhanger van de
sentimentele Feith, hij is wel een fictie, een verzonnen personage, terwijl Feith een
reële historische figuur en in die zin een feit is.
Het verhaal van Fix gaat niet alleen over Feith, Feith schrijft er ook aan mee. In
die zin is Feith letterlijk het subject van de geschiedenis van Henry. Dat blijkt
bijvoorbeeld wanneer Fix een brief schrijft aan zijn geliefde weduwe Wilders. Die
brief gaat over ‘zenuwtepels’,72 lichamelijke sensoren die symbool staan voor de
gevoeligheid van een persoon. Wie de literatuurgeschiedenis een beetje kent, ziet
meteen dat deze brief van de anti-Feith Henry Fix in werkelijkheid een kopie is van
Rhijnvis Feiths derde brief uit het eerste deel van Brieven over verscheidene
onderwerpen (1784). In zijn meest persoonlijke momenten blijkt Fix samen te vallen
met Feith. Het ik is een ander, en een heel legioen van anderen. Meer bepaald: van
andere teksten. Want in zijn duel met Feith blijkt hij een scène uit Dickens' The
Posthumous Papers of the Pickwick Club (1836-1837) op te voeren. Zijn conceptie
is geen onbevlekte ontvangenis, maar een ironische herschrijving van de verwekking
van Martinus Scriblerus, een personage uit een roman van Arbuthnott, Pope, Swift
en nog enkele anderen (1743). In 1996 had Jongstra die roman vrij vertaald en
aangevuld voor De Bezige Bij.
Wat bij Jongstra een intertekstueel spel is, wordt bij Verhaeghen bittere ernst. De
Heers zogenaamd historisch en autobiografisch verhaal is in feite een collage van
andermans teksten. Hij knipt en plakt fragmenten uit het werk van Levi, Frankl,
Wiesel, Durlacher, Klemperer en tientallen anderen. Hun tot verhaal geworden
geschiedenis wordt zijn geschiedenis en autobiografie. Veel encyclopedischer kan
het niet worden: het ik is een encyclopedie van anderen, de autobiografie een
encyclopedie van historische getuigenissen en memoires.
Dat heeft wel degelijk een goede reden. De encyclopedische verwerking van
andermans teksten is een manier om de historische ervaring aan den lijve te voelen.
Het probleem: ‘Hoe reconstrueren wij een verleden waarbij wij niet betrokken
waren?’73 Hoe kunnen wij iets ervaren wat we nooit beleefd hebben? Waar komt de
historische ervaring vandaan? Het antwoord: uit andermans ervaring. ‘Ongelukkig’,
zegt De Heer, ‘degene die andermans revolutie door moet maken.’74 Maar dat is
precies wat hij zelf doet. En door zijn vertelling maakt hij Andermans deelgenoot
van de apocalyptische ervaring. Net in de collage ligt de representativiteit van De
Heer: ‘De universaliteit van het verhaal van De Heer ís een universaliteit. Met vele
stemmen heeft hij gesproken. Zeer vele stemmen. En het zijn stemmen van anderen.
Anderen.’75 Zo heeft een nazi stem gegeven aan zijn slachtoffers. Zijn ‘narratief
kunststuk’ wordt ‘een monument voor de slachtoffers’, zijn fictionele autobiografie
een waarheidsgetrouwe biografie.76 De leugen is een weg naar de waarheid van de
historische ervaring, want net door de aaneengelijmde tekst van De Heer heeft Paul
Andermans andermans revolutie en andermans geschiedenis ervaren.77
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In Zwerm van Verhelst is het encyclopedische ik verdwenen in een zwerm van
ik-figuren. Het gaat niet langer om de doorverwijzing van het ene lemma of
tekstfragment naar het andere. Er zijn geen afzonderlijke ikken en lemmata meer.
Er is slechts een zwerm van partikels, of dat nu druppels, vogels, glassplinters of
mensen zijn. Op het eerste gezicht zou je kunnen zeggen dat het subject van de
geschiedenis in Zwerm een dubbelfiguur lijkt zoals Feith en Fix of Jozef de Heer en
Helmut Hinkel. Maar de hoofdfiguren Angel en Abel zijn spiegels voor elkaar die
je niet kunt scheiden en de roman laat vele ikken aan het woord, van wie je vaak niet
kunt uitmaken wie ze zijn. Soms wordt het verschil tussen de stemmen aangegeven
door verschillende lettertypes, maar ook binnen hetzelfde lettertype komen vele
nauwelijks te differentiëren stemmen aan het woord. De namen van de hoofdfiguren
zijn veelbetekenend. Angel is de Engelse versie van een engel, maar in het Nederlands
staat zijn naam voor pijn en gif, onder meer via de associatie met een wespenangel.
De roman verbindt de engel met de pijn, onder meer via de verwijzing naar Josef
Mengele, de SS-arts die in Auschwitz de bijnaam de engel van de dood kreeg. De
kinderen, vaak tweelingen, die hij voor zijn experimenten gebruikte, werden bekend
als de engelen van Mengele. Angel blijkt ‘een van de engelen van Mengele’.78 Ook
Abel draagt in zich de polen van onschuld en wreedheid. Hij is immers de onschuldige
helft van Kaïn en Abel, maar in Verhelsts roman is hij een moordmachine. Bovendien
zijn Angel en Abel tweelingbroers: ‘Identieker kan een tweeling niet zijn.’79
Ook in Grote Europese Roman is het encyclopedische ik het subject van de
geschiedenis. Aan het eind van de jaren dertig, toen de geschiedenis zich in al haar
gruwelijke onvatbaarheid aan Theo Marchand opdrong, was de jongen een fervent
collectioneur van postzegels. De zegels fungeerden als iconen voor personen en
landen. Als Theo een postzegel ontving uit een bepaald land, deed hij alsof een
persoon uit dat land tot zijn club toegetreden was. Zo verwelkomde hij de dames
‘Hartog uit Amsterdam’ nadat hij Nederlandse postzegels had gekregen.80 Wanneer
de oorlog nadert, gebeurt er iets met zijn postzegelverzameling: ‘De zegels van
Duitsland schoven op naar Polen, Polen naar Rusland, en hij wilde er een land uit
gooien.’81
De beschrijving van de oorlog en van Theo's oorlogservaring gebeurt via de omweg
van de postzegelverzameling. Een windstoot verstoort de verzameling van Theo
zodat ‘alle postzegels opgewonden in de lucht vlogen. Als meeuwen, als vliegtuigjes,
als oprispingen van de ziel. Misschien werd het wel oorlog. Misschien waren de
postzegels van Europa als de landen van Europa: in beweging, gespannen, als lange
mensenstromen langs de weg. Aan zijn voeten likten vlammen.’82 De dwarrelende
papiertjes, de vlammen en de vliegtuigjes zijn voorafschaduwingen van wat zal
gebeuren met de New Yorkse Twin Towers op 9 september 2001: ‘Overal dwarrelt
papier neer in de straten [...]. De straten worden vol geblazen met papier dat geplooid
is tot vliegtuigjes en verfrommelde zakdoeken.’83 Als lemmata die naar elkaar
verwijzen, zo doordringen historische gebeurtenissen elkaar.
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Ook de Europese Unie is een encyclopedische verzameling. Robins pro-Europese
houding getuigt van zijn encyclopedisch verlangen. Meer bepaald is dat een verlangen
naar diepgang, naar de doorschijnende en veellagige tijdruimte die een alternatief
biedt voor de glasheldere en eendimensionale wereld van de zakenwereld. Pas wie
die diepte ziet, begrijpt waar het om gaat. Begrijpen is niet verhelderen. Het is in het
ene lemma het andere zien doorschemeren, in de ene tijd de andere, in de ene ruimte
de andere: ‘'s Nachts begrijp ik Europa, als mijn raam openstaat en de bloemen in
het perk beneden Europees ademen. Of als je een gesprek begint in Boedapest, en
iemand antwoordt je in Praag. Of je vindt Lissabon terug in Brussel.’84
Het begrijpen zoals Robin dat ziet impliceert dat je in de ene laag de andere ziet.
In termen van de encyclopedie zie je in het ene lemma iets van het andere
doorschemeren. Het resultaat is niet het alomvattende begrip dat de encyclopedie in
de verlichting nastreefde. Die wou alle kennis van de geschiedenis en de wereld in
kaart brengen. In dat geval gaat het om een vlakke kaart, waarop alle locaties mooi
van elkaar gescheiden zijn. De kaart van Peeters, Verhelst, Verhaeghen en in mindere
mate Jongstra is niet vlak maar gelaagd en de locaties doordringen elkaar. Dat
relativeert de pretenties nogmaals. Het ‘Envoi’ dat Peeters' roman afsluit begint als
volgt: ‘Het boek is af. Het is de Grote Europese Roman geworden die tegelijk een
klein Brussels boekske is geworden.’85 Dat herinnert aan Fix, die meende een
wereldburger te zijn, terwijl hij nooit zijn geboortestad Zwolle verliet. Ook de
centrumloze encyclopedieën van Verhaeghen en Verhelst relativeren de
verlichtingspretenties van het totale overzicht.
De encyclopedie is in deze romans geen nieuw métarécit dat een nieuwe synthese
presenteert. Zoals Thiher laat zien, roepen dergelijke encyclopedische historische
romans de totaliserende ambities van de verlichte historiografie slechts op om ze
ironisch onderuit te halen.86 Robins grote Europese roman is in werkelijkheid een
‘schriftje’, waarin hij allerlei losse notities bij elkaar brengt: afzonderlijke woorden
in allerlei talen, invallen en anekdotes, lijstjes van namen en termen, formules en
dromen, slogans en wijsheden. Hij noemt dit terecht ‘mijn Groot Europees Schriftje’,87
dat hij later van een nieuwe titel voorziet, namelijk ‘Grote Europese Roman.’88 De
goede verstaander ziet achter die grote encyclopedische pretentie de bescheiden
verzameling van losse notities en verhalen doorschemeren. Dat geldt voor de vier
encyclopedische romans: er wordt weliswaar veel verteld, maar er is geen
overkoepelend verhaal. Elke vertelling is als een lemma. De lemmata volgen elkaar
op en doordringen elkaar, maar de ultieme synthese en het ultieme inzicht blijven
uit.
Meer zelfs. Hoe groter de verzameling wordt, hoe meer ze uit elkaar valt. Dat is
wellicht de cruciale paradox van de encyclopedische betrachting. Hoe meer het
encyclopedische verlangen zich uitleeft, hoe verder het zich verwijdert van het
eigenlijke doel, de ultieme integratie van al wat is. In plaats van integratie is er
uitzaaiing. In zijn schriftje schrijft Robin voortdurend iets bij in de marge van eerdere
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notities: ‘Zo dijt mijn heelal van woorden uit, verder en sneller, zoals het echte heelal.
Steeds losser wordt het verband, steeds breder het beeld, tot we alleen nog de
fragmenten zien.’89 Hoe dikker de encyclopedie wordt, hoe dunner de samenhang.
Dat is volgens mij het basisprincipe van alle romans die ik hier bespreek: ze brengen
zoveel elementen bij elkaar, ze herschrijven het ene element zozeer in termen van
het andere, dat alle fragmenten uitdijen. Het centrumzoekende gaat over in het
centrumvliedende. Alleen de blik in de diepte kan nog zorgen voor samenhang. De
blik die oog heeft voor de doorschemering.

De gelaagde historische roman
Het doorschemeren van het ene lemma in het andere brengt ons op het spoor van
drie soorten historische romans. Ten eerste is er wat ik de enkelvoudige of
eendimensionale historische roman zou willen noemen. Die bestaat uit één tijdslaag,
het toen. Een voorbeeld is Vestdijks Puriteinen en piraten (1945), waar het verhaal
zich beperkt tot de achttiende eeuw. Of Rosenbooms Publieke werken (1999), dat
zich beperkt tot het eind van de negentiende eeuw. Er is geen twintigste-eeuws nu,
geen tevoorschijn tredende hedendaagse verteller, geen kaderverhaal. Dat lijkt op
de zogenaamd realistische historiografie die in de tweede helft van de negentiende
eeuw de geschiedschrijving à la Michelet verdrong. Michelets ik-vertelling werd
vervangen door een zogenaamd objectieve weergave die geen zichtbare verteller
meer duldde. Het ik en het nu verdwenen uit het verslag; de lezer zag alleen de
historische feiten. Dat geldt ook voor de enkelvoudige historische roman.
Deze roman drukt een specifieke historische ervaring uit: hij wekt de illusie dat
de lezer de dingen kan beleven zoals ze toen echt waren. Ankersmit spreekt hier van
de objectieve ervaring.90 Het is alsof je zou geloven dat je de muziek van Mozart
kunt horen en uitvoeren zoals dat in zijn tijd gebeurde. Via Wesseling kunnen we de
eendimensionale variant verbinden met de klassieke historische roman à la Scott.
Die wil de lezers in direct contact brengen met de historische realiteit, ‘to transport
them into the past and to give them the sensation that they were in direct contact with
history’.91
Ten tweede is er de tweevoudige of tweedimensionale historische roman. Die
bestaat uit een hedendaags kader en een ingebed historisch verhaal. Het kader kan
duidelijk afgescheiden zijn van het historische verhaal, bijvoorbeeld wanneer het
beperkt wordt tot een inleiding en een nawoord, zoals in vele negentiende-eeuwse
historische romans het geval was.92 Maar het kader kan ook in de romantekst zelf
verschijnen en kan zelfs af en toe doorbroken worden, zodat verleden en heden soms
met elkaar in gesprek treden. Dat is het geval in De Kapellekensbaan (1953), waar
Louis Paul Boon de actuele roman van net na de Tweede Wereldoorlog als kader
gebruikt voor een historische roman over Ondineke, die in de tweede helft van de
negentiende eeuw geboren werd. In Het schandaal der blauwbaarden (1968)
confronteert Vestdijk
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een hedendaags kaderverhaal met een middeleeuwse historie. De drie hedendaagse
hoofdpersonages - een Nederlandse schrijver, een Italiaanse lector geschiedenis en
een Amerikaanse historicus - bespreken de verhouding tussen fictie en historiografie
en filosoferen over het genre van de historische roman. Zo zegt de schrijver: ‘Een
historische roman [...] hoeft niets met de historie te maken hebben’.93
Algemener is de tweedimensionale historische roman typisch voor het modernisme.
Het gaat om een zelfbewuste vorm, die geschiedschrijving ziet als een zoektocht van
een subject in plaats van een reconstructie van een object. Die tocht is verankerd in
het heden. De psychologie en het heden vervangen het historische fresco van de
eendimensionale roman. Over de modernistische historische roman zegt Wesseling:
‘These texts do not merely represent an episode from the past, but also the search
for the past’.94 ‘Moreover, the primary narrative level is situated in the present, which
clearly presents the act of retrieving the past as going on in the here and now’.95
De tweevoudige historische roman situeert de historische ervaring in de ontmoeting
tussen toen en nu: het verleden wordt in het nu gekaderd en beleefd. Dat sluit aan
bij wat Ankersmit de subjectieve historische ervaring noemt.96 Slechts wanneer kader
en ingebed verhaal in dialoog treden met elkaar, is er daadwerkelijk sprake van die
subjectieve ervaring, waarin volgens Ankersmit de breuk en de overeenkomst tussen
toen en nu ervaren wordt. Boontjes bemoeienissen met Ondineke zijn hier een
voorbeeld van.
En dan is er nog de meervoudige of driedimensionale historische roman, waarin
meerdere tijdslagen met elkaar gecombineerd worden. Die lagen kunnen relatief
goed van elkaar gescheiden blijven, maar ze kunnen elkaar ook doordringen. In dat
geval zou je kunnen spreken van een poreuze meervoudige historische roman. De
vier romans die ik besproken heb, zijn daar voorbeelden van. Hoe groter de
wederzijdse doordringing van die lagen, hoe kleiner het geloof in een reconstrueerbaar
en echt verleden. Wie de zestiende eeuw wil reconstrueren, kan dat in de
eendimensionale historische roman door de zogenaamd echte historische feiten en
ervaringen kaderloos op te voeren. Het kan ook in de tweedimensionale historische
roman, als het kader de authenticiteit van het ingebedde verhaal garandeert. In de
driedimensionale historische roman is de reconstructie slechts haalbaar indien de
lagen gescheiden blijven en het kader de authenticiteit van de lagen garandeert. Dat
is nu net wat niet gebeurt in de historische romans die ik bespreek. De vroege
vertegenwoordigers van dit genre zijn te vinden in de jaren zeventig, bijvoorbeeld
in Ferrons Turkenvespers (1977). Het laat negentiende-eeuwse Wenen lijkt in die
roman de belangrijkste tijdslaag, maar ze wordt overspoeld door gebeurtenissen en
figuren uit vorige en latere eeuwen. De grenzen tussen de lagen zijn niet duidelijk.
In het negentiende-eeuwse Wenen belegeren de zeventiende-eeuwse Turken de stad.
De Russische maanauto komt voorbij en er rijden vrachtwagens naar de
concentratiekampen.97
Met Ferron zijn we bij de postmoderne historische roman beland, en die vormt
dan ook de prototypische vertegenwoordiger van de driedimensionale roman. De
kenmerken die in de secundaire literatuur toegeschreven zijn aan de postmoderne
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historische roman, volgen allemaal logisch uit de vermenging van de drie lagen. Zo
zijn er de anachronismen, die in de een- en tweedimensionale romans normaal
vermeden worden. McHale spreekt in dit verband van ‘apocryphal history' en creative
anachronism’,98 Wesseling van ‘uchronian fiction’, die in haar woorden ‘the plurality
of historical time’ laat zien.99 Uiteraard is het al te eenvoudig de klassieke roman
gelijk te schakelen met de eendimensionale, de modernistische met de
tweedimensionale en de postmoderne met de driedimensionale, maar als kader om
de vier besproken romans te situeren volstaat deze vereenvoudiging.100
De driedimensionale roman etaleert een extreme vorm van presentisme, zoals dat
bestudeerd is door François Hartog.101 Het presentisme gaat ervan uit dat het verleden
en de toekomst alleen bestaan in de vorm die het heden hen geeft. De zeventiende
eeuw is niet de eeuw van Vondel, maar onze eenentwintigste-eeuwse versie daarvan.
Wat de poreuze postmoderne historische roman laat zien, is dat het nog wat
ingewikkelder is: onze kijk op Vondel is ook gekleurd door onze kijk op alle periodes
tussen Vondel en ons. En zelfs op alle periodes voorafgaand aan Vondels Gouden
Eeuw. Wij kijken naar die eeuw, niet alsof we met een moderne bril naar één enkel
object kijken, maar veeleer alsof we door een reeks brillen en lenzen kijken en net
daardoor een object creëren. De geschiedenis kan in deze visie vergeleken worden
met een opeenstapeling van doorschijnende lagen die op elkaar liggen en die je niet
uit elkaar kunt halen. Elke laag is een bepaalde periode. Op zichzelf is zo'n laag
duister en nietszeggend, maar doordat we steeds de ene laag boven de andere zien,
ontstaat zoiets als een patroon, een zingeving, die vooral de zingeving van onze eigen
tijd is.
Je zou kunnen spreken van een hologram of een doorschijnend palimpsest. Van
elke verdwenen laag zijn nog slechts enkele tekens bewaard, maar alle tekens op
elkaar en door elkaar zorgen voor een tekst die wij kunnen lezen. Door de romantiek
geven wij zin aan de verlichting en omgekeerd. In afzondering zijn de lagen als half
gevormde lettertekens. Op elkaar gelegd vormen ze een woord, een zin, een tekst
die wij kunnen begrijpen. Begrijpen is in deze zin een vorm van projectie: de ene
laag wordt op de andere geprojecteerd.
Er is geen grondlaag. Geen vergrendeld begin. Als we naar Vondel kijken, zien
we niet via een donkere historische gang naar een verlicht schilderij dat aan een muur
(de grondlaag) hangt. We zien alleen die gang, die overgang van historische lagen.
En de Vondel van pakweg 1654 - de tijd van Lucifer - is geen begin- of eindpunt.
Achter hem zien we de schimmen van de rederijkers en nog veel verder terug de
bijbelse teksten en figuren die zijn beeld mee vorm geven.
De driedimensionale historische roman situeert de ervaring in de overgang tussen
alle lagen: het beeld van Vondel wordt gevormd door de versmelting van alle
doorschijnende lagen. We ervaren niet het nu, niet het toen, maar iets tussen alle
mogelijke periodes in. Dat noemt Ankersmit de sublieme historische ervaring.102 De
driedimensionale historische roman kan dus ook de sublieme historische roman
genoemd worden. Hij presenteert een complex van doorschijnende histori-
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sche lagen die de lezer tegen het licht moet houden, zodat er een patroon en een
zingeving ontstaat.
Zelfs de relatief eenvoudige en luchtige avonturen van Henry Fix zijn van deze
orde. Op het eerste gezicht zou je denken dat je te maken hebt met een
tweedimensionale historische roman. Het verhaal dat Fix over zichzelf vertelt, wordt
immers voorafgegaan en gevolgd door ‘een uitsmijter’,103 waarin Jongstra aan het
woord komt. Maar het ingebedde verhaal barst van de anachronismen die indruisen
tegen de feiten en de objectieve of subjectieve historische ervaring à la Ankersmit.
Zo duikt de auteur Ilja Leonard Pfeiffer op als ‘Jospeh Leonard Pfeiffer, toneelschilder
en machinist van de onderscheiden schouwburgen te Amsterdam’.104 Een in de roman
afgedrukt bericht uit de Overijsselsche Courant van 3 augustus 1821 heeft het over
deze Pfeiffer, terwijl de tekst van Fix duidelijk verwijst naar de hedendaagse schrijver.
Zo is er sprake van ‘een baggerstuk dat De Schipbreuk van de Medusa heette’,105 wat
verwijst naar Het grote baggerboek (2004) van Pfeiffer en naar de omslagafbeelding
van zijn roman Het ware leven, een roman (2006).
Ook het kader is niet zo betrouwbaar als het lijkt. Het nawoord bevat een reeks
noten die gevolgd wordt door een korte ‘Verantwoording en bronnen’ en een
uitgebreide bibliografie. Dat sluit aan bij de encyclopedische inslag van de roman,
maar de noten zijn geen traditionele toelichtingen of referenties. In de verantwoording
zegt de tekstbezorger Jongstra dat het hem te doen is ‘om de sfeer van het woord’.106
Een woord uit Fix' tekst wordt in een andere tekst geplaatst, waardoor nog maar eens
blijkt hoezeer Fix een encyclopedische verzameling is van anderen, meer bepaald
van andere teksten. Als Fix zegt dat hij ‘een zekere eerzucht’ voelde, wordt het woord
‘eerzucht’ in een eindnoot toegelicht met een citaat uit Potgieters onvoltooide roman
De zusters (1844): ‘Ik ben ook jong geweest, ik heb ook eerzucht gekend.’107 Het
woord vooraf is nauwelijks betrouwbaarder dan het nawoord. Het Leidse avontuur
van Jongstra is een echo van Fix' verzonnen avonturen. Het weerspiegelt de spanning
tussen Fix en Feith in het conflict tussen de fictieve dichter Arno Breekveldt en de
feitelijke Atte Jongstra.
Om van de eenvoudigste lagenopeenstapeling naar de meest complexe te gaan,
volstaat het na Jongstra Verhelst ter hand te nemen. Zwerm is een cluster van verhalen
die elkaar inhalen, herschrijven en aantasten. De ene laag heeft de andere overschreven
tot alles zwart van de inkt is geworden. Wat een holte lijkt, is eigenlijk een overvolle
plek, een zwerm. ‘Zwarte gaten zien zwart van de informatie. Overvol zijn ze. Tot
barstens toe gevuld.’108 Als lichamen die tot barstens toe gevuld zijn met virussen.
Zocht Michelet de onderstroom van de geschiedenis, dan toont Verhelst de
geschiedenis als een overstroming: ‘Alles is incontinentie.’109 Een regen van druppels
uit een zwart gat, dat is wat de lezer van Zwerm overspoelt.
Je zou ook kunnen zeggen dat de lezer bedolven wordt onder een warreling van
beelden uit allerlei tijden en plaatsen. De echo's van nine eleven zijn onmiskenbaar:
‘We kunnen de korrelige beelden niet vergeten van mensen die achter ramen met
witte doeken staan te wuiven. Wazige close-ups van zingende gezichten. Er vallen
din-

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 14

38
gen uit de bovenste ramen. Het zijn geen dingen. Ze vallen niet. Ze springen. Een
man met een aktetas. Twee lichamen hand in hand. De camera zoemt op de krater
in. De hitte is zo immens dat de beelden vloeibaar worden, onherkenbaar,
traumatisch.’110
In Omega minor is de hele geschiedenis een opeenvolging van onverwerkte
trauma's, eindpunten of omega's die nooit definitief een eindpunt blijken. Om mijn
beeldspraak te handhaven: de ene omegalaag wordt op de andere geprojecteerd. Het
eenvoudigste voorbeeld is de vernieling van Berlijn als herschrijving van de vernieling
van Hiroshima, uitgedrukt in de naam Berloshima. In de massale projectie van het
ene einde op het andere ontstaan, net als bij Verhelst, zwarte gaten. De omega wordt
op zovele lagen geprojecteerd dat ze een zwart gat wordt. Het dwangmatige
herschrijven leidt tot een zwarte inktvlek: ‘Het begrip “singulariteit” is mij bekend:
het punt waarop de wetten breken, omdat een variabele te ver wordt doorgevoerd.
De reis naar de kern van het zwarte gat, de terugberekening naar de oorsprongstijd
van het heelal, de vooruitschouwing naar het eindpunt omega: het zijn allemaal
delingen door nul, termen in een vergelijking die oneindig worden.’111
Aangezien het zwarte gat de compressie is van alle historische lagen, bevat die
plaats de tijd. De ruimte zoals wij die nu zien, is onze telescoop op het verleden. Dat
geldt op kleine schaal voor een stad als Berlijn, die een opslagplaats lijkt van de
geschiedenis en die bovendien andere plekken in zich draagt. Het zand waarop de
stad gebouwd is, is als het woestijnzand waarop de eerste atoomexperimenten
uitgevoerd werden. Berlijn is ‘een nieuw Rome, verrijzend uit de as’,112 maar het is
ook ‘het New York van de oude wereld’.113 Het is een stad tussen oud en nieuw.
In deze ruimtelijke setting kan Verhaeghen bezwaarlijk origineel genoemd worden.
Berlijn wordt in de hedendaagse westerse verbeelding vaak opgevoerd als dé stad
waarin het verleden vernietigd en heropgebouwd wordt. Andreas Huyssen analyseert
dit fenomeen in zijn Present Pasts. Urban Politics and the Politics of Memory onder
de titel: ‘After the War: Berlin as Palimpsest’.114 In het hoofdstuk ‘Cracking the
Mirror. Spatializing History in Metahistorical Romances’ laat Amy Elias zien dat
een dergelijke spatialisering van de geschiedenis typisch is voor de nieuwe historische
roman.115 Ook in Grote Europese Roman speelt Berlijn een cruciale rol in deze
spatialisering. Als Robin de stad bezoekt, zegt hij: ‘Meestal merk ik niet veel van de
grote geschiedenis uit de boekjes. Maar wie in Berlijn midden op een kruispunt staat
en de politie-uniformen bekijkt, de gevels van de huizen, het plaveisel, die ontdekt
toch overal historische echo's.’116 Bij Fix is Zwolle de ruimte die de geschiedenis in
zich draagt, en dat sluit perfect aan bij zijn provincialisme. In Zwerm is er helemaal
geen centrale stad of ruimte die de tijd belichaamt, en dat sluit perfect aan bij de
centrumloze uitzaaiing die eigen is aan een zwerm.
Ook op een grotere schaal geldt het hier en nu als terugblik op het daar en toen.
Zo bestudeert Donatella de kosmos als toegangspoort naar het verleden: ‘Ik kijk in
de tijd terug,’ zegt ze. ‘Vergeet niet dat wanneer wij naar de hemel kijken, dat we
dan niet naar omhoog blikken, maar naar omlaag, dat we in een gapend, open gat
kijken, een graf van onmetelijke dimensies.’117 Zo wordt ‘de eindeloosheid
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van de ruimte de eeuwigheid van de tijd’.118 En, wat minder grootschalig, wordt het
eindige hier en nu gedefinieerd als onze kijk op het verleden. Nebula ‘kent de
waarheid: het heden is een vlak trompe-l'oeil, dat alleen driedimensionaal wordt door
de onrustbarende schemering van het verleden’.119 Omdat die schemering
angstaanjagend is, is onze kijk op het verleden vaak vervormd door de angst en door
het verlangen naar onschuld dat tot identificatie met het slachtoffer noopt:
‘Geschiedenis - en dat is de enige waarheid omtrent de geschiedenis - geschiedenis
is de leugen die het heden vertelt om het verleden zin te geven.’120
Op een minder dreigende en minder grootschalige manier geldt dat ook voor het
heden in Grote Europese roman. Achter het hier en nu van Brussel schuilt het daar
van de andere hoofdsteden en het toen van de Holocaust. De ruimte wordt
doorschijnend. En het zijn de doden die voor deze doorzichtigheid zorgen. Dat is
hun werk: zij openen voor de levenden de deuren naar het verleden. Wie geen doden
heeft, heeft geen geschiedenis. Zo iemand lijkt Robin aan het begin van zijn tocht.
Maar de gestorvenen openen zijn ogen. Bij de constructie van het kantoor waar hij
werkt, ‘zijn twee Portugese bouwvakkers verongelukt’121 en daardoor ontdekt Robin
hoe Lissabon doorschemert achter de façades van Brussel: ‘Onderweg op de Gulden
Vlieslaan tracht ik me dit zomerse Brussel voor te stellen als Lissabon. Dat komt
door die Portugese arbeiderszielen die rondwaren in deze stad en die met mij
meelopen.’122 De dood opent perspectieven, hoe tragisch en paradoxaal dat ook mag
zijn. Ze verandert het hier en nu. Het WTC in Brussel-Noord is nooit meer hetzelfde
na de aanslag op de Twin Towers in New York.123 Ook de brandende distillatietorens
van een failliet bedrijf uit Vilvoorde124 en de Luxemburgse ‘Twin Towers [...] op de
Kirchberg’125 herinneren Robin aan New York. Nog verder achter die brandende
torens schuilen de verbrandingsovens van de Holocaust.
Alles wordt een afbeelding, het ene wordt geprojecteerd op het andere. En het
origineel verdwijnt - als het al ooit bestond. Het herschrijven van het voorbije
vernietigt de illusie van een eerste bladzijde in het boek van de geschiedenis. Zegt
Robin: ‘Teksten moeten we interpreteren, steeds opnieuw aanpassen en
becommentariëren, tot we niet meer weten wat in de eerste tekst stond.’126 Het verleden
wordt nooit gereconstrueerd. Het wordt steeds veranderd: ‘De eeuwenoude
geschiedenis wordt elk jaar gewijzigd herdrukt.’127

Het historiciteitsregime
De projectie verbindt de historische ervaring met de toekomstverwachting, en dat is
exact wat François Hartog omschrijft als ‘le regime d'historicité’, een spanning
‘produit par la distance qui se crée entre le champ d'expérience, d'une part, et l'horizon
d'attente, d'autre part’.128 Het historiciteitsregime reguleert met andere woorden de
band tussen historische ervaring en toekomstverwachting. Michelet koesterde een
optimistisch en volgens Hayden White romantisch historiciteitsregime.129
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Door zijn identificatie met de geschiedenis wou hij zijn volk naar een betere toekomst
gidsen. Hij voorspelde de toekomst, maar dan wel op basis van zijn inzicht in het
verleden. Vandaar dat hij zichzelf zag als ‘prophète du passé’.130
Ook Fix ziet zichzelf als een gids die zijn volk naar de toekomst zal leiden. Het
nawoord omschrijft Fix als ‘een man die een leven lang streefde naar de rol van de
verlichte geest die het volk met de fakkel in de hand voorgaat, de toekomst
tegemoet’.131 In Fix' eigen woorden: ‘In mijn leven en werken heb ik immer getracht
alle burgers van Zwol, Mastenbroek of elders tot voorbeeld te strekken.’132 In
tegenstelling tot de andere personages die we zo dadelijk zullen ontmoeten, is Fix
vrij optimistisch over de toekomst. Die verwachting is ingegeven door zijn ervaring,
zowel van het verleden als van het heden. Zijn ervaring van het heden is gekleurd
door zijn sociale en economische positie, die hem beschermt tegen de problemen die
samenhangen met het sterker wordende kapitalisme en nationalisme van de
negentiende eeuw. Als gegoede burger volgt Fix het leven naar eigen zeggen ‘op
gepaste afstand’133 en ‘vanaf een wat hoger gelegen standpunt’.134 Tot een identificatie
met de slachtoffers van de nieuwe tijd komt het bij hem dan ook nooit: ‘De
ondankbaarheid der armen! Zij hadden gekregen wat hun rechtens talent en
ontwikkeling toekwam.’135
Precies door die afstandelijkheid kan Fix het zich permitteren de vernieuwingen
van de moderniteit te omarmen als abstracte illustraties van het menselijke vernuft.
De Hydro-oxigene microscoop, die Nicolaas Beets in zijn opstel ‘Vooruitgang’
vervloekte, dwingt Fix' bewondering af: ‘Deze wonderbaarlijke combinatie van
menselijk vernuft en werktuigkunde acht ik van het grootste belang. Deze microscoop
zou vooral het oneindige verschil tonen tussen de geringst schijnende werken in de
natuur en de altijd zo hoog geprezen voortbrengselen van menselijke kunst en vlijt.’136
Ook de daguerreotypie vindt in Fix een aanhanger.
In zoverre Fix technologische vernieuwingen omarmt, kunnen we zijn
historiciteitsregime modern noemen. Maar het gaat om een zeer gematigd modernisme.
Ten eerste is het gebaseerd op blindheid voor de gevaren van de moderne
ontwikkelingen en ten tweede wordt het gemilderd door conservatieve en zelfs
restauratieve reflexen. Fix is niet enthousiast over ‘onze eeuw van stoom en ijzer’,137
die wordt gesymboliseerd door de stoommachine. Deze zal via de trein en vooral via
de mechanisering van de productie een reusachtige invloed uitoefenen op de toekomst,
maar Fix heeft daar weinig benul van. Hij begrijpt ook niets van de nieuwe economie,
die tijd vertaalt naar geld: ‘Het begrip “kantooruren” kwam me intussen nog enigszins
onwennig voor.’138 En hij wil zijn geliefde Zwolle vastklinken aan het verleden. Door
de ‘herbouw van alle historische monumenten’ zou de stad het doel kunnen worden
‘voor historisch toerisme’.139
Zo vormt het verleden toch nog de basis voor de toekomst die Fix voor ogen heeft.
De echte breuk van de moderniteit ziet hij niet en maakt hij ook niet meer mee. Hij
sterft in 1844, net voor het revolutionaire jaar 1848 en voor de sociale effecten van
de moderniteit helemaal zichtbaar worden. In zoverre Fix
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iets laat doorschemeren van de toekomst, gebeurt dat meestal op een ludieke manier,
bijvoorbeeld in het optreden van de hedendaagse Ilja Pfeijffer als negentiende-eeuwse
illusionist, of in de problemen die Fix voorziet met de door hem gedroomde Europese
unie. Zo verwacht hij problemen met ‘de hoogte van de Orgaan-bijdrage’, dat wil
zeggen de contributie van de leden.140 De hedendaagse lezer herkent het probleem
en kan erom glimlachen. De wereldvreemde, soms lachwekkende, soms vertederende
dromen van een negentiende-eeuwer zijn de werkelijkheden van onze tijd geworden.
Onze tijd, dat is de toekomstvan Fix. En zo blijkt onze realiteit de soms lachwekkende,
soms vertederende droom van het verleden.
Deze ludieke link tussen toen en nu ontbreekt in de romans van Verhelst,
Verhaeghen en Peeters. Was het kantoorleven voor Fix een warrige en onbegrijpelijke
toekomst, dan is dat voor Robin dagelijkse realiteit. De toekomst is opgeslokt door
de holle werkelijkheid van logo's en producten die je moet verkopen: ‘Een
marketingcongres in Luxemburg - dit gaat over de toekomst, over alles, over ons.’141
Soms laat het optimisme van de marketeers het afweten: ‘We stellen vast dat er niets
veranderd kan worden, alles is voorbestemd om zo te blijven.’ Maar een paar minuten
later stelt Robin een mogelijke oplossing voor: ‘Kunnen we het imago niet bijsturen?
Bijvoorbeeld door een restyling van het logo?’142
De reclamelui zien het heden en de toekomst louter als een beeld, een imago. Dat
er achter dat beeld historische lagen schuilen, beseffen ze niet. Zij gaan helemaal op
in wat Baudrillard (1981) omschreef als de productie van simulacres, beelden
waarachter geen realiteit meer schuilt, iconen die nergens meer naar verwijzen. Door
zijn confrontatie met de Holocaust en algemener met de geschiedenis ziet Robin wat
achter de simulacres doorschemert: de verminkingen (mutilations) en de gewelddaden
(massacres).
Grote Europese Roman is de enige van de vier romans die een duidelijke evolutie
in historiciteitsregime laat zien. Aan het begin is de toekomst niet meer dan een leeg
icoon, een vlak beeld dat de diepte van het verleden negeert. Aan het eind heeft dat
verleden diepte gekregen. De toekomstverwachtingen zijn daardoor bijgesteld: achter
de fraaie maar lege symbolen ziet Robin nu de afdruk van geweld en dood. Een vogel
symboliseert dit. Tijdens een onweer vliegt een uil tegen het raam van Robins kantoor:
‘Er is iets tegen de ruit gevlogen en gevallen. Een vogel? Ik kan het niet zien, maar
voor het raam dwarrelen veren in de wind.’143 De afdruk van de vogel geeft Robin
een zicht op de lagen van de geschiedenis. De lagen zijn van glas: ‘In het geelachtige
avondlicht verschijnt op het venster de afdruk van een vogel in volle vleugelwijdte.
Elk veertje is fotografisch weergegeven op het glas. Het is een uil, die in het onweer
mijn spiegelend raam heeft aanzien voor de hemel en zich op zijn mooist heeft
afgedrukt. Als het gezicht van een lijdende Christus.’144 Vergelijk dit met Fix' ludieke
omschrijving van de vogel als een idioot, en je ziet meteen het verschil in
historiciteitsregime: ironisch en grappig bij Jongstra, melancholisch en elegisch bij
Peeters.
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In Zwerm en Omega minor is de toon bitterder. Ik zou het regime in beide romans
karakteriseren als apocalyptisch: de profetie die Verhaeghen en Verhelst uit het
verleden halen is die van de totale maar helaas onophoudelijke vernietiging. Beiden
verwachten niets anders dan de eindeloze opvoering van zogenaamd finale
gewelddaden, die toch steeds nieuw geweld oproepen. De geschiedenis is bij hen de
eindeloze heropvoering van de dood. Daarin zijn zij de tegenvoeters van Michelet,
die de historicus zag als de tovenaar die de doden een nieuw leven en een stem
schonk. Voor hem was de geschiedenis synoniem met de wedergeboorte, zoals blijkt
uit de spreuk die zijn graf siert.145 Op die manier zorgt Michelet niet alleen voor het
overleven van de doden, maar ook voor zijn eigen voortbestaan: ‘Il s'attachait à
l'histoire comme à l'apprentissage de sa propre mort,’ zegt Roland Barthes.146
Verhaeghen en Verhelst zijn iets minder optimistisch. Het heden van de
eenentwintigste eeuw is voor hen een periode na de Apocalyps. In Omega minor
wordt dat duidelijk gemaakt door de vernieling van Berlijn te situeren in 1995. Wij
leven dus in de tijd na de vernieling. Berloshima lijkt dan ook verdacht veel op nine
eleven: ‘De stad ligt over haar doden heen verkruimeld. “De mensen dwarrelden als
brandend poeder uit de lucht,” zegt Nebula.’147 Dit beeld toont de mens als gevallen
engel, neergestorte vogel: ‘Het is de clip van de vogels. Overal in de straten liggen
zij, in de plantsoenen en de parken, hun vleugels wijdgespreid, hun ogen en keel
open, bewegingloos, als schimmelige stukken fruit dat van de bomen is gevallen. En
de soundtrack bij dat beeld: niets dan witte ruis. De stilte van de stad. Het
afgrijzenwekkende moment in de lente waarin de vogels zwijgen - omdat zij zijn
vermoord.’148
Ook in Zwerm is de toekomst apocalyptisch en leven wij na de zoveelste Apocalyps.
Dat wordt duidelijk gemaakt door de paginering van de roman. Het boek begint op
pagina 666 (het getal van de duivel) en eindigt op minus 6. Daardoor wordt het hele
verhaal een aftelling naar de ultieme explosie, die zich voordoet op pagina nul. Elke
ge(re) construeerde fase uit het verleden brengt de toekomstige destructie een stap
dichter. Elke laag uit het verleden is een bouwsteen voor de toekomst. Hoe dichter
bij nul, hoe gecomprimeerder alles wordt. De laatste positief genummerde veertig
bladzijden van de roman beschrijven een rave als een heropvoering van de
Jodenvergassing en in die beschrijving komen alle eerdere verhaallijnen samen, alsof
een zwerm vogels plots in één zwart punt samentrekt. Na dat zwarte punt verschijnt
de periode na de Apocalyps, die sterk lijkt op onze tijd na nine eleven.
De laatste regel van de roman vervangt het einde door het begin, net zoals de hele
roman de geschiedenis laat opgaan in een apocalyptische toekomst: ‘Een stem
antwoordt: “Dit is het begin.”’149 Op de eerste bladzijde was er al sprake van een
soortgelijke stem: ‘Een stem zegt: “Treed binnen in het land van de hoop.”’150 Dat is
het land van de Apocalyps, de utopie als dystopie, het ideaal als complete destructie.
Wat is dan de zin van een historisch verhaal, als het geen finaal einde of besluit
kent? De zin ligt net in het openhouden van dat einde. Het verleden overleeft slechts
doordat het in elke opvoering eindeloos blijkt. De geschiedenis blijft
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bestaan zolang het verleden toekomst heeft, dat wil zeggen zolang het niet bijgezet
wordt in een finaal verhaal dat voor eens en voor altijd uitmaakt wat er gebeurd is
en wie de helden en de boosdoeners waren. De functie van het historische verhaal
ligt niet in het afronden en het verwerken, maar in het eindeloos transformeren en
bewerken van wat voorbij is tot wat komen zal. In de bescheiden versie van Grote
Europese Roman is deze zorg voor de toekomst een soort room service: ‘Want iemand
moet - nu al - de kamers klaarmaken voor de toekomst, de lakens strak op de bedden
vouwen en schone kleren klaarleggen voor de reizigers. Vannacht zijn de eerste al
toegekomen, en de slimste, de snelste lopen nu al hard door onze straten.’151
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Peeters (2007), 5. Ik wil Jürgen Pieters bedanken voor zijn leessuggesties en zijn kritische
lectuur.
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Cui dono lepidum novum libellum?
Van editiewetenschap naar traditiewetenschap: Huygens'
Ooghen-troost door een nieuwe bril
Jürgen Pieters (Universiteit Gent) & Christophe Van der Vorst
(Universiteit Gent & Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie)
La révolution électronique, l'avènement planétaire du traitement de texte,
du calcul électronique, de l'interface représentent bien plus une mutation
que l'invention du caractère mobile à l'époque de Gutenberg. Ce que l'on
appelle réalité virtuelle pourrait bien altérer le fonctionnement habituel de
la conscience. Les banques de données, qui sont déjà d'une capacité de
stockage quasi infinie, vont remplacer les labyrinthes incontrôlables de
nos bibliothèques par une poignée de puces. Quel en sera l'effet sur la
lecture, sur la fonction des livres tels que nous les avons connus et aimés?
La question fait l'objet de grands débats passionnés.1

Abstract
This article takes as its starting point Jerome McGann's assertion that
electronic presentations of historical texts may enable us to understand
better the historical specificity of the composition of these texts. Our case
in point is Constantijn Huygens' Ooghen-troost, an electronic edition of
which is currently being prepared by one the authors of this contribution.
The article serves as the theoretical underpinnings of the editorial project.
It hopes to make clear by means of two concrete passages in Huygens'
poem in which way McGann's text-theory can shed new light on the
build-up of the Ooghen-troost and on the poem's interpellation of
present-day readers.
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Inleiding: zij zien maar door het boek
De ondertitel van deze bijdrage is dezelfde als de hoofdtitel van een stuk dat een van
ons beiden eerder publiceerde in het Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis.2
Dat is vanzelfsprekend geen toeval: deze nieuwe bijdrage biedt een concrete illustratie
bij de methodologische bespiegelingen die in het eerdere stuk aan de orde waren en
die in het Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis de vorm aannamen van een
beknopte inleiding op het denken van de Amerikaanse literatuurwetenschapper
Jerome McGann. Beter gezegd: op een deel van diens denken - dat deel, meer bepaald,
waarin McGann zich uitlaat over de impact van nieuwe media en elektronische edities
op ons denken over het wezen en de werking van teksten (en dat wezen zit voor
McGann duidelijk in hun werking, in de impact die teksten hebben op het denken
en het handelen van degenen die ermee in contact komen).
McGann neemt in de debatten over de elektronische revolutie waarover George
Steiner het in het motto bij onze tekst heeft, een voor onze doeleinden bijzonder
interessante positie in. Hij behoort vanzelfsprekend niet tot het kamp van degenen
die, in het spoor van Sven Birkerts' The Gutenberg Elegies (1994), de toekomst van
het traditionele boek uitermate pessimistisch inschatten en denken dat, zoals Birkerts
suggereert, de technologische revolutie van de voorbije decennia samen met het boek
ook het aloude humanistische ideaal van het aandachtige en reflectieve lezen zal
doen verdwijnen.3 De perfecte vorm van lezen zoals Birkerts die zich voorstelt, is er
een waarbij de lezer zich, boek in de hand, op een uitermate individuele en solitaire
manier verhoudt tot de wereld van de tekst die hij leest: het zijn zijn boek en zijn
verbeelding die met elkaar in contact treden en die ervoor zorgen dat de lezer door
van zichzelf los te komen (in een vervreemdende daad van identificatie met het boek
en de personages die de wereld van het boek bevolken) dichter bij zichzelf komt.
Lezen is een daad van zelf-vervulling, van de ontwikkeling en verwerkelijking van
het individuele ik. Birkerts' grootste vrees is niet zozeer dat het boek als materiële
entiteit zal verdwijnen (als te koesteren ding dat je in de hand kunt nemen, en waarvan
je de bladen kunt beduimelen en omdraaien, stuk voor stuk) maar wel dat het lezen
zoals we het hiervoor beschreven en dat in het tastbare boek zijn meest natuurlijke
vorm aanneemt, onder invloed van de nieuwe technologieën teloor zal gaan. De
lezers die in het ‘electronic millennium’ zullen opgroeien, dreigen volgens Birkerts
lezers te worden die drastisch aan individualiteit en verbeeldingskracht moeten
inboeten omdat ze ook de gevoeligheid voor de subtiliteiten van de taal niet langer
kennen. Op het internet en in andere computergestuurde communicatievormen
(chatrooms, GSMs, ...) heeft de taal (medium bij uitstek van het gedrukte woord)
aan elasticiteit en zeggingskracht verloren omdat ze steeds economischer moest
worden in de hoop een zo breed mogelijk publiek tegelijk te kunnen aanspreken. De
taal van de toekomst (gematerialiseerd in de vluchtige taalproducten van de computer,
die met een simpele klik van de muis kunnen verdwijnen en meteen daarna weer
opgeroepen worden) is er volgens Birkerts een
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die voor zovelen mogelijk op een zo beknopt mogelijke manier zo weinig mogelijk
moet zeggen. De taal van het verleden (de taal van het humanistische boek, icoon
bij uitstek van de cultuur van het gedrukte en dus blijvende woord) is in alles haar
tegendeel. ‘[L]anguage is the soul's ozone layer’, besluit Birkerts in een centraal
hoofdstuk van zijn boek, ‘and we thin it at our own peril.’4
Evenmin bekeert McGann zich tot het kamp van de rabiate voorstanders van de
technologische revolutie, zoals J.D. Bolter, George Landow en R.A. Lanham, voor
wie fysieke boeken bij uitstek ‘a thing of the past’ lijken te zijn en e-books en andere
hypertextuele constructies per definitie het betere alternatief vormen.5 In de toekomst
lezen we enkel nog op het scherm, stellen Bolter, Landow en Lanham, en dat zal van
ons niet alleen andere lezers maken, maar ook betere want creatievere lezers.6 Op
dit punt staan ze lijnrecht tegenover Birkerts. Immers, volgens hen beperkt het formaat
van het traditionele boek de mogelijkheden van de menselijke verbeelding. Het is
een in de letterlijke zin van het woord gelimiteerd formaat: de grenzen van de pagina
fixeren niet alleen de woorden die (vast) op papier staan, ze beperken ook de aandacht
van de lezer, die enkel ziet wat er staat en wat er niet staat niet meteen kan oproepen.
De lezer die een papieren boek leest heeft op elk moment van de lectuur slechts een
pagina tegelijk voorhanden; bij een e-book ligt dat anders. Het doorzoeken van en
het heen en weer ‘bladeren’ in een elektronisch boek gaat niet alleen sneller, het
appelleert ook aan een andere vorm van leesarbeid.
De pros en cons van de argumentatie van Birkerts enerzijds en Bolter, Landow
en Lanham anderzijds doen er hier evenwel niet meteen toe. Voor ons is van groter
belang het feit dat beide kampen in dit debat een nogal oppositioneel onderscheid
maken tussen het boek en de computer, tussen de pagina en het scherm. Volgens
McGann is dat onderscheid weinig productief: ‘We have to break away from questions
like “will the computer replace the book?”’ schrijft hij in de inleiding tot een
verzameling die zijn bijdragen over de ‘hypertextuele’ revolutie bundelt.7 De
achterliggende ratio is eenvoudig: dergelijke vragen (en de tegenstelling die ze
construeren) staan in de weg van het vooruitzicht van een wederzijdse productieve
kruisbestuiving tussen beide media. McGann is er ten zeerste van overtuigd dat de
digitale revolutie onze inzichten in de werking van teksten aanzienlijk kan verdiepen.
De tussenpositie die hij in het hiervoor geschetste debat inneemt, kan nog het best
worden verwoord met de boutade dat de computer ons zijns inziens niet voorbij het
boek brengt, maar dieper in het boek, waar we volgens hem met de hulp van nieuwe
technologieën tekstmechanismen kunnen ontdekken waarvan we het bestaan niet
eens vermoedden of die we in sommige gevallen zelfs nauwelijks voor mogelijk
hielden. In die zin vormt de technologische revolutie zowel voor de
literatuurwetenschap als voor de boekgeschiedenis volgens McGann een cruciale
stap vooruit die ons ironisch genoeg ook in staat moet stellen achterom te kijken en
beter te begrijpen niet alleen wat teksten zijn en kunnen worden, maar ook wat ze al
die tijd zijn geweest.8 In wat volgt proberen we duidelijk te maken hoe de
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studie van een prototypische humanistische tekst uit de literatuur van de Gouden
Eeuw met de hulp van een aantal nieuwe technologieën die de voorbije decennia in
het veld van de editiewetenschap op de voorgrond zijn getreden, McGanns overtuiging
kan adstrueren. Het gaat niet toevallig om een periode waarin het gedrukte boek
zoals we het kennen (of denken te kennen) nog op zoek is naar de voordelen van zijn
nieuwe vorm en ook ten volle experimenteert met die vorm. Het gebruik van
elektronische editiemechanismen en -principes moet ons in staat stellen, pace
McGann, om de werking van deze vormelijke experimenten beter te doorgronden
en naar waarde te schatten.

Huygens' Ooghen-troost: voorstelling van het dossier
McGanns positie in het hiervoor geschetste debat, en meer bepaald een aantal
conceptuele overwegingen die hij vanuit die positie maakt, liggen aan de grondslag
van een editieproject dat sinds het voorjaar van 2007 aan de Universiteit Gent en het
Centrum voor Teksteditie- en Bronnenstudie van de KANTL loopt en dat een
elektronische uitgave beoogt van de Ooghen-troost van Constantijn Huygens, het
lange gedicht uit 1647 waarmee de dichter zijn goede vriendin Lucretia van Trello
wou troosten met haar nakende blindheid.9 Lucretia kon alvast uit een oog niet meer
zien, maar dat vond Huygens meer een voordeel dan een nadeel: de retorische oefening
die zijn gedicht vormt, heeft als uiteindelijk doel de geadresseerde en elke latere
lezer met haar duidelijk te maken dat wie aan een oog blind is niet noodzakelijk
minder goed ziet dan wie aan geen oog blind is. Integendeel, zij die over hun volle
gezichtvermogen beschikken, laten zich volgens de dichter al te zeer leiden door de
schijn van de uiterlijkheden; Lucretia heeft door haar onfortuinlijke oogziekte op
zijn minst het voordeel dat ze, zoals Huygens zelf zegt, ‘binnewaerts’ kan zien. En
binnenwaarts, dat is waar de enige echte waarheid zich situeert.
Later in deze bijdrage komen we nog terug op de funderende rol van McGanns
denken bij het tot stand komen van dit project. We stellen eerst kort het materiaal
voor en het dossier dat we rond dit materiaal proberen op te bouwen. De werktitel
van het onderzoeksproject waarbinnen de elektronische editie wordt voorbereid luidt
als volgt: ‘La robe et la bordure’. Een elektronische editie van Constantijn Huygens'
Ooghen-troost (1647): proeve van een humanistische handbibliotheek. Het eerste
deel van deze titel (over het laatste hebben we het in de conclusie tot deze bijdrage)
alludeert op een van de zeldzame sporen van een concrete contemporaine leeservaring
van Huygens' gedicht. De tijdgenoot-lezer in kwestie was overigens niet een van de
minsten. In een brief van 12 mei 1647 bedankt René Descartes zijn goede vriend
Huygens voor het toezenden van het lange gedicht, waarvan, zo schrijft hij, ‘j'ai
trouvé la robe beaucoup meilleure que la bordure’.10 De tekst die Descartes te lezen
kreeg, zo kunnen we op basis van dit brieffragment vermoeden, was de eerste
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gedrukte versie van de Ooghen-troost, die in 1647 bij Elzevier in Leiden verscheen
en die in talrijke opzichten verschilt van de handgeschreven versie die Lucretia te
lezen kreeg. Ook al is die versie jammer genoeg verloren gegaan, toch weten we dat
het gedicht dat Huygens oorspronkelijk aan Lucretia toezond veel korter was (430
verzen tegenover de 992 van de eerste druk) en - belangrijker voor ons verhaal - het
was ook niet voorzien van het ‘paratekstuele’ apparaat dat zo'n essentiële component
is van de gedrukte tekst. In de eerste druk is niet alleen de ‘series caecorum’ die
uiteindelijk de satirische kern van de Ooghen-troost ging uitmaken aanzienlijk
toegenomen,11 maar liggen Huygens' verzen voor het eerst ook ingebed tussen wat
de dichter zelf twee oevers van Latijnse en Griekse citaten noemt.
De ‘textiele’ beeldspraak van Descartes herneemt Huygens' begeleidende schrijven
bij het toegezonden gedicht, waarin de auteur zijn vriend er met galante
bescheidenheid op wijst dat de grote filosoof zich van Huygens' eigen versjes
misschien maar niet te veel moet voorstellen: het kleed kon immers best veel minder
interessant zijn dan de zoom, en met dit laatste werden dan de talrijke citaten in
margine bedoeld waarmee Huygens' zijn eigen maaksel had gesierd. Het
onderzoeksproject ontleent niet alleen zijn titel aan de brieven die Huygens en
Descartes met elkaar wisselden naar aanleiding van het gedicht, maar ook zijn centrale
focus: door middel van een elektronische editie van Huygens' tekst willen we de
constructieprincipes van Huygens' tekst blootleggen en daarbij aantonen dat de
verhoudingen tussen verzen en marginalia, kleed en zoom, een heel stuk complexer
liggen dan doorgaans werd gedacht. Tijdens het componeren van zijn Ooghen-troost,
zo luidt onze werkhypothese, had Constantijn Huygens niet alleen Lucretia van Trello
als reële lezer voor ogen, maar ook een ideale lezer die het spiegelbeeld moest zijn
van de christelijke humanist die de dichter zelf was, vertrouwd met het gedachtegoed
waarop zijn troostdicht steunde en bekend met de bronnen die hij bij het bedenken
ervan had gebruikt. Huygens' hoofdtekst - het eigenlijke gedicht, dat in de brief van
Descartes als ‘la robe’ wordt aangeduid - gaat in de gedrukte versie vergezeld van
zo'n zeshonderd tekstfragmenten in margine (‘la bordure’). Het betreft citaten van
divers pluimage, verspreid over niet minder dan 88 auteurs: verzen van klassieke
(Griekse zowel als Latijnse) toneelschrijvers (Euripides, Seneca, ...), filosofen (Plato,
Seneca, ...) en dichters (Horatius, Ovidius, ...); passages uit brieven en traktaten van
Kerkvaders (Augustinus, Hieronymus, ...); citaten uit de Bijbel (OT, NT, Psalmen,
...). Deze citaten ondersteunen, versterken of variëren de gedachte die wordt
ontwikkeld in het vers waarbij ze zijn geplaatst: in elk geval bieden ze een bijkomende
tweede lectuur bij en/of naast de hoofdtekst.
Onderzoek van de onderlinge verhouding tussen de marginalia echter heeft
aangetoond dat de intertekstuele werking van de geciteerde passages verder gaat dan
dat. Zoals we later in deze tekst nog in concreto zullen aantonen, bestaat er niet zelden
ook tussen de verschillende in margine geciteerde passages een zinvol verband, dat
relatief eenvoudig kan worden gereconstrueerd wanneer de lezer de citaten leest in
de bredere context van hun oorspronkelijke vindplaats. Door
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Huygens niet-geciteerde verzen of passussen wijzen de lezer bovendien meer dan
eens in de richting van een volgend marginale (of van elders in de tekst geplaatste
citaten) en op die manier onrechtstreeks ook naar een volgende passus in het gedicht
zelf. Ironisch genoeg fungeren op die manier de door Huygens aangebrachte citaten
niet langer louter als zoom van de tekst die Huygens schreef, maar ook als ‘bordure’
van niet geciteerde ‘robes’ die voor een goed begrip van Huygens' tekst evenzeer
essentieel zijn. Het gedicht (dat bij een eerste lectuur op nogal wat lezers een vrij
schematische indruk maakt) wint daardoor ook aan coherentie, de textuur aan diepgang
en complexiteit. De textielmetafoor van Huygens' brief aan Descartes indachtig zou
men kunnen zeggen dat de Ooghen-troost veel meer een waar en compact weefsel
is dan men aanvankelijk had gedacht, en juist geen verzameling van aan elkaar
genaaide stukken tekst. Het weefsel bestaat uit talloze draden die voor wie heel
aandachtig en van heel dichtbij kijkt, onnoemelijk veel kruisverbanden met elkaar
aangaan, door elkaar heen lopen, maar aan de oppervlakte in een relatief homogene
structuur lijken te resulteren.
De reconstructie van het bredere netwerk van verwijzingen die in Huygens' weefsel
vervat zitten, kan ons niet alleen een beter begrip van de compositie van het gedicht
bijbrengen (daarbij inbegrepen: van Huygens' schrijfpraktijk die tot deze compositie
heeft geleid). Deze reconstructie werpt uiteindelijk ook een nieuw licht op de concrete
leesverwachtingen die Huygens van zijn ideale lezer of diverse lezersgroepen had.
Voor de hedendaagse lezer (die voor zijn lectuur van de tekst een beroep kan doen
op de editie Zwaan (1984) waarover we het zo meteen nog zullen hebben) worden
de marginale referenties geduid met een vertaling van de geciteerde passussen en
een verwijzing naar de oorspronkelijke vindplaats (inclusief de nodige correcties op
Huygens' niet altijd volledig accurate referenties). Het bredere intertekstuele netwerk
dat we hierboven beschreven, is voor de lezer van Zwaans editie vanzelfsprekend
niet voorhanden: een papieren editie van het gedicht laat door de materiële
beperkingen van het formaat de editeur eenvoudigweg niet toe de door Huygens
geciteerde verzen of zinnen te reconstrueren of anderszins weer te geven in het
bredere verband van hun oorspronkelijke vindplaats. Een dergelijke onderneming
zou immers als snel leiden tot een tekstvolume van enkele duizenden pagina's.
Voor de contemporaine lezer (in zoverre die voldeed aan het moeilijk te bereiken
ideaal dat Huygens ervan maakte) was het bredere verband waarnaar we net verwezen
zonder enige twijfel veel meer een concrete leesrealiteit dan voor de
eenentwintigste-eeuwse lezer. Het merendeel van de teksten waaruit Huygens citeert,
maakten traditioneel onderdeel uit van de werkbibliotheek van de geschoolde
humanist. Toegegeven: ook deze ideale lezers en schrijvers maakten in de zeventiende
eeuw gebruik van loci communes-verzamelingen, waarin geïsoleerde sententies waren
opgenomen die een diepzinnige gedachte paarden aan een rake uitspraak (soundbites
zouden we nu zeggen).12 We weten dat Huygens verschillende van die verzamelingen
in zijn bibliotheek had, alsook retorische hand-
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boeken waarin vergelijkbare voorbeeldzinnen waren opgenomen: de Polyanthea van
Langius, de Index rhetoricus van Farnaby, de Sententiae van Stobaeus en het
Florilegium Philologicum van Neuhusius, om maar die te noemen. Van de eerste uit
die reeks, zo heeft Ad Leerintveld aangetoond, maakte Huygens uitvoerig gebruik
bij het schrijven van zijn Costelick Mal (eerste druk 1622).13 Bij de Ooghen-troost
lijkt er evenwel tegelijk iets meer aan de hand dan het eenvoudige overnemen van
voorbeeldzinnen uit florilegia. Het is in dit geval aannemelijk te maken dat Huygens
bepaalde citaten rechtstreeks ontleende aan edities van werken van de geciteerde
auteurs die hij in zijn bibliotheek had, of via een bemiddelende bron, zoals de Essais
van Montaigne of de Politica van Lipsius.14 Ook kunnen we aantonen dat hij bij het
selecteren van specifieke sententies in sommige gevallen de bredere context van het
geïsoleerde citaat in gedachten had. De specifieke functie van deze citaten wordt het
dan om de (geïnformeerde) lezer het grotere geheel waaruit ze zijn gelicht voor de
geest te roepen, juist omdat het bredere fragment nog meer inzicht en wijsheid bevat
die de lezer van het citaat eveneens van dienst kunnen zijn.

F.L. Zwaan en de beperkingen van een papieren editie
Een elektronische editie van Huygens' tekst moet ons in de eerste plaats in staat
stellen om de ruimere tekstpassages waarnaar de dichter zijn lezer door middel van
geïsoleerde citaten doorverwees, onmiddellijk toegankelijk te maken. Laten we aan
de hand van een korte bespreking van de editie Zwaan alvast proberen duidelijk te
maken wat het concrete verschil is dat we met onze nieuwe editie beogen. Hieronder
staat een willekeurige ‘pagina’ afgebeeld uit de laatste druk die tijdens Huygens'
leven van de Ooghen-troost verscheen (als onderdeel van de 1672-editie van de
Korenbloemen), met daaronder de corresponderende pagina uit de editie Zwaan. De
editie Zwaan is een zogenaamde compilatie-uitgave.15 De editeur heeft in dit geval
niet gekozen, zoals in historisch-kritische edities vandaag de dag meestal gebeurt,
voor de editio princeps van de tekst, om daarbij vervolgens de varianten aan te bieden
die in latere drukken voorkomen. Dat heeft wellicht te maken met de bijzondere
aandacht die Zwaan wilde vragen voor het citatenapparaat van Huygens' tekst: dat
is na de Elzevier-editie van 1647 immers nog uitgebreid, zij het niet erg substantieel.
Op grond van de presentatie van de ‘bordure’ van de tekst zou men kunnen besluiten
dat Zwaan ervoor gekozen heeft de ultima manus van de Ooghen-troost te presenteren,
de versie die in de Korenbloemen van 1672 staat. Dat kan verklaren waarom de
talrijke Bijbelcitaten die in eerdere drukken van de Ooghen-troost in de marge van
het gedicht zijn opgenomen, hier naar Zwaans ‘commentaar’ zijn verwezen: in de
druk van 1672 zijn de marginale Bijbelreferenties die in de versie 1647 staan immers
grotendeels weggevallen. De ‘robe’ die Zwaan presenteert is evenwel niet die van
de ultima manus, maar, zoals de editeur op de titelpagina van zijn editie
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Een pagina uit de editie Korenbloemen (1672)

Een pagina uit de editie van Ooghentroost door F.L. Zwaan (1984)
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aangeeft, ‘naar de autograaf’: het is inderdaad het handschrift dat van Huygens'
gedicht is bewaard16 dat de basis vormt van deze uitgave. De uiteindelijke leestekst
van Zwaan bevat evenwel ook verzen die niet in het handschrift voorkomen maar
wel in latere drukken. Die toevoegingen zijn niet als varianten aangegeven, maar
opgenomen in de tekst zelf.17 Het handschrift bevat slechts een klein deel van de
talrijke citaten die in de drukken voorkomen.
Er valt veel te zeggen voor de compilatie-aanpak van Zwaan. Zijn doel was het
de lezer van Huygens een ‘ideale’ tekst te presenteren. De vertaling van die ideale
tekst naar het papier is evenwel allesbehalve ideaal. De hiervoor afgebeelde pagina
uit Zwaan geeft allerminst de rustige indruk die de lezer ervaart bij het lezen van de
versie Korenbloemen. Niet alleen de beperkingen van het papieren formaat maar ook
de funderende principes van Zwaans editiepraktijk worden uit dit voorbeeld duidelijk.
De gemiddelde pagina van de editie Zwaan bevat, zoals men kan zien, bovenaan een
paar verzen van Huygens' gedicht, met daaronder de geïdentificeerde en al dan niet
gecorrigeerde citaten, inclusief Nederlandse vertaling. De onderste helft van de pagina
wordt gereserveerd voor het commentaar van de editeur: het gaat doorgaans om
syntactische verklaringen van Huygens' niet meteen heel transparante zinswendingen,
opnieuw inclusief vertaling of parafrase. Hier en daar worden er ook ‘varianten’ en
‘manuscriptologische aantekeningen’ meegegeven, waarin Zwaan de dichter ook af
en toe op de vingers tikt.18 Bij de commentaar hoort op deze dubbelpagina ook de
verwijzing naar het marginale bij vers 875 waar Huygens verwijst naar Johannes 9,
41 (de passage over de blindheid van de Farizeeën). Bij de varianten is dan weer het
marginale en bij Huygens verticaal gezette citaat uit Apuleius ondergebracht: ‘In
coetu turbulente variae sententiae’ (boek 6 van de Metamorphoses, cap. 31).
Wat ons hier vooral interesseert, is evenwel de manier waarop Zwaan de verhouding
tussen de ‘robe’ en de ‘bordure’ construeert, anders gezegd: zijn conceptualisering
van de verhouding tussen Huygens' verzen en de verschillende citaten die de dichter
erbij plaatste. Het origineel van Huygens geeft meteen een verschil aan: in de
Korenbloemen is de bladspiegel op zich veel leesbaarder en rustiger dan bij Zwaan,
‘robe’ en ‘bordure’ zijn hier duidelijker van elkaar gescheiden: de verzen van Huygens
staan in een zichtbaar grotere letter dan de citaten en ze lopen over de hele breedte
van het blad, de citaten staan kleiner en verdeeld in twee kolommen. Belangrijker
nog misschien: de verdeling van de ‘bordure’ over de verschillende pagina's is zo
georganiseerd dat de citaten bij een specifieke groep verzen op dezelfde pagina staan
als de bewuste verzen. Bij Zwaan is dat niet altijd het geval: de pagina 129 die we
hier afbeelden bevat niet alle citaten die bij vers 878 horen: er zijn er in totaal 12
(door Zwaan a-l genummerd) waarvan de laatste 4 (i-l) op pagina 130 staan, op de
keerzijde dus van het blad waarop het bijhorende vers staat. Bij Huygens zijn de
verschillende citaten die bij een vers staan ook niet genummerd: op zich lijkt deze
ingreep van Zwaan niet noodzakelijk verstrekkende gevolgen te hebben, maar toch
krijgt de lezer van Huygens' versie meer de indruk dat de citaten samen een eenheid
hebben die ze bij Zwaan minder hebben, ze staan
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minder geïsoleerd dan bij Zwaan het geval is. (Daar komt nog een nummeringskwestie
bovenop: bij Huygens zijn ook de afzonderlijke verzen niet genummerd. Doordat
Zwaan de verzen wel nummert en de noten ook doet corresponderen met specifieke
verzen (bijvoorbeeld ‘vs. 878, noot 8’) heeft de lezer minder snel de neiging noten
te zien als corresponderend met een groep verzen, een mogelijkheid die bij de lectuur
van de bladspiegel in de Korenbloemen veel meer voor de hand ligt.)
Bij Zwaan worden de citaten in eerste en laatste instantie op hun feitelijkheid
getaxeerd. De duiding ervan kunnen we positivistisch-filologisch noemen: het is de
onderzoeker erom te doen de correcte vindplaats van de citaten vast te stellen (dat
is zoals gezegd niet altijd de vindplaats die Huygens zelf aangeeft) en waar nodig
de transcriptie van de citaten die de dichter maakte te corrigeren. Intertekstuele
verwijzingen doen in de leesarbeid van de traditionele filoloog enkel dienst als
referenties: die moeten niet worden geïnterpreteerd, enkel op een correcte (en dus
ondubbelzinnig interpreteerbare) manier worden geplaatst. Dat is ook de expliciete
ambitie van de editeur Zwaan. In het voorwoord tot zijn boek (gemaakt kort voor hij
in 1984 overleed) maakt Zwaan duidelijk dat deze nieuwe uitgave het product is van
een poging om de lacune te vullen die door eerdere edities van Huygens' gedicht
werd gecreëerd: het gebrek aan wat hij noemt een ‘wetenschappelijke tekstuitgave,
zowel wat de tekst als wat de commentaar betreft’.19 Die wetenschappelijkheid wordt
hier gedefinieerd in moeilijk mis te verstane termen: correctheid, eenduidigheid,
accuratesse, verifieerbaarheid. De meerwaarde van Zwaans editie tegenover oudere
edities (van onder meer Bilderdijk, Van Vloten, Eymael en Worp) situeert zich op
de twee aspecten die de editeur in zijn ‘voorbericht’ aanhaalt. Hij geeft syntactische
en lexicologische commentaar bij de verzen en lost daarmee onmiddellijk een aantal
problemen op waarvoor elke lezer van Huygens' gedicht zich geplaatst weet. Maar
bovenal brengt hij Huygens' tekst met de Griekse en Latijnse citaten erbij,
geïdentificeerd én van een vertaling voorzien door zijn medewerker, de classicus L.
Ph. Rank. (Behalve door Worp werden die citaten door eerdere editeurs van de
Ooghen-troost veronachtzaamd.20)
Voor alle duidelijkheid: het is zeker niet onze bedoeling het nut van de filologische
detective-arbeid van Zwaan en Rank in twijfel te trekken, maar wel om te wijzen op
het tekstbeeld dat uit deze arbeid voortspruit, en dat is een tekstbeeld van stabiliteit
en verankering, wellicht niet toevallig twee karakteristieken die pleitbezorgers van
elektronische edities juist toeschrijven aan de beperkingen van het gedrukte woord.
Die verankering toont zich bij Zwaan niet alleen in de identificatie en de correctie
van de citaten, maar ook in de manier waarop de afzonderlijke citaten unilineair aan
een specifiek vers worden gekoppeld. Als we de verhoudingen in Zwaans editie
tussen de citaten en de verzen zouden trachten te visualiseren dan zou het zo zijn dat
van elk citaat naar een welbepaald vers een enkele verbindingslijn loopt. Een
verdergaande lectuur van Huygens' tekst toont evenwel al snel aan dat een citaat niet
alleen meerdere verbindingsmogelijkheden in zich draagt, maar ook andere soorten
verbindingen. De elektronische editie die we beogen, moet
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ons niet alleen in staat stellen om dat veelvormig netwerk aan verbindingen op een
handige manier zichtbaar te maken, maar ook om op basis van het leesmodel dat
achter deze editie schuilgaat nieuwe verbindingen te genereren. De elektronische
editie zal ons in staat stellen verbanden tussen citaten te markeren en te genereren.
Zo moet een lezer die de citaten die Huygens uit eenzelfde tekst haalt (bijvoorbeeld
Seneca's brieven aan Lucilius) of van eenzelfde auteur (bijvoorbeeld de verwijzingen
naar de satires van Persius of Juvenalis) tegelijk kunnen oproepen. Het spreekt voor
zich dat deze selecties zullen worden voorzien van een duiding door de editeur. Het
is niet alleen onze bedoeling dit soort verbanden gewoon feitelijk aan te wijzen, maar
ook duidelijk te maken welke nieuwe betekenissen ze in zich dragen. Als we met
een reeks klikken van de muis alle referenties aan Persius en Juvenalis zichtbaar
kunnen maken, krijgen we misschien meteen een beter beeld van het specifieke
satirische gehalte van Huygens' tekst.

Zij zien maar door het scherm: twee voorbeelden
Voor een definitieve taxonomie van de verschillende soorten verwijzingsrelaties die
Huygens' citaten bevatten, is het in deze fase van het onderzoek nog te vroeg. In wat
volgt geven we twee kort uitgewerkte voorbeelden, die elk op zich twee dingen
duidelijk maken: 1. dat er in de citaten verwijzingsverbanden aanwezig zijn die zich
niet beperken tot het eenvoudige en eenduidige soort referentie van citaat naar vers,
van ‘bordure’ naar ‘robe’ of omgekeerd dat bij Zwaan centraal staat en 2. dat die
verbanden duidelijk kunnen worden gekaderd in het inhoudelijke betoog dat Huygens
met zijn humanistische gedicht beoogde. Deze dubbele finaliteit (een feitelijke en
een interpretatieve) is fundamenteel voor de editoriale praktijk zoals die ons voor
ogen staat: we willen de lezer niet alleen een zo accuraat mogelijk beeld geven van
het tekstuele netwerk dat Huygens' Ooghen-troost in zich draagt, maar dat bredere
netwerk ook productief maken voor ons begrip van Huygens' tekst.

Casus 1: de blindheid van de ‘letter-luij’
Ons eerste voorbeeld maakt duidelijk dat er ook aanwijsbare verbanden bestaan
tussen de citaten onderling, die in de elektronische editie via hyperlinks relatief
gemakkelijk kunnen worden aangegeven. De passage die we hiervoor als illustratie
gebruikten biedt hiervan alvast een eenvoudig voorbeeld. We citeren het begin van
de passage over de blindheid van de letterlui voor het gemak nog even en werken
het voorbeeld kort uit. Voor alle duidelijkheid, we volgen hier de editie Zwaan en
dat is in dit geval de tekst van het handschrift.
875 (....) de Letter-luij zijn blind,
En sien maer door haer Boeck: sij struijcklen als een kind,
En meenen vast te gaen in all haer doen en seggen:
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Vijf roepen, dat's de wegh, tien konnen 't wederleggen,
En waerheid is maer een. daer werdt geloghen dan,
880 En wel hem die sijn Penn op 'tscherpste snijden kan;
De woorden draghen 't wegh.

Het vers waar het ons hier meer specifiek om te doen is, is vers 878. Bij dat vers
plaatst Huygens zoals gezegd een dozijn citaten, van diverse auteurs: Seneca, Cicero,
Persius, Ovidius, Tacitus, Quintilianus, Livius en Lucianus. Tussen de eerste twee
van die twaalf citaten bestaat een verband dat weliswaar niet meteen zichtbaar is,
maar toch een significante impact heeft op onze lectuur van deze passage. Het eerste
citaat haalt Huygens uit de 106e brief van Seneca aan Lucilius: ‘Omnium rerum, sic
literarum intemperantiâ quoque laboramus’. Zwaan, die terecht aangeeft dat het citaat
uit brief 106 komt, niet 107 zoals Huygens verkeerdelijk opgeeft, vertaalt als volgt:
‘Zoals wij lijden onder de overmaat van alle dingen, zo ook onder de overmaat van
wetenschap.’21 Anders gezegd: we doen er goed aan geen blind vertrouwen te hebben
in alle bevindingen van de wetenschap; immers, ook hier is matiging gewenst. Het
tweede citaat bij vers 878 komt uit boek 2 van Cicero's De Divinatione: ‘Nihil tam
absurdé dici potest, quod non dicatur ab aliquo Philosophorum’. In de vertaling van
Zwaan: ‘Niets zo onzinnigs kan worden gezegd, of het wordt door een of andere
filosoof gezegd.’22 Anders gezegd: we moeten alles wat door filosofen wordt gezegd
met een korrel zout nemen want het kan in principe ook onzin zijn.
Beide citaten zijn niet alleen inhoudelijk op elkaar betrokken, ze komen ook voor
in een ander florilegium dat Huygens bij het schrijven van de Ooghen-troost
raadpleegde, de Essais van Montaigne. De passage uit Seneca citeert Montaigne in
‘De la phisionomie’ (in een passage over de grenzen van de curiositas) en de passage
uit Cicero's De Divinatione komt voor in de ‘Apologie de Raymond Sebond’, een
van de centrale essays waarin Montaigne probeert aan te tonen dat de mens nooit
zeker kan zijn van de kennis die hij verwerft. Huygens' Ooghen-troost heeft nog
meer citaten gemeen met de Essais (drie ervan komen uit de ‘Apologie’) en dat werpt
niet alleen interessant nieuw licht op onze kennis van Huygens' concrete
schrijfarbeid.23 Een grondiger analyse van de specifieke interferenties zal ons wellicht
ook in staat stellen de passages in de Ooghen-troost waarbij Huygens Montaigne als
een ‘tussentekst’ heeft gebruikt beter (en misschien ook anders) te begrijpen. De
twee verwijzingen waarover het hier gaat komen bij Montaigne voor in bespiegelingen
over de grenzen aan en de relativiteit van de menselijke rede: Montaigne schrijft het
citaat van Cicero in in een pleidooi voor de sceptische houding, en dat lijkt ook de
bedoeling te zijn van Huygens. Het citaat staat bij het vers waarin Huygens aangeeft
dat er voor elke afzonderlijke exegeet minstens twee zijn die diens bevindingen zullen
weerleggen. Enige scepsis is dus permanent op zijn plaats: het besef van de
beperkingen van de eigen rede - zeker wanneer we die in het licht van de wijsheid
van God beschouwen - siert de mens.
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Op het eerste gezicht lijkt de bevinding dat Huygens het citaat uit Cicero's De
Divinatione deelt met Montaigne onze interpretatie van de passage over de ‘letterlui’
niet spectaculair te veranderen. We hebben Montaigne immers niet echt nodig om
in Huygens' verzen een pleidooi voor scepsis te lezen. En toch kan de omweg via
Montaigne tot interessante resultaten leiden, zeker wanneer we zien dat het citaat uit
Cicero quasi woordelijk (zij het niet als citaat) terugkomt in de inleidende pagina's
van Descartes' Discours de la méthode, en wel in een passage waarvan de boodschap
allerminst die is van een eenduidig pleidooi voor scepsis, of althans: niet van hetzelfde
soort pleidooi voor scepsis als we bij Montaigne vinden. Descartes parafraseert
Cicero's woorden in een passage waarin hij zijn lezer probeert duidelijk te maken
hoe hij, na de lectuur van vele boeken die er op vele onderwerpen verschillende en
zelfs tegengestelde meningen op nahielden, besloot om voortaan zichzelf als gids te
nemen en te vertrouwen op zijn eigen geest, niet die van anderen. ‘[A]yant appris,
dès le College, qu'on ne sçauroit rien imaginer de si estrange & si peu croyable, qu'il
n'ait esté dit par quelqu'un des Philosophes (...) ie ne pouvois choisir personne dont
les opinions me semblassent devoir estre preferées a celles des autres, & ie me trouvay
comme contraint d'entreprendre moymesme de me conduire.’24
Descartes' geloof in de menselijke rede is bekend, al moeten we er ons voor hoeden
zijn rationalisme meteen te gaan zien als volkomen tegengesteld aan de positie die
Montaigne bepleit. Er zijn teveel aantoonbare gelijkenissen in hun denken terug te
vinden om die conclusie te legitimeren.25 Aan de andere kant moeten we tegelijk
voldoende oog blijven hebben voor de wezenlijke verschillen die er bestaan tussen
het werk van deze twee reuzen van de Franse filosofie. Die verschillen lijken ons in
elk geval ook van belang voor een betere duiding van de verzen van Huygens waar
het hier over gaat. Huygens was vertrouwd met het werk van Montaigne, en kende
Descartes persoonlijk. Hij had mee de hand in de totstandkoming van de eerste druk
van de Discours de la méthode in 1637 (hij bemiddelde bij de overheden niet alleen
voor het drukprivilege, maar gaf blijkbaar ook redactioneel advies26) en geeft in zijn
uitvoerige correspondentie met Descartes ook blijk van een grote sympathie voor
diens denken. Wat Montaigne, Huygens en Descartes in elk geval met elkaar delen
is een geloof in de absolute waarheid van de goddelijke rede - de ene waarheid
waarnaar Huygens blijvend verwijst in de passage over de letterlui. Maar die gedeelde
overtuiging houdt desalniettemin de mogelijkheid open van manifest verschillende
opvattingen over de ultieme waarde van de menselijke kennis en over de wegen
waarmee de mens die kennis verwerft. Door Huygens' gebruik van het bewuste citaat
uit Cicero's De Divinatione te confronteren met de lectuur die Montaigne en Descartes
van de passage geven, willen we finaal een scherper zicht krijgen op de specifieke
positie die Huygens inneemt in de historische ontwikkeling van het soort debatten
waarin Cicero's tekst in de vroegmoderne periode aanleiding gaf. Een lectuur die de
standpunten van Montaigne, Descartes en Huygens in deze op een hoop gooit, zo
vrezen we, is in wezen weinig historisch.
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In het verleden werd het intertekstuele netwerk waarin Huygens' tekst zich inschrijft
naar ons gevoel al te homogeniserend gelezen: De Kruyters in 1971 verschenen
‘interpretatieve studie’ van de Ooghen-troost is daar een mooi voorbeeld van. Net
als Zwaan beperkt De Kruyter zijn duiding van intertekstuele signalen tot een daad
van controleerbare vaststelling. Af en toe waagt hij zich aan de lezing van een
intertekst, maar doorgaans behelst die lezing niet veel meer dan een op de letterlijke
vertaling van het bewuste fragment gebaseerde parafrase die uiteindelijk de dubbele
basisfunctie onderschrijft die zowel Zwaan als De Kruyter aan het intertekstuele
raamwerk van Huygens' tekst lijken toe te kennen: 1. is de intertekst er om de
belezenheid van de auteur aan te geven, hij is een soort van symbolisch kapitaal
waarmee de dichter zich wil profileren; 2. bieden de intertekstuele fragmenten stuk
voor stuk en allemaal tegelijk een ondersteuning en bevestiging van de centrale these
waarmee Huygens in zijn gedicht Lucretia tracht te troosten. Het enige wat telt is
inzichtelijkheid en enkel diegenen die dat inzien zullen waarlijk hun plaats in de
buurt van God verdienen.
De Kruyter lijkt net als Zwaan nergens in zijn studie uit te gaan van de mogelijkheid
dat de intertekst wel eens andere effecten zou kunnen sorteren dan diegene die hij
(of de auteur van het gedicht) veronderstelt. Zo is er in zijn operationalisering van
het intertekstualiteitsbegrip geen enkele plaats voor mogelijke betekenisconflicten
tussen bijvoorbeeld twee passages die elkaar tegensprekende betekenissen genereren
of binnen een welbepaalde passage. Ook dat zegt iets over het tekstideaal dat achter
zijn leesarbeid zit: de tekst is harmonisch, een perfect gebalanceerd samenspel van
zijn constituerende onderdelen, van hoofdtekst en marginalia, die elkaar versterken
en bevestigen en zeker niet tegenspreken. Tekst en bijtekst spreken als uit een mond,
zou je kunnen zeggen en dat suggereert De Kruyter ook herhaaldelijk: Huygens
‘identificeert’ zich met de uitspraken van door hem geciteerde auteurs, hij spreekt
‘bij monde van’ zijn bronnen27 en die bronnen staan bol van ‘soortgelijke’, ‘dezelfde’
of anderszins met elkaar ‘verwante’ opvattingen en gedachten.28 De mogelijkheid
dat Huygens' bronnen historisch gesproken veel minder eenduidig zijn dan De Kruyter
in zijn studie voortdurend suggereert, wordt niet eens in overweging genomen. In
onze duiding van de verschillende citaten willen we juist focussen op de frictie die
er mogelijk bestaat tussen de verschillende auteurs en denkers waarop Huygens zich
beroept of waarmee hij zich affilieert. In het geval van het hiervoor beschreven
voorbeeld zullen de elektronische middelen ons in de mogelijkheid stellen de passages
bij Montaigne en Descartes naast Huygens vers op te roepen en van een verregaande
duiding te voorzien die de lezer erop wijst dat in de drie gevallen waarin dit ene citaat
wordt aangewend niet noodzakelijk drie keer hetzelfde staat. De woorden mogen
dan al identiek zijn, de ‘context’ waarin ze worden ingeschakeld verschilt. Een
aandachtige confrontatie van deze verschillende contexten moet uiteindelijk resulteren
in een beter (want genuanceerder) begrip van de historische specificiteit van Huygens'
gedicht.
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Casus 2: lezen of niet lezen?
Een citaat dat Huygens gebruikt, komt ook voor in andere teksten waarmee Huygens
vertrouwd was en waarvan de betekenis een aantoonbare meerwaarde biedt voor de
interpretatie van de verwijzingsrelatie in de Ooghen-troost. De citaten uit Seneca's
brief 106 aan Lucilius en uit Cicero's De Divinatione waarover het hierboven ging,
boden alvast een eerste casus. We werken hier nog een tweede casus uit, die het
belang van dit soort verwijzingen nog duidelijker maakt. De casus heeft betrekking
op het enige citaat dat Huygens plaatst bij het Latijnse gedicht dat aan de
Ooghen-troost voorafgaat vanaf de eerste druk van 1647. ‘Ne lege me’ (‘lees mij
niet’) zijn de openingswoorden ervan. Dit is het gedicht, gevolgd door de vertaling
die Zwaan ervan geeft (Zwaan 1-2):

5

10

15

Ne lege me, cui mensa nitet meliore salino,
Nec sapit antiquis mollior esca cibis.
Ne lege me, moneo: non est quo lumen utrumque,
Non est alterutrum quo doluisse velis.
Imploranda fuit quae se vernacula virgo
Virgini, et huic durum Musa probaret epos.
Talis danda fuit tali Medicina palato:
Exegit Batavos aegra Batava modos.
Si tamen haec aliquis vultu dignare sereno,
Cui Patriae non sit patria lingua meae:
Est ubi divertas, est qua delectet euntem,
Si piget ignoto flumine, ripa decens.
Invenies illic lapides Oriente petitos,
Liliaque Argivis Itala mista rosis:
Gustabis subducta sacris, extorta profanis
Non nova consensu fercula grata novo:
Ut malè consuta pretium det fimbria vestis,
Ut, si displiceant [erga, parergon] ames.
Lees mij niet, gij, op wiens dis een beter zoutvat prijkt,
En wien geen voedsel smaakt, dat flauwer is dan de spijzen der Ouden.
Lees mij niet, ik raad het aan; er is geen reden waarom gij beide ogen of een van beide ogen
pijn zoudt willen doen;
Ik had een muze aan te roepen die zichzelf als een inheemse maagd voor een andere maagd
aannemelijk zou kunnen maken en bij deze een loodzwaar epos ingang zou kunnen doen vinden.
Zulk een medicijn heb ik aan zulk een gehemelte moeten geven.
Een Nederlandse zieke vereist Nederlandse zangwijzen.
Maar indien gij wie gij ook zijt dit een vriendelijke blik waardig keurt,
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Gij voor wie de taal van mijn vaderland niet de vaderlandse is,
(Dan) is er een fraaie oever, waarop gij u kunt vertreden, een oever die u bij het gaan kan
verkwikken als de onbekende stroom u tegenstaat.
Gij zult daar edelstenen vinden uit het Oosten,
En leliën uit Italië met rozen uit Griekenland ineengevlochten.
Gij zult spijzen proeven, stilletjes ontleend aan de heilige schrijvers, ontwrongen aan de profane,
Die niet nieuw zijn, maar die aangenaam zijn volgens de huidige algemene opinie.
Moge de franje het slecht genaaide kleed waarde geven.
Moge als het hoofdwerk mishaagt, het bijwerk instemming vinden.

Het zal de lezer meteen duidelijk zijn dat Huygens in dit korte gedicht twee
bijkomende metaforische velden introduceert die elk op hun manier de verhouding
aangeven tussen wat Descartes ‘robe’ en ‘bordure’ van de tekst noemde (metafoor
die op haar beurt terugkeert in het voorlaatste vers van dit gedicht): een veld dat rond
voedsel draait (een traditioneel beeld in de studie van de humanistische
intertekstualiteit) en dat Huygens in staat stelt zijn eigen verzen af te doen als minder
smaakvolle variant van het goed gekruide denken van de Ouden en een veld waarin
de citaten worden gezien als de ‘fraaie oever’ van waarop de geschoolde lezer even
kan verpozen als de Nederlandse verzen hem minder zouden bevallen. Het gedicht
biedt een fraai staaltje van Huygens' handigheid met betrekking tot de
bescheidenheidstopos. Mijn verzen zullen de klassiek georiënteerde lezer zeker niets
zeggen, zo begint de dichter, maar gesteld dat die lezer ze toch een blik waardig acht,
dan zal hij zich alvast te goed kunnen doen aan de spijzen die het verpozen op de
oever sowieso de moeite waard maken.
Het vers waar het ons dit keer om te doen is, is vers 15: ‘Gustabis subducta sacris,
extorta profanis’ - je zal daar (op de oever) spijzen proeven die overgenomen zijn
van heilige schrijvers en afgepakt van (ontwrongen aan) profane. Huygens plaatst
het cijfer dat de voetnoot markeert niet na het vers, maar er middenin, waardoor de
hedendaagse lezer de indruk krijgt dat het enkel op het eerste deel van het vers slaat.
Het citaat is afkomstig uit boek 2 van Augustinus' De Doctrina Christiana (cap. 60
meer bepaald, maar dat geeft Huygens niet aan). Bij Huygens staat er: ‘Si quae vera
Philosophi dixerunt, ab eis sunt, tanquam ab injustis possessoribus, vindicanda in
usum nostrum.’ Zwaan wijst er onmiddellijk op dat Huygens het citaat heeft ‘verkort’.
Hijzelf geeft ‘de volledige tekst’: ‘Philosophi autem qui vocantur, si qua forte vera
et fidei nostrae accomodata dixerunt, maxime Platonici, non solum formidanda non
sunt, sed ab eis etiam tamquam ab iniustis possessoribus in usum nostrum
vindicanda.’29 Conceptueel gesproken is Zwaans suggestie dat deze tekst ‘volledig’
zou zijn, vanzelfsprekend problematisch. Waar slaat die volledigheid immers op?
Slaat ze op de intentie van de auteur, waarbij Zwaan ervan kan uitgaan dat dit de
volledige passage is waarnaar Huygens eigenlijk wou verwijzen, maar die
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hij uit economische overwegingen verkortte? Of slaat ze op de volledigheid van het
belang van Augustinus' tekst voor een goed begrip van deze specifieke referentie,
waarbij de editeur lijkt te suggereren dat de lezer die het vers van Huygens goed wil
begrijpen eigenlijk meer nodig heeft dan de zin die Huygens aanhaalde? De correctie
houdt dan ook in: eigenlijk had Huygens breder moeten citeren, eigenlijk had hij de
‘hele’ passage moeten aanhalen.
Als we evenwel een nog ‘vollediger’ versie bekijken van de passage uit boek II
cap. 60 van Augustinus' De Doctrina Christiana - de hele paragraaf, zeg maar - wordt
de referentie pas echt interessant, aangezien er dan een verwijzingskader opduikt dat
ons in staat stelt de bredere implicaties van Huygens' vers (en van het gedicht waarvan
het de climax vormt) beter te begrijpen. Dit is de ‘hele’ passage:
Philosophi autem qui vocantur, si qua forte vera et fidei nostrae accomodata
dixerunt, maxime Platonici, non solum formidanda non sunt, sed ab eis etiam tamquam
ab iniustis possessoribus in usum nostrum vindicanda. Sicut enim Aegyptii non
tantum cp idola habebant et onera gravia, quae populus Israel detestaretur et fugeret,
sed etiam vasa atque ornamenta de auro et de argento et vestem, quae ille populus
exiens de Aegypto sibi potius tamquam ad usum meliorem clanculo vindicavit, non
auctoritate propria, sed praecepto Dei, ipsis Aegyptiis nescienter commodantibus ea
quibus non bene utebantur*; sic doctrinae omnes Gentilium non solum simulata et
superstitiosa figmenta gravesque sarcinas supervacanei laboris habent, quae
unusquisque nostrum, duce Christo, de societate Gentilium exiens, debet abominari
atque devitare, sed etiam liberales disciplinas usui veritatis aptiores et quaedam
morum praecepta utilissima continent, deque ipso uno Deo colendo nonnulla vera
inveniuntur apud eos. Quod eorum tamquam aurum et argentum quod non ipsi
instituerunt, sed de quibusdam quasi metallis divinae providentiae, quae ubique infusa
est, eruerunt, et quo perverse atque iniuriose ad obsequia daemonum abutuntur, cum
ab eorum misera societate sese animo separat, debet ab eis auferre Christianus ad
usum iustum praedicandi Evangelii. Vestem quoque illorum, id est, hominum quidem
instituta, sed tamen accomodata humanae societati qua in hac vita carere non
possumus, accipere atque habere licuerit in usum convertenda Christianum.
Als de zogeheten filosofen, vooral die van de school van Plato, uitspraken gedaan
mochten hebben die waar zijn en kloppen met ons geloof, moeten we daarvoor niet
alleen geen angst hebben, maar die uitspraken van hen voor ons gebruik opeisen als
van onrechtmatige bezitters. De Egyptenaren hadden niet allen afgodsbeelden en
zware lasten die het volk Israël verfoeide en ontvluchtte, maar ook vaatwerk en
sieraden van goud en zilver, en kleding die dat volk bij zijn vertrek uit Egypte liever
heimelijk voor zichzelf opeiste omdat het er een beter gebruik van kon maken* hetgeen ze niet op eigen gezag deden maar krachtens Gods bevel - terwijl de
Egyptenaren zelf zonder het te weten datgene ter beschikking stelden

*
*

Cf. Ex 3, 21-22; 12, 35-36
Ex. 3:21-22; 12:35-3530
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wat ze niet goed gebruikten. Zo bevatten alle wetenschappen van de heidenen niet
alleen onechte en afgodische verzinsels en zware lasten vol overbodige inspanning,
die ieder van ons die met Christus als gids vertrekt uit de heidense samenleving moet
verfoeien en mijden, maar ze omvatten ook beschaafde leervakken die meer geschikt
zijn om door de waarheid gebruikt te worden, en bepaalde uiterst nuttige ethische
regels; zelfs over de verering van de ene God vindt men bij hen enkele ware
uitspraken. Dit ‘goud’ en ‘zilver’ hebben de heidenen niet zelf ingesteld, maar
opgedolven uit wat je de mijnen kunt noemen van Gods Voorzienigheid die alles
doordringt, en ze misbruiken het glad verkeerd en schadelijk om de demonen te
gehoorzamen. Waneer een christen zich geestelijk van hun miserabele gezelschap
afscheidt, moet hij dit van hen afnemen om het correct te gebruiken, namelijk in de
verkondiging van het Evangelie. Ook hun kleding, dat wil zeggen: de instellingen
die wel van mensen afkomstig zijn maar toch aangepast aan de menselijke
samenleving die we in dit aardse leven niet kunnen ontberen, mogen we aanpakken
en bezitten om ze om te vormen voor een christelijk gebruik.
Het door Huygens en Zwaan geciteerde staat in de eerste zin van de paragraaf, maar
vanaf de tweede zin duikt er bij Augustinus een verwijzing op naar de zogeheten
‘spoliatio Aegyptorum’: de door Augustinus ingevoerde voetnoot naar Exodus 3,
21-22 en 12, 35-36 bevestigt dat: in beide Bijbelpassages wordt verwezen naar de
toestemming die de God van het Oude Testament aan zijn volk gaf om de Egyptenaren
te beroven en zo de vlucht naar het eigen land en de vrijheid voor te bereiden.

Exodus 3, 21-22
21 En Ik zal dit volk genade geven in de ogen der Egyptenaren; en het zal geschieden,
wanneer gijlieden uitgaan zult, zo zult gij niet ledig uitgaan.
22 Maar elke vrouw zal van haar naburin, en van de waardin haars huizes, eisen
zilveren vaten, en gouden vaten, en klederen; die zult gijlieden op uw zonen, en op
uw dochteren leggen, en gij zult Egypte beroven.

Exodus 12, 35-36
35 De kinderen Israëls nu hadden gedaan naar het woord van Mozes, en hadden van
de Egyptenaren geëist zilveren vaten, en gouden vaten, en klederen.
36 Daartoe had de HEERE het volk genade gegeven in de ogen der Egyptenaren,
dat zij hun hun begeerte deden; en zij beroofden de Egyptenaren.
Zoals Kathy Eden overtuigend heeft aangetoond,31 hebben deze twee Bijbelpassages
een sturende rol gespeeld in de door talrijke humanisten gevoerde discussie over de
vraag of het toegestaan was voor christelijke auteurs om gebruik te maken van
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wijsheden en argumenten die waren ontleend aan heidense (Latijnse en Griekse)
denkers en dichters. Het is ook naar die problematische vraag dat Augustinus in de
bewuste passage in De Doctrina Christiana indirect verwijst. Zijn standpunt in de
discussie is meteen duidelijk: het volk van God neemt weliswaar bewust dingen over
van een volk dat afgoden vereert (in dit geval potten van zilver en goud en stukken
kledij) maar het doet dat met de bedoeling van die heidense eigendommen ander en
beter gebruik te maken. Meer nog, het doet dat met de bedoeling om er dat soort
gebruik van te maken waartoe God het in zijn onnoemelijke voorzienigheid
oorspronkelijk had bedoeld. Het goud en het zilver worden hersmolten en omgevormd
(bekeerd zelfs, ‘convertenda’) tot iconen van het enig ware geloof en ook de kledij
wordt voor beter gebruik aangewend. Bij het detail van de kledij is het
vanzelfsprekend moeilijk om niet te denken aan (het weefsel van) teksten: in wezen
gaat deze discussie dan ook over het gebruik van teksten, zoals bij de meeste
commentatoren van beide Bijbelpassussen blijkt. Niet alleen Augustinus, maar ook
Hieronymus, Tertullianus en Origenes hebben het over de ‘spoliatio’ in die zin, net
als Erasmus, die in zijn Antibarbari in deze problematiek de positie inneemt die
Augustinus bepleit. Zoals de editeur van de tekst in de Collected Works of Erasmus
aangeeft: ‘The intellectual and artistic achievements of antiquity were intended,
though the ancients knew it not, for the adornment and support of the Christian
religion.’32
Huygens kende vanzelfsprekend de tekst van Erasmus, net als de Bijbelplaatsen
die deze discussie ondersteunen. Mogelijk was hij ook vertrouwd met een aantal van
de andere teksten waarin Kerkvaders en humanisten deze problematiek via de topos
van de ‘spoliatio Aegyptorum’ aan de orde stelden. Via dit ene citaat van Augustinus
zijn al deze teksten virtueel aanwezig in Huygens' tekst, zou men kunnen zeggen.
Dankzij de handige middelen die de elektronische editie ons ter beschikking stelt,
kunnen we deze virtuele aanwezigheid niet alleen gemakkelijk zichtbaar maken, we
kunnen er het interpretatieve belang van deze discussie voor de architectuur en de
betekenis van de Ooghen-troost ook mee verduidelijken. Net als bij ons eerste
voorbeeld stelt de verbreding van het direct zichtbare referentiekader tot een aantal
tekstfragmenten die in Huygens gedicht ‘onderhuids’ aanwezig zijn, ons opnieuw
in staat om de dreiging van de homogenisering tegen te gaan die in De Kruyters
analyse van Huygens' gedicht zo manifest is.
Zoals intussen duidelijk is geworden, zijn de citaten waarmee Huygens zijn verzen
‘aankleedt’ in globo afkomstig van twee soorten bronnen: aan de ene kant gaat het
om christelijke teksten en auteurs (de Bijbel, vanzelfsprekend, en verder naast
Augustinus en Hieronymus ook nog Boethius en Thomas à Kempis), aan de andere
kant om pre-christelijke en dus ‘heidense’ dichters, historici en filosofen uit de
Griekse en Romeinse Oudheid. De Kruyter was zeker niet de eerste om erop te wijzen
dat Huygens in zijn Ooghen-troost een synthese van deze twee soorten bronnen
beoogt, een synthese die in de feiten neerkomt op een groots opgezette ‘bekering’
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van de heidense bronnen tot een beter gebruik: de heidense auteurs zijn in de citaten
overweldigend in de meerderheid (van de 600 citaten zijn er slechts ongeveer 10 %
afkomstig van echte christelijke auteurs). De Kruyter omschrijft de door Huygens
beoogde synthese in termen van een ‘christelijk-humanistisch levensbesef’ waarvan
de dichter in zijn werk getuigenis aflegt,33 waarbij de boodschap van inkeer en
verinnerlijking (naar binnen kijken, je niet laten verblinden door het uitwendig
zichtbare) zowel kan worden gekoppeld aan het gematigde calvinisme van Huygens
als aan zijn neo-stoïcijnse overtuigingen. In het eerste geval houdt het pleidooi voor
inzicht tegelijk een onderdanigheid tegenover God in, terwijl in de Stoa het naar
binnen kijken ten dienste staat van de standvastigheid van een zich zo autonoom
mogelijk opstellend menselijk individu).
Voor De Kruyter lijkt de realisering van het christelijk humanisme en de negotiëring
van beide standpunten niet alleen gemakkelijk maar au fond ook relatief
onproblematisch. ‘Enerzijds afhankelijkheid van God: de mens is uit zichzelf blind
en onvermogend. Anderzijds het autonome gezichtspunt: de mens brengt iets tot
stand naar de mate van zijn mogelijkheden; hij kan zijn leven inrichten naar de
beginselen van de wijsheid.’34 Huygens zelf lijkt minder uit te gaan van de wezenlijke
eenvoud van de horizonversmelting van beide perspectieven; evenmin wordt de
‘bekering’ van het heidense denken naar een christelijk heilsplan in zijn tekst als een
gemakkelijk proces voorgesteld. Zoals hij in vers 15 van ‘Ne lege me’ aangeeft, moet
de waarheid aan de profane dichters ‘ontwrongen’ worden - enig geweld lijkt hiervoor
dus op zijn minst noodzakelijk. Een andere vindplaats van de spoliatiotopos in
Huygens' werk bevestigt dat beeld. Zowel Zwaan als De Kruyter geven aan dat
Huygens dezelfde problematiek aan de orde stelt in het ‘Aenden Leser’ dat aan zijn
in 1651 gepubliceerde gedicht Hofwijck voorafgaat. Net als de Ooghen-troost bevat
dat gedicht een paratekstueel apparaat dat bestaat uit talloze citaten. In het ‘Aenden
Leser’ gaat Huygens als volgt op dat lappendeken van citaten in:
Danck hebbe 't soet behulp van afgestorven Wijsen,
Die hebb' ick uyt haer graf doen spreken t'mijner baet,
En van haer' lappen my een feestelick gewaed
125 Geflickt en omgedaen: met Peerlen van Athenen
Is dit gewaed versien; De kostelixte steenen
Van Roomens burgery, does' op haer rijckste was,
Hebb ick gelesen uyt haer Puyn en uyt haer' ass,
En my mé geborduert: der Christelicke Vad'ren
130 Hebb ick het beste bloed van haer' ontsteken ad'ren
Gesmolten in mijn vleesch, en uyt haer oud gebeent
Het onverrotste mergh gesogen en geleent.
Nu pronck ick met den buyt, nu tert ick uw gedulden:
Verkoop ick niet als lood, 'k hebb 't weten te vergulden.
135 Nu moet ghy Hofwyck sien, het zy u lief of leed:
T kind is wanschapen; maer 't is rijckelick gekleedt.
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De metaforiek van deze passage herinnert in meer dan een opzicht aan de
Ooghentroost: de Nederlandse tekst is een kleed dat versierd wordt met parels en
juwelen, een reeks aan elkaar gezette lappen tekst. Sporen van de ‘spoliatio’-topos
zijn ook duidelijk aanwezig in deze verzen: de dichter doet de dode schrijvers spreken
‘'t mijner baet’ (cf. Augustinus' ‘in usum nostrum’) en hij pronkt met ‘den buyt’ die
hij op anderen heeft gewonnen. Tegelijk is deze passage in haar beeldspraak
veelzeggend wat de ‘moeite’ betreft die de dichter zich moet getroosten om zijn
bronnen naar zijn hand te zetten: de Romeinse juwelen worden ‘gelezen’ uit een
context van puin en as, terwijl uit de teksten van de Kerkvaderen bloed en merg
worden gezogen: in het eerste geval is de lezer een overwinnaar, in het tweede zelfs
een vampier. De dichter neemt de teksten niet zomaar over, hij moet er iets mee doen
om ze in het kader van zijn werk in te passen: hij moet zich de tekst toeëigenen en
ze actualiseren.

Voor wie is nu dat aardige nieuwe boekje? (vrij naar Catullus)
De topos van de ‘spoliatio Aegyptorum’ is, zoals Kathy Eden aangeeft, een belangrijk
spoor in de ontwikkeling van de gedachte van wat een traditie uitmaakt. De topos
opent ook een reeks van mogelijke antwoorden op met die traditie samenhangende
vragen: wie kan de rechtmatige eigenaar worden genoemd van de teksten die deze
traditie vormgeven? Wat kunnen en mogen we met deze teksten allemaal doen? Hoe
ver kunnen we gaan in onze toeëigening van het materiaal waaruit de traditie is
opgebouwd? De vingerwijzingen die Huygens aan zijn lezer meegeeft, zowel in de
Ooghen-troost als in Hofwijck, maken duidelijk dat er wat hem betreft op een
inventieve manier kan worden omgesprongen met bronnen en citaten, meer nog: dat
dit soort inventiviteit juist het appel is dat van de traditie uitgaat. Zoals Jeroen Jansen
onlangs nog aangaf, steunde de humanistische omgang met teksten uit het verleden
juist op het gebruik en de verwerking ervan, niet op de eenvoudige weergave.35
Huygens' Ooghen-troost is niet alleen ingeschreven in deze humanistische traditie,
zijn tekst geeft er door middel van dit gedicht ook een specifieke vorm aan die van
de lezer een creatieve omgang met verzen en citaten verwacht. Zoals we hebben
willen aantonen draagt het gedicht deze traditie ook over, niet alleen voor zijn
oorspronkelijke leespubliek overigens, maar ook voor ons, hedendaagse lezers die
in velerlei opzichten niet meer vertrouwd zijn met de specifieke realia van deze
traditie. Wanneer we in de ondertitel van deze bijdrage suggereren dat het
onderzoeksproject waarvan onze elektronische editie van Huygens' gedicht de
uitkomst moet zijn de stap van de editiewetenschap naar de traditiewetenschap zet,
dan doelen we in eerste instantie daarop: wanneer we het bredere netwerk van
verwijzingen die in Huygens' tekst kristalliseren zo veel mogelijk bloot willen leggen
en duiden, dan doen we dat ook omdat we de hedendaagse lezer de teksten waarop
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deze traditie steunt ook willen meegeven. In het mogelijk utopische beeld dat aan
ons editieproject van de Ooghen-troost ten grondslag ligt moet Huygens' gedicht de
‘homepage’ worden die toegang biedt tot een humanistische handbibliotheek, waarin
de teksten verzameld zitten waarvan Huygens gebruik maakte, waarop hij alludeerde
of die (los van de intentie van de dichter) worden opgeroepen in het samenspel tussen
de ‘robe’ en de ‘bordure’ van zijn tekst. Of met een ander aan het humanistische
denken ontleend beeld: het editieproject moet resulteren in een hedendaagse variant
van de citatenschriftjes waarmee de humanisten hun leesarbeid documenteerden en
ondersteunden, een variant bovendien die minder gebonden is aan de economische
wetten van het papier. Dit project beoogt dus meer dan een gewone aan de vigerende
editietechnische criteria beantwoordende presentatie van Huygens' tekst. Die tekst
wordt letterlijk een tekst tussen andere teksten die op een ruimere manier dan de
beperkte vorm van de citaten die door Huygens zijn aangehaald, zullen worden
aangeboden. Op die manier wordt de verhouding tussen kleed en zoom
geproblematiseerd: de marginalia bieden niet alleen een context, commentaar of
notities bij Huygens' eigen verzen, maar tegelijk is ook het omgekeerde waar: het
gedicht van Huygens is tegelijk ook te lezen als een commentaar op de tekstpassages
die er de aanleiding van vormen.36 Een dergelijke presentatie zal niet alleen onze
kennis van (het ontstaan van) Huygens' tekst verhogen; maar ze vergemakkelijkt ook
de humanistische lectuur die Huygens (gezien zijn nadruk op de ‘bordure’ in
verhouding tot de ‘robe’) ermee beoogde. Bovendien kan deze visie op de per definitie
wederzijdse verhouding tussen ‘hoofdtekst’ en ‘neventekst’ de conceptualisering
van het intertekstualiteitsprincipe en van de werking van dat principe in de
renaissancistische poëtica verdiepen.
Wanneer we het project zoals hiervoor omschrijven wordt de utopie er niet minder
om: tegenover de beperkingen van het papier staat de quasi onbeperkte ruimte van
het virtuele boek. En de gedachte dat we ook aandacht willen besteden aan referenties
die door de tekst worden opgeroepen, ‘los van de intentie van de dichter’, genereert
in principe ook een moeilijk in te dijken reeks aan nieuwe interteksten - teksten
roepen bij verschillende lezers immers verschillende andere teksten op. We zijn ons
vanzelfsprekend bewust van dat gevaar, al denken we tegelijk dat het niet in alle
opzichten productief is dat gevaar enkel als een gevaar te zien. De principiële
oneindigheid van dit soort elektronische edities wordt in de praktijk al heel wat
minder oneindig, al was het maar doordat de editeurs eindig zijn. Dat een dergelijke
editie in wezen nooit af is heeft uiteindelijk ook zijn voordelen: het elektronische
medium gaat op een flexibeler manier om met bijsturingen, aanvullingen en correcties
dan gedrukt papier, waar wat er staat er in principe voor altijd staat. Elektronische
edities zijn permanent in ontwikkeling en dat zal bij deze niet anders zijn.
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‘Electronic texts’, schrijft David Scott Kastan met een verwijzing naar J.D. Bolters
analyse van het fenomeen van de hypertext, ‘work differently, both technologically
and ontologically; their elements of meaning are “fundamentally unstable”.’37 Het is
die instabiliteit van het elektronische woord (en de vluchtigheid en de uitwisbaarheid
die velen daarmee associëren) die critici als Sven Birkerts doen huiveren voor het
vooruitzicht een niet-gedrukt boek te moeten lezen. Maar zoals Scott Kastan naar
ons gevoel terecht aangeeft, is de oppositie die in dit soort redeneringen wordt
geconstrueerd een valse. De idee dat boeken ons teksten tonen zoals ze echt zijn,
terwijl computers ons niet meer dan virtuele versies van die teksten geven, steunt op
een redeneerfout, aldus Scott Kastan. ‘Over the last 500 years’, zo stelt hij, ‘the
technology of the book has become so seemingly inevitable that we fail to see it as
a mediation. (...) What is perhaps most unnerving about electronic texts, is not merely
that they are virtual but that they are no more virtual than any other text we read.’38
Het is diezelfde gedachte (schrijvers schrijven geen boeken, ze schrijven teksten
en die teksten krijgt de lezer uiteindelijk altijd in gemedieerde vorm te zien, weze
het gedrukt of elektronisch) die Jerome McGanns overtuiging schraagt dat de digitale
revolutie ons inzicht in hoe teksten werken kan verdiepen. McGann is zeker niet de
enige literatuurwetenschapper die zich het voorbije decennium heeft opgeworpen
als pleitbezorger van de digitale revolutie binnen zijn discipline. Maar hij is wel
degene die in zijn pleidooi voor een ernstige omgang met de nieuwe media het meest
overtuigend (want het meest in concreto) heeft aangetoond hoe deze revolutie ons
begrip van ‘the textual conditio’ kan verrijken.39 Wat zijn werk in onze ogen des te
interessanter maakt, is dat bij hem dit pleidooi gecombineerd wordt met een visie op
de studie van de historische letterkunde die voor dat vakgebied een ongemeen
spannende toekomst uittekent. Veel heeft natuurlijk te maken met de materiële
attractiviteit van de elektronische editie, die een oude, quasi-dode tekst alleen al door
de nieuwheid van het speelgoed waarmee hij wordt aangepakt als het ware vanzelf
doet herleven. Maar er is meer: McGanns theorie van de tekst als autopoëtisch systeem
(als machine die haar eigen lezingen niet alleen genereert maar in dat proces ook
zelf permanent gereconfigureerd en dus geregenereerd (‘gereanimeerd’) wordt40)
onderschrijft inherent al een literair-historische aanpak die gericht is op de activering
en de actualisering van de traditie. Het tekstuele veld draagt zijn eigen lezingen in
zich en genereert daarmee ook de zich continu ontwikkelende traditie waaraan hij
bijdraagt. In McGanns conceptualisering van ‘the textual condition’ is het zo dat de
tekst de lezer stimuleert tot een vorm van creativiteit en hij doet dat op grond van
zijn formele en materiële eigenheid - de vorm van de tekst draagt mogelijkheden in
zich en daagt de lezer uit tot een respons. De specifieke vormgeving van de tekst in
de elektronische editie is erop gericht deze mogelijkheden te accentueren en naar
boven te halen. Niet alleen is de traditie die Huygens' Ooghen-troost probeert over
te dragen de hedendaagse lezer niet meer in
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dezelfde mate vertrouwd als Huygens' contemporaine lezer, het soort tekst dat het
gedicht als formele constructie is, is ons ook vreemd geworden.
Het is tevens McGanns overtuiging, zoals we bij de inleiding van deze tekst al
stelden, dat de digitale revolutie van de voorbije decennia ons inzicht in de historische
mogelijkheden van het gedrukte boek kan verrijken. Dat de hypertekstuele lezing
die we in deze bijdrage probeerden te evoceren niet noodzakelijk zo veraf staat van
het humanistische tekstideaal, wordt duidelijk uit de illustratie die hieronder is
afgebeeld. Het gaat om het leeswiel dat is opgenomen in Le diverse et artificiose
machine del capitano Agostino Ramelli uit 1588.

Het leeswiel van Ramelli (1588).

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 14

73
Ramelli was een uit Lugano afkomstig ingenieur die in dienst was van de Franse
koning, Henri III.41 Het wiel stelt de lezer in staat verschillende teksten tegelijk te
raadplegen zonder zijn werktafel te moeten verlaten. Ramelli's leeswiel wordt wel
vaker vermeld als virtuele voorloper van het hypertekstuele leesmodel, en dat is zeker
geen toeval. Niet alleen zijn er de materiële gelijkenissen tussen het lezen via het
computerscherm en de activiteit die de figuur op de afbeelding uit Dell' Artificiose
Machine uitvoert - mutatis mutandis, weliswaar: de teksten bij Ramelli worden in
een hoek van 45o gelezen, die op ons computerscherm op 90o - er is vooral het
vergelijkbare tekstideaal dat beide leesvormen ondersteunt: teksten worden hier niet
op zich gelezen, in isolement, maar in samenspraak. De blik van de lezer gaat niet
alleen van regel naar regel in de ene tekst die hij voor zich heeft, maar van de ene
tekst naar de andere tekst, en dan naar nog een derde, en weer terug. De humanistische
handbibliotheek die we in ons editieproject van Huygens' Ooghen-troost voor ogen
hebben, is er een die dat soort lectuur van Huygens' gedicht mogelijk maakt: niet
alleen Huygens' tekst moet in de editie vervat zitten, maar ook andere teksten waar
hij naar verwijst, al dan niet direct. Een dergelijke editie is niet alleen virtueel in de
technische zin van het woord (virtual reality), ze heeft ook iets utopisch: kan ze ooit
af zijn? Is ze überhaupt realiseerbaar? De utopie wordt een ietsje reëler in de illustratie
van Ramelli's leeswiel: we kunnen ons een lezer voorstellen die een boek uit de kast
achteraan haalt, openslaat en op het leeswiel legt, tussen alle andere boeken. Het
wiel begint te draaien, de raderen doen hun werk. En dan is het aan de lezer.
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‘Contraflows’ in de literaire journalistiek?
Een vergelijkende analyse van de aandacht voor niet-westerse
schrijvers uit binnen- en buitenland in Franse, Duitse, Nederlandse
en Amerikaanse dagbladen, 1955-2005
Pauwke Berkers, Susanne Janssen, Marc Verboord (Erasmus
Universiteit Rotterdam)
Abstract
In contrast to most studies on cultural globalization, this article examines
the dynamics of cross-cultural exchange between and within (western)
nation-states. Trough content analysis, we examine the extent and
composition of the newspaper coverage given to literary authors of
non-western ethnic origin - both foreign and domestic - in France,
Germany, the Netherlands, and the United States between 1955 and 2005.
Newspaper attention to ethnic minority authors appears to be related to
the size of the ethnic minority population, their language proficiency and
educational background and the extent to which key institutions in the
national literary field are receptive to ethnic diversity, leading to extensive
coverage in the U.S. and limited attention in Germany. Newspapers in
countries that hold a central position in the literary world-system (United
States) appear to be more strongly focused on domestic ethnic minority
authors, whereas newspapers in less central countries cover more foreign
authors originating in non-western countries, particularly when they have
strong geo-linguistic ties with these countries (France). Finally, our results
indicate that U.S. ethnic minority authors first gained recognition within
the national literary field, and later on, through the centrality of the United
States in the literary world-system, also acquired international literary
prestige.

1. Inleiding
Globalisering behoort tot de populairste onderwerpen in de sociale wetenschappen,
ook al ontbreekt er een consistente definitie van het fenomeen (Fiss en Hirsch 2005;
Hargittai en Centeno 2001). Guillén (2001:236) integreert een aantal
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definities in zijn omschrijving van globalisering als een ‘process leading to greater
interdependence and mutual awareness (reflexivity) among economic, political, and
social units in the world, and among actors in general’. Onderzoekers die zich op
culturele globalisering richten, hanteren meestal een wat nauwere opvatting van het
begrip en bestuderen vooral de transnationale verspreiding van westerse populaire
cultuur (Crane 2002; Kaufman en Patterson 2005). De belangrijkste theoretische
vertrekpunten benadrukken ofwel de culturele ‘homogenisering’ door het imperialisme
van westerse multinationals, ofwel het vermogen van locale actoren om de mondiale
culturele producten een hybride culturele vorm te geven (Darling-Wolf 2008; Kraidy
2002; Lizardo 2008). Een aantal aspecten in het onderzoek naar culturele globalisering
blijft bijgevolg onderbelicht: (i) de toename van de verspreiding van culturele
artefacten van niet-westerse oorsprong in de westerse wereld, (ii) de institutionele
erkenning, van zulke artefacten binnen westerse natiestaten en (iii) de rol van
internationale migratie in dit verband.
Dit artikel belicht deze aspecten door middel van een vergelijkende analyse van
de hoeveelheid en aard van de dagbladberichtgeving over literaire auteurs met een
niet-westerse achtergrond1 in Duitsland, Frankrijk, Nederland en de Verenigde Staten,
tussen 1955 en 2005. Postkoloniale literatuurwetenschappers signaleren een
aanzienlijke ‘contraflow’ vanuit ‘the Rest’ richting ‘the West’, waardoor het literaire
aanbod in westerse landen een grotere etnische diversiteit zou vertonen (Huggan
2001). Bovendien heeft internationale migratie - één van de meest alomtegenwoordige
vormen van globalisering (Held, McGrew, Goldblatt en Perraton 1999) - geleid tot
een toename van etnische minderheidsauteurs in deze landen, met als gevolg dat er
in westerse natiestaten een groeiend besef van de etnische ‘ander’ is ontstaan. Als
zodanig analyseren we de dynamiek van crossculturele uitwisselingen niet alleen
tussen maar ook binnen westerse natiestaten, waarbij we de berichtgeving over zowel
buitenlandse als binnenlandse literaire auteurs van niet-westerse oorsprong betrekken.
De berichtgeving over niet-westerse literatuur in westerse kwaliteitskranten vormt
een belangrijke indicator voor de institutionele erkenning van auteurs met een
niet-westerse achtergrond. Wat sociaal en cultureel relevant geacht wordt, hangt in
hoge mate af van de selecties die deze kranten maken (Benson en Saguy 2005; Ferree,
Gamson, Gerhards en Rucht 2002; Shoemaker en Reese 1996). Kwaliteitskranten
spelen eveneens een centrale rol in het proces van erkenning en consecratie van
culturele artefacten, omdat ze met hun keuzes en oordelen de perceptie en waardering
van het publiek en van andere actoren in het culturele veld sturen en vormgeven
(Bourdieu 1993; Van Rees 1983). Met behulp van een inhoudsanalyse van de
dagbladberichtgeving over niet-westerse schrijvers valt daarom na te gaan in hoeverre
het toegenomen bewustzijn van de etnische ‘ander’ zich heeft vertaald in institutionele
erkenning in een bepaalde samenleving. Duitsland, Frankrijk, Nederland en de VS
zijn in deze studie opgenomen om een vergelijking te kunnen trekken tussen de
journalistieke belangstelling voor niet-westerse
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auteurs in traditionele immigratielanden (de VS), voormalige koloniale machten
(Frankrijk, Nederland) en arbeidsmigratielanden (Duitsland).
De institutionele erkenning van binnenlandse (Berkers 2009; Duell 2000) en
buitenlandse auteurs van niet-westerse oorsprong (Griswold 1987; 1992) lijkt deels
samen te hangen met dezelfde macrostructurele processen (dekolonisatie en
internationale migratie). De laatste categorie auteurs heeft echter vaak al literaire
erkenning in eigen land en/of in een van de grote, internationale literaire centra
verworven (Casanova 2004; Malingret 2002; Steenmeijer 1989), terwijl de waardering
van etnische minderheidsauteurs vaker verband lijkt te houden met kwesties zoals
integratie en de verhouding tot het binnenlandse literaire veld. Voorafgaand aan de
presentatie van onze onderzoeksopzet en resultaten, bespreken we hierna eerst de
verschillende macrostructurele en veldfactoren die van invloed kunnen zijn op de
berichtgeving over beide categorieën auteurs in de onderzochte landen.

2. Theoretische achtergrond
Berichtgeving over (niet-westerse) binnenlandse etnische minderheidsauteurs
Dagbladberichtgeving over binnenlandse auteurs met een niet-westerse achtergrond
zal waarschijnlijk per land variëren, afhankelijk van de kenmerken van
minderheidsgroepen in elk afzonderlijk land en de mate van erkenning van etnische
minderheidsauteurs binnen het literaire veld.

Etnische minderheidsgroepen
Bij ontstentenis van betrouwbare longitudinale gegevens over de populatie van
etnische minderheidsauteurs in elk land,2 bekijken we eerst de grootte van de totale
etnische minderheidspopulatie in elk land (Tabel 1) aangezien deze rudimentaire
factor mogelijk ten grondslag ligt aan crossnationale verschillen in de aanwezigheid
van etnische minderheidsauteurs in deze landen. In de VS vertegenwoordigen
etnisch-raciale minderheden ongeveer een vijfde (1975) tot een derde (2005) van de
bevolking, een veelvoud van het aandeel niet-westerse minderheden in Nederland.
Turken vormen verreweg de grootste etnische minderheidsgroep in Duitsland.
Longitudinale gegevens over andere niet-westerse groepen zijn niet beschikbaar.
Daarom gebruiken we de Turkse minderheid - het totaal van buitenlanders en jaarlijkse
naturalisaties - als een benadering voor de hele niet-westerse minderheidsgroep in
Duitsland. De Franse regering maakt, net als de Duitse overigens, geen onderscheid
tussen meerderheids- en minderheidsgroepen en verzamelt alleen data over niet
genaturaliseerde bevolkingsgroepen. Het aandeel niet-westerse buitenlanders bedraagt
in 1999 meer dan 3%, maar zou waarschijnlijk tweemaal zo groot zijn geweest als
de genaturaliseerde nakomelingen van twintigste-eeuwse immigranten meegeteld
waren (Fetzer en Soper 2005).
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Tabel 1. Achtergrond kenmerken van etnische minderheidsgroepen in
Frankrijk, Duitsland, Nederland, en de Verenigde Staten
Bronnen: Frankrijk: Hargreaves (1995), INSEE (1999); Duitsland:
Statistisches Bundesamt (2002, 2003, 2006); Nederland: Centraal Bureau
voor de Statistiek (2008); Verenigde Staten: U.S. Bureau of the Census
(1981, 2000, 2007).
Frankrijk
Dominante
Niet-westerse
Terminologie buitenlanders
(Operationalisering)

Duitsland
Niet-westerse
buitenlanders
(Turkse
minderheid)

Nederland

Verenigde
Staten
Niet-westerse Etnisch-raciale
etnische
minderheden2
minderheden

Omvang (%
van de totale
populatie)1
1975

2.5

1.8

1.8

18.5

1995

3.7 (1990)

2.6

7.3

26.4

2005

3.2 (1999)

3.0

10.4

33.1

Turkije

Suriname,
Nederlandse
Antillen,
Turkije,
Marokko

Afrika, Latijns
Amerika, Azië

Surinamers /
Antillianen + /
- + Turken /
Marokkanen - /
--

African
Americans + / Hispanics - / - Asian
Americans + /
++

Oorsprong
Algerije,
belangrijkste Marokko,
minderheidsgroepen Tunesië

Taalbeheersing
/
opleidingsniveau
t.o.v. andere
minderheidsgroepen

Algerijnen + / - Turken - - / - - Marokkanen/
Tunesiërs - + /
--

Deze getallen alleen geven echter - in het gunstigste geval - slechts een grove
indicatie van de mate van aanwezigheid van etnische minderheidsauteurs. De literaire
velden van westerse samenlevingen zijn notoir selectief als het aankomt op sociale
achtergrond, opleiding en taalbeheersing. Het vergt nogal wat cultureel en linguistisch
kapitaal (Bourdieu 1993) om literair auteur te worden, dat wil zeggen om als zodanig
door literaire uitgevers en andere relevante actoren in het literaire veld erkend te
worden. Aspirant-schrijvers uit de lagere sociaal-economische klassen met een laag
opleidingsniveau zullen daarom minder gemakkelijk toegang hebben tot het literaire
veld; en dit geldt a fortiori indien hun beheersing van de landstaal onvoldoende is.3
2
1

Mensen die zichzelf classificeren als ‘Black or African American, Hispanic or Latino, Asian
or Pacific Islander and American Indian or Alaska Native.’
We hebben 1955 uit de analyse gelaten aangezien er voor dat jaar geen vergelijkbare data
beschikbaar zijn.
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In Frankrijk kunnen immigranten relatief eenvoudig de Franse nationaliteit verwerven
waardoor zij, officieel althans, snel deel worden van de Franse samenleving als
geheel. Mensen uit de Mahgreb hebben een goede beheersing van de Franse taal,
vooral de Algerijnse gemeenschap, maar zij zijn nog steeds oververtegenwoordigd
in de lager opgeleide, sociale strata (Hargreaves 1995). De Turkse minderheid in
Duitsland beheerst het Duits veel minder goed en is lager opgeleid dan andere etnische
minderheidsgroepen (Dustmann 1994; Diehl en Blohm 2003; Worbs 2003).4 Voor
Nederland geldt dat de taalbeheersing en het opleidingsniveau van immigranten (en
hun nakomelingen) uit de voormalige Nederlandse koloniën niet heel ver achterlopen
op die van de Nederlandse meerderheid, in tegenstelling tot die van de Turkse en
Marokkaanse minderheidsgroepen (Tesser, Merens en van Praag 1999). De collectieve
identiteit van de Amerikaanse natie wordt gedragen door homogeniteit in taal, wat
concreet betekent dat etnische minderheidsgroepen zich daar de nieuwe taal veel
eerder eigen maken dan in andere landen (Portes en Rumbaut 1996). Toch zijn er
qua Engelse taalbeheersing grote verschillen tussen de etnisch-raciale
bevolkingsgroepen. Hispanics - vooral Mexican-Americans - lopen achter op de
andere minderheidsgroepen (Carliner 2000).5 Deze groep is gemiddeld ook het laagst
opgeleid, gevolgd door de African- American minderheid.
De gegevens over etnische minderheidsgroepen en hun taalbeheersing en
opleidingsniveau doen vermoeden dat de Verenigde Staten relatief meer etnische
minderheidsauteurs telt dan de drie Europese landen - en daarmee dat Amerikaanse
dagbladen verhoudingsbewijs meer aandacht aan dergelijke auteurs besteden dan
hun tegenhangers in onderzochte Europese landen. Duitsland vormt in dit verband
vermoedelijk de hekkensluiter, terwijl Frankrijk en Nederland een tussenpositie
innemen.

Institutionele erkenning en het literaire veld
Louter de aanwezigheid van etnische minderheidsauteurs leidt echter niet automatisch
tot berichtgeving over deze auteurs in de dagbladen. Journalistieke belangstelling
hangt ook samen met de machtsrelaties in het literaire veld van een land, waar
verschillende groepen specifieke opvattingen over literatuur voorstellen, steunen en
betwisten als een manier om - vaak onbewust - hun eigen positie te markeren en
versterken (Bourdieu 1993). De uitkomst van deze strijd bepaalt, onder andere, welke
auteurs institutionele erkenning verkrijgen en welke criteria geldig geacht worden
om hun werk te categoriseren. De hoeveelheid belangstelling voor etnische
minderheidsauteurs in de dagbladen lijkt daarom sterk afhankelijk van de mate waarin
etnische diversiteit weerklank vindt in de nationale literaire velden. Journalistieke
critici plegen zich in hun selectie van te bespreken werken in hoge mate te laten
leiden door de selecties en oordelen van collega critici en van andere (institutionele)
connaisseurs in het literaire veld (Dorleijn en Van Rees 2006; Janssen 1997; Van
Rees 1987). De mate waarin gezaghebbende instituties in het literaire veld - zoals
literatuurgeschiedenissen, literatuurfondsen en literaire
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prijzen - oog hebben voor etnische diversiteit is waarschijnlijk een goede predictor
voor de mate van dagbladaandacht voor etnische minderheidschrijvers.
Etnische diversiteit is sinds de burgerrechtenbeweging een belangrijk punt in het
Amerikaanse literaire veld. De eerste studieprogramma's en afdelingen in
African-American studies werden aan het eind van de jaren '60 in de vorige eeuw
geïnitieerd, waarna andere, weliswaar minder succesrijke ‘groepsstudies’ volgden,
zoals Latino, Native-American en Asian-American studies (Duell 2000). Deze
ontwikkelingen leidden in de jaren tachtig en negentig tot een heftige tegenreactie
van de conservatieve academische elite. Deze canon wars hadden echter een
tegengesteld effect, namelijk een toename van etnische minderheidsauteurs en andere
‘buitengesloten’ groepen in de canon (Bryson 2005; Corse en Griffin 1997). In
samenhang met deze ontwikkelingen laten Amerikaanse literaire anthologieën en
wetenschappelijke tijdschriften over literatuur een forse toename zien in de
vertegenwoordiging van etnische minderheidsauteurs (Berkers 2009). Andere literaire
instituties lijken echter minder ontvankelijk te zijn voor etnische diversiteit. Subsidie
voor etnische minderheidsauteurs door de National Endowment for the Arts is in de
loop van de tijd zelfs enigszins teruggelopen (Berkers 2009), terwijl aan maar weinig
etnische minderheidsauteurs een prestigieuze literatuurprijs is toegekend.6
In Frankrijk worden VS-achtige ‘groepsstudies’ niet legitiem geacht (Duell 2000).
Het Franse idee van universalisme impliceert dat er geen reden zou zijn om de literaire
canon open te breken; de principes van meritocratie en gelijkheid zouden ervoor
zorgen dat iedere auteur - of het nu een minderheidsauteur is of niet - dezelfde kans
heeft om in de canon opgenomen te worden. Een aantal in Frankrijk woonachtige
auteurs van niet-westerse oorsprong heeft inderdaad in de jaren '80 en '90 prestigieuze
nationale literatuurprijzen gewonnen, zoals Tahar Ben Jelloun (Prix Concourt 1987),
Amin Malouf (Prix Concourt 1993) en Patrick Chamoiseau (Prix Concourt 1995),
maar door de bank genomen lijkt het Franse literaire veld niet erg open te staan voor
etnische minderheidsauteurs.
De letterkundige afdelingen van Duitse universiteiten hebben weinig affiniteit met
het multiculturalisme, voor zover zij zich er al niet ronduit tegen verzetten (Jankowsky
1997; Teraoka 1997). Het werk van etnische minderheidschrijvers is in Duitsland
dan ook geen deel gaan uitmaken van de literaire canon. Etnische minderheidsauteurs
ontbreken vrijwel geheel in de literatuurgeschiedenissen en worden ook in de literaire
tijdschriften nauwelijks genoemd (Berkers 2009). In 2006 werden ongeveer 400
auteurs door het Duitse fonds voor de letteren (Deutscher Literaturfonds) financieel
gesteund; slechts twee daarvan hadden een Turkse achtergrond: Emine Sevgi
Özadamar en Feridun Zaimoglu (Berkers 2009). Deze twee auteurs zijn ook de enige
minderheidsschrijvers die prestigieuze literatuurprijzen gewonnen hebben.
In Nederland is er wel discussie geweest over de literaire canon, maar die was niet
erg fel (Joosten 2005). De opname van etnische minderheidsauteurs in
literatuurgeschiedenissen begon eerder dan in Duitsland, namelijk eind jaren '80,
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maar hun aandeel kroop slechts langzaam omhoog tot circa 4% in 2006 (Berkers
2009). Belangrijke instellingen voor subsidie van literatuur, zoals het Fonds voor de
Letteren, hebben etnische minderheidsauteurs echter expliciet in hun beleid
opgenomen door bijvoorbeeld speciale programma's voor deze auteurs te creëren.
Het aandeel etnische minderheidsauteurs dat door dit fonds wordt gesteund bedroeg
1% in 1970 en steeg tot 7% in 2005 (Berkers 2009). De laatste jaren hebben
verscheidene etnische minderheidsauteurs prestigieuze nationale literatuurprijzen
gewonnen, zoals Abdelkader Benali (Libris prijs 2003) en Mustafa Stitou (VSB
poëzieprijs 2004).
De gegevens over de resonantie van etnische diversiteit binnen het literaire veld
van elk land doen vermoeden dat de Amerikaanse dagbladen relatief de meeste
aandacht zullen besteden aan etnische minderheidsauteurs, gevolgd door Nederland,
terwijl de dagbladaandacht in Frankrijk en Duitsland het geringst zal zijn.

Berichtgeving over buitenlandse auteurs van niet-westerse oorsprong
De hoeveelheid en aard van dagbladberichtgeving die buitenlandse literaire auteurs
van niet-westerse oorsprong ten deel valt, varieert vermoedelijk van land tot land,
afhankelijk van de positie die deze auteurs in het literair wereldsysteem innemen en
van de geo-linguïstische banden die een land heeft met niet-westerse landen.

Literair wereldsysteem
Culturele globalisering heeft ertoe geleid dat nationale literaire velden zijn opgenomen
in transnationale systemen van uitwisseling, invloed en competitie. Als gevolg hiervan
is een ‘literair wereldsysteem’ ontstaan (De Swaan 1995; Heilbron 1999), wat inhoudt
dat er een impliciete rangorde ontstaat voor landen, naargelang het vermeende belang
van hun literaire productie. Een centrale positie in dit literair wereldsysteem zal
waarschijnlijk zijn weerslag vinden in het aandachtsniveau in de dagbladberichtgeving
die internationale auteurs van niet-westerse oorsprong ten deel valt (Janssen 2009):
hoe centraler de positie van een land, (i) des te groter de aandacht die kranten aan
binnenlandse, in plaats van buitenlandse (inclusief niet-westerse) auteurs zullen
schenken; (ii) des te waarschijnlijker de etnische minderheidsauteurs van het
betreffende land aandacht zullen krijgen in de buitenlandse bladen; en (iii) des te
hoger het aantal (niet-westerse) in dat land gevestigde auteurs waarover bericht wordt.
In 1955 nam de VS al een prominente internationale positie in, wat vooral te
danken was aan hun aandeel in de productie van populaire fictie, maar de leidende
rol werd gedeeld met Frankrijk, een land dat in de meeste culturele velden een zeer
centrale rol speelde (Janssen, Kuipers en Verboord 2008), ook in het literaire. Sinds
die tijd is de positie van de VS alleen maar prominenter geworden in het veld van
zowel ‘populaire’ als ‘serieuze’ literatuur, wat samenvalt met de toenemende
suprematie van de Engelse taal en de Amerikaanse cultuur. De positie van
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Frankrijk is in diezelfde periode juist minder dominant geworden (Janssen 2009;
Sapiro 2008), hoewel het land voor West- en Noord-Afrikaanse auteurs alsook voor
Franstalige auteurs in België, Zwitserland en Canada nog steeds het middelpunt
vormt (Casanova 2004). Duitsland is er sinds WOII niet in geslaagd om een centrale
positie te (her)winnen buiten het Duitstalige gebied (Sassoon 2006), terwijl Nederland
traditioneel een (semi)perifere positie inneemt (Heilbron 2008).
De theorie van het literair wereldsysteem suggereert derhalve dat hoe meer perifeer
de positie van een land is, des te meer aandacht er zal worden gegeven aan
internationale auteurs in de dagbladen. Concreet betekent dit dat deze theorie voorziet
dat Nederlandse en Duitse dagbladen de meeste aandacht zullen schenken aan
buitenlandse auteurs met een niet-westerse achtergrond, gevolgd door dagbladen in
Frankrijk en de VS.

Geo-linguïstische banden
Uit onderzoek naar culturele globalisering en de productie van internationaal nieuws
blijkt dat over het algemeen geografische nabijheid en taalverwantschap belangrijke
voorspellers zijn van de mate van ontvankelijkheid voor internationale producten of
gebeurtenissen (La Palestina en Straubhaar 2005; Clausen 2003). Hoe sterker de
geo-linguïstische banden tussen een land en bepaalde niet-westerse landen, des te
meer aandacht waarschijnlijk wordt geschonken aan auteurs met een achtergrond in
die landen. De stevigste geo-linguïstische band wordt waarschijnlijk gevormd door
eenzelfde taal en (koloniale) geschiedenis, gevolgd door alleen een talige band, terwijl
banden die enkel stoelen op geografische nabijheid waarschijnlijk het zwakst zullen
zijn.

Tabel 2. Geo-linguïstische banden van Frankrijk, Duitsland, Nederland
en de Verenigde Staten met niet-westerse landen

Frankrijk

Koloniale Banden Taalkundige
Banden
Marokko, Algerije, Marokko, Algerije,
Tunesië
Tunesië

Arbeidsmigratie
Banden
Marokko, Algerije,
Tunesië

Senegal, Gambia,
Niger, Mali,
Guinee, Ivoorkust,
Burkina Faso,
Benin, Gabon,
Democratische
Republiek Congo,
Centraal-Afrikaanse
Republiek, Tsjaad

Senegal, Gambia,
Niger, Mali,
Guinee, Ivoorkust,
Burkina Faso,
Benin, Gabon,
Democratische
Republiek Congo,
Centraal-Afrikaanse
Republiek, Tsjaad

Senegal, Gambia,
Niger, Mali,
Guinee, Ivoorkust,
Burkina Faso,
Benin, Gabon,
Democratische
Republiek Congo,
Centraal-Afrikaanse
Republiek, Tsjaad
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Franse Caraïben*
Vietnam, Laos,
Cambodja

*

De Franse overzeese regio's (DOM-TOM), zoals Martinique, Guadeloupe en Frans Guyana,
zijn officiële departementen van Frankrijk en worden daarom niet meegerekend.
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Duitsland
Nederland

VS

Turkije
Suriname,
Suriname,
Nederlandse
Nederlandse
Antillen, Indonesië Antillen
Voormalige Britse
koloniën (e.g.
Ghana, Nigeria)

Turkije, Marokko

Mexico

Tabel 2 toont voor elk land de belangrijkste geo-linguïstische banden met
niet-westerse landen. Frankrijk was ooit het centrum van één van de belangrijkste
koloniale grootmachten ter wereld. In veel Franse koloniën was het Frans de officiële
taal en bleef het zelfs na de onafhankelijkheid een belangrijke taal (De Swaan 2001).
Het koloniale rijk van Nederland was een stuk kleiner en hoewel het Nederlands nu
nog steeds de officiële taal is in Suriname en de Nederlandse Antillen, is Nederland
nooit het centrum geweest van een internationale gemeenschap van
Nederlandssprekende landen.
Frankrijk, Duitsland en Nederland hebben nauwelijks louter op taal gebaseerde
banden met niet-westerse landen.7 De Verenigde Staten echter deelt de taal met veel
voormalige Britse koloniën (zie Tabel 2). Nog belangrijker is het feit dat, sinds 1945,
het Engels in grote delen van de wereld andere talen - vooral het Frans - als dominante
of tweede taal heeft verdreven (Crystal 1997). De VS heeft bovendien nauwe banden
met andere Engelsprekende landen, vooral met het Verenigd Koninkrijk, Canada en
Australië, landen die alle drie veel niet-westerse immigranten hebben.
Een derde categorie vormen de banden verkregen door arbeidsmigratie. Veel
West-Europese landen begonnen na 1945 met de rekrutering van arbeiders uit andere
landen; in eerste instantie dichtbij, uit landen aan de Middellandse zee (Italië, Spanje,
Griekenland); later ook uit landen die geografisch en cultureel verder weg lagen.
Frankrijk heeft zijn gastarbeiders vooral uit de voormalige (Franssprekende)
Afrikaanse koloniën gehaald (Fetzer 2000), terwijl de meeste immigranten in
Duitsland en Nederland afkomstig zijn uit landen die in linguistisch opzicht ver
verwijderd zijn van het gastland, zoals Turkije en Marokko (Lucassen en Penninx
1996; Martin 1998). De meeste arbeidmigranten in de VS komen uit Mexico en
hebben Spaans als moedertaal (Portes en Rumbaut 1996).
De aard van de geo-linguïstische banden die elk land met niet-westerse naties
heeft, doet vermoeden dat Franse en Nederlandse dagbladen de meeste aandacht aan
buitenlandse auteurs met een niet-westerse achtergrond zullen geven en daarbij vooral
gericht zijn op Frans- of Nederlandssprekende auteurs uit de voormalige
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koloniën. De dagbladen in de VS en Duitsland zullen waarschijnlijk minder over
buitenlandse niet-westerse auteurs berichten en daarbij vooral gericht zijn op
Engelstalige auteurs, zonder een specifieke groep eruit te lichten.

3. Data en methoden
Inhoudsanalyse
Frankrijk, Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten zijn in dit onderzoek
opgenomen omdat deze landen in veel opzichten op elkaar lijken (het zijn allemaal
moderne welvaartsmaatschappijen), maar tevens voldoende differentiatie vertonen
op de verschillende relevante dimensies, zoals etnische diversiteit; koloniale
geschiedenis en immigratiegeschiedenis; en de positie in het literair wereldsysteem.
Voor elk land hebben wij een inhoudsanalyse uitgevoerd op de twee belangrijkste
kwaliteitskranten (één voor de VS) die in de respectieve landen gelden als dagbladen
die voor een breed scala aan onderwerpen, waaronder literatuur, de toon zetten voor
nieuwsberichtgeving, opiniering en het vormen van waardeoordelen (Janssen e.a.
2008): Le Monde, Le Figaro (Frankrijk), Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche
Zeitung (Duitsland), NRC Handelsblad, de Volkskrant (Nederland) en de New York
Times (VS).
Voor elk dagblad hebben we een steekproef uit de berichtgeving over literatuur
geanalyseerd in 1955, 1975, 1995 en 2005. Met behulp van de methode van de
‘geconstrueerde week’ (Riffe, Lacy en Aust 1993) hebben we voor elke krant per
ijkjaar 24 edities geselecteerd (28 in het geval van de New York Times). Per editie
hebben we alle artikelen over literatuur in aanmerking genomen: recensies,
nieuwsrapportages, interviews, etcetera, etcetera, over zowel literaire proza en poëzie
als populaire genres. Elk artikel is gecodeerd voor, onder andere, de naam en
nationaliteit van de actor die het meest prominent in het artikel figureerde. Voor de
huidige analyse hebben we alle artikelen geselecteerd (N = 2300) die gericht zijn op
een specifieke literaire auteur of groep auteurs.

Operationalisering van nationaliteit, etnische achtergronden geo-linguïstische
banden
Als eerste hebben we schrijvers wat betreft ‘nationaliteit’ gecodeerd, omdat we
immers twee typen niet-westerse auteurs vergelijken, binnenlandse en buitenlandse.
Als het niet bekend was welke nationaliteit een auteur had, gebruikten we het land
van herkomst van de schrijver zoals dat in literaire naslagwerken werd vermeld
Om redenen van crossnationale vergelijkbaarheid en conceptuele helderheid,
hanteren we de metacategorie ‘schrijvers met een niet-westerse etnische achtergrond.’
In navolging van Nagel (1994: 153) beschouwen we etniciteit als ‘constructed out
of the material of language, religion, culture appearance, ancestry or
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regionality.’ Wij operationaliseren ‘een niet-westerse etnische achtergrond’ dan ook
in termen van nationale of regionale oorsprong, namelijk landen of regio's waarvan
de dominante cultuur niet voortkomt uit de Joods-christelijke traditie en
daaropvolgende secularisering8 (Therborn 1995; Inglehart 1997) en waarvan de
meerderheidstaal niet geworteld is in de Indo-Europese talenfamilie. In onze analyse
nemen we dus die auteurs mee wier etnische oorsprong kan worden herleid tot Afrika9,
Azië (inclusief Turkije), en Latijns Amerika (inclusief Mexico). De metacategorie
‘schrijvers met een niet-westerse etnische achtergrond’ omvat dus zowel binnenlandse
etnische minderheidsauteurs (bijvoorbeeld Abdelkader Benali, een Nederlander met
een Marokkaanse achtergrond, in de Volkskrant) en buitenlandse etnische
minderheidsschrijvers (bijvoorbeeld Salman Rushdie, een Brit met een Indiase
achtergrond, in de New York Times) en etnische meerderheidsauteurs (bijvoorbeeld
Orhan Pamuk, een Turk met ook een Turkse achtergrond, in de Süddeutsch Zeitung).
Vervolgens hebben we de geo-linguïstische banden geoperationaliseerd door het
land of de regio van oorsprong van de schrijvers te coderen als voormalige koloniën
en/of gastarbeiderlanden, conform de gegevens in Tabel 2. Ook hebben we de
(voornaamste) taal waarin de auteur schrijft genoteerd, net als het gegeven of hij/zij
woonachtig is in het land waarin het dagblad uitkomt, ten tijde van de verschijning
van het artikel. Om dergelijke informatie te achterhalen hebben we zowel gedrukteals internetbronnen gebruikt.

4. Resultaten
De hoeveelheid berichtgeving over auteurs van niet-westerse afkomst
Van de 2300 artikelen10 die aan literatuur gewijd zijn, zijn er slechts 172 gericht op
auteurs met een niet-westerse oorsprong, waarvan 33 binnenlandse en 139
buitenlandse schrijvers (33 voornamelijk Britse en Amerikaanse etnische
minderheidsauteurs en 106 niet-westerse meerderheidsschijvers). Het aandeel van
niet-westerse auteurs - d.w.z. het aantal auteurs van niet-westerse afkomst als een
percentage van alle auteurs waar de kranten over schrijven - neemt toe van 0-2% in
1955 tot 7-13% in 1995, een percentage dat stabiel blijft in 2005 (Tabel 3). Hetzelfde
longitudinale patroon treffen we, verrassend genoeg, in alle vier de landen aan. De
landen vertonen onderling weinig tot geen verschil in de dagbladaandacht voor
auteurs van niet-westerse origine.
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Tabel 3. Hoeveelheid schrijvers met een niet-westerse etnische achtergrond
besproken in dagbladen (totaal, binnenlands en buitenlands) per land en
jaar
Noot: totaal is een percentage van de totale steekproef van schrijvers;
binnenlands is een percentage van alle binnenlandse auteurs; buitenlands
is een percentage van alle buitenlandse schrijvers.
1955
Frankrijk Totaal 2%

1975
4%

2005
11%

Binnenlands 0%

(0)

0%

(0)

2.4%

Buitenlands 8.3%

(1)

9.1%

(5)

24.8% (26)

etnische
minderheid

(0)

(1)

(4)

(1)

niet-westerse
meerderheid

(1)

(4)

(23)

(24)

Duitsland Totaal 0%

2%

(3)

7%

1.0%

(1)

18.1% (25)

8%

Binnenlands 0%

(0)

0%

(0)

0%

Buitenlands 0%

(0)

3.9%

(3)

12.1% (15)

etnische
minderheid

(0)

(1)

(4)

(4)

niet-westerse
meerderheid

(0)

(2)

(11)

(11)

Nederland Totaal 0%

VS

1995
13%

6%

(0)

12%

1.4%

(1)

12.1% (15)

9%

Binnenlands 0%

(0)

3.2%

(1)

3.1%

Buitenlands 0%

(0)

6.8%

(4)

18.4% (19)

etnische
minderheid

(0)

(0)

(9)

(6)

niet-westerse
meerderheid

(0)

(4)

(10)

(9)

Totaal 1%

3%

Binnenlands 0%

(0)

- excl.
African

(0)

4.2%

(2)

11%
(3)
(0)

9.3%

5.1%

(5)

12.5% (15)

11%
(8)

10.8% (9)

(3)

(6)
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en
Native
Americans
Buitenlands 1.6%

(1)

etnische
minderheid
niet-westerse
meerderheid

0%

(0)

13.2% (5)

10.5% (4)

(1)

(0)

(0)

(2)

(0)

(0)

(5)

(2)

Binnenlandse auteurs
De aandacht die dagbladen aan binnenlandse auteurs van niet-westerse etnische
afkomst schenken, is in alle vier de landen beperkt (Tabel 3), waardoor het moeilijk
is om conclusies te trekken over longitudinale ontwikkelingen. Het meest verrassend
is wel de uiterst geringe presentie van etnische minderheidsauteurs in de Franse
kranten, ondanks het aanzienlijke aandeel van minderheden in de bevolking en de
linguïstische nabijheid. Ook de Duitse kranten berichten vrijwel niet over etnische
minderheidsauteurs, met als enige uitzondering Imran Ayata in 2005. De Nederlandse
dagbladedities en de New York Times wijdden in 1955 geen
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enkel artikel aan een etnische minderheidsauteur. In het geval van Nederland is dit
niet zo vreemd, omdat etnische minderheden toen slechts 1,2 % van de bevolking
uitmaakten, maar in de VS was dat aandeel (van voornamelijk African-Americans)
in 1955 al veel hoger (10%). In 2005 is het aandeel etnische minderheden in Nederland
tot meer dan 10% gestegen, terwijl in de literaire berichtgeving dit aandeel slechts
5% bedraagt. In de VS bedraagt het aandeel in de literaire berichtgeving dan inmiddels
11%, maar dit percentage is nog steeds een stuk lager dan het aandeel van etnische
minderheden in de totale bevolking (33%).11 De getallen als zodanig geven daarmee
maar een grove indicatie van de geobserveerde verschillen tussen de landen onderling.

Buitenlandse auteurs
Tussen 1955 en 1995 is het aandeel niet-westerse buitenlandse auteurs in alle vier
de landen gegroeid (Tabel 3), met in 2005 ofwel een gestabiliseerd niveau (Duitsland)
ofwel een afname (Frankrijk, Nederland en de VS). De verschillen over de vier
ijkjaren zijn echter alleen in het geval van Frankrijk significant. Van 1975 tot 1995
zien we ook een significante groei in het aandeel niet-westerse buitenlandse auteurs
in Duitse en Nederlandse dagbladen. Deze trend komt overeen met de stijgende
tendens in de algehele dagbladberichtgeving over buitenlandse auteurs (Janssen
2009).
Hoewel de landen onderling aanzienlijk verschillen in het geval van alle
buitenlandse auteurs (ibid.), zien we geen sterke crossnationale variatie in de
dagbladaandacht voor auteurs van niet-westerse oorsprong. Dit heeft waarschijnlijk
te maken met het beperkte aantal niet-westerse auteurs. Alleen voor 1995 kunnen
we de conclusie trekken dat de Franse dagbladen meer aandacht geven aan
buitenlandse auteurs met een niet-westerse achtergrond dan de Duitse. Dit duidt erop
dat geo-linguïstische banden inderdaad van invloed zijn op de aandacht voor
buitenlandse literaire auteurs van niet-westerse afkomst. Frankrijk heeft immers de
meeste banden met niet-westerse landen en Duitsland de minste (Tabel 2). Zoals we
hieronder zullen zien, zit het verhaal echter iets ingewikkelder in elkaar.
Tenslotte blijken niet-westerse meerderheidsauteurs het grootste deel van de totale
aandacht voor buitenlandse niet-westerse schrijvers voor hun rekening te nemen
(Tabel 3). We constateren hier echter grote - hoewel niet significante - crossnationale
verschillen, waarop we verderop in dit artikel terugkomen.

De aard van berichtgeving over auteurs met een niet-westerse oorsprong
Tabel 4 laat zien in hoeverre auteurs met een niet-westerse oorsprong een band
hebben met de vier landen, en hoe die band eruit ziet.
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Tabel 4. Banden tussen land van het dagblad en van de besproken auteurs
met een niet-westerse etnische achtergrond (binnenlands en buitenlands),
1955-2005 (N=172)
Noot: Alle cijfers zijn absolute getallen. Grijze cellen geven de banden
per subcategorie weer (taal, kolonie, woonplaats en arbeidsmigratie); in
tegenstelling tot de hoofdcategorieën (geen banden; banden), kunnen deze
doublures bevatten aangezien schrijvers meerdere banden met het land
van het dagblad kunnen hebben.
1955
Bin
0

Bui
0

1975
Bin
0

Bui
3

1995
Bin
0

Bui
18

Banden

0

1

0

2

3

9

- taal

0

1

0

2

3

7

- kolonie 0

0

0

2

2

7

0
woonplaats

1

0

2

3

3

0
arbeidsmigratie

0

0

2

0

7

Frankrijk Geen
banden

Duitsland Geen
banden

0

0

0

3

0

15

Banden

0

0

0

0

0

0

- taal

0

0

0

0

0

0

- kolonie nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

0
woonplaats

0

0

0

0

0

0
arbeidsmigratie

0

0

0

0

0

Nederland Geen
banden

0

0

0

3

0

16

Banden

0

0

1

1

2

3

- taal

0

0

1

0

2

3

- kolonie 0

0

1

1

2

3

0
woonplaats

0

1

0

1

1

0
arbeidsmigratie

0

0

0

0

0
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VS

Geen
banden

0

0

0

0

0

3

Banden

0

1

3

0

8

2

- taal

0

1

3

0

8

2

- kolonie nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

0
woonplaats

1

3

0

8

1

0
arbeidsmigratie

0

0

0

0

0

TOTAAL Geen
banden

0

0

0

8

0

52

Banden

0

2

4

4

11

16

Steekproef 0

2

4

12

11

68

Frankrijk

Duitsland

Nederland

VS

Geen banden

2005
Bin
0

Bui
16

Banden

1

9

- taal

1

9

- kolonie

0

7

- woonplaats

1

4

- arbeidsmigratie

0

6

Geen banden

0

13

Banden

1

2

- taal

1

0

- kolonie

nvt

nvt

- woonplaats

1

1

- arbeidsmigratie

1

1

Geen banden

0

10

Banden

5

5

- taal

5

4

- kolonie

1

3

- woonplaats

3

3

- arbeidsmigratie

1

2

Geen banden

0

1

Banden

9

3

- taal

9

3
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TOTAAL

- kolonie

nvt

nvt

- woonplaats

9

1

- arbeidsmigratie

0

0
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Binnenlandse auteurs
We zagen reeds dat - als gevolg van dekolonisatie en internationale migratie - de
bevolkingssamenstelling van Frankrijk, Duitsland en Nederland etnisch diverser is
geworden. Hetzelfde geldt voor de schrijverspopulatie in deze landen, waarvoor we
hiervoor enig impressionistisch ‘bewijs’ hebben aangedragen. De berichtgeving over
etnische minderheidsauteurs blijft echter relatief beperkt in alle vier de landen. De
33 etnische minderheidsschrijvers kenmerken zich door (i) sterke geolinguïstische
banden met het land, met name wat betreft taal (Tabel 4) en (ii) hun hoge
opleidingsniveau (zie Appendix).12 Deze bevinding onderstreept het belang van
cultureel en linguïstisch kapitaal voor het verkrijgen van toegang tot het literaire
veld, los van de eventuele ontvankelijkheid voor etnische diversiteit van de instituties
binnen dit veld.
We hebben al gezien dat etnische minderheidsauteurs maar een klein aandeel
hebben in de Franse kranten. Alle vier auteurs hebben een band met Frankrijk wat
betreft taal. Twee etnische minderheidsauteurs hebben tevens een koloniale band:
Rafael Confiant (Martinique) and Gisèle Pineau (Guadeloupe). Met uitzondering
van Francoise Chandernagor studeerden deze schrijvers ook allen aan Franse
universiteiten. Wat opvalt, is dat geen enkele schrijver met een arbeidsmigratie
achtergrond (bijvoorbeeld Algerije) aandacht krijgt in de Franse kranten. Hoewel
veel (nakomelingen van) arbeidsmigranten hun oorsprong hebben in Franse koloniën
en de Franse taal beheersen, lopen zij wat betreft opleidingsniveau achter op de
Franse meerderheid. De geringe ontvankelijkheid voor etnische diversiteit binnen
het Franse literaire veld heeft mogelijk te maken met de sterke nadruk op cultureel
kapitaal binnen dit veld, waardoor het voor etnische minderheidsschrijvers relatief
moeilijk is om te voldoen aan het verwachtingspatroon van Franse uitgevers en
literatuurcritici (Lay-Chenchabi 2004; Obbema 2003). Daar komt bij dat vanwege
de universalistische traditie, de achtergrond van deze auteurs niet zoals in andere
landen kan worden ingebracht om de verkoopwaarde te verhogen.
De Duitse kwaliteitsdagbladen doen, net als de Franse, nauwelijks verslag van
eerste of volgende generatie etnische minderheidsauteurs met een arbeidsmigratie
achtergrond; alleen Imran Ayata komt uit een Turks immigrantengezin. Deze minimale
berichtgeving duidt erop dat het Duitse literaire veld inderdaad (nog) niet erg
ontvankelijk is voor deze auteurs. Hierbij moeten we aantekenen dat ongeveer een
vierde van de Turkse minderheidsauteurs, vooral de eerdere immigranten (Rösch
2006), (deels) in het Turks schrijft en boeken publiceert bij Turkse
(minderheids-)uitgeverijen, wat waarschijnlijk verband houdt met het lage niveau
van Duitse taalbeheersing van deze groep en de sterke oriëntatie op het thuisland bij
deze groep (zie boven). Dit verkleint echter wel de kans op dagbladaandacht (zie
Janssen 1997).
De aanwezigheid van etnische minderheidsauteurs in de Nederlandse dagbladen
is tamelijk beperkt, ondanks de vermeende media hype rondom Marokkaanse

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 14

92
auteurs (Anbeek 1999). Vier van de acht etnische minderheidsauteurs waaraan de
Nederlandse kranten aandacht besteden zijn eerste of tweede generatie immigranten
uit voormalige koloniën die in Nederland hoger onderwijs gevolgd hebben: Yvonne
Keuls (1975) en Rogier Boon (1995), beiden van Indonesische afkomst, en Antoine
de Kom (1995) en Tessa Leuwsha (2005), beiden van Surinaamse afkomst. In 2005
zien we de enige recensie van een afstammeling van Marokkaanse arbeidsmigranten,
Abdelkader Benali. Dat er over auteurs die aan de voormalige koloniën gelieerd zijn
eerder en meer wordt bericht dan over eerste of volgende generatie Turkse en
Marokkaanse immigranten valt waarschijnlijk eveneens voor een deel terug te voeren
op verschillen in taalbeheersing en opleidingsniveau (cultureel kapitaal). We zien
daarnaast een toename in de aandacht voor etnische minderheidsauteurs uit gebieden
die geen directe band met Nederland hebben (China en Egypte). Het lijkt erop dat
het Nederlandse literaire veld iets meer open is gaan staan voor etnische diversiteit.
In het geval van de VS zien we dat Mexican-Americans de enige etnische groep
zijn die niet vertegenwoordigd is in ons dagbladsteekproef, wat ook weer te maken
kan hebben met het relatief lage Engelse taalbeheersing- en opleidingsniveau van
deze groep. De New York Times bericht vanaf 1975 over - hoog opgeleide African-American auteurs (bijvoorbeeld Gil Scott Heron, Shirlee Taylor Haizalip,
Gloria Wade-Gayles), gevolgd door Asian-American auteurs in 1995 (bijvoorbeeld
Amy Tan, Jin Ha) en een Native-American auteur in 2005 (Louise Erdrich). Deze
ontwikkeling houdt gelijke tred met de veranderingen in de Amerikaanse canon sinds
de vroege jaren '90. Maar hoewel het aandeel van etnische minderheden tot 30%
gestegen is, is hun vertegenwoordiging in de dagbladberichtgeving veel beperkter.

Buitenlandse auteurs
De geo-linguïstische banden lijken voor Franse dagbladen belangrijker te zijn dan
voor de Duitse, Nederlandse of Amerikaanse. Vanaf 1975 is ongeveer 40% van de
niet-westerse buitenlandse auteurs aan Frankrijk verbonden door middel van de taal,
een koloniaal verleden, vestiging en/of arbeidsmigratie (of allemaal). De meerderheid
bestaat uit Franssprekende auteurs die in Frankrijk gevestigd zijn maar nog steeds
het burgerschap hebben van de kolonie waarin ze geboren zijn.13 Dagbladen en andere
actoren in het Franse literaire veld hebben dan schrijvers uit de voormalige koloniën
wellicht lang beschouwd als ‘too similar to be celebrated as exotic foreigners but too
remote to be considered worthy of interest’ (Casanova 2004: 122), maar toen Frankrijk
eenmaal een minder centrale positie in het literair wereldsysteem begon in te nemen
(zie boven), werden deze auteurs - in plaats Engelstalige Amerikaanse of Britse
minderheidsauteurs - alsnog omarmd.14
Duitsland heeft geen koloniaal verleden en heeft voor zijn arbeidsmigratie
voornamelijk uit één land geput, Turkije. Dit verklaart min of meer waarom geen
van de auteurs in onze steekproeven uit 1975 en 1995 een band met Duitsland heeft,
en maar twee van de 15 auteurs in 2005: Fadhil Al-Azzawi, een schrijver met Irakese
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wortels die in Berlijn woont, en de Nobelprijs winnaar van 2006, Orhan Pamuk. De
aanwezigheid van Pamuk in de Duitse - en Franse en Nederlandse - dagbladen heeft
naar alle waarschijnlijkheid eerder te maken met diens internationale literaire reputatie
dan met de Duits-Turkse arbeidsmigratie band. Voornamelijk Duitse en Nederlandse
kranten berichten veelvuldig over niet-westerse ‘ster’-auteurs,15 die grotendeels in
de categorie ‘zonder banden’ vallen.
Voor Nederland geldt dat tussen de 16 en 33% van de niet-westerse auteurs aan
Nederland verbonden is. In 1975 gaat één artikel (van de vier) over auteurs met een
Surinaamse of Antilliaanse achtergrond in het algemeen. In 1995 en 2005 komen er
in de krantenartikelen twee Antilliaanse auteurs voor (Frank Martinus Arion en
Richard Piternella) en vier Surinaamse schrijvers (Albert Helman, Clark Accord,
Roue Hupsel en Trefossa). Op de laatste na schrijven al deze auteurs in het
Nederlands; de meeste van hen waren in het land van oorsprong gevestigd of daar
naar terugverhuisd. Zoals verwacht (vergelijk Tabel 2) is de dagbladberichtgeving
gewijd aan auteurs uit de vroegere koloniën minder uitgebreid dan in Frankrijk. De
aandacht voor buitenlandse auteurs uit de arbeidsmigratie landen is ook minimaal.
Geen enkele Marokkaanse auteur werd besproken in Nederlandse dagbladen, terwijl
de berichtgeving over Orhan Pamuk en Nazim Hikmet waarschijnlijk meer te maken
heeft met hun literaire reputatie dan met de band met arbeidsmigratie. Maar in
vergelijking met Frankrijk - en in mindere mate Duitsland - wordt er in Nederland
relatief veel aandacht besteed aan buitenlandse minderheidsauteurs, met name Britse
én Amerikaanse schrijvers als Salmon Rushdie, Kanif Kureishi, Kazuo Ishiguro en
Toni Morrison (zie Tabel 3). Deze Angelsaksische focus bevestigt de perifere positie
van het Nederlandse literaire veld.
De band met arbeidsmigratie is ook niet aanwezig in het geval van de VS, want
de New York Times heeft niet over Mexicaanse auteurs geschreven. Het geringe
aantal niet-westerse buitenlandse auteurs in de New York Times onderstreept de
centrale positie van Amerika in het literair wereldsysteem. Deze auteurs verblijven
in Engelssprekende landen, bijvoorbeeld Aubrey Menen en Kazuo Ishiguro (Verenigd
Koninkrijk) of Browyn Bancroft (Australië) - of in de VS zelf (bijvoorbeeld Anita
Desai (India) en Chris Abani (Nigeria). In vergelijking tot de niet-westerse auteurs
in Frankrijk, is de oorsprong van deze auteurs die in de VS gevestigd zijn veel
diverser, wat de centrale rol van Amerika in het literair wereldsysteem wederom
bevestigt. Deze centrale rol wordt ook weerspiegeld in de aanzienlijke hoeveelheid
etnische minderheidsauteurs uit de VS16 en in de VS gevestigde buitenlandse auteurs17
waarover in de Europese kranten verslag wordt gedaan.

5. Conclusies
De hoeveelheid dagbladberichtgeving gewijd aan literaire auteurs van niet-westerse
oorsprong vertoont vanaf 1955 eenzelfde ontwikkeling voor Frankrijk, Duitsland,
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Nederland en de Verenigde Staten. Het aandeel van niet-westerse auteurs in het
geheel van de literatuurberichtgeving nam eerst toe in alle vier de landen, vooral
tussen 1975 en 1995, wat duidt op een groeiend besef van ‘de rest’ in het Westen.
Daarna, in 2005, is er sprake van een terugloop in de aandacht die dagbladen aan
auteurs met een niet-westerse afkomst schenken, vooral de buitenlandse. Deze trend
komt echter niet als algemeenheid naar voren uit de data die de berichtgeving over
alle (westerse en niet-westerse) buitenlandse auteurs betreffen (Janssen 2009). Zou
het zo kunnen zijn dat de aandacht voor etnische diversiteit een glazen plafond bereikt
heeft? Meerdere auteurs hebben opgemerkt dat een aantal landen het
multiculturalistisch beleid steeds meer de rug toe keren (Bloemraad, Korteweg en
Yurdakul 2008). Wellicht is de afname in aandacht gerelateerd aan een verandering
in het politieke klimaat van de meeste landen, met een sterkere gerichtheid op de
nationale meerderheidsliteratuur als gevolg.
Als we de berichtgeving over niet-westerse binnenlandse en buitenlandse auteurs
apart van elkaar bekijken, zien we wel enkele interessante - hoewel meestal niet
significante - verschillen tussen de landen onderling. In vergelijking tot de dagbladen
in de andere drie landen, is de berichtgeving in de Franse kranten over buitenlandse
auteurs met een niet-westerse achtergrond enorm toegenomen. Dit resultaat is in lijn
met de invalshoek van het literair wereldsysteem: parallel aan de erosie van Frankrijk's
centrale positie, zjn de Franse dagbladen zich meer gaan oriënteren op niet-westerse
buitenlandse literaturen (Janssen 2009), net zoals Franse uitgevers en
cultuurbeleidsmakers (Heilbron 2008; Sapiro 2008). Deze verschuiving kan deels
worden verklaard uit de geo-linguïstische banden die Frankrijk met zijn vele
voormalige koloniën onderhoudt, waardoor Frankrijk het centrum is en blijft van de
Franssprekende literaire wereld. Toch had ongeveer 65% van de buitenlandse auteurs
met een niet-westerse oorsprong waarover de Franse kranten in 1995 en 2005
schreven, geen specifieke band met Frankrijk. De weerstand in Frankrijk tegen
globalisering à l'américaine heeft ervoor gezorgd dat er een groeiende belangstelling
is voor vertaalde ‘perifere’ buitenlandse literatuur (Sapiro 2008), een belangstelling
die overigens volgens Heilbron (2008) past in de traditie van Frankrijk als een grootse
literaire natie en die wellicht ook gevoed wordt door een latent gevoelde mission
civilisatrice. Het is nogal verrassend, gezien de verschillen in geo-linguïstische
banden en de positie die in het literair wereldsysteem wordt ingenomen, dat de New
York Times en de Nederlandse en Duitse dagbladen elkaar nauwelijks ontlopen in
hun berichtgeving over niet-westerse auteurs. Het kan zijn dat het geringe aantal
onderzoekseenheden hier een rol in speelt.
Zoals verwacht is de aandacht die dagbladen aan etnische minderheidsauteurs
besteden veel beperkter. Frankrijk en Duitsland hebben significante populaties van
etnische minderheden, maar berichten bijna niet over etnische minderheidsauteurs.
Het relatief lage taalbeheersings- en opleidingsniveau van de meeste etnische
minderheidsgroepen in de vier onderzoekslanden is er ongetwijfeld voor een belangrijk
deel debet aan dat betrekkelijk weinig leden van deze groepen een
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literaire carrière weten op bouwen. De etnische minderheidsschrijvers diè in onze
krantensteekproef figureren kenmerken zich vrijwel allemaal door sterke
geo-linguïstische banden met het land, met name wat betreft de taal, en door een
relatief hoog opleidingsniveau. Deze bevinding onderstreept het belang van cultureel
en linguïstisch kapitaal voor het verkrijgen van toegang tot het literaire veld, los van
de eventuele ontvankelijkheid voor etnische diversiteit van de instituties binnen dit
veld. Dat laat onverlet dat het literaire veld in zowel Frankrijk als Duitsland niet erg
ontvankelijk lijkt te zijn voor etnische minderheidsauteurs. Met name het geval van
Frankrijk - waar etnische minderheidsauteurs vrijwel helemaal afwezig zijn - is
tamelijk intrigerend en vraagt om nader onderzoek, aangezien het dit toch niet
uitsluitend kan liggen - zoals wel wordt gesteld (Lay-Chenchabi 2004; Obbema 2003)
- aan de gebrekkige linguïstische kwaliteiten dan wel de moeilijke verkoopbaarheid
van deze schrijvers. Het lijkt erop dat Nederlandse literaire instituties - waaronder
ook de dagbladen - meer open zijn gaan staan voor etnische minderheidsauteurs,
hoewel de eerste en volgende generatie arbeidsmigratie minderheden achter lopen
op auteurs uit de voormalige koloniën. Onze steekproef van de New York Times, ten
slotte, telt meer etnische minderheidsauteurs dan alle Europese edities samen, wat
in overeenstemming is met het grotere aantal etnische minderheden in het
Amerikaanse literaire veld, en de grotere en ook vroegtijdigere aandacht binnen dit
veld voor etnische diversiteit.
De hoeveelheid dagbladaandacht voor niet-westerse meerderheidsauteurs suggereert
dat culturele globalisering in de smalle zin - de verspreiding van culturele artefacten
van ‘the rest’ richting ‘the West’ - de grootste oorzaak is van etnische diversiteit in
de berichtgeving over literatuur. Niettemin lijkt ook de invloed van international
migratie te zijn toegenomen. Vanwege eerder genoemde redenen is het directe effect
op elk nationaal literair veld relatief beperkt, met uitzondering van de VS. De
toegenomen aandacht voor Amerikaanse (en Britse) etnische minderheidsauteurs in
met name Nederlandse en Duitse kranten lijkt aan te tonen dat het effect van
internationale migratie gemedieerd wordt door de positie van een land in het literaire
wereldsysteem. Door de strijd om de canon konden deze auteurs binnen de VS
groeiende erkenning verwerven, die erin uitmondde dat ze werden opgenomen in
universitaire curricula en in aanmerking kwamen voor prestigieuze literatuurprijzen.
In het literair wereldsysteem is de VS een steeds centralere positie in gaan nemen.
Daarbij kwam bovendien de toenemende dominantie van het Engels. Beide factoren
hebben ertoe bijgedragen dat auteurs zoals Toni Morrison en zelfs ‘non-ster’-auteurs
Edwidge Danticat, Ailing Zhang and Suki Kim internationaal literair prestige
verwierven. Verschillende Britse etnische minderheidsauteurs, zoals Salman Rushdie,
hebben vergelijkbare carrières kunnen ontwikkelen. Een dergelijke weg naar
internationale literaire roem lijkt echter niet weggelegd voor de Nederlandse en
Duitse etnische minderheidsauteurs en is ook minder waarschijnlijk geworden voor
hun collega's in Frankrijk. Zelfs al zouden deze auteurs in hun respectieve
binnenlandse literaire velden een prominente sta-
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tus verkrijgen, dan nog zou de kans op een internationale doorbraak gering zijn,
omdat ze geen deel uitmaken van een van de Engelssprekende centra in het literair
wereldsysteem en evenmin in een hypercentrale taal schrijven.
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Appendix
Achtergrondkenmerken van de besproken etnische minderheidsauteurs per jaar en
land.
Jaar

Land

Auteur

Etnische Immigrant Beroep
Opleiding
Achtergrond Generatiie vader
(land)
(moeder)

1955

-

-

-

1975

NL

Keuls,
Yvonne

Indonesisch 2

1975

VS

Scott-Heron, African-American Gil

1975

VS

Killens,
John
Oliver

African-American -

Universiteit
(VS)

1975

VS

Bradley,
David

African-American -

Predikant Universiteit
(VS)

1995

FR

Chandernagor, Indiaas
Françoise

1995

FR

Pineau,
Gisèle

Frans
Caribisch

Universiteit
(FR)

1995

FR

Confiant,
Rafael

Frans
Caribisch

Universiteit
(FR)

1995

NL

Boon,
Rogier

Indonesisch 1

Kunstacademie
(NL)

1995

NL

Kom,
Antoine
A.R. de

Surinaams 2

?

1995

VS

Haizlip,
Shirlee
Taylor

African-American -

Predikant Universiteit
(VS)

1995

VS

Johnson,
Helene

African-American -

(Huisvrouw) ?

1995

VS

Orlandersmith, African-American Dael

Geen
Universiteit
vader, arm (VS)

1995

VS

Wade-Gayles, African-American Gloria

Universiteit
(VS)

-

-

-

Onderwijzer Kweekschool
(NL)
Atleet

Universiteit
(VS)

?
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Universiteit
(NL)

1995

VS

Woodson, African-American Jacqueline

Universiteit
(VS)

1995

VS

Mochizuki, Asian-American 3
Ken

Sociaal
werker

1995

VS

Tan, Amy Asian-American 2

Predikant Universiteit
(VS)

1995

VS

Tilly, Meg Asian-American 3

(Onderwijzer) ? (VS)

2005

FR

Ladjali,
Cecile

Iraans

2

Universiteit
(FR)

2005

DU

Ayata,
Imran

Turks

2

Universiteit
(DU)

2005

NL

Leuwsha, Surinaams 2
Tessa

Universiteit
(NL)

2005

NL

Benali,
Marokkaans 1
Abdelkader

Slager
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Universiteit
(VS)

Universiteit
(NL)
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2005

NL

Nasr,
Ramsey

Palestijns 2

2005

NL

Wang,
Lulu

Chinees

1

Politicus

Universiteit
(CH)

2005

NL

Wang,
Lulu

Chinees

1

Politicus

Universiteit
(CH)

2005

VS

Williams, African-American Maiya

Entomoloog Universiteit
(VS)

2005

VS

Danticat,
Edwidge

Black

Taxi
Universiteit
chauffeur (VS)

2005

VS

Jin, Ha

Asian-American 1

Militair
officier

Universiteit
(VS)

2005

VS

Jin, Ha

Asian-American 1

Militair
officier

Universiteit
(VS)

2005

VS

Revoyr,
Nina

Asian-American 2

Universiteit
(VS)

2005

VS

Lahiri,
Jhumpa

Asian-American 2

Bibliothecaris Universiteit
(VS)

2005

VS

Hosseini,
Khaled

Asian-American 1

Diplomaat Universiteit
(VS)

2005

VS

Erdrich,
Louise

Native-American -

Onderwijzer Universiteit
(VS)

2005

VS

Erdrich,
Louise

Native-American -

Onderwijzer Universiteit
(VS)

1

Theater
school
(VS)

FR=Frankrijk; DU=Duitsland; NL=Nederland; VS=Verenigde Staten; China

Eindnoten:
1 Om redenen van crossnationale vergelijkbaarheid en conceptuele helderheid, gebruiken we de
metacategorie ‘niet-westers’ ter aanduiding van zowel binnenlandse etnische minderheidsauteurs
als buitenlandse etnische minderheidschrijvers en niet-westerse meerderheidsauteurs. De details
zijn te vinden in de Data en Methoden paragraaf.
2 Er bestaan wel enkele impressionistische overzichten die - hoewel niet bruikbaar als indicator
voor de gehele populatie van etnische minderheidsauteurs - in ieder geval laten zien dat dergelijke
auteurs niet alleen aanwezig zijn in het Amerikaanse literaire veld, maar ook in de door ons
onderzochte Europese landen. Zo telt Rösch (2006) 25 Turkse minderheidsauteurs die tenminste
één boek hebben gepubliceerd in 2006. Nap-Kolhoff (2002) en Aynan (2006) schatten de
populatie Marokkaanse en Turkse minderheidsauteurs in Nederland op respectievelijk 21 en
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3

4

5
6
7
8

9

10

11

12

13

14

15

20. In Frankrijk waren in 1997 tenminste 34 Noord Afrikaanse minderheidsschrijvers actief
(Hargreaves 1997).
Hieronder vallen auteurs die (voormalig) in de VS gevestigd zijn (waren), zoals Rodrigo Rey
Rosa (Guatemala), Staceyann Chin (Jamaica) en Emmanuel Dongela (Kongo).Wanneer en in
welke mate verschillende etnische minderheidsgroepen in elk land de taal van het gastland
meester worden, hangt samen met een complex samenspel van bestemming, oorsprong en
omgeving (van Tubergen en Kalmijn 2005), zoals opvattingen over burgerschap in het land
van bestemming, de ideologische grondslag (universalisme, assimilatie of pluralisme) van het
immigratieen taalbeleid (Brubaker 1992; Koopmans, Statham, Giugni en Passy 2005), de
sociaal-economische kenmerken van het land van oorsprong (Massey, Arango, Hugo, Kouaouci,
Pellegrino en Taylor 1993) en de linguïstische afstand tussen land van herkomst en bestemming
(Espenshade en Fu 1997; Chiswick en Miller 2001). Deze overwegingen vallen echter buiten
het bereik van deze studie.
De oorzaak hiervan ligt misschien in de taalafstand tussen het Duits en het Turks en de tendens,
in de Turkse gemeenschap, om in Turkse enclaves te wonen, met een relatief lage blootstelling
aan het Duits als gevolg (ibid.)
Dit komt waarschijnlijk doordat Mexico aan Amerika grenst, waardoor arbeidskrachten die het
Engels niet beheersen toch gemakkelijk naar de VS emigreren (ibid.).
Tussen 1955 en 2005 is de Pulitzer Prize voor Fictie en de National Book Award voor Fictie
respectievelijk zeven en drie keer toegekend aan een etnische minderheidsauteur.
Een aantal niet-westerse landen heeft een Franssprekende minderheid die tot de culturele en
literaire elite van deze landen behoort.
Hoewel we de Verenigde Staten uiteraard in de analyse meenemen als westers land, realiseren
we ons dat de secularisering in de VS in veel mindere mate heeft plaatsgevonden dan in de
meeste Europese landen.
African Americans en Native Americans, waarvan de voorouders al honderden jaren in de
Verenigde Staten verblijven, nemen wij ook mee in deze studie. Hoewel ze - in tegenstelling
tot niet-westerse etnische minderheden in Europese landen - niet meer als niet-westers
aangemerkt kunnen worden, behoren ze wel tot de etnisch-raciale minderheidsgroepen.
De verschillende journalistieke genres zijn min of meer evenredig vertegenwoordigd bij deze
verdeling. Ongeveer de helft van de artikelen zijn recensies, 16% betreffen nieuws, 14% geven
achtergrond verhalen en 13% zijn aankondigingen.
Echter, waar de stijging tussen 1955 en 1995 vooral werd veroorzaakt door de aandacht voor
African American auteurs, besteedt de New York Times in 2005 relatief meer aandacht aan
eerste, tweede en derde generaties immigrantenschrijvers.
Het beroep van de vader als indicator van sociaal-economische klasse van de auteur bespreken
we niet expliciet in de tekst, omdat deze gegevens niet in alle gevallen te vinden waren (zie
Appendix). Echter, de informatie die we wel hebben kunnen achterhalen, wijst erop dat nagenoeg
alle schrijvers uit de midden of hogere sociaal-economische klassen komen. Uitzonderingen
vinden we vooral onder de African American schrijvers.
Hieronder vallen Mohammed Dib, Noureddine Aba, Assia Djebar, Salah Guemriche, Rachid
Mimouni (Algerije), Nacer Khemir (Tunesië), Sylvain Ntari Bemba (Kongo), Linda Le
(Vietnam), en Louis Dalembert (Haïti).
De resultaten van ons onderzoek bevestigen het afnemende belang van Frankrijk, dat eerst een
centrumpositie innam. Parijs lijkt weliswaar nog steeds als centrum voor de Franssprekende
auteurs van de voormalige koloniën te fungeren, maar slechts enkele niet-westerse auteurs uit
de niet gerelateerde gebieden zijn in Frankrijk gevestigd en/of schrijven in het Frans (Albert
Cosserey en Marjane Satrapi. Bovendien zijn er maar een paar Franssprekende, in Partijs
gevestigde auteurs van niet-westerse oorsprong, waarover in de Duitse, Nederlandse en
Amerikaanse kranten bericht wordt (Rachid Mimouni en Amin Maalouf).
Het onderzoeken van de mate van internationaal literair prestige aan de hand van verscheidene
indicatoren als verkoopcijfers of aandacht van populaire media valt buiten het doel van deze
studie. We hebben daarom alleen naar het aantal vertalingen gekeken aan de hand van UNESCO's
Index Translationum. Uit deze analyse blijkt dat de niet-westerse schrijvers waaraan aandacht
besteed wordt in Duitse kranten het meest vertaald zijn (gemiddelde=168), gevolgd door de
auteurs in Nederlandse (gemiddelde=135) en Franse kranten (gemiddelde=118). De weinige
niet-westerse auteurs in de New York Times zijn ook veelal ‘ster’ auteurs (gemiddelde=148).
Dit betekent echter niet dat dergelijke auteurs de steekproef domineren.
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16 Vooral in Nederland (Abraham Rodriguez, Timothy Mo, Toni Morrison en Edgardo Vega
Yunque) en Duitsland (James Baldwin, Ailing Zhang, Suki Kim, Adrian Tomine, Toni Morrison,
Edwidge Danticat) maar ook in Frankrijk (Gyo Fujikawa en Edwidge Danticat).
17 Hieronder vallen auteurs die (voormalig) in de VS gevestigd zijn (waren), zoals Rodrigo Rey
Rosa (Guatemala), Staceyann Chin (Jamaica) en Emmanuel Dongela (Kongo).
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Geen prooi voor de sfinx
De lezer en het achttiende-eeuwse embleem1
Els Stronks (Universiteit Utrecht)
Abstract
In this article, I examine the changing emblematic genre of the eighteenth
century. Once functioning as complex riddles for a learned audience,
emblems came to be direct moralisations for a large audience during the
Enlightenment. The textual and visual allegories which, in combination
with the iconological tradition, once served as vehicle for the transfer of
knowledge were replaced by different structures of meaning. This process
is being studied in the Dutch emblematics of the eighteenth century,
revealing various strategies used by poets to apply the literary allegory in
a changing context.

1. Inleiding
Het is afwachten welk beeld het nog te verschijnen deel over de achttiende eeuw in
de nieuwe literatuurgeschiedenis gaat bieden, maar tot op heden is aan de Nederlandse
achttiende-eeuwse emblematiek door nog maar weinig onderzoekers aandacht besteed.
En dat, terwijl er zich in dit omvangrijke corpus een proces laat bestuderen - het
terreinverlies van de literaire allegorie als middel tot kennisverwerving en
kennisverspreiding - dat elders in de Nederlandse cultuur en literatuur zijn neerslag
niet zo duidelijk heeft nagelaten.
Dat dit proces gaande was, is in 1977 al door Porteman in zijn Inleiding tot de
Nederlandse emblemataliteratuur gesignaleerd: ‘Het stelsel van de analogie tussen
beeld en zingeving verloor, mede door gebrek aan oorspronkelijkheid en de
toenemende fixatie van de emblematische stof, zijn aantrekkingskracht’.2 Een oorzaak
van die ontwikkelingen zag Porteman ook in de opkomende Verlichting: ‘een meer
rationele en wetenschappelijke benadering van de wereld en de natuur, die met een
symbolische en allegorische, vaak religieuze wereldduiding geen genoegen meer
nam’, betekende het einde van het emblematische genre.3 Porteman behandelde in
zijn Inleiding tot de Nederlandse emblemataliteratuur slechts een enkele representant
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van de achttiende-eeuwse emblematici, onder wie A. Spinniker hem opviel omdat
deze temidden van fantasieloosheid en verval nog enkele kwalitatief hoogstaande
embleembundels wist te produceren.4 Het negatieve oordeel dat Porteman over de
achttiende-eeuwse embleemproductie velde, is er mogelijk de oorzaak van dat Van
Stipriaan in 2002 in Het volle leven. Nederlandse literatuur en cultuur ten tijde van
de Republiek (circa 1550-1800) over het voortbestaan van emblematische genre na
1700 helemaal zwijgt.5
Hoewel voor het emblematische genre in de vroegmoderne tijd geen eensluidend
genrevoorschrift werd geformuleerd, en er geen notie van het ‘ideale embleem’
voortkwam uit de talrijke discussies die sinds het ontstaan van het genre in de
zestiende eeuw werden gevoerd, ademen de twee genoemde werken van Porteman
en Van Stipriaan een (onuitgesproken) voorkeur voor emblemen waarin tekstuele
en visuele allegorieën gebruikt werden om de lezer onder de oppervlakte van vaak
realistische ogende picturae meerdere betekenislagen te presenteren, en tot
meervoudige interpretatie van het geheel te verleiden.6 Deze emblemen troffen zij
vrijwel uitsluitend aan in de zestiende- en vroeg zeventiende-eeuwse Nederlandse
emblematiek. In de achttiende eeuw verdwenen ze, en zette het verval van het genre
zich (dus) in: gebrek aan fantasie zorgde er enerzijds voor dat het emblematische
spel steeds meer gefixeerd werd, anderzijds dat de gebruikte allegorieën steeds
gezochter en betekenislozer werden.7
In 2003 heeft Schenkeveld er, in een artikel over twee emblematische theologische
bundels uit de achttiende eeuw, op gewezen dat genrevoorschriften voor het embleem
in de Republiek tot in de achttiende eeuw onderwerp van discussie bleven, en in de
praktijk ‘oprekbaar’ bleken. Met het hanteren van een flexibelere notie van het begrip
emblematiek worden meer bundels in het genre geïncorporeerd, en ontstaat een
bredere blik op het naleven van emblematische literatuur waarvan de allegorie de
basis vormde.8 Uit die literatuur behandelde zij een tweetal voorbeelden (een bundel
preken op basis van de bijbelse figurenleer, en een encyclopedie met emblematisch
aandoende illustraties) die tot op dat moment buiten beeld gebleven waren. De makers
van die bundels (D'Outrein, Koning) vonden inspiratie in de vroeg-christelijke,
allegorische leeswijze van de bijbel, die voor reformatorische bijbelexegeten niet
onproblematisch was, maar waaraan zij toch het idee ontleenden dat een beeld
(voorwerp, figuur, scène) metaforisch kan worden geduid, ter godsdienstige lering
van de lezer.9
In dit artikel wil ik, in het spoor van Schenkevelds observaties, het aspect van dit
emblematische corpus uit de achttiende eeuw belichten dat Porteman node zag
verdwijnen: het stelsel van de analogie tussen beeld en zingeving, de allegorische
wijze van denken die in de vroegmoderne tijd gemeengoed was en waarmee in de
literatuur voor en door de lezer betekenis werd gegenereerd middels in detail
uitgewerkte en lang volgehouden metaforen (allegorieën). Het achttiende-eeuwse
corpus embleembundels en aan embleembundels verwante literatuur leent zich om
twee reden buitengewoon goed voor dit onderzoek.
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Ten eerste was het achttiende-eeuwse corpus, zeker als met de notie van
emblematische literatuur wordt gewerkt die Schenkeveld aanhield, zeer omvangrijk
en populair. Een grove inschatting van de achttiende-eeuwse productie, gebaseerd
op gegevens in Landwehrs bibliografie Emblem and fable books printed in the Low
Countries 1542-1813 - waarin een soepele genredefinitie is aangehouden, zij het dat
emblematische fabelbundels apart zijn geplaatst10 - laat zien dat in de periode
1700-1750 in de Nederlanden nauwelijks minder embleembundels verschenen dan
in het tijdvak 1600-1650 - de bloeiperiode van de Nederlandse emblematiek, zoals
algemeen wordt aangenomen.11 Tussen 1600 en 1650 verschenen 99 nieuwe titels
en 7 herdrukken van zestiende-eeuwse bundels (samen 106), terwijl er tussen 1700
en 1750 nog 65 nieuwe en 30 oude titels verschenen (samen 95). Als daarbij bedacht
wordt dat in de achttiende eeuw nog veel zeventiende-eeuwse uitgaven bij de
boekhandelaren verkrijgbaar waren, kan van een verschil in aanbod nauwelijks
worden gesproken.12 En sommige bundels uit dat achttiende-eeuwse corpus, zoals
Gelderblom naar aanleiding van studie van J. Luykens werk heeft betoogd, behoorden
in de achttiende eeuw onder een bepaald publiek tot de meest gelezen literatuur.13
Het begrip ‘bloeiperiode’ blijkt, gemeten naar deze maatstaven, relatief. Na 1750
nam de productie van nieuwe emblematische titels drastisch af.14 In de decennia
daarna zullen embleembundels nog wel in ruime mate op de boekenmarkt aanwezig
zijn geweest, mede dankzij herdrukken, maar nieuwe titels werden nauwelijks nog
gemaakt.
De emblematiek leent zich in de tweede plaats voor onderzoek naar het functioneren
van de literaire allegorie omdat het emblematische genre dreef op het mechanisme
van de allegorie en, daaraan gekoppeld, de iconologie. Onder allegorie versta ik
‘breed uitgewerkte metafoor’, die in de emblematiek niet alleen stilistische sporen
naliet (in het gebruik van metaforen, personificaties etc.), maar ook de wijze van
argumenteren en denken bepaalde.15 Kenmerkend voor die zestiende- en
zeventiende-eeuwse allegorie was dat deze werkte ‘by an exploitation of the difference
rather than likeness’.16 De tenor en vehicle (respectievelijk: het object waaraan
kenmerken worden toegeschreven, en het object waaraan kenmerken worden ontleend)
van de allegorie vertoonden weinig overlap, en daarmee werd in de vergelijking
spanning gecreëerd: welke aspecten van tenor en vehicle werden geacht analoog te
zijn, en wat betekenden de verschillen die tussen beide geconstateerd konden worden?
Bij het construeren van betekenis - het interpreteren van de visuele en tekstuele tekens
waarmee tenor en vehicle verbonden waren - konden de vroegmoderne dichter en
lezer terugvallen op de iconologie.17 De verhouding tussen het embleem (in
vroegmoderne terminologie ‘zinnebeeld’, ofwel ‘beeld met betekenis’) en de
iconologie werd door een anonieme auteur in de Korte verhandeling over de
beeldspraakkunde ten gebruike voor de Nederlandsche Jeugd in 1781 als volgt aan
het achttiende-eeuwse lezerspubliek uitgelegd. De mensheid heeft zich reeds lang
bediend van:
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... Zinnebeelden, om de gedachten door teekens uit te drukken; deeze soort
van schryfkunst werd de Beeldspraak genoemd, en de kennis om deeze
byzondere taal uitteleggen, of wel om deze zinnebeelden te verklaaren,
heet de Beeldspraakkunde of ICONOLOGIA.18
Emblematiek was - ondanks de één-op-één koppeling die de anonieme auteur hier
legt, ik kom daar nog op terug -, niet hetzelfde als iconologie. Het ging om twee
deels parallelle, deels gescheiden tradities van het gebruik van beeldtaal. De discussies
onder kunsthistorici hebben laten zien dat de iconologie weliswaar een handvat bood
(en biedt) bij het interpreteren van schilderijen, maar niet automatisch tot de enige
(juiste) zienswijze leidt.19 De verhouding tussen de emblematiek en de iconologische
traditie is mogelijk nog wat complexer dan die tussen de schilderkunst en iconologie:
omdat er veel tekst aan de afbeeldingen werd toegevoegd in een embleem, waren in
dit genre zeer gedetailleerd uitgewerkte allegorieën mogelijk. Al in 1975 betoogde
Paulson in Emblem and Expression. Meaning in English Art of the Eighteenth Century
dat gedurende de Verlichting het stelsel van allegorie en iconologie verdween en dat
‘other structures of meaning were in process of being sought and developed’.20
Daarmee deden ook andere manieren van kennisverwerving en kennisvermeerdering
hun intrede.21 In semiotische termen is het verdwijnen van de emblematische ziensen presentatiewijze, in koppeling met de iconologie, te omschrijven als een
coderingsprobleem. Laten we aannemen dat in het embleem het proces
betekenistoekenning verloopt zoals omschreven door Baskins: ‘[...] in visual allegory
- and its related form, the emblem - its tangible aspect is the “body” from which the
“spirit” emanates. Allegories, in other words, operate within the dense network of
cultural codes in which both actual and represented bodies become sexed, classed,
racially defined and rendered desirable or repellent, safe or dangerous, kin or
foreign.’.22 Dan ontstaat in de loop van de achttiende eeuw de situatie waarin het
‘network of cultural codes’ van dichters én lezers af gaat wijken van dat van
emblematici en hun publiek uit de zestiende en zeventiende eeuw.
Porteman en Scholz wezen er reeds op dat het wegvallen van de allegorische leesen denkwijze voor de achttiende-eeuwse en negentiende-eeuwse lezers concreet
betekende dat zij de vaardigheid verloren om de abstractere betekenislagen van het
vroegmoderne embleem te vinden onder het ogenschijnlijk vaak realistische uiterlijk
van de picturae. Ten bewijze hiervoor heeft Porteman, en later en meer gedetailleerd
ook Scholz, gewezen op achttiende- en negentiende-eeuwse uitgaven van
embleembundels van Cats, waarin de afbeeldingen aangepast werden - verduidelijkt,
geconcretiseerd - om aan het nieuwe lezerspubliek tegemoet te komen.23 Scholz laat
bijvoorbeeld zien hoe in een Cats-editie uit 1862 van J. van Vloten de scènes die
oorspronkelijk in zeventiende-eeuwse uitgaven van Cats stonden afgebeeld door de
negentiende-eeuwse graveur J.W. Kaiser vervangen werden door gemoderniseerde
afbeeldingen. De afbeelding uit de zeventiende-eeuwse uitgaven van het negende
embleem uit Cats' Proteus, sive Alcibiadis (1618), waarop Cupido met een doek een
leeuw het zicht ontneemt, werd vervangen door een prent
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waarop een koppel gekleed in negentiende-eeuwse kledij kijkt naar een schilderij.
Op dat schilderij is Cupido met blinddoek en leeuw te zien. Op die manier heeft de
graveur het negentiende-eeuwse publiek, dat zichzelf herkend moet hebben in het
koppel, duidelijk willen maken dat de scène met Cupido niet letterlijk genomen
diende te worden, maar als schilderij, als fictieve afbeelding van de werkelijkheid
functioneerde, en dus figuurlijk geïnterpreteerd moest worden.24 De culturele code
die de zeventiende-eeuwse lezer van Cats in staat stelde die betekenislaag zonder
hulp te vinden, was in de negentiende eeuw in zoverre veranderd of verdwenen dat
Van Vloten dacht dat de betekenis die Cats naar zijn idee aan het embleem had willen
geven, niet meer met de oude visuele tekens overgedragen zou kunnen worden.
Op de gedachte dat de lezer in de achttiende eeuw de vaardigheid tot het
allegorische lezen en denken totaal verloren zou zijn, is wel iets af te dingen: het
embleem kon in Nederland ten tijde van de opkomst van het symbolisme na 1885
op nieuwe belangstelling rekenen, wat resulteerde in een zienswijze op de relatie
tussen teken en betekenis die vroegmodern, allegorisch aandoet. Zo schreef A. Verwey
in 1911, bij het zien van een schilderij van Verster, ‘Drie tinnen kannen’ uit 1904:

F. Verster, Drie tinnen kannen, 1904, verblijfplaats onbekend
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bij wijze van interpretatie een gedachtegang op die emblematisch genoemd kan
worden:
Men moet zijn drie tinnen kannen zien, de eerste - want hij heeft ze
driemaal geschilderd -, om te erkennen hoezeer de geest deel heeft aan
deze schildering. Daar is alle licht ingetogen tot een innerlijke stilte, daar
is alle licht tot stof gezogen en voorwerp geworden in de geestesruimte,
en zooals daar die drie kerels van kannen tegen elkaar staan, vernietigen
zij alle denkbeeld van vergankelijke voorwerpelijkheid hoezeer kleur, en
vorm, en licht en teekening, zijn ze eer onbegrensbare Ideeën. Waarlijk,
hoe vreemd het klinkt, wanneer men mij zei dat die drie tinnen vaten
eigenlijk de drie wijsbegeerten van Fichte, Schelling en Hegel verbeelden,
hier in een ruimtelooze ruimte verbroederend saamgekomen, ik zou tegen
de bewering geen bezwaar maken, ik zou er hun wezen door verstaan.25
Tegen de gedachte dat de moderne lezer het vermogen om, en de waardering voor
het emblematisch denken kwijtraakte, spreekt ook het bestaan van enkele
twintigste-eeuwse embleembundels die geïnspireerd zijn op het werk van Cats en
Roemer Visscher. Daarin wordt de vroegmoderne beeldtaal en bijbehorende
allegorische zienswijze soms nog in ongewijzigde vorm aangeboden, zoals blijkt uit
bundels van Mutsaers uit 1983 en Drijfhout/Escher uit 193226:

Drijfhout 1932, embleem 7
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De windvaan is net als bij Roemer Visscher ook bij Drijfhout en Escher het beeld
waarmee de moralistische les wordt overgedragen dat wispelturigheid begrepen en
gewaardeerd dient te worden.
Vanuit de achttiende eeuw niet vooruit-, maar terugkijkend, zijn er aanvullende
redenen om te veronderstellen dat het stelsel van analogie tussen beeld en zingeving
niet abrupt zijn betekenis en aantrekkingskracht verloor in de achttiende eeuw.28 Zo
werden bijvoorbeeld in zeventiende eeuw ook al emblemen geproduceerd die
gekenmerkt worden door de fixatie tussen beeld en zingeving die Porteman
kenmerkend achtte voor het achttiende-eeuwse embleem - getuige bijvoorbeeld Cats
gedetailleerde uitleg bij het ‘Kinderspel’ in zijn Houwelijck. Ondanks deze
nuanceringen over het verloop van het proces, kan met Porteman geconstateerd
worden dat zich in de Republiek een overgang heeft voorgedaan; na 1800 werd het
embleem er een marginaal literair verschijnsel.
In andere Europese landen (Italië, Engeland, Duitsland) is de discussie over de
manier waarop de literaire allegorie (nog) kon worden ingezet expliciet aan de orde
gesteld in teksten als Scienza Nuova van G. Vico (1725), Letters concerning
Mythology (1748) van T. Blackwell, The Marriage of Heaven and Hell (1792) van
W. Blake, en Versuch einer Allegorie (1766) van J. Winckelmann, waarin deze een
ultieme poging deed om de macht van de allegorie als basis voor het denken te
herbevestigen.29 Dit proces heeft in de Nederlandse letteren niet dezelfde zichtbare
sporen nagelaten: Nederlandse equivalenten van bovengenoemde Italiaanse, Engelse
en Duitse traktaten uit de eerste helft van de achttiende eeuw zijn er niet. De
poëtenoorlog die in de eerste helft van de achttiende eeuw in de Republiek woedde,
waarin zich een generatieconflict manifesteerde in de botsing van poëticale inzichten
en de ‘oude’ allegorische literatuuropvatting onder druk kwam te staan, leverde geen
samenhangende beschouwingen over dit aspect van literatuur op; mogelijk omdat
men zich meer op taalzuiverheid en versificatie richtte.30 En later, in
literair-theoretische discussies zoals die werden aangezwengeld door H. van Alphen,
speelde wel de discussie rond ‘verbeelding’, maar dit begrip werd toen niet meer in
verband gebracht met de traditie van de allegorische zienswijze.31 Om deze reden is
het bestuderen van de achttiende-eeuwse emblematiek zinvol. Zijn achttiende-eeuwse
emblematici zich bewust geweest van het verdwijnen van het stelsel van allegorie,
betekenisgeving en iconologie, en hoe hebben zij het genre aangepast om het publiek
- dat kennelijk nog een hele tijd in het genre geïnteresseerd bleef - te blijven bedienen?
Antwoorden op deze vragen zoek ik in eerste instantie in de embleembundels zelf,
maar ik bekijk ook enkele aanvullende bronnen.32

2. Globale kenmerken van het achttiende-eeuwse corpus
Alvorens in te gaan op de opvattingen over, en de toepassing van het gebruik van de
allegorie in achttiende-eeuwse emblemen, geef ik een beknopt overzicht van
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enkele relevante aspecten van het onderzoekscorpus. Het accent ligt hierbij op het
Noord-Nederlandse aanbod.
Een groot deel van de nieuwe titels die tussen 1700-1750 op de markt verschenen,
was religieus van aard. Bundels van de in 1712 overleden Luyken waren ongemeen
populair, en datzelfde gold ook voor geestelijke varianten van het subgenre van de
liefdesemblematiek. Er verschenen herdrukken van zeventiende-eeuwse bundels van
O. Vaenius en H. Hugo, en er werden nieuwe toepassingen van het genre bedacht.
Na een aarzelende start opereerden vanaf 1680 ook protestanten in de Republiek op
dit terrein, om in de achttiende eeuw de productie van nieuwe embleembundels voor
een groot deel voor hun rekening te nemen.33 Diversen van hen oogstten zoveel succes
met hun werk dat ze meer dan één embleembundel uitbrachten. Een voorbeeld hiervan
is H. Graauwhart, die in 1704 de embleembundel Leerzame zinnebeelden publiceerde,
en vijf jaar later volgens dezelfde beproefde methode een vervolg liet uitkomen,
Voorbeeldelyke zedelessen. In 1725, 1758 en 1764 werden beide bundels herdrukt.
In deze protestantse bundels overheersen de teksten de afbeeldingen.
Ook de niet-religieuze embleembundels uit de achttiende eeuw zijn vrijwel zonder
uitzondering serieus en stichtelijk van ondertoon. Zelfs het genre van de profane
liefdesemblematiek, dat in de zeventiende en aan het begin van de achttiende eeuw
nog wel wat ruimte bood voor frivoliteiten - zie bijvoorbeeld W. Mylius in diens De
veldzangen van Thyrsis, gesierd met toegepaste zinneminnebeelden (1702) - werd
streng en zedig, zoals blijkt uit Cupidoos mengelwerken of minnespiegel der deugden:
bestaande uit stightelyke zinnebeelden (1728) van G. Hesman, die veelzeggend
genoeg tevens de auteur was van het in hetzelfde jaar verschenen Christelyke
aandachten of vlammende ziel-zuchten eener godvreesende ziele met een goddelijk
antwoord daar op passende.34
In veel van deze religieuze, stichtelijke bundels valt de neiging tot het
encyclopedische op. Er verschenen embleembundels waarin met grote nauwgezetheid
uiteenlopende thema's zo volledig mogelijk in woord en beeld werden behandeld,
waardoor als het ware catalogi ontstonden.35 Ook embleembundels die een meer
traditioneel emblematische opzet vertonen, hebben encyclopedische trekjes. In
Graauwharts Leerzame zinnebeelden bijvoorbeeld staat Gods ‘tweede boek’, de
Schepping, centraal. De bundel opent met emblemen over de hemel, en loopt dan
systematisch andere elementen uit het zonnestelsel af, om vervolgens over te stappen
naar de aarde; eerst naar de vier elementen vuur, lucht, water en aarde, en dan naar
de dieren, die ook weer op soort geordend zijn. Vervolgens komt het bomenrijk aan
bod, waarbij de verschillende bomen staan voor verschillende soorten mensen. De
bundel wordt afgesloten met emblemen over de cipresboom, het kaf en het graan.
Deze symboliseren respectievelijk de dood der vromen, de zuivering en de opstanding.
Bij de zuivering bijvoorbeeld zien we Christus het kaf van het koren scheiden, ofwel
de zondaars van de vromen onderscheiden. De invulling van deze bijna
encyclopedische opzet van zijn verzameling ontleende Graauwhart
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deels aan Trommius' concordantie, maar in Leerzame zinnebeelden worden ook heel
veel dieren, vogels en gewassen besproken die noch in die concordantie noch in de
bijbel voorkomen. Volledigheid lijkt hier het doel geweest.
Dat voor die bundels een groot lezerspubliek werd gevonden, blijkt niet alleen uit
het aantal drukken en herdrukken, maar ook uit een aantal gevallen waarin uitgevers
graveurs en dichters benaderden met het verzoek een embleembundel te maken - wat
een grote en risicovolle investering was, omdat het maken van de platen voor de
afbeeldingen zeer kostbaar was. Een dergelijke ontstaansgeschiedenis beschrijft S.
Rusting - als we hem op zijn woord kunnen geloven - in het voorwoord van zijn Het
schoutoneel des doots of dooden dans [...] verciert met dartig zinnebeelden uit 1707
(herdrukt in 1726, 1735 en 1741):
De plaaten heeft 'er my de drukker toe behandigt; Maar, tot den inhout
van het rym, gants niets verstandigt [=heeft hij mij niets opgedrongen].
Beter te controleren is de situatie rond de creatie van Aanmerkingen op Otto van
Veens zinnebeelden der goddelijke liefde in 1726, een heruitgave van Vaenius' Amoris
divini emblemata (1615) door C. Bruin. Voor die uitgave had uitgever Danckerts in
1703 al nieuwe platen had laten maken.36 Door uitgevers werd ook geïnvesteerd in
vertalingen van buitenlandse bundels.37 Zo werd voor de bundel Hemelsche
morgendauw - een vertaling van Himmlischer Morgen-Thau uit 1704 van J. Lassenius,
in 1737 uitgegeven door Z. Romberg en in 1754 herdrukt door J. Morterre,
‘Boekverkoper in de Haringpakkery’ - de Amsterdamse tekenaar, etser en graveur
S. Fokke gevraagd om afbeeldingen te maken, terwijl het vertalen werd uitbesteed
aan J.A. Kloekhoff.38 Het emblematische genre ging, naarmate de achttiende eeuw
vorderde, meer en meer tot ‘gesunkenes Kulturgut’ behoren. De picturae uit de
bundels werden bijvoorbeeld hergebruikt als versiering voor allerlei huisraad en
gebruiksartikelen.39 Ook verscheen in de achttiende eeuw een groeiend aantal
embleembundeltjes voor kinderen.40 Een specimen dat deze gang van het genre
bijzonder goed illustreert, is L. van Ollefen, Proeve van vaderlandsche gedichtjes
voor kinderen (1786).41 Begonnen als uiterst erudiete embleemboek van de jezuïet
Hugo, is hier de bundel Pia desideria - geheel in stijl met Van Alphens kinderboeken
- omgewerkt tot eenvoudige lectuur voor kleine kinderen. Alleen een deel van de
picturae is overgenomen, en daarmee is alle intellectuele bagage die Hugo in zijn
teksten etaleerde, verdwenen.42
Na 1750 nam de toevloed van nieuwe titels af. Daarna overleefden vrijwel
uitsluitend religieuze bundels de tand des tijds. Herdrukken van bundels Poirters en
Luyken met name bleven in grote aantallen verschijnen tot ongeveer 1820. Veel van
die bundels beleefden ongewijzigde herdrukken. Aan de steeds vager wordende
afbeeldingen in herdrukken van Het gheestelijk kaertspel met herten troef oft 't spel
der liefde - voor het eerst verschenen in 1666, en tot circa 1775 zeker vijf keer
herdrukt - van de pater F. Ioseph a S. Barbara, is goed te zien dat aanpassingen in
herdrukken lang niet altijd noodzakelijk werden geacht.
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3. Visies op, en toepassing van de allegorie in het achttiende-eeuwse
embleem
Toen Kinker in 1800 in Eeuwfeest by den aanvang der negentiende eeuw de
geschiedenis en toekomst van de mensheid op toneel uitbeeldde, koos hij ervoor dat
te doen in de vorm van een ‘zinnebeeldige voorstelling’: een oud, beproefd literair
genre dat hem in staat stelde zijn moderne filosofische ideeën in expliciterende vorm
over het voetlicht te brengen voor een (relatief) groot publiek. In de voorrede bij dat
spel schrijft Kinker dat het geen betoog hoeft dat de allegorieën die ten grondslag
lagen aan zijn zinnebeeldige voorstellingen gezien moet worden als een bron van
schoonheid voor de dichtkunst - tenminste, voor wie met hem meent dat kunst bestaat
om ‘verzinnelyking van denkbeelden’ te bieden. In 1801 volgde een tweede
zinnenspel, De menschheid in 't Lazarushuis, bij den aanvang der negentiende eeuw:
zinnebeeldige voorstelling, en in het voorwoord daarvan komt Kinker nogmaals op
de allegorie terug. Het publiek zal moeten accepteren dat in zijn spelen ‘verscheiden
duistere plaatsen’ zitten, ‘gelyk het toch niet anders kan, of men moet die in Allegorien
hier en daar aantreffen’.
Kinker verwoordt hier het besef dat ook achttiende-eeuwse emblematici gehad
hebben: de allegorie is bij uitstek geschikt voor het overdragen van denkbeelden,
van ideologieën zelfs, maar heeft het in zich duister en voor meerder uitleg vatbaar
te zijn. Achttiende-eeuwse emblematici troffen duidelijk maatregelen om de vooren
nadelen van dit literaire middel in hun emblemen in balans te houden. In zijn Leerzame
zinnebeelden uit 1704 is Graauwhart hierover zeer expliciet. Hij betoogt in zijn
‘Voorreden aan den lezer’ dat de methode van ‘behandeling van Zaken door
Gelykenisse en Zinnebeelden’ al bij de Egyptenaren wordt gevonden, en ook in de
klassieke literatuur ruim plaats inneemt. In die oude tijden bleek al dat de
‘merkteekenen’ niet aan ieder beschouwer dezelfde ‘bevattinge [...] uitleverde
[=betekenis overdroeg]’. Poëten en priesters namen het daarom op zich de beelden
voor het gewone volk te duiden, om de lering die eruit getrokken kon worden te
expliciteren en overdraagbaar te maken. Toen ‘het groote nut der drukletteren’
eenmaal was uitgevonden, kon kennis opeens veel breder verspreid worden, en werd
het gebruik van ‘merkteekenen’ - de compacte, cryptische vastlegging van ‘meninge
[=betekenis]’ - in feite overbodig.43 Toch bleef het middel in gebruik, omdat ermee
zeer beknopt, in één oogopslag stof tot nadenken kon worden aangeboden. Het is
deze beknoptheid van zin die ‘den Geest kitteld’, aldus Graauwhart. In die
beknoptheid, en in de analysevaardigheid die het vergt de ‘meninge’ uit de
‘merkteekenen’ te halen, schuilt voor Graauwhart ook een gevaar, dat hij toelicht in
het eerste, programmatische embleem van zijn bundel. We zien in de pictura een
sfinx, gezeten op een stapel menselijke schedels en botten, in gesprek met een man:
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In het gedicht onder de afbeelding wordt de voorstelling geduid. De menselijke resten
zijn afkomstig van diegenen die, tot op het moment dat Oedipus met het verlossende
antwoord kwam, het raadsel van de sfinx niet wisten op te lossen. Graauwhart
waarschuwt de lezers, met wie het net zo slecht zal aflopen als zij Gods zinnebeelden,
Zijn wijze lessen, niet zullen begrijpen. Zij zullen ten prooi vallen aan 's werelds
ijdelheid, en wereldlijke verleidingen. Maar de schrijver biedt uitkomst. Hij neemt,
als Oedipus ooit deed, de rol op zich om de betekenis van de zinnebeelden uit te
leggen:
Treed toe dan Leezer; dog gedenk, dat in dees Blaaden,
Ik niet, als Sphinx u geev' verborgentheid te raaden;
Maar doe als OEdipus en leg de meening uyt,
Daar ondeugd Monster vaak den goeden loop mee stuyt:
En tragt, door valsch vermaak of schynschoon, te bedriegen
Ey! laat u, door haar list, in zondens-slaap niet wiegen.
Maak nu (opmerkend) met leezen een begin,
Zuyg nut, gelyk de Bie; geen Gift, gelyk de Spin.44

Té raadselachtig moest een embleem volgens Graauwhart dus niet zijn. De spanning
die in het emblematische genre tussen teken en betekenis gecreëerd wordt door middel
van de allegorie, mocht niet te hoog oplopen.
Dit was ook de visie van andere achttiende-eeuwse emblematici. Hun strategieën
verschilden, maar allen waren erop gericht het begripsvermogen van lezers wel te
stimuleren, maar al te grote raadselachtigheid achterwege te laten.45 Graauwhart zelf
hield dit proces onder controle door vrijwel uitsluitend bestaande objecten en figuren
afbeeldingen aan te bieden (de afbeelding in het programmatische ‘sfinx-
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embleem’ is de uitzondering op die regel), en die afbeeldingen voor de lezer te duiden
in de bijgevoegde teksten. G. Klinkhamer deed in zijn Leerzame zinnebeelden en
bybelstoffen uit 1740 iets anders. Hij verwerkte wel allegorische beeldtaal in zijn
picturae, en voorzag die picturae ook van meerdere betekenislagen, maar ging in
zijn tekstuele toelichtingen expliciet in op elk detail dat de lezer te zien kreeg. Zo
wordt in embleem 7, bij de pictura waarop de personificatie van het ‘Geloof’ te zien
is, niet alleen uitgelegd wie zij is, maar worden ook haar attributen benoemd en
geduid:

Geloof, dat op een Boek met heilige aandacht let,
Houdt in haar handt een Kelk ten teken van vertrouwen:
De waereldt, hel, en doodt, zyn door haar magt verplet,
Wie in Godts Zoon gelooft kan vast en zeker bouwen.46

De rest van de afbeelding (met in de achtergrond het offer van Isaac door Abraham)
wordt even later in de subscriptio genoemd en verklaard.
Houbraken deed in zijn (postuum uitgegeven) Stichtelyke zinnebeelden uit 1723
iets soortgelijks. Hij toont ook personificaties en allegorieën, maar zorgt ervoor alles
in detail uit te leggen; zelfs als het afbeeldingen betreft die door de lezer nauwelijks
mis te verstaan lijken (de hond die staat voor de trouw, de bij die staat voor de
werkzaamheid).47 Zo toont hij in embleem 4 Adam en Eva, verenigd onder een juk.
Aan het juk hangen aan beide kanten schalen, waarop twee kindjes liggen. Adam
houdt een spa in de hand, Eva een spinrok. Zij staan voor een boom,
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waarachter in het struikgewas zich de dood in de gestalte van een geraamte verborgen
houdt. Houbraken legt uit dat ‘de konst’ [=de iconologische traditie] ons zo geleerd
heeft de ‘huwelykseendragt’ af te beelden:
Door 't juk dat de Echtgenooten draagen,
Waar aan weerzyds een kintje speelt,
Van hun gelieft met ziel en zinnen,
Terwyl de Schop de man bericht,
Om voor 't Gezin den kost te winnen
De Spinrok leerd de vrouw haar plicht.
Zo kan uit wel geregelt trouwen
De Staat en Kerk haar welstand bouwen.48

Inderdaad komen we in verschillende zeventiende-eeuwse embleembundels
(bijvoorbeeld in Vaenius Amorum emblemata (1608), embleem ‘Voor vrijheyt 't
iock’49) het juk tegen als symbool voor de (huwelijkse) band tussen man en vrouw.
Groot verschil met Vaenius is, dat Houbraken voor de lezer expliciteert wat de
betekenis is van wat er te zien is, terwijl Vaenius slechts enkele cryptische tekstuele
aanwijzingen geeft over het verband tussen ‘liefde’, ‘man en vrouw’ en het juk.
Niet alleen het juk dat de pictura domineert, maar ook de kleinste aspecten van
de pictura worden in de daarop volgende pagina's in proza toegelicht: de naaktheid
van Adam en Eva moest bedekt worden, en daarom dragen zij een geitenvacht; hun
linker- en rechtervoet raken elkaar om ‘de noodwendige gelykdragtigheit in 't torschen
van de Huwelykslasten af te schetzen’; Adam leunt op een spa, zinnebeeld van de
werkzaamheid; Eva's spinrok beeldt de huiselijkheid af, aan haar voeten draagt zij
schoenen, omdat de weg naar het huwelijk soms over oneffen en doornige paden
gaat; de dood die hen begluurt staat daar weer om een andere reden, de auteur belooft
uit leggen in het volgende embleem.50 Houbraken geeft niet alleen bij alles aan dat
er een zinnebeeldige betekenis aan te geven is, maar is over die betekenis ook zeer
expliciet.
Spinniker hanteerde in het Vervolg de leerzame zinnebeelden (postuum uitgegeven
in 1758) weer een iets andere strategie. Net als Graauwhart vermijdt hij de
personificatie en de mythologische beeldtaal, en beeldt slechts realistische tafereeltjes
(van scènes uit het dagelijkse leven, landschappen, stadsgezichten en voorwerpen)
af. Dat schijnbare realisme geeft hij dan wel een diepere, verborgen betekenis in zijn
teksten - zijn werkwijze lijkt op dit punt veel op die van Roemer Visscher in diens
Sinnepoppen. Anders dan bij Roemer Visscher hoeft de lezer bij Spinniker niet zelf
naar die diepere betekenislaag op zoek. In het proces van betekenistoekenning neemt
Spinniker de lezer stevig aan de hand door de vergelijkingen die hij trekt tussen de
realistische bovenlaag en de diepere onderlaag in detail te fileren. Een voorbeeld van
dat procédé vinden we in embleem 20 uit het Vervolg de leerzame zin-
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nebeelden. Het motto daarvan luidt: ‘Dezelve hand best’. Onder het motto staat deze
pictura:

We zien een schilder aan het werk in zijn atelier. Een aantal bustes, standbeeldjes
en een ledenpop, hulpmiddelen bij het maken van het soort schilderijen (van personen)
dat links aan de muur hangt en die deze schilder gezien het soort doeken links op de
muur kennelijk zelf maakt, vullen de ruimte. De mens is ook het onderwerp van de
drie bijbelteksten die in een losse opsomming onder de pictura zijn gegroepeerd:
God heeft de mens naar zijn beeld geschapen en vervult nu voor de mens een vaderrol
(Genesis 1:27, 2 Kor. 6:18), en de mens is Hem verschuldigd naar reinheid van vlees
en geest te streven (2 Kor. 7:1). Het verband tussen motto, pictura en bijbelteksten
wordt gelegd in de subscriptio. Eerst verklaart Spinniker voor de lezer de letterlijke
betekenis van de pictura: een schilderij, hoe mooi ook gemaakt, heeft onderhoud
nodig om schoon te blijven. Wie anders dan de schilder die het ooit gemaakt heeft,
kan dat onderhoud het beste plegen (‘Dezelve hand best’), want hij weet hoe ‘de
eene verwe de and're brak’, en welke ordening, kleuring en perspectief hij aan heeft
willen brengen.51 Dan maakt Spinniker de stap naar de figuurlijke betekenis die hij
aan dit alles wil hechten, in een aantal verduidelijkende versregels:
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Zo gaat het hier [=bij het (schoon)maken schilderijen]. Zo is 't gelegen
Met iets van dergelyken aard,
Doch dat veel zwaarder is te weegen,
Dan eenig tafereel, hoe waard [=dan enig schilderij, hoeveel dat ook waard is].

God heeft de mensen gemaakt als Zijn evenbeeld, en dus loopt ieder mens als ‘een
God op aarde//Een' schoone schets en leevend merk/Van de opperoorzaak, die hem
baarde’.52 Ook het schilderij dat we ‘mens’ noemen, wordt vuil en smerig. ‘Wie boet
dit deerlijk ongeval?’53, legt Spinniker de lezer dan als vraag voor. Velen proberen
het op te lossen, maar God heeft hiervoor als maker van de mens de uiterste middelen,
kennis en wil in handen. Het cirkeltje lijkt rond, maar nu richt Spinniker zich opnieuw
direct tot de lezer om te voorkomen dat die uit de vergelijking met de schilder de
verkeerde conclusie trekt:
Doch daar in 't aard de schilderyen,
Des meesters hand en werkzaamheid
Wel stil, maar zonder kennis ly'en,
Is hier een machtig onderscheid [=verschil].54

Net als schilderijen ondergaan mensen hun creatie passief, zonder kennis van het
scheppingsproces. Maar er is een belangrijk verschil: dit ‘kunststuk’, de mens, moet
zijn wil met die van God samen laten vallen. Onderga Zijn zuiverende werking, maar
leg u actief voor hem neer om die werking te ondergaan, blijkt de moraal van de
vergelijking die Spinniker maakt.
Spinniker toont zich in deze bundel van de achttiende-eeuwse emblematici degene
die de lezers nog de meest complexe allegorieën aanbiedt, en de grootste spanning
tussen woord en beeld creëert. Zijn werkwijze lijkt enigszins op die van Roemer
Visscher, maar een vergelijking tussen de aanpak van beide dichters laat ook een
groot verschil zien. Waar Roemer Visscher in zijn prozacommentaren regelmatig
enigszins knorrig schrijft dat hij het verband tussen woord en beeld nu niet nog
explicieter gaat uitleggen voor de lezer55, daar put Spinniker zich uit in het verkleinen
van de afstand tussen tenor en vehicle, en dus tussen teken en betekenis, om er zeker
van te zijn dat het lezerspubliek het spoor eenvoudigweg niet kwijt kon raken. Een
extra uitleg in proza bij alle emblemen achterin het Vervolg de leerzame zinnebeelden
onderstreept Spinnikers bedoelingen nog eens. Kinker doet in een geheel ander
register, het toneel, overigens niet anders: in de twee zinnebeeldige voorstellingen
die ik noemde wordt de toeschouwer een duidelijke sleutel aangereikt voor de
interpretatie van elk personage dat ten tonele verschijnt.
Die tendens, het steeds groter wordende aandeel van embleembundels waarin de
allegorie bijna exempel wordt, lijkt vastgelegd in een definitie in een laat
achttiende-eeuws encyclopedische woordenboek, het Algemeen huishoudel k-, natuur-,
zedekundig- en konst-woordenboek van Chomel-Chalmot. Daarin wordt onder het

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 14

119
lemma ‘embleem’ verwezen naar ‘zinnebeeld’, waarvan men vervolgens de volgende
omschrijving vindt:
Zinnebeeld, in 't latyn emblema, betekent een beeld of schilderstuk, die
door de afschetzing van zekere bekende geschiedenis, waar by een spreuk
of byschrift is gevoegd, ons opleid tot de ontdekking van eene andere zaak
of zedeleer. De afbeelding van Scaevola, houdende zyn hand over een
brandende haard, met deeze woorden daar onder: Agere & pati fortia
Romanum est; het betaamd een Romein met standvastigheid te handelen
en te lyden, is een Zinnebeeld.56
Zetten we die definitie naast die van Roemer Visscher uit 1614, uit de voorrede van
Sinnepoppen, waarin hij poneert dat het embleem uit een (niet al te) raadselachtige
korte tekst en een aantrekkelijke afbeelding moet bestaan:
Sinnepop dan is een korte scherpe reden, die van Ian alleman, soo met het
eerste aensien [=op het eerste gezicht] niet verstaen [=begrepen] kan
worden: maer even wel niet soo duyster datmer nae raden, jae of nae slaen
[=gissen] moet: dan eyscht eenighe na bedencken ende overlegginge, om
alsoo de soetheydt van de kerle [=kern] of pit te smaecken [=proeven].
Dus vriendt wie ghy zijt, houdt my dit ten besten, u biddende dat ghy meer
wilt achten op de kluchtigheydt van de Poppen [= grappige, en ook
vernuftige figuren], dan op de simpelheyd van de glosen [=eenvoud van
de geschreven verklaringen], die soo sober zijn alsse immermeer wesen
moghen: want mijn meeninghe is noyt gheweest u verstant te quellen met
veel lesen, dan u oogen wilde ick wel vermaken met aenschouwen van dit
lodderlijck voorgeven [=dit aantrekkelijke verzinsel].57
dan constateren we een verschil dat typerend is voor de ontwikkeling die het embleem
tussen 1614 en 1793 in de Republiek doormaakte: het raadsel werd meer en meer
exempel, en de iconologie werd steeds meer - de anonieme auteur van de Korte
verhandeling over de beeldspraakkunde ten gebruike voor de Nederlandsche Jeugd
uit 1781, waaruit in de inleiding van dit artikel al een fragment werd geciteerd,
redeneert in die lijn - de sleutel tot (eenduidig) begrip van het getoonde.

4. Waardering door, en belang voor tijdgenoten
Ondanks, of misschien wel dankzij, deze aanpassingen, nam de kritiek van tijdgenoten
op beoefenaren van het emblematische genre toe. Dit valt af te leiden uit de steeds
uitgebreider en feller wordende verdedigingen van het genre die in achttiende-eeuwse
embleembundels beginnen te verschijnen. Illustratief is de aanpak van E. Verryke,
in zijn Zederyke zinnebeelden uit 1712. In een voorwoord ‘Aan den leezer’ schrijft
Verryke eerst al dat zijn bundel past in een lange traditie, die al bij de Egyptenaren
een aanvang nam, waarna er:
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[...] van Eeuw tot Eeuw, onder onzen Landaard, Mannen in die oeffeningen
hebben doorgesteken [=hebben uitgeblonken], welkers gespitste brein
leerzame Zinnebeeldige vertooningen [=afbeeldingen] heeft uitgevonden,
en meerendeels met pryssellyk Maat-Dicht gepaart; waar van men een
groote lyst zoude konnen opstellen, welke de Deugd in haren regten aard
door Zinnebeelden hebben afgeschildert en door kragtige Redeneringen
aangepresen, de gemoedsdriften na de Reden leeren teugelen, en alle de
bedryven van het menselyke leven gespoort, om het pad ter eeuwiger
onsterffelykheit te loopen.58
Verryke legt een accent op het leerzame van de ‘Zinnebeeldige vertooningen’ die
generaties Nederlandse dichters voor hem hebben gecreëerd. Die afbeeldingen zijn
door hen aan gevuld met ‘Maat-Dicht’. In een op dit voorwoord volgend gedicht
getiteld ‘Op de zederyke zinnebeelden’ blijkt dat dit erfgoed door Verryke verdedigd
moet worden. Een niet met naam genoemde auteur gaf kort daarvoor het pamflet Het
verval der Nederduitsche Dichtkunst uit, schrijft Verryke, waarin de kracht van het
‘fraay/Gevormt begrip der Tafereelen’ werd ontkend.59 Het gebruik van de allegorie,
het leunen op de iconologische traditie, kwam emblematici dus op kritiek te staan.
Erger was misschien nog wel het stilzwijgen dat hun werk ten deel viel in een kritische
beschouwing als J. van Effens ‘Réflexion sur la poësie Hollandoise’ in de periodiek
Journal litéraire. Van Effen spreekt met geen woord over het emblematische genre
als hij hierin de toekomst van de Nederlandse dichtkunst bespreekt.60
Omdat tijdens deze periode het embleem meer en meer als ouderwets en ongewenst
werd gestigmatiseerd, distantieerden sommige achttiende-eeuwse emblematici zich
van de traditie die in het genre in de zestiende en zeventiende eeuw was gevestigd.
Houbraken verklaart in het voorwoord ‘Aan den bescheiden [=weldenkende] Lezer’
van zijn Stichtelyke zinnebeelden uit 1723:
Het vermenigvuldig getal der Zinnebeelden, van lang voorleden tyden af
tot heden, door brave vernuften aan de weerelt door hunne pen en
printverbeelding toegedeelt, konden my geen dienst toebrengen, maar in
tegendeel ondienst; aangezien ik voordagtig toeleg maakte (wyl ik wat
nieus wilde voortbrengen) om de zelve te ontgaan. Ja 't zou my beter
geweest hebben dat ik geen van alle ooit gelezen of gezien had; om dat ik
dikwils den loop van myn schryf- en tekenpen heb moeten sluiten, wanneer
ik bemerkte dat die met anderen een zelven weg liep: dog hoe opzettelyk
ik zulks heb trachten te vermyden, nochtans bevond ik by den uitslag, dat
zommige printverbeeldingen nog al een zweem van andere hadden: doch
echter zoo, dat niet een der zelve in 't geheel of ten deele gevolgd is.61
Houbrakens keuze voor het embleem was weliswaar onvoorwaardelijk, gebaseerd
op de overtuiging dat ‘nadrukkelyke vertoonselen, en krachtige redenvoeringen elk
in het byzonder hunne werkingen hebben op het gemoed des menschen [...] Dewyl
dan vast gaat dat Denkbeelden van zaken, door d'oogen ontfangen, zoo vatbaar op
de hersenen zyn, als die door middel en behulp van 't gehoor zyn in gedrukt, zoo
gaat de uitwerking nog zekerder, als die beide gepaart gaan’62, maar
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hij nam afstand van ‘het oude’, en beloofde zijn bundel iets ‘nieuws’ te brengen:
‘Gelijk de menschen [...] doorgaans op verandering gezet zyn, [...] zoo heb ik
voordachtelyk myne toepassingen uit den rykdom der oude en nieuwe geleertheit,
en berugtste Schryveren ontleent [...] en op den tegenwoordigen tyd en zeden
toegepast’.63 In de praktijk kwam die nieuwigheid, genrematig gezien, neer op het
gedetailleerder en beter uitleggen van de allegorieën die hij presenteerde. In zijn
onderwerpskeuze, eveneens mogelijk resultaat van een zoektocht naar het nieuwe,
laten zich geen nieuwigheidjes ontdekken.
Later in de achttiende eeuw kwam er een embleembundel op de markt waarvan
de maker het oude emblematische concept probeerde te koppelen aan de nieuw
verworven inzichten over de rol van de rede bij de overdracht en verwerving van
kennis. Al op de titelplaat van zijn Vermaaklyk lusthof van zede- en zinnebeelden,
waar in voorkomen leerzame, nuttige en aangename opwekkingen tot deugdt en
godtsvrucht uit 1768 stelt F. Berkenkamp de rede centraal. Daarop zit een vrouw,
volgens de begeleidende tekst ‘de deugd’ - die gelauwerd wordt door ‘vrede’ en
‘eendracht’.64 Om de deugd heen staan nog enkele andere figuren, waaronder de
‘rede’. De begeleidende tekst benadrukt dat de deugd kan zegevieren, en deze de
lauwerkrans krijgt dankzij de rede. Er is deugd, omdat er rede is. In het voorwoord
wordt betoogd dat de jeugd deze emblemen kan gebruiken ‘tot cieraad niet van het
lighaam, maar van hunne redelyke [=verstandige] zielen’.65 In de emblemen wordt
deze boodschap steeds herhaald; zo moeten ouders hun kinderen opvoeden ‘in de
kalmte van de Reden66’, en spreken wijzen pas als zij door ‘Pligt en Reden’ daartoe
aangezet worden.67 In de emblemen zelf demonstreert Berkenkamp geen
nieuwigheden. Elk embleem bestaat uit een pictura die in detail verklaard wordt in
de bijhorende motto's en subscriptio's. De lering wordt steeds expliciet op het publiek
overgebracht. Zo is de les van het embleem ‘Snelheid stelt sterke teleur’:
ô Jeugd! begin dien weg vroegtydig in te slaan,
Om niet langs 't Zonden-pad naar 't Zielsverderf te gaan.
Blyf aan de Deugd getrouw; laat zy uw leidsvrouw weezen,
Zo hebt gy geen gevaar van Dood of Hel te vreezen.68

Rede en godsdienst zijn samengesmolten, de emblematische les staat volledig in
dienst van de overdracht van een niet mis te verstane les.

5. Relatie tot de iconologie
Juist de jeugd, waarvoor Berkenkamp deze bundel maakt, lijkt de aansluiting met
het stelsel van de analogie tussen beeld en zingeving dan al verloren te hebben. Met
name de jonge generatie verloor het contact met het ‘network of cultural codes’
waarop het emblematische genre dreef. Veelzeggend is dat de anoniem verschenen
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Korte verhandeling speciaal op de jongere lezers gericht is. De auteur ervan hoopt
dat het werk aan zal slaan, en belooft:
Indien deeze verzaameling de Nederlandsche jeugd bevalt, zullen wy
jaarlyks dezelve met een twaalftal plaaten vermeerderen, welke voor een
maatigen prys gesteld zal worden.69
Maar aan die belofte is hij kennelijk niet door een uitgever of groot lezerspubliek
gehouden; vermeerderde herdrukken of variaties op dit werk zijn nooit verschenen.
Dat die kennis over de iconologische traditie en de allegorische lees- en denkwijze
verdween, valt indirect ook af te leiden uit het aantal achttiende-eeuwse uitgaven
van iconologische handboeken. Van Ripa's Iconologia bijvoorbeeld, verscheen een
eerste Nederlandse vertaling in 1644, van de hand van D.P. Pers; herdrukken hiervan
werden gemaakt in 1694, 1699, 1700 en 1756.70 Tot 1756 kwamen er ook nog andere
bewerkingen van Ripa's standaardwerk op de Nederlandse markt, maar daarna was
het met dergelijke uitgaven gedaan.71
De drukgeschiedenis van de bundel Toneel van sinnebeelden geopent tot dienst
van schilders beelthouders etc van Houbraken laat ook een verschuiving in de
belangstelling zien. In de eerste druk uit 1700 bevatte deze bundel 60 platen, verdeeld
over drie delen (alle drie eerder los gepubliceerd in de jaren 1690).72 Aan het begin
van het eerste deel staat een voorwoord, waarin Houbraken aangeeft dat de bundel
voorziet in een leemte. Hoewel er wel de nodige boeken op de markt zijn, ontbreekt
er een goed overzicht van goed getekende zinnebeeldige afbeeldingen die de schilder
en dichter tot voorbeeld kunnen dienen. Daarom heeft hij deze verzameling van
‘Sinne-beeltjes en Ordonantien [=voorschriften]’ gemaakt: afbeeldingen waaraan
een bepaalde betekenis moet worden toegekend, weergeven in de juiste proporties
en verhouding. De afbeeldingen gaan vergezeld van teksten die toegevoegd zijn om
zijn ‘gedachten omtrent sin-vertooningen op te helderen’.73 De afbeeldingen laten
personificaties zien van abstracte begrippen als trouw, onschuld en gelukzaligheid,
in de traditie van Ripa's Iconologia74, en mythologische personages.
Rond 1723 wordt de bundel herdrukt, onder gewijzigde titel: Een-en-veertigh stuks
verscheydene sinnebeelden. Zoals de titel al aangeeft, hebben slechts 41 van de
oorspronkelijk 60 afbeeldingen de herdruk gehaald. Bij inspectie blijkt dat vrijwel
uitsluitende vrouwelijke personificaties en mythologische personages de selectie
doorstaan hebben. De begeleidende teksten zijn verdwenen, en de afbeelding van
vrouwen worden omgeven door een vijftal platen met een serieuze ondertoon, waarop
wel mannen zijn afgebeeld. Deze heruitgave spiegelt een algemene trend in de
achttiende eeuw: de vrouwelijke allegorie blijft op veel grotere schaal betekenis
behouden dan de mannelijke.75 Mogelijk getuigt de uitgave ook nog van een meer
particuliere belangstelling. De gravures van de afbeeldingen zijn aangepast om de
rondingen van de vrouwelijke personificaties meer uit te laten uitkomen. De bovenste
van elke afbeelding is afkomstig uit Toneel van sinnebeelden, de onderste
Een-en-veertigh stuks verscheydene sinnebeelden.
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Schoonheid76

Zonde77

Het Toneel der sinnebeelden geopent tot dienst van schilders beelthouders werd
zo misschien ook wel een erotiserend kijkboekje; wat niet onaannemelijk is omdat
het omringen van erotische afbeeldingen door prenten met een serieuze strekking in
de zeventiende eeuw al een beproefde methode was.78

6. Conclusie
Concluderend zou ik op basis van deze verkenningen willen stellen dat het
achttiende-eeuws emblematische corpus naast moraliserend en encyclopedisch, zeker
ook allegorisch van aard is. De allegorie was en bleef het stelsel waarop het
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emblematische genre dreef, zij het dat de emblematische allegorie in de achttiende
eeuw niet of nauwelijks meer functioneerde door het exploiteren van verschillen
tussen tenor en vehicle. Er werd gezocht naar een grote overlap tussen beide, en als
de dichter meende dat er zich desondanks interpretatieproblemen, of verschillende
interpretatiemogelijkheden voordeden, werden die in het tekstuele deel van de
emblemen besproken en opgelost. Spinnikers emblemen laten de duidelijkste
voorbeelden van vergaande hulp van de auteur aan de lezer zien, mogelijk omdat hij
ook het meeste vergde van het begripsvermogens van zijn lezers.
Door dit streven werd het genre misschien niet zozeer moralistischer, als wel
eenduidiger in zijn moraal. De opzet was dat de lezer slechts één les, en niet een
meervoud van lessen, uit het gepresenteerde zou trekken. Niet langer was (vrijelijk)
associëren de manier waarop kennisoverdracht en kennisverwerving tot stand
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kwam. Encyclopedische, ‘feitelijke’ kennisvermeerdering lijkt het doel te zijn geweest,
zelfs al in 1704 in Graauwharts Leerzame zinnebeelden.
Hoewel de voorkeur voor het encyclopedische modern en achttiende-eeuws aandoet,
kan toch niet van een modernisering van het emblematische genre gesproken worden.
Het wereldbeeld waaraan middels de allegorieën in de emblemen gerefereerd werd,
stamde nog uit de zeventiende eeuw. Mogelijk is de vergaande didactisering van het
emblematische genre in de achttiende eeuw een reactie geweest op de opkomst van
een nieuw wereldbeeld in de achttiende eeuw. Om te ontkomen aan de complexiteiten
en tegenstrijdigheden die dit nieuwe wereldbeeld opriep, werd elke vorm van
begripsverwarring in het embleem geëlimineerd De flexibele aard van het
zeventiende-eeuwse embleem, waarin binnen de ‘cultural codes’ ruimte was voor
meerdere uitleggen van de relatie tussen tenor en vehicle, verdween in de achttiende
eeuw omdat de waarneming van de wereld zelf zoveel raadsels begon op te roepen.
Wie in de representatie van een uil in woord of beeld niet langer meer vrijwel
gedachteloos ‘wijsheid’ dan wel ‘domheid’ ziet of leest - zoveel variatie was in de
zeventiende eeuw in de betekenisgeving van een en hetzelfde beeld mogelijk -, en
om zich heen discussies hoorde voeren over diezelfde uil maar dan vanuit vernieuwde
wetenschappelijke inzichten, had mogelijk behoefte aan vertrouwde verankering van
zijn of haar gedachten. Hoeveel ruimte de zeventiende-eeuwse ‘cultural codes’ aan
die verankering ook boden (de uil die voor wijsheid maar ook voor domheid kon
staan), wereldbeeld en kennis over dat wereldbeeld zoals vastgelegd in de iconologie
vormden eeuwenlang een constante factor in het proces van interpretatie.
Om de zekerheden van dat proces te handhaven, vond verankering van de relatie
tussen beeld en zingeving in de achttiende eeuw mogelijk in de emblemen zelf plaats.
Beeld én betekenisgeving waren beide in de emblemen te vinden. Om die reden
gingen bijbel en religie misschien wel een steeds belangrijkere plaats innemen in de
emblematiek. De bijbelse teksten dienden door het gezag dat ze genoten als ultiem
middel voor de nieuwe manier van verankeren, voor het vastleggen van de relatie
tussen wat getoond werd en het uitleggen van de betekenis daarvan.
Voor emblematici en lezers die in literatuur een traditionele, religieuze
wereldduiding bleven zoeken, bood het veranderde, achttiende-eeuwse embleem
lang uitkomst. In de eerste helft van de achttiende eeuw verschenen er veel nieuwe
titels voor deze doelgroep op de markt, en ook de stroom herdrukken die van Luykens
werk bleef verschijnen, voorzag duidelijk in een behoefte. Na de eerste helft van de
achttiende eeuw en tot ver in de negentiende eeuw, was het juist het werk van Luyken
dat bleef voortleven: in de vorm van embleembundels, maar ook in afgeleide genres
als de losse prent, en als decoratie van huishoudelijke artikelen (theedoeken,
koekblikken etc.).79 Terwijl Spinniker, Graauwhart en andere achttiende-eeuwse
emblematici vergeten zijn, bleef Luykens werk onder relatief grote bevolkingsgroepen
populariteit en zeggingskracht behouden.
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Dat zegt misschien minder over de achttiende-, dan over de negentiende- en
twintigste-eeuwse lezer. Luykens woord-beeld combinaties zijn bij uitstek te typeren
als cryptisch vorm gegeven zoektochten naar betekenissen.80 Die zoektochten werd
dan nog gecompliceerd door het feit dat Luyken in navolging van de Duitse theoloog
Böhme in zijn emblemen onconventionele, subjectieve duidingen gaf aan
verschijnselen uit de natuur die hij emblematisch verwerkte.81 De moderne(re) lezer
van het embleem heeft er misschien geen bezwaar tegen hierdoor op een dwaalspoor
gebracht te worden. Veel achttiende-eeuwse lezers van het genre vonden in een
embleembundel het liefst dé route die leidde naar kennis over God en de deugd.
Een andere verklaring voor Luykens blijvende populariteit kan wellicht worden
gevonden in een veranderende leeshouding. In 1928 betoogde W. Benjamin in zijn
The Origin of Greek Drama dat er aan het eind van de achttiende eeuw een
ontwikkeling plaatsvond van allegorisch naar symbolisch denken. Tussen beide
denkwijzen zit een essentieel verschil: in de allegorische denkwijze staat de allegorie
voor een idee dat niet gelijk is aan wat de allegorie zelf als ‘visual narrative’ toont.
Er is ruimte voor verschillende interpretaties, omdat de lezer een verband legt tussen
de ‘visual narrative’ van de allegorie en het ‘discours of ideas’ dat deze representeert.
In een symbolische denkwijze wordt het symbool gelijk geacht aan wat het betekent.
In dat geval is er geen speling tussen beeld en betekenisgeving doordat de mens het
(mogelijke) verschil tussen beide zelf elimineert.82 Voor een moderne lezer die
vertrouwd is met de symbolische denkwijze, en daarom symbolisch leest, zijn
achttiende-eeuwse emblemen waarin de dichter zelf de sleutel tot elk raadsel biedt
of zelfs opdringt, minder aantrekkelijk dan het emblematische werk van Luyken of
de raadselachtige emblemen uit de zestiende en zeventiende eeuw. Hoewel Benjamins
these aangevochten is, biedt hij mogelijk een interessante verklaring voor de blijvende
populariteit van de meer cryptische vroegmoderne emblemen: maakt de moderne
lezer van deze allegorische emblemen eenduidige symbolen?83 Het naleven van
versimpelde versies van Luykens emblemen op koekblikjes, plastic tasjes en
theedoeken lijkt zeker in die richting te wijzen.
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Lacan niet aan veranderende culturele codes toegeschreven, maar aan de constructie die de
allegorie zelf is: ‘Allegory is the recognition of the difference between signifier and signified,
of the relation between any use of language and its linguistic or cultural past, and of the difference
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embleem te bespeuren zijn (Shapiro (1990)).
Fischer (1990); Hertel (2007).
Altena (1986); Wiskerke (1995), 72-103; De Man (1999), dl. 2, 20-21.
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anderen, en het vertrouwen op het geheugen; ook verbeelding moet geoefend worden, en alleen
rusten op de traditie maakt de geest slap. Het bestuderen van grote dichters en hun beeldgebruik
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‘De heiligst denkbare levenswijze’
De vrijheid, dan wel gebondenheid van menselijk handelen in A.F.Th.
van der Heijdens Mim of de doorstoken globe (2007)
J.W.H. Konst (Freie Universität Berlin)
Abstract
The novel Mim (2007) by A.F.Th. van der Heijden is closely connected
with Sophocles' Oedipus Rex. This article examines the relationship
between the Dutch novel and the Greek drama. It demonstrates that a
‘diegetic transposition’ is involved: Van der Heijden has transposed the
Oedipus theme more or less literally into a late twentieth-century context.
His main character Movo / Tibbolt Satink is a latterday Oedipus who not
only kills his father but has three children with his mother into the bargain.
The analysis of Mim is brought to a point by asking to what extent
voluntary action is involved. Would Movo / Tibbolt Satink have been able
to avoid his crimes or was he at the mercy of higher powers? In this
connection one could for example think of an unchangeable destiny or of
the god Apollo, who plays a key role in the Homo duplex cycle of which
Mim is a part. The question elaborated here, i.e. as to whether human
actions are free or predetermined, will prove to provide a promising
introduction to the work of Van der Heijden.
Zoals bekend heeft A.F.Th. van der Heijden zijn Homo duplex-cyclus geconcipieerd
tegen de achtergrond van het klassieke verhaal over koning Oedipus. Vanaf de
Vroegmoderne Tijd is deze mythologische persoonlijkheid een Nachleben ten deel
gevallen dat maar weinig andere figuren uit de Grieks-Romeinse overlevering hebben
kunnen evenaren.1 De belangstelling voor de levensgeschiedenis van de koning van
Thebe heeft ongetwijfeld óók te maken met de centrale probleemstelling die in de
Oedipus-mythe besloten ligt. In laatste instantie draait het altijd weer om de
verhouding tussen aan de ene kant het noodlot of de goddelijke voorzienigheid en
aan de andere kant de vrije wilsbeschikking en het vermogen van de mens zélf richting
aan zijn leven te geven.
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Oedipus is niet alleen de moordenaar van zijn vader, maar ook verwekt hij bij zijn
moeder vier kinderen. Met patricide en incest laadt hij de zwaarst denkbare misdaden
op zich, maar het is de vraag of hij persoonlijk voor zijn daden verantwoordelijk
gesteld kan worden. Toen hij zich op leven en dood verdedigde tegen een uiterst
gewelddadige en agressieve man, wist hij immers niet dat diezelfde man hem verwekt
had. En toen hij op zeker moment gehoor gaf aan zijn liefde voor een aantrekkelijke
vrouw, was hij zich er niet van bewust dat hij met zijn biologische moeder te maken
had. De Oedipus-mythe is in het verleden veelvuldig geduid in het licht van concepten
als determinatie en fatalisme.2 In de ogen van veel interpretatoren is de Griekse
koningszoon kansloos: de mogelijkheid om de vergrijpen waarmee hij zijn geweten
belast te voorkomen, wordt hem de facto ontzegd. Hieruit volgt dat Oedipus niet
alleen in onwetendheid, maar ook ongewild handelingen volbrengt die op voorhand
door een hogere, abstracte instantie - het noodlot of een godheid - vastgelegd moeten
zijn.
De gedachte dat de loop der dingen van meet af aan voorbestemd is, dat het leven
op aarde zogezegd beantwoordt aan een op voorhand uitgewerkte blauwdruk, wordt
in Van der Heijdens Mim of de doorstoken globe (2007) bij herhaling aangeroerd.
Met het oog op de hierboven geschetste problematiek is deze korte roman uit de
Homo duplex-cyclus van buitengewoon belang, omdat de lezer in feite een
eenentwintigste-eeuwse versie van Sophokles' beroemde tragedie Oedipus rex in
handen krijgt.3 In de persoon van Movo voert Van der Heijden een moderne Oedipus
ten tonele. Daarop wijst alleen al zijn naam: Movo, een afkorting van ‘moeilijke
voeten’, zinspeelt op de letterlijke betekenis van de naam Oedipus, te weten
‘zwelvoet’. In de loop van de roman komt de protagonist van Mim tot het inzicht dat
hij zich net als zijn klassieke voorganger aan vadermoord en bloedschande schuldig
gemaakt heeft. De reactie op deze gruwelijke ontdekking is dezelfde als die van
Oedipus. Stak laatstgenoemde zich uit schaamte beide ogen met een mantelspeld uit,
Movo berooft zich van het gezichtsvermogen door zijn hoofd in een pan met kokende
frituurolie te houden.
In Mim treden nogal wat personages op die de mogelijkheid, dat hun persoonlijke
wederwaardigheden reeds vóór hun geboorte zijn vastgelegd, nadrukkelijk openlaten.
Ze zijn min of meer obsessioneel bezig hun eigen toekomst te ontrafelen en bedienen
zich in dat verband van de merkwaardigste middelen. Movo is er bijvoorbeeld van
overtuigd dat er niet alleen in de littekens op de rug van zijn moeder Ulrike Satink
(van wie uiteindelijk vast komt te staan dat zij zijn adoptiefmoeder is) een diep
geheim verborgen ligt, maar dat hetzelfde zou gelden voor de talrijke pigmentvlekken
en sproeten op het lichaam van zijn echtgenote Zora Witlox (naar later blijkt de
vrouw uit wie hij geboren is). Zijn pathologische belangstelling voor versleutelde
signalen en geheime voortekenen deelt Movo met Tonnis Mombarg, de overleden
echtgenoot van Zora Witlox en - zo stellen de direct betrokkenen ten slotte vast zijn biologische vader. Over hem zegt Zora ergens:
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Tonnis was ook zo bijgelovig. Altijd en overal het aangekondigde gevaar
willen zien. De stille kracht. Sneeuwlawines in glazen bollen, dus nooit
op wintervakantie.4
Het valt niet zwaar elders in de Homo duplex-cyclus een bevestiging te vinden voor
de gedachte dat er aan het wel en wee van de mens een geheim plan ten grondslag
zou liggen. Zo bezint de ik-verteller van De Movo tapes. Een carrière als een ander
(2003), de Griekse god Apollo, zich ergens op de vraag waarom zo veel mensen
altijd maar weer het zogenaamde toeval in de dingen willen zien. Hij veroordeelt dat
en stelt: ‘Geordend Toeval, zo formuleer ik het fenomeen voor mezelf dan maar: een
strenge, geheime ordening van de wereld der gebeurtenissen, ingesteld door een God
die niet van dobbelen houdt.’5
Niet alleen met het oog op de voorstelling van een vooraf ingesteld wereldplan in
Mim en De Movo tapes, maar ook tegen de achtergrond van de deterministische en
fatalistische implicaties die de Oedipus-mythe eigen zijn, is de vraag legitiem, in
hoeverre de personages van de Homo duplex-cyclus in de optiek van A.F.Th. van
der Heijden in hun handelen vrij zijn. Kunnen ze zélf over de loop van hun leven
beslissen of is hun handelen gebonden, omdat hogere machten een dwingende invloed
op hun doen en laten uitoefenen? De aandacht gaat in het navolgende primair naar
Mim uit; daarnaast zal meer dan eens een beroep gedaan worden op De Movo tapes,
het omvangrijke proloogdeel van de genoemde cyclus. Methodologisch is er sprake
van intertekstualiteitsonderzoek, waarbij Van der Heijdens positie steeds opnieuw
gedefinieerd zal worden tegen de achtergrond van de voorstelling van zaken in
Sophokles' Oedipus rex.

Mim of de doorstoken globe en Oedipus rex
De intertekstuele relatie tussen Mim en Oedipus rex ligt in de terminologie van Gérard
Genette op het vlak van de hypertekstualiteit en men kan spreken van een zogenaamde
‘diëgetische transpositie’.6 Van der Heijden heeft de Oedipus-thematiek omgezet
naar een laat twintigste-eeuwse context. Het handelingsverloop van Sophokles'
tragedie spiegelt zich in ontwikkelingen die zich niet langer in de rivaliserende steden
Thebe en Korinthe voltrekken, maar in Rotterdam en Amsterdam. De klassieke
personages hebben zich in hedendaagse kleding gehuld en gedragen zich als moderne
individuen. Van der Heijdens werkwijze is vergelijkbaar met die van James Joyce
in Ulysses (1922), waarin sleutelmomenten uit Homerus' Odyssee naar het vroeg
twintigste-eeuwse Dublin getransponeerd worden. In verband met de Homo
duplex-cyclus heeft de auteur bij verschillende gelegenheden ook zelf op een zekere
verwantschap met het hoofdwerk van de Ierse schrijver gewezen. Zo laat hij in een
interview met Elsbeth Etty in het NRC Handelsblad optekenen:
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Eigenlijk heb ik de overeenkomst pas met terugwerkende kracht gezien.
Ik [...] dacht ineens: verdomd, het is net alsof ik opzettelijk hetzelfde aan
het doen ben als Joyce met Homerus' Odyssee. Maar toen ik ermee begon,
dacht ik helemaal niet aan Joyce.7
Het is betrekkelijk eenvoudig de protagonisten van Mim aan de dramatis personae
van Oedipus rex te koppelen. Movo staat als gezegd op één lijn met Oedipus, zijn
echtgenote Zora Witlox heeft de plaats van Iokaste ingenomen en Tonnis Mombarg
speelt de rol van Laios, de vader van Oedipus. Ook secundaire personen hebben bij
Van der Heijden een nieuwe identiteit gekregen: Oedipus' pleegouders Polybos en
Merope leven voort in Gerbert en Ulrike Satink, Iokastes broer Kreon is Hero Witlox
geworden en de uit incest geboren kinderen van Oedipus en Iokaste hebben een
tegenhanger gevonden in de drieling Mim (genoemd naar hun geboortejaar MIM =
1999). Zelfs personages van het derde plan hebben bij Van der Heijden een
gedaanteverwisseling ondergaan: de bode uit Korinthe die in Oedipus rex de
gebeurtenissen in gang zet, is in Mim bijvoorbeeld ene Dirk de Pender. En de
Thebaanse herder die Oedipus te vondeling gelegd had, doet zich als Michel
Koppeschaar kennen.
De toneelhandeling voltrekt zich in Oedipus rex in het hoogst denkbare sociale
milieu: Laios heerst over Thebe en Polybos zit op de troon van Korinthe. Bij Van
der Heijden is dat anders, want de lezer wordt meegenomen naar de waarlijk niet zo
verfijnde kringen van voetbalsupporters. In dit zo veel bescheidener milieu blijken
evenwel overeenkomstige (machts)problemen een rol te spelen. Gerbert Satink mag
dan niet het aanzien van een koning als Polybos genieten, hij is wél de voorzitter van
de supportersvereniging van de Amsterdamse voetbalclub Adam. En net als Laios
draagt ook Tonnis Mombarg verantwoording, ook al bestuurt hij geen stadstaat, maar
leidt hij als ‘honderdman’ De Pit, een inofficieel, maar berucht gezelschap van
hooligans dat de Rotterdamse club Erdam steunt. Oedipus rex laat zich lezen als het
relaas van een dynastiek conflict: nadat Oedipus het koningschap over Thebe van
zijn vader, die door hemzelf om het leven gebracht is, heeft overgenomen, moet hij
op zijn beurt de troon afstaan aan Kreon, de broer van zijn echtgenote-moeder. Een
vergelijkbaar proces speelt zich in het Rotterdam van Van der Heijden af: Movo
heeft direct ná Tonnis Mombarg de leiding over De Pit in handen gekregen, maar
verliest die - nadat hij als moordenaar van zijn vader ontmaskerd is - aan Hero Witlox,
die in de hier geldende constellatie eveneens de broer van zijn echtgenote-moeder
is.
Het intertekstuele spel dat Van der Heijden is aangegaan, verleent Mim een bijzondere
gelaagdheid die op exemplarische wijze geïllustreerd kan worden aan de hand van
het verslag over de dood van Tonnis Mombarg. In Oedipus rex bericht de titelheld
over zijn strijd met Laios, die als gezegd voor Tonnis Mombarg model gestaan heeft,
het volgende:
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[...] toen
ik bij die wegsplitsing gekomen was,
ontmoette ik [...] een man
met paarden en wagen [...].
De voerman en zijn meester wilden mij
de weg afduwen; die mij aanviel, sloeg
'k in dolle drift; als dat zijn meester ziet,
wacht die tot ik zijn kar passeer en treft
mijn hoofd met de twee punten van zijn staf.
Die slag zet ik met winst betaald: hem raakt
mijn knuppel waardoor hij hals over kop
hoog van zijn wagen achterover stort. Met hem doodde ik hen allen.8

Zonder het te weten staan hier vader en zoon tegenover elkaar. Van der Heijden volgt
zijn klassieke zegsman, wanneer hij - zonder dat ze elkaars ware identiteit kennen Movo en Tonnis Mombarg tot directe opponenten maakt tijdens een veldslag tussen
gewelddadige supportersgroepen. De plaats van handeling is veelzeggend. Het gaat
om een braakliggend terrein (het ‘Hellegat’) aan een ‘driesprong van autowegen’.9
Deze locatie verwijst naar de ‘wegsplitsing’ van Sophokles, een plaats van waaruit
men - de weg die men gekomen is meegerekend - immers ook in drie verschillende
richtingen kan gaan. Ook voor de paard-en-wagen en het ongewone wapen van Laios,
te weten een dubbelgepunte stok om paarden aan te vuren, heeft Van der Heijden
passende equivalenten gevonden. Zo leest men: ‘Er reed een Mercedes het terrein
op, en daaruit stapte een zware man [= Tonnis Mombarg], die met gevelde
heggeschaar op een tegenstander [= Movo] afstormde. Bij de heftig scharnierende
castratiepogingen zat [...] zijn regenjas hem in de weg, en de ander ontsprong keer
op keer de dans.’10
Er is één opmerkelijk verschil: met de zojuist aangehaalde ‘castratiepogingen’
heeft Tonnis Mombarg voor een andere gevechtsstrategie gekozen dan Laios. Maar
ook dit verschil is niet zonder betekenis. Van der Heijden heeft de ‘dans’ van vader
en zoon in de zin van Freuds psychoanalytische karakterleer namelijk een oedipaal
karakter verleend. Movo geeft in de Homo duplex-cyclus blijk van een sterke
moederfixatie. Niet alleen heeft hij masturbatiefantasieën over zijn (adoptief)moeder
Ulrike Satink, ook geeft hij als gigolo keer op keer gehoor aan zijn sexuele voorliefde
voor oudere vrouwen. Door zijn latere huwelijk met Zora Witlox, de weduwe van
Tonnis Mombarg, zal Movo zijn vader onttronen. Het is alsof deze dat tijdens de
supportersoorlog reeds voorvoelt. Hij probeert hem sexueel gezien tenminste
onschadelijk te maken, als was het om zijn vrouw voor zichzelf te houden.
De intertekstuele relatie tussen Mim en Oedipus rex tekent zich niet alleen op een
thematisch vlak af. Er kunnen eveneens duidelijke formele parallellen onderkend
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worden. Het lijdt in dit verband geen twijfel dat Van der Heijden een aantal wezenlijke
vormkenmerken van de Attische tragedie heeft toegepast. In het bijzonder valt op
hoe hij een plot geconstrueerd heeft die tot in detail beantwoordt aan de
uitgangspunten van Aristoteles' Poëtica.11 Een bijzondere rol blijkt weggelegd voor
de drie zogenaamde dramatische eenheden.
In de eerste plaats is er de eenheid van tijd, waaraan Mim zonder enig voorbehoud
voldoet. De roman speelt op 25 april 1999 en begint vroeg in de middag en eindigt
ergens tijdens de vooravond. Het tijdsverloop wordt gestructureerd door het landelijke
kampioenschap dat Erdam op die dag behaalt. Eerst is er de beslissende
voetbalwedstrijd, vervolgens de officiële huldiging voor het stadhuis en dan zijn er
de rellen die ook in de historische werkelijkheid een einde aan de voor Rotterdam
en Feijenoord zo triomfrijke dag maakten. Aan de gebeurtenissen rond het
kampioenschap van hun ‘eigen’ club hebben de centrale personages van Mim
nauwelijks deel, omdat ze meer en meer door hun eigen problemen in beslag genomen
worden. Op die manier fungeren de ‘ware’ gebeurtenissen als een soort coulisse
waartegen de belevenissen van de romanfiguren geprojecteerd worden.12 Daarnaast
is er in Mim sprake van een (relatieve) eenheid van plaats. De romanhandeling speelt
zich in hoofdzaak op drie verschillende locaties in de stad Rotterdam af: in het stadion
De Teil, op straat in het stadscentrum en in Zora's Place, het door Zora Witlox
uitgebate stamcafé van De Pit.
Ten slotte beantwoordt de intrige van Mim aan de eenheid van handeling. Er is
sprake van een centraal conflict: is Movo de moordenaar van zijn vader en de
echtgenoot van zijn moeder? De drie afzonderlijke delen van de roman functioneren
daarbij in grote lijnen als de protasis, de epitasis en de katastrophe van een klassiek
treurspel. In deel I, ‘De doorstoken globe’, wordt de voorgeschiedenis verhaald en
gaat het er vooral ook om spanning te wekken; vervolgens wordt in ‘Edelweiss’ het
conflict op de spits gedreven, zodat bij de lezers de vrees groeit dat er iets vreselijks
te gebeuren staat; en het derde deel, ‘Braille voor het oog’, biedt ten slotte de
ontkoping. De afzonderlijke handelingsmomenten van Mim vloeien alle direct uit
elkaar voort en dienen één doel: Movo ervan te doordringen dat hij zijn vader gedood
en zijn moeder bezwangerd heeft. Net als in Oedipus rex wordt daartoe de situatie
vanuit een meervoudig perspectief belicht. Er is bijvoorbeeld een ruim twintig jaar
oude sexfilm waarop onbedoeld de verwekking van Movo is vastgelegd, dan is er
een televisieprogramma over de ware identiteit van Movo en zijn jeugdjaren als
Tibbolt Satink in Amsterdam, vervolgens verhaalt Michel Koppeschaar over
ontwikkelingen kort na de geboorte van Movo en een computerspecialist maakt het
op grond van het voorhanden beeldmateriaal aannemelijk dat Movo Tonnis Mombarg
om het leven gebracht heeft.
Uiteindelijk komt het in Mim tot een climax, niet anders dan in een klassieke
treurspel. Movo ontdekt in de keuken van Zora's Place, die door een oververhitte
frituurpan blauw van de rook staat, het naakte lichaam van Zora. Zoals Sophokles'
Iokaste heeft ook zij zich opgehangen. Bij het zien van zijn dode echtgenote vol-
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trekt zich bij Movo als in een flits het voor de aristotelische tragedie zo karakteristieke
moment van de anagnorisis (het inzicht) en de peripeteia (de omslag van geluk naar
ongeluk). Hij aanvaardt voor zichzelf dat hij zijn vader en moeder het grootst denkbare
onrecht heeft gedaan en tegelijk met dit persoonlijke inzicht doorziet hij als bij
toverslag het ‘raadsel’ van de pigmentvlekken op Zora's rug, mischien wel omdat
hij ze voor het eerst als moedervlekken waarneemt:
De herinnering aan de verdwaalde sproet stuwde zijn blik terug naar het
dominospel op haar rug. De code werd in hem gekraakt, op dat eigenste
moment. Wat zijn persoonlijk vernuft en dat van de computernerd [...] niet
voor elkaar gekregen hadden, kraste Zora's naakte lijf nu in zijn ziel.13
Wat volgt is - niet anders dan in Oedipus rex - de zelfverminking en het
maatschappelijke isolement van de held. Movo brandt zich de ogen uit en wordt
daarbij ‘witgloeiende speldenprikken’ gewaar, alsof ook hij de mantelspeld, het
instrument van Oedipus' verblinding, voelt.14 En diens verbanning uit Thebe heeft
ten slotte een equivalent in Movo's arrestatie op verdenking van de moord op Tonnis
Mombarg.

Van der Heijdens persoonlijke conceptie
De vele parallellen tussen Oedipus rex en Mim laten onverlet dat er sprake is van
enkele opmerkelijke verschillen. Voor een deel moeten die verklaard worden uit het
feit dat Van der Heijden geen toneelstuk, maar een roman geschreven heeft. Typisch
voor Mim is bijvoorbeeld een wisselend vertelperspectief. In het merendeel van de
in het totaal 27 korte hoofdstukken - die als een proza-equivalent voor de scenische
opbouw van de klassieke tragedie gezien kunnen worden - is er sprake van een
personale vertelwijze. Over het algemeen is Movo daarbij de focalisator, maar er
zijn ook enkele hoofdstukken waarin de lezer de gebeurtenissen door de ogen van
Zora waarneemt. In een kleine minderheid van vijf hoofdstukken laat Van der Heijden
een ik-verteller aan het woord. Het gaat om Apollo, de zonnegod en - men denke
aan het heiligdom van Delphi - een van de belangrijkste orakelgoden van de Klassieke
Oudheid.
Apollo nu zoekt men op Sophokles' lijst van dramatis personae tevergeefs en zijn
optreden in Mim moet geheel op het conto van Van der Heijden geschreven worden.
En er zijn twee andere punten waarop hij afwijkt van zijn klassieke voorbeeld. Zo
speelt Zora bij hem een heel andere rol dan Iokaste. Wanneer laatstgenoemde
halverwege de toneelhandeling tot de overtuiging komt dat Oedipus haar eigen zoon
is, probeert ze hem in een eerste opwelling voor die vreselijke waarheid te behoeden.
‘Om godswil,’ spreekt ze hem toe, ‘speur niet verder als je nog / aan 't leven hecht!’15
Zora is in Mim juist degene die het initiatief neemt om Movo over zijn ware identiteit
te informeren. Voor haar geldt: ‘De waarheid [moet]
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boven tafel. [...] Ik mag de uitkomst van mijn rekensommetjes niet langer voor me
houden. Hou je vast, Mo, this truth may be dangerous for your health.’16 Een derde
en laatste verschil heeft te maken met de motivatie van Movo om naar Rotterdam te
komen. Oedipus had Korinthe verlaten om een orakel te ontlopen dat hem zijn
vadermoord en de incestueuze relatie met zijn moeder voorzegd had. Dit motief
speelt in Mim slechts een ondergeschikte rol en leidt er bijvoorbeeld niet toe dat
Movo de stad waar hij is opgegroeid de rug toekeert. Naar Rotterdam gaat hij omdat
hij zich, toen hij nog de naam Tibbolt Satink droeg, een nieuwe identiteit wilde
aanmeten. Ongenaakbaar en souverein - dat waren de karaktertrekken die Tibbolt
Satink in zijn alter ego Movo zocht en die hij zich in zijn nieuwe hoedanigheid als
honderdman van de Pit ook eigen maakte. Tibbolt Satink wilde dus Movo worden en dát was de reden dat deze tweede Oedipus in 1997, twee jaar vóór het
handelingstijdstip van Mim, Rotterdam tot zijn woonplaats gemaakt had.
Naar deze drie aanvullingen op, c.q. aanpassingen van Sophokles' Oedipustragedie
zal de aandacht in het navolgende speciaal moeten uitgaan - de afwijkende motivatie
van Movo om naar Rotterdam te komen zal daarbij overigens pas in een betrekkelijk
laat stadium tegen het licht gehouden kunnen worden. Op de punten waar Van der
Heijden een eigen weg is gegaan, heeft hij, zo zal blijken, steeds een extra dimensie
verleend aan de ook in zijn geval centrale thematiek van de vrijheid, respectievelijk
de gebondenheid van menselijk handelen.

Op het juiste moment de bovenmenselijke waarheid toedienen
De ik-verteller Apollo staat een helder doel voor ogen. Al vroeg in Mim geeft hij toe
dat hij ernaar streeft ‘de mensheid in het verderf te storten, en naar oude inzichten
een heropvoeding te laten ondergaan.’17 Om dit te bereiken, zoekt hij iemand die de
Wereldstaking kan leiden. Wat dat precies is, weet de lezer van De Movo tapes: een
algemene en wereldwijde ‘staking’ tegen de condition humaine, tegen de armzaligheid
van het menselijke bestaan. Naar de stellige overtuiging van Apollo is de dag waarop
de romanhandeling speelt, ideaal om zijn doel een stapje dichterbij te brengen:
Iemand opvoeden tot het ontketenen en leiden van de Wereldstaking, dat
kostte tijd en geduld. Het ging erom hem op het juiste moment de
bovenmenselijke waarheid toe te dienen, en hem er net niet aan te gronde
te laten gaan. Vandaag, de vijfentwintigste van het jaar MIM, was het
eindelijk zo ver.18
Het is een interessante kwestie in hoeverre Apollo als god in het gebeuren op aarde
vermag in te grijpen. Hij is zeker niet almachtig en moet tot zijn leedwezen regelmatig
vaststellen dat hij in zijn opzet niet slaagt - zoals eerder in Californië, toen hij al eens
geprobeerd had de Wereldstaking te ontketenen. Maar ditmaal, in Mim, kan men
stellen dat hij succesvol is, want Movo is uiteraard degene die ‘de boven-
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menselijke waarheid’ krijgt toegediend. Opmerkelijk is dat diens aardse tegenspelers
zich daarbij van dezelfde medicinale metaforiek bedienen als Apollo. Zora neemt
zich tenminste voor haar echtgenoot ‘een ampul waarheid toe [te] dienen’.19 Heeft
Apollo haar dus tot zijn instrument gemaakt? Kan hij dat überhaupt, mensen zodanig
beïnvloeden dat zij actief bijdragen aan de realisering van zijn bedoelingen met de
wereld?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk te bezien wat de god
Apollo in de conceptie van Van der Heijden méér kan dan de mens. Het wezenlijkste
is wel dat hij vanuit zijn bovenaardse perspectief in staat is verbanden te ontwaren
die voor de mens verborgen blijven. Hij kan zich informeren over alles wat zich waar
dan ook op aarde voordoet en heeft zo een niet te onderschatten kennisvoorsprong.
Daarnaast onderscheidt Apollo zich, omdat hij op ieder gewenst moment een
menselijke gedaante kan aannemen om zich actief in de gebeurtenissen op aarde te
mengen. In Mim blijkt dat hij in tenminste drie gevallen als handelende persoon
aanwezig is tijdens sleutelmomenten in het leven van Movo: hij is getuige van zijn
conceptie in 1973, hij is erbij wanneer Movo zijn vader in 1997 doodt en ook nu
weer, in 1999, is hij een van degenen die hem aan het einde van de roman, direct ná
zijn zelfverminking, naar de ziekenauto begeleidt.
Maar er zijn ook dingen die Apollo níet kan of weet. Evenmin als de mens kent
hij de toekomst. Destijds in Delphi, met de priesteres aan zijn zijde, had hij nog tot
op zekere hoogte toegang tot het imminente, maar sinds zijn vertrek uit Griekenland
heeft de voormalige orakelgod zijn voorspellende gaven verloren. Het duidelijkst
blijkt dat in De Movo tapes, waar Apollo zichzelf voorhoudt:
Ik had leergeld betaald. Nooit meer zou ik de ijdelheid durven opbrengen
om in mijn eigen voorspellingen te geloven... Zonder een Pythia naast me
werd het niks, niemendal, nul komma nul... Mijn helderziendheid, dichtbij
en veraf, had een bril met dubbele focus nodig.20
Ook in een ander opzicht heeft Apollo maar weinig op de mens voor, want net als
deze moet hij aan het noodlot gehoorzamen. Dat Apollo dat accepteert, bleek onder
meer toen hij na het mislukken van de Wereldstaking in Amerika een nieuwe
levensbestemming zocht. Met een degen doorstak hij een wereldbol om naar de plaats
te vertrekken waar het wapen weer uit de globe tevoorschijn zou komen. Hoewel er
het nodige misging bij het hanteren van de degen, aanvaardde hij zijn kennelijk door
het lot gewilde reisdoel:
Als de globe vervolgens niet door kortsluiting in brand was gevlogen, had
ik misschien, tegen alle bijgeloof en fatalisme in, een tweede poging
gewaagd [...] Niets stinkt gemener dan brandend plastic, dus ik aanvaardde
snel, met dichtgeknepen neus, mijn lot.21
Volstaan nu de bijzondere vaardigheden van Apollo om mensen dingen te laten doen
die zijn plannen met de wereld ondersteunen? Volstaan ze in het onderhavige
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geval om Zora ertoe te brengen dat ze Movo zijn ware identiteit openbaart? Het
antwoord op deze vraag is tweeledig. Nergens blijkt dat Apollo mensen tegen hun
wil kan dwingen bepaalde handelingen te verrichten - in de perceptie van Van der
Heijden gaat er aan menselijk handelen hoe dan ook een persoonlijke motivatie
vooraf. Maar wél beschikt Apollo over de middelen om het doen en laten van de
mens te manipuleren, hem als het ware via een omweg te brengen tot daden die
binnen zijn programma passen.
Kennis is daarbij het toverwoord: kennis van hetgeen mensen doen of gedaan
hebben, kennis van dingen die ergens voorvallen of zijn voorgevallen. Over dit soort
weten beschikt Apollo als gezegd in grote mate en het verschaft hem een probaat
middel om de loop der dingen op aarde te beïnvloeden. Hij is zich daarvan terdege
bewust en realiseert zich ook hoe belangrijk het is zijn kennis te doseren, zogezegd
op het juiste moment beschikbaar te stellen. Zo komt hij in dienst van
‘Staatswaterbeheer’ op zeker moment illegale giflozingen op het spoor en hij maakt
zelfs filmopnamen van de dader. Maar deze informatie houdt hij voor zichzelf, om
haar op een later, passender tijdstip onder de mensen te brengen: ‘Ik besloot de
euveldader niet aan te brengen - nog niet,’ heet het in dat verband dreigend.22
Het valt in het oog dat Apollo voortdurend bezig is met het verzamelen én
vastleggen van kennis wanneer hij zich onder de mensen begeeft. Hij heeft daarbij
een voorliefde voor hoge standplaatsen met een goed uitzicht - een verkeerstoren
van waaruit het autoverkeer geregeld wordt, een skybox in stadion De Teil, het balkon
van het Rotterdamse stadhuis. Bovendien stelt hij altijd weer pogingen in het werk
om de informatie die hij verzamelt vast te leggen in voor mensen toegankelijke media.
Dat tekent zich ook in het geval van Movo af, wiens levensweg Apollo als gezegd
drie keer kruist. In 1973 is het onder anderen aan Apollo te danken dat de verwekking
van Movo op film wordt vastgelegd, want als lichtman is hij betrokken bij de
pornoproductie met in de hoofdrollen Zora Witlox en Tonnis Mombarg. In 1997 is
het Apollo die als medewerker van het genoemde Staatswaterbeheer opnamen maakt
van de supportersoorlog waarbij Tonnis Mombarg het leven laat. En in het heden
van Mim, in 1999 dus, draagt hij bij - opnieuw als lichtman - aan een televisiereportage
over de zelfgekozen dood van Zora Witlox en Movo's zelfverminking.
Dat Zora een rol kan spelen in de plannen van Apollo heeft veel te maken met
informatie die haar reeds vóór aanvang van de romanhandeling wordt toegespeeld.
Zo duiken er ineens oude krantenartikelen op over een vondeling die naar later blijkt
uiteraard Movo is; medewerkers van het detectivebureau ‘Recter & Cliteur’ slagen
erin een verband te leggen tussen de personen Tibbolt Satink en Movo; en journalisten
van het televisieprogramma ‘Mevrouw, heeft u mijn broertje soms gezien, mevrouw’
blijken Movo met geweld aan een DNA-test te hebben onderworpen. De
uitgangspositie van Zora is daardoor een heel andere dan die van Iokaste, die aan
het begin van Sophokles' Oedipus rex net zo onwetend is als haar echtgenoot. Het
is gezien de menselijke psychologie onwaarschijnlijk dat Zora alles wat ze - nog
voordat de handeling van Mim een aanvang genomen heeft - over Movo
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aan de weet is gekomen, zonder meer naast zich neergelegd zou hebben. Haar streven
om hem over zijn ware identiteit te informeren is in die zin dus persoonlijk
gemotiveerd en berust op haar eigen wil. Maar tegelijkertijd hoeft Apollo geen groot
mensenkenner te zijn om op voorhand te onderkennen dat zij - vooropgesteld dat ze
bijtijds het juiste feitenmateriaal in handen krijgt - wel eens een nuttig instrument in
zijn handen zou kunnen.
Degene die het pijnlijkst moet ervaren dat Apollo informatie als een wapen hanteert,
is Movo. Hij krijgt de waarheid ‘toegediend’ om net als Zora een rol te kunnen spelen
in de bedoelingen van de god met de mensheid. Anders dan Zora komt Movo daarbij
tot het zekere besef dat hij in zijn handelen gebonden is. Hij kan zich uiteindelijk
niet meer aan de indruk onttrekken dat een hogere macht tenminste medebepalend
is voor de dingen die hij doet.

Verminderd toerekeningsvatbaar?
Heeft Movo in vrijheid gehandeld toen hij Tonnis Mombarg om het leven bracht?
Bij de beantwoording van deze vraag moet men zich voor ogen houden dat hij niet
zoals Oedipus uit zelfverdediging de man te lijf ging die zich later als zijn vader zou
ontpoppen. Movo neemt deel aan een confrontatie van hooligans en dat die met bruut
geweld gepaard zou kunnen gaan, moet hij op voorhand geweten hebben. Indien de
lezer hem op zijn woord mag geloven, kan men eigenlijk alleen maar concluderen
dat Movo op het moment van zijn worsteling met Tonnis Mombarg verminderd
toerekeningsvatbaar geweest is. Steeds wanneer hij zijn gedachten over zijn aandeel
in het supportersgeweld laat gaan, doet hij dat in opvallend vage termen en van
schuldbewustzijn is geen sprake. Wanneer Movo bij het zien van de sexfilm uit 1973
de man herkent die hij bijna vijfentwintig jaar later, tijdens de supportersoorlog in
1997, te lijf was gegaan, heet het bijvoorbeeld:
Een moment later, dwars door de witte vlam van zijn eigen zaaduitstorting
heen, herkende hij de jongere uitgave van de zware man bij knooppunt
Hellegat. Tonnis Mombarg - zoals die zich met een van haat vertrokken
kop, van Movo had afgekeerd. De man nam Movo's mes in zijn regenjas
mee, alsof hij het als een oom agent in beslag had genomen, en wandelde
(of wankelde) weg, Movo's leven uit [...]23
In de optiek van Movo is er kennelijk géén sprake van een bewuste daad, van een
gericht toesteken. Korte tijd later gaat hij zelfs nog een stap verder:
Hoe kon hij moordenaar zijn zonder een moord te hebben gepleegd?
Behalve op die verraderlijke video van Staatswaterbeheer zag hij zichzelf,
voor zover zijn herinnering reikte, nergens een moord plegen. Net als bij
Abraham, op het punt Izaäk te offeren, was het mes hem door de een of
andere engel uit de hand gestoten. Best mogelijk dat die engel Mombargs
hartstreek had doorboord - Movo niet.24
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De vraag dringt zich op of Movo hier eerlijk tegenover zichzelf is - kan het zijn dat
hij het mes niet willens en wetens heeft gehanteerd? Zijn eigen verklaring dat een
engel zijn hand gestuurd zou hebben, is gezien eerdere bevindingen met betrekking
tot de invloedssfeer van het goddelijke domein hoogst onwaarschijnlijk: zelfs Apollo
bleek niet in staat mensen dingen te laten doen die tegen hun wil indruisen.
Er is maar één redenering mogelijk die het aannemelijk maakt dat de dood van
Tonnis Mombarg inderdaad geen wilsakt van Movo geweest is. Men moet zich
daartoe de bijzondere betekenis voor ogen voeren die de supportersveldslag voor
hem gehad heeft. Nog als Tibbolt Satink had hij zich onder de strijdende partijen
gemengd, en wel om bij die gelegenheid definitief in de huid van Movo te kruipen.
De gespletenheid van zijn persoonlijkheid is met andere woorden maximaal geweest
en het kan niet anders, of dat heeft consequenties gehad voor de mate waarin hij zich
van zijn eigen daden bewust kon zijn. Movo zelf zegt op zoek te zijn geweest naar
een moreel niemandsland waar hem een ‘sensatie van sereniteit’ zou wachten.25
Wanneer hij in de door hem ervaren euforie van de geweldsuitbarsting ook maar een
moment lang deze gemoedsgesteldheid gevonden heeft, dan is het alleszins denkbaar
dat hij de facto ontoerekeningsvatbaar was, dat hij zogezegd gemoord heeft zonder
het te willen en te weten.
Movo ontwikkelt zich op deze manier tot een psychiatrisch geval, wat in het
intertekstuele perspectief van de Oedipus-mythe hoogst interessant is. Want niet
alleen compliceert Van der Heijden de problematiek van de vrijheid, c.q.
gebondenheid van menselijk handelen daardoor in een nog sterkere mate dan in
Oedipus rex, ook krijgt de verhouding tussen Oedipus en Movo intrigerende,
paradoxale trekken. Eerstgenoemde plant weliswaar geen geweld, maar staat achteraf
voor zijn daden in; Movo daarentegen calculeert door zijn deelname aan het
hooligansgevecht geweld in, maar blijkt naderhand niet bereid of in staat zich voor
zijn eigen aandeel daarin verantwoordelijk te stellen.

De heiligst denkbare levenswijze
Hoe het ook zij - bij het zien van Zora's ontzielde lichaam aanvaardt Movo dan toch
zijn daderschap. De verwijten die hij zichzelf in dat verband maakt, concentreren
zich op zijn ogen, die niet lang daarna Movo's zelfhaat te bespeuren zullen krijgen:
Zien wat je nooit, nooit, tot in eeuwigheid nooit, te zien mocht krijgen: de
ogen van je verwekker, op het moment dat je hem, per ongeluk of expres,
maakte niet uit, de doodsteek gaf; de vulva, bijvoorbeeld, die jou bij je
eerste verschijnen in de wereld tot elastische kraag had gediend; de
boodschap op de rug van je gehangen ... geliefde.26
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Dat hij een einde aan het leven van zijn vader heeft gemaakt, erkent Movo hier evenzo
als het feit dat hij een bloedschendige relatie met zijn moeder is aangegaan. Maar er
is een veelbetekenend verschil. Het blijft voor hem de vraag of er voor wat betreft
de dood van Tonnis Mombarg van een bewuste daad (‘per ongeluk of expres’)
gesproken kan worden. Dat voorbehoud maakt hij ten aanzien van het huwelijk met
Zora Witlox niet: hij ontkent hier niet - en dat doet hij elders evenmin - dat dat als
zodanig door hem gewild is.
Uit het feit dat de moord op Tonnis Mombarg in de conceptie van Movo mogelijk
niet, en het huwelijk met zijn moeder in ieder geval wel een wilsakt is geweest, blijkt
dat voor hem de vrije wil als instrument tot moreel verantwoord handelen heeft
afgedaan: tot het kwaad - in dit geval patricide en incest - komt men klaarblijkelijk
hoe dan ook. Deze visie wordt nog eens onderstreept door het feit dat het in zijn ogen
zelfs irrelevant is (het ‘maakt niet uit,’ heette het in het zojuist aangehaalde fragment)
of hij Tonnis Mombarg per ongeluk of expres om het leven gebracht heeft. Het valt
niet zwaar de gedachtengang van Movo op dit punt te volgen. Want wanneer met de
honderdman van De Pit tegelijkertijd zijn vader het leven laat, maakt het op de keper
beschouwd geen verschil meer of hij Tonnis Mombarg opzettelijk of onopzettelijk
om hals brengt: zijn vader moet in beide gevallen sterven.
Het is mogelijk deze laatste gedachte op een algemener plan te tillen. Zijn
belevenissen tonen in de optiek van Movo dat het de mens weliswaar gegeven is in
vrijheid te kiezen, maar deze keuzevrijheid impliceert nadrukkelijk niet dat hij
daardoor het kwaad kan ontgaan. Movo kan de consequenties van zijn keuzes
onmogelijk overzien, in dit concrete geval niet, omdat hij op het beslissende moment
de ware identiteit van Tonnis Mombarg en Zora Witlox niet kent. Het is voor hem en daarmee zijn we terug bij hetgeen in de vorige paragraaf over het optreden van
Apollo werd gezegd - allemaal een kwestie van de beschikbaarheid van informatie.
Die wordt zowel Movo als Zora lange tijd onthouden en de gevolgen daarvan zijn
vérstrekkend. Het hoeft dan ook geen verbazing meer te wekken dat Movo zich ten
slotte op het standpunt stelt dat zijn misdaden hem werden opgedrongen:
In een sabelhouw van helderheid was hem zijn grootste zonde geopenbaard,
en in een volgende sabelhouw, van nog grotere helderheid, was hem
geopenbaard wat hem als zijn grootste zonde was opgedrongen de heiligst
denkbare levenswijze was.27
Zijn vergrijpen duidt Movo hier in een religieuze context en er is sprake van een
opmerkelijke omkering van waarden: vadermoord en bloedschande behelzen plotseling
‘de heiligst denkbare levenswijze’. Op deze manier geeft Movo zijn handelen een
diepere zin in het licht van een daarmee tegelijkertijd door hem erkende goddelijke
wereldorde. Deze orde wordt mede door zijn misdaden in stand gehouden, hoewel
hij die misdaden nooit als zodanig in de zin gehad heeft. Daaruit volgt voor hem dat
hij niet langer alleen verantwoordelijk gesteld kan worden voor zijn doen en laten.
Het valt in dit verband op dat Movo voor wat betreft zijn patricide en incest nimmer
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het woord ‘schuld’ in de mond neemt. Eén keer (en wel in het voorgaande citaat)
beroept hij zich op het religieus geconnoteerde concept ‘zonde’, maar voor het overige
vermijdt hij begrippen waaruit men zijn strafwaardigheid zou kunnen afleiden.
Er is evenwel één woord dat Movo in relatie tot zijn vergrijpen keer op keer bezigt,
en dat is walging. De tol die hij betaalt voor zijn dienbaarheid aan de goddelijke
wereldorde, voor de door hem onderkende ‘heiligst denkbare levenswijze’, is een
diep gevoelde afschuw van zichzelf. Daarbij is het opvallend dat zijn uiteindelijke
zelfverminking niet verklaard wordt vanuit een persoonlijk schuldbesef, maar
voortvloeit juist uit deze afschuw, uit deze diepst denkbare walging - en dat op een
beangstigend letterlijke wijze. Zijn weerzin tegen zichzelf ervaart Movo namelijk
op een fysieke wijze, en wel doordat een grote misselijkheid zich van hem meester
maakt. Direct na zijn anagnorisis moet hij zelfs te braken en dat doet hij
ongelukkigerwijze in een pan met kokende olie. Het opspattende vet, dat
welbeschouwd het ‘product’ van zijn walging is, berooft hem dan van het licht in
zijn ogen.
De conclusie dat de mens tenminste gedeeltelijk in zijn handelen gebonden is, dat
bepaalde misstappen hem dus worden opgedrongen, komt geheel voor rekening van
Movo. De voorgaande analyse berust op zijn in de directe rede weergegeven
uitspraken en op gedachten die hij in de loop van de roman ontwikkelt. Van die
gedachten kan de lezer kennis nemen, omdat Movo op de betreffende plaatsen als
focalisator optreedt. Zijn zienswijze wordt als zodanig niet bevestigd door andere
personages, maar er zijn zeker aanwijzingen dat Movo gelijk zou kunnen hebben.
Dat zich een godheid in het gebeuren op aarde mengt, is bijvoorbeeld iets wat ook
voor de lezer een feit is - Apollo's openhartigheid laat op dit punt aan duidelijkheid
niets te wensen over. En dat zich de mens vanuit zijn persoonlijke standpunt slechts
een beperkt beeld van werkelijkheid kan vormen, zal denkelijk evenmin iemand
willen weerspreken. Maar worden vadermoord en bloedschande Movo nu ook
objectief gesproken opgedrongen, en heeft hij werkelijk geen enkele mogelijkheid
deze zo zware vergrijpen te vermijden? Om deze vragen te beantwoorden worden
de gebeurtenissen in twee volgende paragrafen vanuit een vogelvluchtperspectief
bezien en we zullen het oor zal niet langer alleen bij Movo te luisteren leggen. Met
het Theater Aarde en de condition humaine komen daarbij niet alleen twee concepties
aan de orde die ieder een sleutelrol in de Homo duplex-cyclus spelen, maar ook zal
blijken dat men verschillend kan oordelen over de vraag of Movo met zijn ideeën
over de gebondenheid van zijn handelen al dan niet gelijk heeft.

Theater Aarde
De goddelijke bestiering heeft de mens naar de voorstelling van Van der Heijden
geen enkele bestaanszekerheid te bieden. Apollo voert de regie over het leven der
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mensen, maar hij doet dat uitsluitend om zijn eigen doelstellingen te verwezenlijken.
Op bijstand of bescherming hoeft men van zijn kant zeker niet te rekenen. De
consequenties blijven niet uit en in het geval van Zora Witlox en Movo kunnen de
respectievelijke zelfmoord en zelfverminking direct aan het optreden en vooral ook
de intriges van Apollo gerelateerd worden. In de Homo duplex-reeks wordt de
gedachte dat deze god het leven op aarde zogezegd ensceneert, frequent toegelicht
aan de hand van een metafoor die vooral ook in de Vroegmoderne Tijd populair was,
te weten de metafoor van het Theatrum Mundi, de wereld als - om met Vondel te
spreken - een schouwtoneel.28
Dit beeld, dat bij Van der Heijden altijd weer als Theater Aarde opduikt, werd
tijdens de zestiende en zeventiende eeuw speciaal gebruikt om de vergankelijkheid
van het aardse bestaan te onderstrepen. Iedere mens heeft in de schouwburg van de
wereld een hem door God toebedeelde rol gekregen en hij doet er goed aan nimmer
te vergeten dat deze rol een tijdelijke is. Zoals immers een toneelvoorstelling van
voorbijgaande aard is, zo ook heeft het aardse leven geen blijvend karakter. Hoewel
het niet moeilijk is in zijn toepassing van de Theatrum Mundi-metafoor eveneens de
vanitas-gedachte te traceren, moet men vaststellen dat Van der Heijden het traditionele
beeld in een overwegend andere richting uitwerkt. Bij hem ligt de nadruk op de
gebondenheid van het handelen der ‘acteurs’ en de mate waarin ze zijn uitgeleverd
aan de grillen van een tirannieke, goddelijke regisseur.
Wanneer deze regisseur - dus: Apollo - in Amerika bijvoorbeeld faalt in zijn
pogingen de Wereldstaking te ontketenen, neemt hij zich in De Movo tapes voor zijn
krachten in het verre Europa nog eens te beproeven op ‘“gewone” mensen, kleine
luiden’.29 De Movo tapes speelt in het jaar 2024 en Apollo blikt op het begin van de
jaren zeventig terug. Het lijdt dus geen twijfel dat hij hier refereert aan Movo en de
zijnen, voor wie het er slecht uitziet:
Ik zou mijn banale helden helden in mijn reizend laboratorium op de
pijnbank binden, en alle mogelijke experimenten in vermenselijking en
ontmenselijking op ze uitvoeren [...] Een maximum aan waardigheid uit
ze ranselen [...] Eens zien wat dat zou opleveren... aan menselijk inzicht
bij hen, aan goddelijk vermaak bij mij...30
Apollo's enscenering van het wereldgebeuren heeft veel weg van een kat-en-muisspel
en de situatie wordt er zeker niet beter op, wanneer men in zijn zojuist aangehaalde
woorden leest dat het hem in laatste instantie om ‘goddelijk vermaak’ te doen is.
Ook op andere plaatsen geeft Apollo blijk van ontegenzeglijk sadistische neigingen:
Ik wil de held zien struikelen, dat is waar, maar mooier nog is het
schouwspel van een mens die met zijn voet achter een drempel blijft haken,
en dan het hele gebouw in zijn val meesleurt... de hele stad... de omringende
wereld... Zo'n brokkenmaker zocht ik in de jaren zeventig van twintigste
eeuw. Ik vond hem aan het eind van de jaren negentig.31
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Deze laatste woorden neemt Apollo eveneens terugblikkend vanuit het jaar 2024 in
de mond, zodat men niet lang hoeft na te denken over de identiteit van de genoemde
‘brokkenmaker’. Vanzelfsprekend gaat het om Movo, die zogezegd als een van de
acteurs van Theater Aarde moet ondergaan waartoe de voor Apollo karakteristieke
combinatie van een destructieve persoonlijkheid en een bovennatuurlijke macht kan
leiden. Het beeld van Theater Aarde speelt in de Homo duplex-reeks een dermate
structurele rol, dat men zich er met recht op zou kunnen beroepen om de visie van
Movo, dat hij in zijn handelen gestuurd wordt, te ondersteunen.
En de metafoor van het Theatrum Mundi biedt met het oog op de vrijheid, c.q.
gebondenheid van menselijk handelen nog meer aanknopingspunten. Daartoe moet
men zich de poeticale implicaties van dit beeld voor de geest halen. Sinds het einde
van de achttiende eeuw is er in het verlengde van de romantische geniecultus steeds
weer gewezen op de parallel tussen een godheid en de auteur van een roman.32 Beiden
voeren regie, de een over de mens, de ander over de personages die zijn boek
bevolken. De schrijver is in deze contekst niet langer iemand die een nauwkeurige
afbeelding van de wereld beoogt, maar een tweede god, een alter deus, die de scepter
voert over een werkelijkheid die alleen aan zíjn inspanningen te danken is. In de
letterlijke zin kan daarbij van een scheppend schrijverschap gesproken worden: er
wordt een nieuwe - zij het ook fictionele - wereld gecreëerd.
Toegepast op de werkelijkheid van Movo is de godheid die over zijn wereld de
regie heeft uiteraard Apollo. Als alter deus kan nu de auteur A.F.Th. van der Heijden
aangemerkt worden, want achter de schermen regeert hij over de werkelijkheid die
in de Homo duplex-cyclus wordt opgeroepen. Het romanpersonage Apollo en de
auteur Van der Heijden komen daarmee tot op zekere hoogte op één lijn te staan.
Dat wordt nog eens onderstreept door het feit dat Apollo zich bij herhaling niet alleen
als regisseur, maar ook als schrijver presenteert. Zo stelt hij - met een verwijzing
naar de bekende roman van Charles Dickens uit 1859 - op zeker moment: ‘Haast had
ik alleen voorzover het tijd werd een einde te maken aan mijn tale of two cities,
waarvan de prikkel voor mij uitgewerkt begon te raken.’33
De machtsdomeinen van Apollo en de ‘alter deus’ Van der Heijden zijn aanzienlijk.
Waartoe eerstgenoemde allemaal in staat is, werd reeds in voldoende mate duidelijk.
De macht van laatstgenoemde overtreft die van Apollo zelfs nog, bijvoorbeeld omdat
Van der Heijden zelfs de wil van zijn romanfiguren, die voor de zonnegod
onbereikbaar bleek, kan domineren. In het essay Kruis en kraai. De romankunst na
James Joyce (2008) betoogt de auteur dat ‘macht’ voor hem in het kader van het
schrijfproces een wezenlijke betekenis heeft:
Als je mij nou op de man af vroeg [...] waarom een schrijver, los van
allerlei materiële motieven, romans maakt, zou ik als mijn diepste
vermoeden uitspreken: macht. Door een zelfgekozen vorm voor de
ongeordende werkelijkheid te schuiven legt hij die werkelijkheid, althans
binnen de twee platten van een boek, zijn eigen wil, visie en orde op. Het
componeren van een roman, dat is des schrijvers Wille zur Macht.34
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Van der Heijden doet zich hier kennen als een auteur die een niet in eerste instantie
mimetische literatuuropvatting aanhangt. Hij zegt een wereld te creëren die weliswaar
op de ons omringende werkelijkheid gebaseerd is, maar deze wordt bewust door hem
vervormd. Op deze wijze voldoet zijn literaire wereld aan ten dele andere wetten,
aan wetten die hun bestaansgrond in ‘zijn eigen wil, visie en orde’ hebben.35
Wat zijn hiervan de consequenties voor Movo? Hij wordt geconfronteerd met de
machtsaspiraties van twee persoonlijkheden die hem beiden tot hun speelbal (kunnen)
maken. Van de kant van de tot sadisme geneigde godheid Apollo heeft hij niets dan
slechts te verwachten, maar hoe staat het met Van der Heijden, de ‘tweede god’ van
de literaire werkelijkheid die in Mim geëvoceerd wordt? Het valt te vrezen dat Movo
ook in hem maar bitter weinig hoop kan stellen. Van der Heijden is in ieder geval
niet in staat zijn protagonist de zeggenschap over zijn daden terug te geven, die naar
de overtuiging van Movo zelf door het ingrijpen van goddelijke zijde danig wordt
aangetast. Niet alleen beslist Van der Heijden als zijn geestelijk vader sowieso over
het doen en laten van Movo, maar ook zou men kunnen stellen dat hij diens
gedragingen ‘determineert’ door de intertekstuele contekst die hij over handeling
van Mim gelegd heeft. Movo moet een tweede Oedipus worden en dat impliceert,
dat zijn daden hem, zoals hij dat zelf formuleert, inderdaad worden opgedrongen.
Wat Movo ook zal denken, doen of voelen - in het licht van de vadermoord en
bloedschande die hem noodzakelijkerwijze te wachten staan, doet het allemaal niet
zo veel ter zake. Volgt men deze redenering, dan is Van der Heijden geen haar beter
dan de boosaardige Apollo. Ook hij - en met opzet wordt hier een beroep gedaan op
formuleringen die eerder de zonnegod in de mond genomen had - bindt zijn held op
de pijnbank en ranselt een maximum aan waardigheid uit hem. Moet men dus met
Movo concluderen dat diens misdaden inderdaad niet te vermijden waren?

De condition humaine en Movo's hybris
In het voorlaatste hoofdstuk van Mim wordt een aantal reacties op de tragische
gebeurtenissen in de directe rede weergegeven. Het is niet duidelijk wie er precies
spreken, maar het moet wel om vaste bezoekers van Zora's Place gaan. Er gaan
stemmen van medeleven en ontzetting op, maar ook is er iemand die zonder enige
empathie oordeelt: ‘Och, schei uit. Een mens stelt toch niks voor. Een hoopje ellende,
meer niet.’36 Daarmee wordt een gedachte opgepakt die als Leitmotiv van De Movo
tapes beschouwd kan worden: ‘De mens, zeg eerlijk, wat stelde dat nou helemaal
voor? Voetveeg van de geschiedenis, geen voetnoot waard.’37 Wat is de mens - of
anders geformuleerd: hoe ziet de condition humaine er in de Homo duplex-cyclus
uit?
Van der Heijden beklemtoont steeds weer twee aspecten. Aan de ene kant is er de
aardse vergankelijkheid38 en aan de andere kant is er het feit dat de mens bij
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voortduring moet vaststellen dat zijn persoonlijke streven wordt gedwarsboomd. Zijn
wensen kan hij niet, of in onbevredigende mate verwezenlijken en zijn geluk blijkt
uiterst wankel. Door de identiteit van Movo aan te nemen wil Tibbolt Satink niets
minder dan zich aan de ‘menselijke conditie’ onttrekken. Daarbij beoogt hij niet
alleen dat de dood zijn grip op hem verliest, maar hij wil ook de volledige zeggenschap
over zijn doen en laten verwerven. De dood denkt Tibbolt Satink uit te schakelen
doordat Movo - ‘een compleet Ander Iemand’39 - in het geval van een geslaagde
metamorfose in zíjn plaats zal sterven:
Volgende maand word ik achttien. Als ik op termijn van mijn angst voor
de dood [...] af wil komen, zal ik mijn sterfelijkheid moeten laten schieten.
[...] Ik ga me erop toeleggen de komende jaren een ander mens te worden
[...] een compleet Ander Iemand. En die dan met mijn dood opschepen.
Hij, de Ander, moet sterven in mijn plaats.40
Om de zeggenschap over zijn doen en laten te krijgen wil Tibbolt Satink zijn
persoonlijke afstand tot het noodlot verkleinen. In de persoon van de Ander - Movo
dus - wil hij een ‘intimus van het Noodlot’41 worden en hij betoogt in dat verband:
Ik ben terug bij mijn uitgangspunt. Als ik ver van mijn bed, en in de buurt
van het Noodlot, wil geraken, zal ik een ander moeten worden dan ik ben.
Ik kan het ook zo zeggen: wie de afstand wil slechten met de dingen die
ertoe doen, moet zo'n ingewijde ander als gids nemen... en in zijn eigen
gids veranderen...42
De vergankelijkheid overwinnen en het noodlot zijn wil opleggen - het zijn zaken
die op voorhand tot mislukken gedoemd lijken. Dat moet in ieder geval ook Tibbolt
Satink alias Movo ervaren. Zelfs het ideaal van de tweevoudige mens, de homo
duplex, kan hem niet - hoewel zijn gedaanteverwisseling perfect scheen - voor de
condition humaine behoeden.
Deze laatste vaststelling voert nog één keer naar Oedipus en een verschil met de
held van Van der Heijden dat tot dusverre onderbelicht is gebleven. Waar namelijk
de zoon van Laios en Iokaste naar Thebe komt om zijn ouders tegen zichzelf te
beschermen, is Tibbolt Satink naar Rotterdam gekomen om zich de identiteit van
Movo aan te meten. Beiden moeten na verloop van tijd vaststellen dat hun
inspanningen tevergeefs waren. In Mim concludeert Apollo: ‘Hij had uit alle macht
die ander willen worden - Movo. [...] Hij had zich de pijn en moeite kunnen besparen,
want dit is waar die carrière hem heengevoerd had: naar zichzelf.’43 Mag hun
persoonlijke motiviatie dan verschillen, Oedipus en Tibbolt Satink/Movo doen
vergelijkbare ervaringen op. Beiden worden ze gewaar dat het persoonlijke streven
van de mens niet zelden tot het tegendeel voert van hetgeen hij beoogt. Oedipus
doodt zijn vader en schendt zijn moeder, hoewel hij beide daden juist probeert te
verhinderen; en Tibbolt Satink komt in de persoon van Movo tot zichzelf, ofschoon
hij een ander wilde worden.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 14

151
De vraag nu is of de afwijkende handelingsmotivatie van Oedipus en Tibbolt
Satink/Movo tot een verschillende morele beoordeling van hun gedrag aanleiding
moet geven. In deze context is het belangrijk erop te wijzen dat er interpretaties van
de Oedipus-mythe bestaan die de Griekse koningszoon direct en in eigen persoon
verantwoordelijk maken voor de dood van zijn vader en het huwelijk met zijn
moeder.44 Hij had deze misdaden volgens de betreffende lezingen eenvoudig kunnen
vermijden, want ze zijn uit een zwaarwegende karakterfout voortgevloeid. Concreet
gaat het erom dat men Oedipus van hoogmoed beticht, omdat hij het zich verwaardigt
een goddelijk orakel te weerstreven. Toen hij nog aan het hof van Polybos en Merope
verbleef, had dat hem de dood van zijn vader en het huwelijk met zijn moeder
voorspeld. Oedipus probeert zich aan deze twee feiten te onttrekken en zijn vlucht
uit Korinthe vormt de opmaat tot dan niet meer te beheersen ontwikkelingen,
ontwikkelingen ook die hij in feite over zichzelf heeft afgeroepen. Oedipus is zo
bezien dus hoogmoedig en daarom kleeft hem schuld aan.
Het is intrigerend deze gedachtengang toe te passen op Tibbolt Satink/Movo, want
men kan beargumenteren dat zíjn hybris tenminste zo zwaar weegt als die van
Oedipus. De protagonist van Van der Heijden verzet zich niet tegen een orakel, maar
tegen de condition humaine. Naar de voorstelling in de Homo duplex-cyclus is de
‘menselijke gesteldheid’ god-gewild, in die zin namelijk dat zij door een godheid is
ingesteld en blijvend wordt gesanctioneerd. Dat wordt nog eens onderstreept door
het feit dat de Wereldstaking, die de condition humaine aan de kaak moet stellen,
gericht is aan het adres van een godheid die verantwoordelijk geacht wordt voor 's
mensen ellendige bestaan:
Het gaat om een staking van Allen tegen Een, het grootste deel van de
wereldbevolking zal erbij betrokken zijn [...] een wereldwijde staking
tegen de omstandigheden op aarde, het beroerde leven, de mens als ‘eeuwig
bedrogene van het universum’ [...] Hou je maar gedeisd, lieve God.45
Met zijn verzet tegen de armzaligheid van het menselijke bestaan maakt Tibbolt
Satink/Movo zich net als Oedipus aan een hoogmoed schuldig die religieuze
implicaties heeft. Maar er is een wezenlijk verschil. Oedipus doet zoals hij doet om
derden, dat wil zeggen zijn vader en moeder, te behoeden voor het kwaad dat hen
dreigt. Tibbolt Satink/Movo daarentegen handelt uit eigenbelang en wenst de
‘menselijke gesteldheid’ voor zichzelf - waarom dan ook - niet langer te aanvaarden.
Beziet men nu het optreden van de protagonist van Mim in dit licht, dan kan men
niet alleen stellen dat zijn hybris zwaarder weegt dan die van Oedipus, maar ook dat
hij de vergrijpen tegen zijn ouders net als deze had kunnen voorkomen. Wanneer hij
namelijk zijn hoogmoed bijtijds beteugeld had, dan was Tibbolt Satink gebleven wie
hij was, dan was Movo nimmer in Rotterdam opgedoken en dan waren Tonnis
Mombarg en Zora Witlox ook op 25 april 1999 mogelijk nog altijd een gelukkig
echtpaar geweest. Van der Heijdens held is volgens deze lezing dus niet
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alleen met schuld beladen, maar ook beroept hij zich er ten onrechte op dat zijn
misdaden hem werden opgedrongen. Tegelijkertijd kan men stellen dat zijn
levensverhaal nog maar weer eens illustreert dat hoogmoed voor de val komt...

Besluit
Laat zich de vraag of de personages van Mim in hun handelen nu vrij of gebonden
zijn definitief beantwoorden? Het valt te vrezen dat dat niet het geval is, want de
roman en in het bijzonder ook de intertekstuele context genereren steeds weer nieuwe
perspectieven waarin het optreden van Movo en zijn medespelers bezien kan worden.
Denkelijk is Van der Heijden ook helemaal niet op zo'n definitief antwoord uit. Het
heeft er eerder de schijn van dat hij in de Homo duplex-cyclus op een structurele
wijze bezig is de contouren af te tasten van een hoogst gecompliceerd probleemveld,
te weten: in hoeverre mag de mens in staat geacht worden zélf richting te geven aan
zijn leven. Voor wat betreft Mim staat één ding evenwel vast. Apollo heeft het juist
gezien dat Movo zich tot de grote organisator van de Wereldstaking zou kunnen
ontwikkelen. Hij heeft zich tevergeefs verzet tegen het menselijke tekort en tot in
uiterste consequentie ondervonden wat het betekent aan de condition humaine
onderworpen te zijn. De voormalige honderdman van De Pit lijkt daarom de
aangewezen persoon om in naam van de mensheid bij de betreffende instanties zijn
beklag te doen over de miserabele omstandigheden op aarde.
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‘Zo schrijft hij en zo doet hij’
Literatuur als bewijsmateriaal in strafzaken tegen schrijvers1
Ralf Grüttemeier (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)
Abstract
This article adresses the question of the institutional position of literature
within jurisdiction and of the poetics of jurisdiction with regard to cases
in which writers are accused of crimes that have nothing to do with
literature. Dutch cases from the 1920s onwards are taken in order to see
whether literature is dealt with in these procedures and if so, how it was
looked at. This focus will be combined with using the Oscar Wilde-case
in specific regards as a mirror for the less documented Dutch cases. It turns
out that the standard way of literature within legal decision making is a
referential and ethical one focussing on the character of the accused. By
this, it reproduces a view that can be dated back into Greek-Roman
antiquity - changes towards a more autonomistic poetics within jurisdiction
are nowhere to be found. Also a relative growth of institutional autonomy
of literature within legal decision making can hardly be discovered in the
trials analysed here.
De groeiende autonomie van het Nederlandse literaire veld rond 1900 is onder andere
af te lezen aan de relatie tussen het recht en de literatuur, en dan met name aan de
opkomst van de zogenaamde exceptio artis in de Nederlandse rechtspraak tussen
1900 en 1920. Kunst - en daarmee ook literatuur - krijgt in die jaren in zoverre een
uitzonderingspositie als uitingen die op zichzelf bekeken een strafbaar feit vormen,
door de rechter anders beoordeeld kunnen worden wanneer het om kunst gaat.2 In
1900 duiken dit soort overwegingen in Nederland voor het eerst op in een memorie
van toelichting van minister van Justitie Van der Linden in een ontwerp voor een
nieuwe pornografie-wet. Bij een eerder debat over deze paragraaf in 1847 was een
eventuele uitzonderingspositie van kunst nog niet ter sprake gekomen. De
kunstexceptie haalde de definitieve wet van 1911 om praktische redenen niet,
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zoals overigens geen enkele Nederlandse wet een dergelijke bepaling behelst. In de
rechtspraak was dat anders - in 1908 duikt met een verwijzing naar ‘kunstgenot of
goeden smaak’ voor het eerst de schim van een uitzonderingsstatus voor kunst op in
een uitspraak van de Hoge Raad. De eerste specifieke toepassing met betrekking tot
literatuur valt in 1920 te constateren, naar aanleiding van een proces tegen een
Nederlandse boekhandelaar wegens de verspreiding van de Nederlandse vertaling
van De hel van de Franse schrijver Henri Barbusse. Deze uitspraak van de Hoge
Raad kan worden gezien als erkenning van een relatieve institutionele autonomie
van de literatuur door het recht bij mogelijke overtredingen die direct aan literatuur
worden gekoppeld.3
De institutionele erkenning gaat gepaard met de noodzaak om een standpunt in te
nemen wat literatuur is, alleen al omdat de rechter moet bepalen wat onder de
kunstexceptie valt en wat niet. Ook wanneer deze juridische literatuuropvatting niet
nadrukkelijk wordt uitgedragen omdat dat niet als de taak van het recht kan worden
beschouwd, zal men bij juristen zoiets als een opvatting over aard, functie en
eigenschappen van literatuur moeten kunnen aantreffen. Enkele indicaties wijzen er
op dat in de periode tussen 1900 en 1920 bij juridisch-literaire experts zoals Ernest
Polak, een variant op de literatuuropvatting van de Tachtigers ingang heeft gevonden
en van invloed is geweest op de hoogste rechtspraak. De poëticale zegetocht van de
Tachtigers in de decennia na 18904 heeft dus blijkbaar ook gevolgen voor het recht
gehad. De erkenning van een relatieve institutionele autonomie van literatuur gaat
gepaard met het doorsijpelen van een expressief-autonomistische literatuuropvatting
bij gezaghebbende juristen die met literatuur beroepshalve te maken krijgen. Zelfs
nog in het eerste proces waarin de Hoge Raad na 1920 een principiële uitspraak over
literatuur doet, dat naar aanleiding van Liesbeth en de wereld van Bob en Daphne
van Han B. Aalberse uit 1965, wordt gesproken van ‘de drang om schoonheidsbeleven
in een kunstwerk tot uitdrukking te brengen’ - wat in deze context als verwijzing
naar Polak en naar de Tachtigers moet worden gezien.5
De erkenning van een relatieve institutionele autonomie van de literatuur door het
recht tussen 1900 en 19206 blijft daarna redelijk stabiel in die zin dat zij de grondslag
vormt in alle processen waarin de vermeende overtreding met een literaire tekst te
maken heeft - van Hermans via onder anderen Reve, Wiener, Holman en Van Gogh
tot Waterdrinker. Radicalere institutionele en poëticale autonomieclaims die literatuur
als wezenlijk andere, fictionele wereld principieel van iedere rechtsvervolging willen
vrijwaren, komen in de Nederlandse rechtspraak nauwelijks voor. Als dat toch het
geval is, worden dit soort uitspraken door hogere instanties gecorrigeerd, zoals
bijvoorbeeld de uitspraak van het Hof van Amsterdam van 4 januari 2000 in de zaak
Waterdrinker door de Hoge Raad op 9 oktober 2001.7
In het onderhavige artikel wil ik gaan kijken in hoeverre deze bevindingen bevestigd
worden, wanneer men kijkt naar de juridische omgang met literaire teksten als
bewijsmiddel in strafzaken tegen verdachten die auteurs waren van deze teksten
(zonder dat dus de literaire tekst zelf reden was voor de verdenking).
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Als achtergrond kan daarbij dienen wat in de klassieke - Griekse én Romeinse oudheid volgens Roland Mayer de standaardopvatting in dit soort gevallen lijkt te
zijn geweest: ‘Personal poetry gives an insight into the character and feelings of the
writer.’ Zo werd bijvoorbeeld Apuleius in de 2de eeuw n. Chr. ervan beschuldigd dat
hij magie zou hebben gebruikt om aan een vrouw te komen. In de betreffende
rechtszaak werden vervolgens zijn gedichten gebruikt om zijn slecht karakter te laten
zien.8 Men zou kunnen verwachten dat deze ethische en referentiële leesstrategie
verandert op het moment dat aan literatuur een grotere institutionele autonomie door
het recht wordt toegekend en op het moment dat meer autonomistische
literatuuropvattingen in het literaire veld gaan domineren.
Processen tegen schrijvers waarbij literatuur als ondersteunend bewijsmateriaal
had kunnen worden gebruikt9 zijn er niet veel in Nederland. Omdat een dergelijk
corpus niet systematisch met juridische hulpmiddelen valt samen te stellen, moet ik
mij voor de hier relevante periode beperken tot de vijf mij bekende Nederlandse
casus: de seksueel getinte rechtszaken tegen J.C. Bloem uit 1920, tegen Willem de
Mérode uit 1924 en tegen Jan Hanlo uit 1964 en de zaken wegens doodslag tegen
Gerrit Achterberg uit 1938 en Richard Klinkhamer uit 2000/2001.
Wanneer ik deze zaken in chronologische volgorde nader zal bekijken, gaat het
mij in eerste instantie erom aspecten van het juridisch denkkader bij de omgang met
literatuur te onderzoeken.10 Meer in het bijzonder wil ik kijken naar welke graad van
institutionele autonomie aan literatuur werd toegekend in deze processen en welke
opvattingen over literatuur in deze rechtszaken kunnen worden aangetroffen. Daarbij
zal ik het uitstekend gedocumenteerde en in een aantal opzichten vergelijkbare proces
tegen Oscar Wilde uit 1895 gebruiken om de poëticale kant van de juridische denkstijl
scherper te kunnen kenschetsen. Ik zal eindigen met enkele algemene opmerkingen
over de institutionele en poëticale relatie tussen het recht en de literatuur in Nederland
in de 20e eeuw.

1. J.C. Bloem en Willem de Mérode
J.C. Bloem werd in 1920 wegens openbare schennis van de eerbaarheid op basis van
artikel 239 WvSr tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden
veroordeeld. Hij had in een min of meer aangeschoten toestand op straat geld betaald
aan een jongen voor het plegen van homoseksuele handelingen en vervolgens een
langskomende politiebeambte in het kruis gegrepen.11 In de weinige nog voorhanden
processtukken12 is het alleen het getuigenis à décharge van de advocaat mr. F.D.
Pauwels dat het schrijverschap van Bloem ter sprake brengt: ‘Beklaagde is zachtaardig
en goedhartig en heeft een edel karakter, wat men noemt een hart van goud; Bloem
is een dichter van groote literaire beteekenis.’13 Helaas zeggen de overgeleverde
stukken niets over het pleidooi van de raadsman van Bloem, mr. H.W.J.M. Keuls immers eveneens dichter. Uit dit proces valt dus niet veel meer op
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te maken dan dat Pauwels - in het verlengde van wat hierboven als klassieke standaard
werd gepresenteerd - het karakter van de delinquent en zijn daden op een lijn met
zijn schrijverschap stelt. Het enige wat bovendien duidelijk is, is Pauwels positieve
waardering voor een en ander. In het proces tegen De Mérode zien we dezelfde
uitgangspunten terugkomen, maar dan met omgekeerde voortekens.
Wegens ontucht met een minderjarige van hetzelfde geslacht werd Willem Keuning
alias De Mérode tot 8 maanden gevangenisstraf veroordeeld na een niet openbare
procedure op 17 april 1924 op basis van art. 248bis - een specifiek
homoseksualiteits-artikel dat in 1911 aan het WvSr was toegevoegd en in 1971 weer
werd geschrapt. Na de volle acht maanden te hebben uitgezeten werd De Mérode op
24 oktober 1924 vrijgelaten. Het vonnis moet volgens de biograaf van De Mérode,
Hans Werkman, als streng worden beschouwd. De arrondissementsrechtbank was
volgens een van de rechters ten onrechte afgegaan op getuigenverklaringen van
minderjarigen en de Groningse officier van justitie zou achteraf hebben gezegd: ‘Als
dit in Amsterdam was gebeurd, kraaide er geen haan naar, want eigenlijk is er niets
gebeurd.’14
Net zoals bij Bloem zijn ook in het proces tegen De Mérode weinig bronnen
bewaard gebleven. Alle stukken zijn dertig jaar na dato vernietigd behalve het vonnis
en het proces verbaal.15 Wel geeft Werkman een in dit verband relevante herinnering
van de auteur:
‘Keuning vertelde later aan Jo Pater dat de officier van justitie zijn
gedichten ook in de zaak betrok. Hij las in de zitting enkele gedichten over
jongens voor en zei: zo schrijft hij en zo doet hij. Toen was ik kapot, zei
Keuning tegen Pater.’16
Welke gedichten de officier van justitie heeft voorgelezen is niet bekend. Mogelijk
heeft hij zijn keuze gemaakt uit de laatste acht gedichten van De Mérodes in 1922
verschenen bundel Het heilig licht, waarin jongens nogal expliciet onderwerp van
poëzie zijn. Daarmee zou De Mérode zich en zijn voorliefde voor jongens hebben
bloot gegeven ‘in een tijd waarin dit sociaal niet geaccepteerd werd’, aldus Werkman.17
Ook al is niet duidelijk, wat de officier van justitie heeft gelezen, wél duidelijk
lijkt dat hij - althans in de herinnering van De Mérode - een referentiële manier van
lezen voorstaat die een rechte lijn tussen de literaire teksten en de dichter trekt: ‘zo
schrijft hij en zo doet hij’. Literatuur-specifieke overwegingen bij de jurist die
bijvoorbeeld uitgaan van de gedachte dat poëzie of literatuur anders gelezen zou
moeten worden dan een brief of een dagboekaantekening, zijn met deze herinnering
niet compatibel. Hetzelfde geldt voor het aanbrengen van eventuele onderscheidingen
met betrekking tot de stem die spreekt in de gedichten. Vragen dus naar hoe dicht
een personage danwel het lyrisch-ik bij de zienswijze van de dichter staat zijn
eveneens niet te koppelen aan ‘zo schrijft hij en zo doet hij’. Veeleer lijkt deze officier
van justitie uit te gaan van een summiere overeenkomst tussen
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het karakter van de dichter, diens poëzie en zijn daden. Zijn juridische en morele
veroordeling ten opzichte van alle drie aspecten lijkt mij daarbij evident - althans in
de herinnering van De Mérode. In dit verband kan overigens wel nog worden
opgemerkt dat De Mérode de enige was van wie een dergelijke felle reactie is
overgeleverd. Verder wijst er niets op dat de manier van lezen van de officier van
justitie in deze rechtszaak door anderen als uitzonderlijk werd ervaren.
De herinnering krijgt meer reliëf wanneer we een kwatrijn uit de bundel De
Rozenhof uit 1925 ernaast leggen:
‘Bewaar mij voor den waanzin van het recht,
De sluwe waarheid van den letterknecht.
Hij is de wilde haver op den akker,
Van buiten glanzend en van binnen slecht.’

De bundel werd geschreven tussen 16 maart en 14 oktober 1924, de tijd dat De
Mérode zijn gevangenisstraf uitzat. De eerste twee regels lijken vooral tegen de
geslepen haarkloverij van iemand gericht die zich in plaats van op de geest, op de
letter richt, in de zin van Paulus in zijn brief aan de Corinthiërs (3, 5-7): ‘Want de
letter doodt, maar de Geest maakt levend.’ De laatste twee regels suggeren daarop
voortbordurend een tegenstelling tussen uiterlijke schone schijn en innerlijk bederf
bij deze ‘letterknechten’. Blijkens een door Wim Hazeu geredigeerd nummer van
Kentering - dat zijn titel aan de eerste regel ontleent - moeten deze regels dan ook
religieus worden gelezen.18 Ze zouden niet tegen ‘de wet als zodanig gericht’ zijn,
aldus de theoloog Okke Jager, maar tegen ‘het legalisme in het calvinisme’. Een
dergelijke interpretatie lijkt gezien de christelijke signatuur19 van De Mérode in zijn
algemeenheid op het eerste gezicht plausibel. Maar bij nader inzien rijzen twijfels.
Er is immers geen expliciete verwijzing naar calvinistisch legalisme in het kwatrijn.
Wel is er sprake van ‘het recht’. Bovendien zat De Mérode op het moment van
schrijven niet vanwege het calvinisme opgesloten, maar vanwege de wereldlijke
rechter, in een zeer wereldlijke gevangenis in Groningen, in een cel van tweeënhalve
bij drieënhalve meter, met een bed, een tafel, een stoel, een kastje en in een hoek
‘dat stinkding’, zoals De Mérode het noemde. Ten tijde van het schrijven van die
regel was van een fel conflict met calvinistische legalisten dan ook geen sprake - de
kerkenraad had De Mérode in een eerste reactie de toegang tot het avondmaal ontzegd,
wat De Mérode volgens zijn biograaf ‘waarschijnlijk niet abnormaal’20 vond. Het
conflict dat in april 1925 tot het opzeggen van De Mérodes kerkelijk lidmaatschap
zou leiden - het ging over De Mérodes al dan niet openbare schuldbelijdenis tegenover
de kerkelijke gemeente - dateert pas van nà zijn vrijlating en dus van nà het schrijven
van het geciteerde kwatrijn.21
De ogenschijnlijke morele veroordeling van De Mérode en zijn gedichten door de
officier van justitie wordt door De Mérode dus beantwoord met een felle afkeer van
het recht in het algemeen verbonden met verondersteld volledig literair wan-
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begrip van de kant van het recht. Achter de presentatie van het recht als ‘waanzin’
wordt daarmee ook een strategie herkenbaar die op afbakening en uitsluiting is
gericht: adequate omgang met dichters en dichterlijke teksten kan men in het recht
niet verwachten, zo zou je de positionering van De Mérode kunnen parafraseren.

2. Gerrit Achterberg
Ook in het geval van Achterberg werden zijn gedichten in het proces n.a.v. het
doodschieten van zijn hospita op 15 december 1937 ter sprake gebracht. En net zoals
De Mérode vatte Achterberg dit op als een existentiële bedreiging. Zo schreef hij in
de gevangenis geen gedichten uit angst dat die wel eens tegen hem gebruikt zouden
kunnen worden. ‘Die angst zou hij zijn verdere leven houden’, aldus zijn biograaf
Wim Hazeu.22 Het gevoel van bedreiging kwam ook bij Achterberg voort uit wat hij
ervoer als fundamenteel onbegrip van de kant van het recht in de omgang met zijn
gedichten. In een brief aan Roel Houwink van 26 september 1938 schrijft Achterberg
dat er voor de rechtbank met zijn gepubliceerde gedichten zó was
‘gesold, dat ik er bijna van walg... En dit is 't ergste: dat ze voor de
rechtbank, inzooverre ze invloed hadden, gegolden hebben als decadent
(...). (Hoe kan iets dat eerder primitief is ooit decadent zijn.)’23
De zelfqualificatie van zijn gedichten als ‘primitief’ komt overigens overeen met de
visie die Roel Houwink uitdroeg in de inleiding bij Achterbergs bundel Afvaart uit
1931 - de tot aan het proces enige bundel van Achterberg. Volgens Houwink kwam
in die gedichten ‘de menschelijke gevoels- en aanschouwingssfeer in haar volle,
ongerepte primitieviteit’ tot uiting - wat Houwink positief bedoelde, zoals ook blijkt
uit zijn karakterisering van Achterberg als ‘instrument waarop God het behaagd heeft
een pastorale te spelen’24. Voor de rechtbank werd daarentegen blijkbaar voor de
negatieve kwalificatie van de gedichten als ‘decadent’ gekozen, waardoor ze volstrekt
verkeerd begrepen en gelezen werden, aldus Achterberg. Ook deze herinnering wijst
weer op de ervaring van een duidelijke morele afkeer van de kant van het recht, die
gepaard gaat met de suggestie van een direct verband tussen gedichten en karakter
van de dichter. De rechtbank kwam in ieder geval op 2 juni in een niet openbare
procedure25, in overeenstemming met de officier van justitie, tot de conclusie dat
Achterberg niet strafbaar was wegens een ziekelijke storing van zijn
geestesvermogens. Achterberg werd ter beschikking van de regering gesteld (TBR)
om te worden verpleegd.26
Zoals gezegd, was ook volgens Achterberg sprake van een fundamenteel onbegrip
tussen literatuur en recht en een volstrekt niet-adequate omgang van het recht met
zijn teksten. Voorts valt ook in dit proces de afwezigheid van enige institutione-
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le autonomie van literaire uitingen binnen het recht op: gedichten kunnen vanuit
juridisch perspectief in 1938 blijkbaar ter ondersteuning van een juridisch pleidooi
worden gebruikt wanneer het er om gaat het karakter van de auteur te bepalen.
Over het Achterberg-proces valt echter nog meer te zeggen. Dat komt onder andere
omdat in de strafzaak twee psychologische rapporten een rol speelden - die overigens
ook allebei tot de conclusie kwamen dat de beklaagde ter beschikking van de regering
zou moeten worden gesteld. Het eerste rapport is het zogenaamde Utrechtse rapport
dat werd opgesteld tijdens het halfjaar dat Achterberg in voorlopige hechtenis zat,
en wel door de Commissie van Voorlichting in Strafzaken in het Arrondissement
Utrecht. In dat rapport voor de rechtbank komt ook het werk van Achterberg ter
sprake. Daarbij sluit de visie van de psychologisch deskundige poëticaal naadloos
aan bij wat tot nu toe uit de uitspraken van de juristen bleek - voor wie hij immers
ook rapporteert. Nadat de rapporteur ter karakterisering van Achterbergs poëzie
enkele uitspraken van Houwink heeft aangehaald, waaronder ook de boven geciteerde
over Achterberg als Gods instrument, schrijft hij:
‘Deze en andere lof hem door R.H. toegezwaaid, schijnen een zeer
verkeerde uitwerking op verdachte te hebben gehad. Deze, toch al reeds
onevenwichtige mensch, schijnt daardoor nog veel meer uit het lood
geslagen te zijn. Het heeft hem nog hoogmoediger en nog ongenietbaarder
voor zijn medemenschen gemaakt. Ongetwijfeld heeft hij enkele mooie
gedichten gemaakt. De meeste spreken echter van dood, bloed, tranen en
van zinnelijke liefde, ze zijn verward en onbegrijpbaar (hetgeen wel aan
de rapporteur zal liggen).’27
Om te beginnen worden ook hier - via de lof van Houwink - de gedichten in verband
gebracht met het karakter van de verdachte en het oordeel over allebei - gedichten
en karakter - is negatief. Daarbij wordt het gebrek aan begrip voor de literatuur door
de deskundige zelf expliciet ter sprake gebracht. Hij kwalificeert Achterbergs
gedichten als ‘verward en onbegrijpbaar’, wat niet verder wordt toegelicht behalve
door een ironisch dat-zal-wel-aan-mij-liggen. De rapporteur stoort zich blijkbaar aan
de inhoud van de meeste gedichten van Achterberg: dood, bloed, tranen en zinnelijke
liefde als onderwerpen van gedichten passen blijkbaar niet bij de literatuuropvatting
van de deskundige. De beleefde erkenning dat Achterberg ‘ongetwijfeld’ mooie
gedichten zou hebben geschreven valt dan ook in het niet bij waar het de rapporteur
eigenlijk om gaat: bij de verkeerde uitwerking van de woorden van Houwink op
Achterberg en bij het ongepaste dat ‘de meeste’ gedichten te kennen geven. Het valt
op dat de rapporteur niet aan zijn maatstaven als heldere taal en ethisch ongepaste
onderwerpen twijfelt. Het ironische ‘hetgeen wel aan de rapporteur zal liggen’ kan
tegen deze achtergrond als indicatie voor de zelfverzekerdheid van de deskundige
ten opzichte van sommige - vul aan: moderne - dichters worden gezien, omdat daarin
de afkeuring van een bepaald soort dichters en gedichten doorklinkt.
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Hetzelfde onbegrip ten opzichte van moderne poëzie blijkt ook uit een aantal stukken
die het Ministerie van Justitie bewaart.28 Daar onder bevindt zich een rapport van 19
september 1939, opgesteld door Inspecteur Veenstra naar aanleiding van zijn bezoek
aan de Rijksasyls voor Psychopathen in Avereest waar Achterberg werd verpleegd.
De inspecteur stelt in zijn brief aan de secretaris-generaal voor om Achterberg in
gezinsverpleging te plaatsen. Dat doet hij in overeenstemming met de directeur van
de inrichting, Dr. A.L.C. Palies. Zijn voorstel was vooral gebaseerd op de
letterkundige waardering voor Achterberg als dichter: ‘Volgens de thans als de
grootste autoriteiten geldende critici is hij een der zeer grooten!’. Voor een dergelijke
dichter zou de inrichting in Avereest niet geschikt zijn: de inspecteur was de mening
toegedaan dat ‘thans in Avereest een eerste-rangs-talent ten onder gaat’. Zelf moest
hij overigens van de gedichten van Achterberg weinig hebben:
‘Persoonlijk kan ik de moderne dichtkunst niet bewonderen, en de inleiding
(hierbij gevoegd) van den heer Hoornik zegt mij niet veel. Maar ik gevoel
dat ik niet mag veroordeelen wat ik als buiten mijn bereik moet erkennen.’
Reeds twee dagen later schrijft naar aanleiding van dit rapport de secretaris-generaal
Van Angeren aan de minister op 21 september 1939. In de laatste alinea van zijn
brief van iets meer dan één kantje gaat hij expliciet op de letterkundige argumenten
in:
‘Zonder meer deskundige positieve gegevens omtrent dezen slechts korten
tijd uit de maatschappij verwijderden, zeer gevaarlijken psychopaath zou
ik - op gevaar af, dat een eerste rangs-talent geen bijdrage aan de
Nederlandsche dichtkunst toe voegt - niet tot voorwaardelijk ontslag uit
het asyl durven besluiten. Het leven van den evenmensch gaat mij nog
boven de beteekenis van de wellicht niet door ieder te savoureeren zangen
van Achterberg met zijn (naar luidt van des Heeren Hoornik
gecompliceerde inleiding) “uiterst gevoelige intuïtie, die meer dan bij
Hendrik de Vries een somnambulistisch karakter heeft”. Gaarne verneem
ik de beslissing van Uwe Excellentie.’
Het advies aan de minster gaat dus gepaard met een fijntjes verwoorde geringschatting
van de ‘niet door ieder te savoureeren zangen van Achterberg’ en van ‘des Heeren
Hoornik gecompliceerde inleiding’. Ook Van Angeren zegt de poëzie van Achterberg
blijkbaar weinig. Maar waar de inspecteur nog op het oordeel van letterkundige
autoriteiten afgaat, hecht de secretaris-generaal daar duidelijk minder waarde aan.
Juridische overwegingen geven zonder enige aarzeling de doorslag. De
literatuuropvatting van de secretaris-generaal wordt daarbij gekenmerkt door een
lage dunk van moderne poëzie. Van een affiniteit met opvattingen die aan literatuur
een grotere poëticale of institutionele autonomie toekennen kan geen sprake zijn. En
daarmee lijkt de secretaris-generaal beslist geen uitzondering, gezien het uiteindelijke
besluit van de minister ‘conform’ zijn advies.29
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Over het tweede deskundige rapport van de gerenommeerde psychiater Henri van
der Hoeven is niet veel meer bekend dan wat Wim Hazeu - die het kennelijk heeft
kunnen inzien - erover in zijn biografie zegt. Blijkens die informatie trok vooral de
eerste regel van het gedicht ‘Moordballade’ uit Afvaart de aandacht van Van der
Hoeven: ‘O gij die ik had omgebracht.’ Van der Hoeven schijnt over die regel met
Achterberg te hebben gesproken en in dat verband te hebben gezegd: ‘Waarom bent
u niet eerder naar me toe gekomen?’30 Als men hieruit een manier van lezen van deze
deskundige kan afleiden, dan wijst ook hier niets op een zekere autonomie van
literatuur. Wel is de schaarse informatie zonder meer compatibel met een
karakter-gerichte, referentiële en ethische manier van lezen die ook De Mérode in
zijn proces meent te hebben waargenomen: ‘zo schrijft hij en zo doet hij’. Vergeleken
bij de rol van poëzie in de klassieke oudheid in vergelijkbare gevallen, valt in de hier
bekeken processen nergens een grotere autonomie op institutioneel en poëticaal
gebied te constateren.

3. Oscar Wilde
De karakterisering van de juridische manier van omgaan met literatuur als referentiëel
en ethisch is bij gebrek aan inzicht in de precieze argumentatie in de processen tot
nu toe nogal summier gebleven. Dat is juist in deze periode bijzonder jammer omdat
in het interbellum een veelheid aan poëticale schakeringen tussen de polen
referentieel/ethisch en autonoom ter beschikking stond. Deze polen vormen immers
geen simpele tegenstelling, maar maken allerlei mengvormen mogelijk met graduele
verschillen tussen referentialiteit en autonomie, tussen expliciete of impliciete ethische
stellingnames met betrekking tot particuliere of universele aspecten van de
werkelijkheid, zoals reeds J.J. Oversteegen heeft laten zien.31 Wat tegen deze
achtergrond echter een ‘referentiële en ethische lectuur van literatuur binnen de
juridische denkstijl’ precies inhoudt, lijkt vanwege een gebrek aan overgeleverde
documenten nauwelijks te achterhalen. Maar via een omweg zou men mogelijk wel
meer duidelijkheid kunnen krijgen. Met de processen tegen Oscar Wilde beschikken
wij immers over een enigszins vergelijkbare zaak waarin literatuur uitgebreid ter
sprake kwam - een zaak die bovendien wèl uitstekend is gedocumenteerd. In hoeverre
kun je echter in het kader van de hier geschetste vraagstelling iets hebben aan één
enkel geval uit een ander taalgebied met een ander rechtssysteem?
Om te beginnen gaat mij niet om een uitspraak over de juridische dimensie van
de Nederlandse en Engelse zaken, laat staan om een rechtsvergelijking. Ik beperk
mij immers tot het achterhalen van de specifieke aard van een ethische en referentiële
manier van lezen van literatuur in de juridische praktijk. Op dat specifieke terrein
zou een uitstap naar de Wilde-casus relevante resultaten kunnen opleveren, en wel
om een aantal redenen. Ten eerste is de basisconstellatie in het Wilde-proces
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met betrekking tot de hier te onderzoeken vraag dezelfde als in de Nederlandse
processen. De juristen in kwestie halen argumenten uit hun lectuur van literaire
teksten om ander juridisch bewijsmateriaal te ondersteunen. Zij doen dit ten overstaan
van personen - de rechters en/of de jury - die geen literaire kenners zijn. Anders dan
in de hogere rechtspraak gaat het in alle hier onderzochte processen immers niet om
richtingwijzende uitspraken die vaak ook rekening willen houden met wat de literaire
kenners als legitieme en eigentijdse uitspraken over literatuur beschouwen - zoals
bijvoorbeeld in uitspraken als die van de Hoge Raad waarnaar hierboven in de
inleiding werd verwezen. Het is dus te verwachten dat men zowel in de Wilde-zaak
als ook in de Nederlandse processen in grotere mate inzicht in de standaard-denkstijl
van de juristen kan verkrijgen. In dat opzicht lijken mij de verschillen qua
rechtssysteem van ondergeschikt belang.
Ten tweede suggereren de tot nu toe bekeken gevallen bij juristen een traditie van
een karaktergerichte, ethisch-referentiële leeswijze van literatuur sinds de klassieke
oudheid tot in de 20e eeuw. Wanneer men juristen in de Wilde-zaak zo gedetailleerd
als in geen enkele andere zaak over de schouder kan kijken, biedt dat op zijn minst
interessant vergelijkingsmateriaal voor deze vermeende continuïteit. Ten derde,
uiteindelijk, moesten de betreffende juristen zowel in de Wilde-zaak uit 1895 als ook
in de Nederlandse processen tussen 1920 en 1938 hun keuze voor een
ethisch-referentiële leeswijze maken ten overstaan van bestaande min of meer
autonomistische posities in het literaire veld in het algemeen en konkrete dichters in
het bijzonder. Wanneer men bovendien voor het Nederlandse literaire veld van een
zekere institutionele autonomisering rond 1900 kan spreken, dan loopt Engeland
daar volgens de gangbare opvattingen in 1895 zeker niet op achter32. Ook in dat
opzicht kan het Wilde-proces dus ter verheldering van de ethisch-referentiële leeswijze
in de Nederlandse processen dienen, ongeacht de evidente verschillen in taal en
literair-historische ontwikkeling.
De in totaal drie processen begonnen op 2 maart 1895 en eindigden op 25 mei
1895 met een veroordeling van Wilde tot 2 jaar opsluiting met dwangarbeid wegens
zware ontucht met andere personen van het mannelijke geslacht.33 Alle drie de
processen waren openbaar en werden uitgebreid met bijna letterlijke notulen in de
kranten besproken. Die krantenverslagen vormden de basis voor een aantal
documentaties, onder andere die van Montgomery Hyde in de reeks Notable British
Trials uit 1948. In 2000 doken zelfs de volledige stukken van het eerste proces op,
waaronder de officiële notulen van de kruisverhoren. In dat eerste proces ging het
nog om Wilde's aanklacht wegens smaad tegen Lord Queensberry - Queensberry
had in Wilde's club een kaartje achter gelaten met daarop: ‘Oscar Wilde posing
so[m]domite’, Oscar Wilde poserend als homoseksueel. In de volgende twee processen
was Wilde zelf de beklaagde wegens homoseksuele ontucht.
Als vertrekpunt zou men Wilde's opvatting kunnen kiezen dat aan literatuur een
volstrekt autonome positie zou moeten worden toegekend die met het alledaagse
leven en met moraal niets van doen heeft. Zo schrijft hij naar aanleiding van een
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recensie van The Picture of Dorian Gray in 1890: ‘The sphere of art and the sphere
of ethics are absolutely distinct and separate’.34 Het feit dat in de processen uitgebreid
teksten van Wilde werden betrokken maakt duidelijk dat die opvatting door geen
enkele jurist werd gedeeld. Hoe keken de juristen dan naar literatuur en welke graad
van autonomie kenden zij eraan toe?
‘The literary part of the case’, zoals Wilde's verdediger Edward Clarke het
noemde,35 kreeg zijn beslag vooral in het eerste proces dat daarom in wat volgt ook
de meeste aandacht zal krijgen. De verdediger van Queensberry, Edward Carson,
onderwierp Wilde aan een uitgebreid kruisverhoor met betrekking tot ten eerste de
roman The Picture of Dorian Gray uit 1890, ten tweede een brief van Wilde aan
Alfred Douglas, de zoon van Lord Queensberry, en ten derde enkele aforismen van
Wilde die onder de titel ‘Phrases and Philosophies for the Use of the Young’ in
december 1894 in het tijdschrift The Chameleon waren verschenen. Carsons doel
was om ten overstaan van een jury - en dus niet ten overstaan van professionele
juristen zoals in de Nederlandse processen - te bewijzen dat Lord Queensberrys
uitspraak ‘posing sodomite’ op waarheid berustte en hij goede redenen had om Wilde
dit te verwijten.36
Ook Carsons manier van lezen kan men in het algemeen karakteriseren met de
begrippen ‘referentieel’ - voorlopig omschreven als: rechtstreeks relaties leggen
tussen de literatuur en de alledaagse, empirische werkelijkheid - en ‘ethisch’ - in de
zin van morele kwesties ter sprake brengen aan de hand van literatuur. Ik zal die
twee aspecten na elkaar bespreken.

Referentiële leeswijze
Een groot deel van het kruisverhoor tussen Carson en Wilde ging over de reeds
vermelde brief van Wilde aan Alfred Douglas:
‘My own boy, your sonnet is quite lovely, and it is a marvel that those red,
rose-leaf lips of yours should be made no less for music of song than for
madness of kissing. Your slim gilt soul walks between passion and poetry.
I know Hyacinthus, whom Apollo loved so madly, was you in Greek days.
Why are you alone in London and when do you go to Salisbury? Do go
there and cool your hands in the grey twilight of Gothic things and come
here whenever you like. It is a lovely place: it only lacks you; but go to
Salisbury first. Always with undying love, yours Oscar’37
Wanneer Carson aan Wilde vraagt of dit een natuurlijke, fatsoenlijke manier is om
een jonge man in een brief toe te spreken, antwoordt Wild dat het hier gaat om een
gedicht, ‘a prose poem’38 dat met andere maatstaven moet worden gemeten:
‘WILDE: Yes, I think it was a beautiful letter. If you ask me whether it is
proper, you might as well ask me whether King Lear is proper, or a sonnet
of Shakespeare is proper. It was a beautiful letter. It was not concerned
with [...] the object of writing propriety; it was written with the object of
making a beautiful thing.
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CARSON: But apart from art?
WILDE: Ah! I cannot do that.
CARSON: But apart from art?
WILDE: I cannot answer any question apart from art.’39
Voor Carson gaat het hier om een brief die een op dat moment 40jarige man aan een
op dat moment 24 jarige man heeft geschreven - Carson leest dus referentieel en
vanuit een ethisch perspectief, waarover later meer. Wilde daarentegen antwoordt
dat hij de brief als kunstwerk beschouwt (‘prose poem’) waarop als criterium alleen
‘schoonheid’ past - en dat hij geen antwoorden buiten een kunst-context kan geven:
‘I cannot answer any question apart from art.’ Michael Foldy ziet in dit antwoord de
sleutel tot de hele getuigenis van Wilde als uitdrukking van diens ‘ontological
aesthetics’ in de zin van een ‘evaluation of one's self and one's actions in accordance
with specifically selected aesthetic criteria’.40 Het interessante is nu dat Wilde deze
positie in het kruisverhoor niet volhoudt.
Zo moet hij bijvoorbeeld erkennen dat wat hij eerst integraal als ‘prose poem’
presenteerde, enkele zinnen bevat die met schoonheid niets te maken hebben. Met
betrekking tot de de regels ‘I know Hyacinthus, whom Apollo loved so madly, was
you in Greek days. Why are you alone in town?’ vraagt Carson: ‘Is that a beautiful
phrase?’. Wilde's antwoord luidt: ‘Well, that is the actuality of correspondence’. En
met betrekking tot ‘And when do you go to Salisbury?’ is Wilde's reactie: ‘That is
an enquiry - nothing particular about that’.41 Deze tenminste gedeeltelijk door Wilde
erkende referentialiteit maakt het voor Carson makkelijk om in zijn betoog tegenover
de jury de autonomistische leeswijze van Wilde als ongeloofwaardige noodsprong
te presenteren.42 Wilde had namelijk aan het begin van het proces uitgebreid
beschreven hoe hij met deze brief werd gechanteerd en de crimineel had afgetroefd
met de aankondiging ‘This letter which is a prose poem will shortly be published in
sonnet form in a delightful magazine and I will send you a copy.’ - ‘Laughter’
vermelden de notulen hier.43 Daar komt nog bij dat de beslissing om deze brief tot
kunstwerk te verklaren blijkbaar pas van na de chantagepogingen dateert.
Ook elders is de scheiding tussen Carsons werkelijkheidsgerichte leeswijze en de
radicaal autonomistische literatuuropvatting van Wilde niet zo scherp als ze volgens
Wilde's principes zou moeten zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot de vraag in
hoeverre in The Picture of Dorian Gray al dan niet naar Huysmans A Rebours wordt
verwezen.44 Maar niet alleen met betrekking tot verwijzingen naar fenomenen of
situaties in de buitenliteraire werkelijkheid houdt Wilde een strikte scheiding tussen
literatuur en werkelijkheid niet vol. Hetzelfde kan worden gezegd met betrekking
tot literatuur als algemene uitspraak over de werkelijkheid met een waarheidspretentie.
Aan het begin van Carsons kruisverhoor over de aforismen uit ‘Phrases and
Philosophies for the Use of the Young’ die in The Chameleon waren verschenen,
stelt Wilde met nadruk:
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‘WILDE: I rarely think that anything I write is true. (Laughter.)
CARSON: Did you say “rarely”?
WILDE: I said “rarely”. I might have said never.
CARSON: Nothing you ever write is true?
WILDE: Not true in the sense of correspondence to fact; to represent wilful
moods of paradox, of fun, nonsense, of anything at all - but not true in the
actual sense of correspondence to actual facts of life, certainly not; I should
be very sorry to think it.’45
Dat weerhoudt Wilde er echter niet van om vervolgens in het kruisverhoor met
betrekking tot het aforisme ‘Religions die when they are proved to be true’ te beweren:
‘WILDE: Yes, I hold that.
CARSON: Is that true?
WILDE: Yes [...].’46
Hetzelfde hoort de jury met betrekking tot Wilde's aforisme: ‘A truth ceases to be
true when more than one person believes in it’:
‘CARSON: Do you think that is right?
WILDE: Ultimately, I think, yes, that would be my philosophical definition
of truth [...].’47
Ik denk dat voldoende duidelijk is geworden in hoeverre de manier van lezen van
Carson als referentiëel gekarakteriseerd kan worden. Daaronder kan aan de ene kant
worden verstaan dat voor hem literatuur verwijst naar een herkenbare alledaagse
werkelijkheid, waarbij de ‘beschrijving’ van bepaalde delen ervan niet wenselijk is,
zoals het beschrijven of ook maar het suggereren van homoseksualiteit (‘to describe
the relations intimacies and passions of certain persons of sodomitical and unnatural
habits tastes and practices’).48 Wilde gaat de strijd niet op dat laaste punt aan door te
verdedigen dat ook homoseksualiteit in al haar facetten door hem beschreven moet
kunnen worden, maar meer principieel op het eerste: literatuur zou niets met de
alledaagse werkelijkheid te maken hebben omdat zij een volstrekt gescheiden,
autonome wereld zonder correspondentie met de werkelijkheid en zonder
waarheidspretentie zou zijn die alleen aan schoonheidscriteria moet voldoen. In het
kruisverhoor blijkt hij echter niet in staat om deze verdedigingslinie te houden.
Aan de andere kant betekent een referentiële manier van lezen bij Carson dat
literatuur algemene uitspraken over de werkelijkheid doet die aan het criterium van
‘waarheid’ worden getoetst. De auteur als mens van vlees en bloed is in die zin
verantwoordelijk voor zijn eigen opvattingen, voorkeuren en bedoelingen die hij via
zijn literatuur tot uitdrukking brengt - of dat nu erotische voorkeuren voor (jonge)
mannen, boeken van anderen of inzichten over religie zijn. Het is belang-
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rijk om op deze plek op te merken dat dit verband door Carson nergens op een directe,
in huidige literatuurwetenschappelijke ogen naïeve manier wordt gelegd - door
bijvoorbeeld Dorian Gray aan Wilde gelijk te stellen. Dat wordt in retrospectief
duidelijk wanneer de rechter Charles in het tweede proces - waarin Wilde dus zelf
wegens ontucht terecht staat - zich geroepen voelt om de jury in zijn samenvatting
te waarschuwen: ‘Judge no man, confound no man with the characters he has created.’
- wanneer een slechterik in een roman verderfelijke dingen zegt, wil dat niet zeggen
dat de auteur ze deelt.49 Dat de rechter een dergelijke waarschuwing op zijn plek
vindt zegt wellicht iets over zijn vermoedens omtrent de mogelijke omgang met
literatuur bij de jury. Op Carson - die bij dit proces alleen in de vorm van zijn letterlijk
en integraal voorgelezen kruisverhoor met Wilde aanwezig was - slaat dit niet. Hem
ging het immers alleen er om te bewijzen dat Wilde daadwerkelijk als homoseksueel
poseerde - en daarvoor moest zijn referentiële leeswijze alleen maar laten zien dat
brieven, aforismen en zijn roman in overeenstemming met sommige voorkeuren van
Wilde naar homoseksualiteit verwezen. Carsons referentiële manier van lezen gaat
er daarbij blijkbaar impliciet vanuit dat de auteur via zijn karakter met zijn werk is
verbonden en dat dat karakter weer uit zijn werk kan worden afgeleid.

Ethische leeswijze
De manier waarop de verdediger van Queensberry naar literatuur kijkt, wordt
daarnaast gekenmerkt doordat hij vaak een link legt met kwesties van moraal. Zo
confronteert hij Wilde voortdurend met ethische beoordelingsvragen, bijvoorbeeld
met betrekking tot het verhaal ‘The Priest and the Acolyte’ dat niet van Wilde
afkomstig was maar samen met zijn aforismen ‘Phrases and Philosophies for the Use
of the Young’ in The Chameleon was verschenen. Dat verhaal eindigt, na het
ontdekken van de pedofiele relatie, met de dood van de priester en de misdienaar
door het drinken van gif bij het avondmaal-sacrament. Carson vraagt in dat verband
aan Wilde: ‘Did you think the story blasphemous?’
‘WILDE: I thought the end, the account of the death, violated every artistic
canon of beauty.
CARSON: That is not what I asked.
WILDE: That is the only answer I can give you.
CARSON: Did you think it blasphemous?
WILDE: How do you mean? I thought it wrong, utterly. Let me say so.
CARSON: Did you think it blasphemous, sir?
WILDE: Yes.’50
Na enige schermutselingen die ik nu weglaat, antwoordt Wilde op dezelfde vraag:
‘I did not consider that story a blasphemous production.’ (ibid.), om vervolgens uit
te leggen dat hij ‘tone, treatment, subject, everything’ afkeurde.
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‘CARSON: Listen to this, sir. Was it only from a literary point of view
that you disapproved of this: “The instant he [the acolyte, R.G.] had
received, Ronald [the priest, R.G.] fell on his knees beside him and drained
the chalice to the last drop. He set it down and threw his arms round the
beautiful figure of his dearly loved acolyte. Their lips met in one last kiss
of perfect love, and all was over.”
WILDE: I think it disgusting twaddle.
CARSON: Disgusting what?
WILDE: Twaddle.
CARSON: Is that all?
WILDE: I think it is quite enough.’51
Het is duidelijk dat Carson aan literatuur morele normen aanlegt die in dit geval
betrekking hebben op de manier waarop religie en homoseksualiteit al dan niet in
literatuur gepresenteerd dienen te worden. Die normen beschouwt Carson als te
verdedigen normen van de wet en de Engelse samenleving rond 1900 en het lijkt
hem volstrekt legitiem om op basis daarvan naar literatuur te kijken. Met zijn
hardnekkige pogingen om te achterhalen of Wilde dezelfde of andere morele normen
aanlegt, drijft hij Wilde in het nauw. Wilde probeert weliswaar zijn principiële
scheiding tussen literatuur en ethiek in zijn antwoorden vol te houden. Maar zijn
pogingen om de vragen van Carson te ontwijken en de tegenspraken waarin hij zich
verwikkelt, wekken de indruk dat zijn esthetische en autonomistische kijk op literatuur
een soort geluidswal is die de jury ervan moet weerhouden om naar Wilde's andere
morele normen en waarden te moeten luisteren. Die andere normen van Wilde liggen
onder andere op het gebied van homoseksualiteit en religie, ook al meende Wilde
die blijkbaar voor het gerecht niet te kunnen verdedigen.52
Maar wat betekent een dergelijk verschil in leeswijze nu voor de teksten van Wilde
zelf in deze processen? Wilde's absolute opvatting over de autonomie van literatuur
- in tegenstelling tot een ethische manier van lezen - is reeds in het voorwoord van
The Picture of Dorian Gray aan te treffen: ‘There is no such thing as a moral or an
immoral book. Books are well written, or badly written. That is all.’53 Carson spreekt
hem in het proces daar expliciet op aan en Wilde bevestigt dat hij literatuur en ethiek
als absoluut gescheiden werelden beschouwt.54
Gezien het bovenstaande is voorspelbaar hoe Carson daar op zal reageren. Volgens
hem was Dorian Gray niet alleen ‘designed and intended by the said Oscar [...] Wilde
and was understood by the readers thereof to describe the relations intimacies and
passions of certain persons of sodomitical and unnatural habits tastes and practices’.55
De roman was bovendien, aldus Carson, ‘calculated to subvert morality and to
encourage unnatural vice’.56 De roman wordt dus met morele maatstaven gemeten:
hij is niet alleen aanstotelijk voor de goede zeden maar bovendien opzettelijk
zedenbedervend, aldus Carson.
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Interessant is nu dat de advocaat van Wilde - in dit proces nog in de rol van aanklager
- niet de positie van Wilde's voorwoord kiest, maar eveneens met morele criteria
naar de roman kijkt. Na een uitvoerige inhoudsopgave concludeert Clarke:
‘That is the story of the book and it describes - I will not say it describes
- it hints at and suggests, for it does not describe, vices and weaknesses
of which Dorian Gray is guilty, but to attack Mr Oscar Wilde as being a
person showing himself to be addicted to this sort of offence, because in
the book he states that the person in the book is a vicious creature in all
ways, is surely the most strange inference.’57
Op deze manier geeft Clarke aan de roman eveneens een morele boodschap, maar
die is het tegendeel van wat Carson meent te zien: de roman ontmaskert in die
leeswijze bewust de slechtheden waaraan Dorian Gray zich bezondigt. Daardoor
wordt hij een ‘vicious creature in all ways’ en daarmee een afschrikwekkend voorbeeld
voor de lezer. Clarke kiest hier voor het argument van de didactische omkering
waarmee reeds de advocaat van Flaubert in het proces naar aanleiding van Madame
Bovary succesvol was geweest: ‘l'excitation à la vertu par l'horreur du vice’, zoals
Sénard toen voor de rechter zei.58 Deze ethische manier van lezen is ook bij Wilde's
advocaat Clarke evident.
Wilde spreekt nu zijn eigen advocaat in het kruisverhoor op dit punt niet tegen
maar bevestigt diens leeswijze zelfs door aan Clarke's verslag toe te voegen dat de
verandering op het gezicht van het steeds ouder wordende portret van Dorian Gray
‘was meant to symbolise, of course, the ruin that he brought on his own soul.’59 Hoe
deze moraliserende duiding (‘ruin that he brought on his own soul’) te rijmen is met
een strikt esthetische leeswijze maakt Wilde niet duidelijk. Duidelijk lijkt daarentegen
wel dat de esthetische literatuuropvatting die Wilde verdedigt noch door Carson,
noch door Wilde's eigen advocaat Clarke wordt geaccepteerd - en gezien het oordeel
in dit proces, ook niet door de jury. De literatuuropvatting die Clarke huldigt lijkt
daarentegen wel zonder meer compatibel met de referentiële en ethische manier van
lezen van Carson - ook al komen ze tot verschillende resultaten. Clarke stelt namelijk
dat de schrijver van romans en toneelstukken ‘must [...] describe the passions and
the vices of life if he desires to produce any work of art which, while idealising
reality, may be artistic in the sense of harmony and beauty and truth’.60 Veel wijst er
op dat toen deze idealistische literatuuropvatting, gebaseerd op een referentiële en
ethische manier van lezen in de net geschetste betekenis, zowel in de rechtszaal als
ook daarbuiten de dominante was - op zeer weinig uitzonderingen na.61
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4. Jan Hanlo en Richard Klinkhamer
Bij de rechtszaken na 1945 kan ik bijzonder kort zijn over die tegen Jan Hanlo wegens
ontuchtige handelingen met minderjarigen als bedoeld in art. 247 WvSr. In dat proces
uit 1964 zijn de gedichten van de beschuldigde voor zover valt na te gaan nergens
ter sprake gebracht. Of dat met een groei van de relatieve institutionele autonomie
van gedichten vanuit het perspectief van de jurisprudentie in verband gebracht kan
worden, lijkt mij onwaarschijnlijk. Ik vermeld die gedachte hier dan ook alleen maar
omdat literaire processen in Nederland juist wel een dergelijke groei vergeleken met
het interbellum laten zien - via de rechtszaak tegen W.F. Hermans (Ik heb altijd
gelijk) in 1952 tot de reeds aangehaalde (en uiteindelijk gecorrigeerde) uitspraak van
het Hof van Amsterdam uit 2001 in het proces n.a.v. Pieter Waterdrinkers roman
Danslessen.62 Hoe dan ook, in het geval Hanlo heeft de stilte in het proces rond zijn
gedichten beslist niet aan de dichter gelegen die gul met zijn Verzameld werk bij
enkele betrokkenen heeft gestrooid.63
Ook prozaschrijver Richard Klinkhamer had er geen bezwaar tegen dat in zijn
zaak gebruik werd gemaakt van wat toen nog zijn ‘manuscript’ heette. Dat gebeurde
in dit vanuit literair oogpunt ingewikkelde proces dan uiteindelijk ook, zij het in
beperkte mate.64 Klinkhamer werd op 3 februari 2000 aangehouden nadat in de tuin
van zijn voormalig huis in Finsterwolde het lijk van zijn echtgenote was aangetroffen
die hij op 30 januari 1991 had gedood. Hij werd reeds in 1991 van de daad verdacht
maar hield het er zelf op dat zijn vrouw plotseling was verdwenen. Klinkhamer had
toen al twee boeken op zijn naam staan, beide in 1983 bij Nijgh & Van Ditmar
verschenen: de roman Gehoorzaam als een hond en de verhalenbundel De hotelrat
en andere verhalen. In het voorjaar 1991 begon hij aan een boek over de
gebeurtenissen en verdenkingen, met als titel Woensdag gehaktdag - zijn vrouw was
op een woensdag zogenaamd verdwenen en nadat de politie zijn gehaktmolentje in
beslag had genomen, werd er geroddeld dat voormalig slager Klinkhamer het lijk
door die gehaktmolen zou hebben gedraaid. Aan dat boek bleef hij ongeveer twee
jaar werken, maar in het vervolg lukte het hem niet om er een uitgever voor te vinden.65
Nadat het lijk was gevonden bekende hij de daad meteen en werd hij door de
rechtbank in Groningen op 7 september 2000 tot zes jaar wegens doodslag
veroordeeld. De officier van justitie vond de straf te gering en in hoger beroep
veroordeelde het Hof van Leeuwarden Klinkhamer op 1 maart 2001 uiteindelijk tot
zeven jaar gevangenis.66 In zijn verhoor op 10 februari 2000 had Klinkhamer verklaard
dat hij er geen bezwaar tegen had wanneer de politie zijn ‘manuscript’ zou lezen en
daar een kopie van zou maken.67 Na het einde van de detentie van Klinkhamer op 1
oktober 2004 zou het boek - dat in de cel wederom werd herzien en uiteindelijk
voltooid68 - in 2007 bij Just Publishers onder de oorspronkelijke titel Woensdag
gehaktdag verschijnen.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 14

172
Klinkhamer zelf hield het in het verhoor op 10 februari er op dat het boek weinig
uitsluitsel over de konkrete gebeurtenissen zou kunnen geven: ‘Alles wat ik heb
geschreven in het manuscript zijn verzinsels. De waarheid staat daar niet bij.’69
Desondanks werd het boek voor de rechtbank in Groningen ter sprake gebracht, en
wel door de raadsman van Klinkhamer, Willem Anker. In zijn pleidooi hekelt hij
degenen die aan Klinkhamers gebrek aan openbare vertoning van emoties de
consequentie verbinden dat hij gevoel- en gewetenloos zou zijn:
‘Het is zo gevaarlijk om op uiterlijke symptomen af te gaan. Het manuscript
laat iets meer zien van zijn diepere gevoelens: “Mea culpa, ik hou nog
steeds van haar. Van wat er toen gebeurde herinner ik me niet veel. Wat
ik me nog wel herinner, heeft in de loop der jaren alle scherpte en
levendigheid van het heden aangenomen. Het spookt in al zijn felheid door
mijn hoofd.” Klinkhamer kan zich hier ter terechtzitting niet op die manier
uiten. Wat u hier ziet is kosmetisch, buitenkant, etalage, maar Klinkhamer
kan niet anders. De officier van justitie wil daar niet aan.’70
Ankers manier van lezen van het proza van Klinkhamer laat de inmiddels bekende
uitgangspunten zien dat literatuur wel degelijk naar de werkelijkheid van de schrijver
verwijst - in dit geval naar de gevoelens die hij in het echt zou hebben gehad maar
in het openbaar niet kon vertonen. Deze referentiële manier van lezen wordt tevens
verbonden met een ethische kwestie, waarbij Anker het negatieve beeld van de
gewetenloze botterik probeert onderuit te halen en te vervangen door dat van een
innerlijk door verdriet verteerde Klinkhamer. De raadsman gebruikt het manuscript
van Woensdag gehaktdag om een positief beeld van het karakter van de schrijver
ervan te schetsen. De schrijver Klinkhamer had overigens in de jaren negentig twee
nieuwe romans gepubliceerd waarvan Kruis of munt (1996) onder de titel Orden und
Asche 1998 in het Duits was vertaald - naar geen van deze of eerder verschenen
boeken werd in het proces verwezen.
Dezelfde verbinding tussen literatuur, werkelijkheid en het karakter van de schrijver
in kwestie treft men ook in de manier aan waarop de advocaat-generaal Woensdag
gehaktdag leest, maar dan uitmondend in een uitermate negatief oordeel. Terwijl de
officier van justitie voor de rechtbank in Groningen niet over literatuur had gerept,
legt advocaat-generaal M. van Capelle het verband tussen de verdachte en Woensdag
gehaktdag in zijn op 20 februari 2001 gehouden requisitoir wel. Op grond van de
ernst van het feit (doodslag) en de bijzondere omstandigheden (grof geweld) pleit
hij voor een zware straf. Als derde argument dat zijn betoog moet staven, schetst hij
de persoon van de verdachte:
‘Willens en wetens nabestaanden in jarenlange onzekerheid gebracht én
gelaten over het lot van Hannie, de show stelen of proberen te stelen door
het koketteren met de verdwijning van Hannie en - last but very not least
- een manuscript vervaardigen met de titel “woensdag, gehaktdag”. Het
was op een woensdag dat Hannie door de verdachte werd doodgeslagen.’71
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Ook al beperkt de advocaat-generaal zich tot het aanhalen van slechts de titel, dan
is toch ook hier weer duidelijk sprake van een referentiële manier van lezen, zoals
de door hem gelegde verbinding laat zien met de weekdag waarop de daad heeft
plaats gevonden. Ook al is niet duidelijk of zijn afkeer van de gekozen titel groter is
dan zijn afkeer van het feit dat Klinkhamer over de gebeurtenissen heeft gepubliceerd
- duidelijk is wel zijn eenduidige veroordeling van het slechte karakter van Klinkhamer
met behulp van diens boek.

5. Conclusie
Vanuit institutioneel perspectief wijzen de hier bekeken processen er op dat de positie
van literatuur ten opzichte van het recht in Nederland relatief zwak is. Bij delicten
kunnen literaire teksten van de verdachten in strafzaken worden gebruikt als
ondersteunend bewijsmateriaal op basis van een veronderstelde continuïteit tussen
literatuur, karakter, visies en daden. De juristen die hier ter sprake zijn gekomen,
zijn de mening toegedaan dat literatuur voor juridische bewijsvoering geschikt is en
door juristen in een proces net zo kan worden gelezen en gebruikt als andere
tekstsoorten. Van een uitzonderingspositie van kunst, die sinds 1900 in Nederlandse
juridische debatten en in de hogere Nederlandse jurisprudentie met betrekking tot
literaire processen de kop begint op te steken en waardoor een soort relatieve
autonomie van literatuur institutioneel wordt erkend, is met betrekking tot de hier
bekeken niet-literaire processen niets gebleken.72 Wanneer een schrijver wegens een
niet-literair delict voor de rechter staat is in de lagere rechtspraak van een welwillende
omgang of een relatieve institutionele autonomie geen sprake. De exceptio artis lijkt
uitsluitend te zijn bedoeld om als waardevol beschouwde teksten in zekere mate te
beschermen. Bij een verdenking (zonder dat de literaire tekst reden was voor die
verdenking) worden literaire teksten in de Nederlandse jurisprudentie van de 20e
eeuw op een manier gelezen en gebruikt die reeds in de klassieke oudheid gebruikelijk
was.
In de processen is een naar de alledaagse werkelijkheid verwijzende, ethische en
karaktergerichte lectuur van de gedichten van Bloem, De Mérode en Achterberg en
de roman van Klinkhamer herkenbaar bij de juristen (en de betrokken psychologen).
Het lijkt aannemelijk om bij de Nederlandse juristen een vergelijkbare
literatuuropvatting te veronderstellen als die uit de Wilde-processen kon worden
afgeleid. Literatuur verwijst min of meer rechtstreeks naar de alledaagse werkelijkheid
en wordt daar vooral op ethische wijze op betrokken. Op die manier is het mogelijk
de literatuur met het karakter, de visies en de daden van de beklaagde in verband te
brengen. Waar in dat verband de notie ‘mooie’ literatuur ter sprake komt, wordt daar
een idealistische literatuuropvatting onder verstaan waarvan mogelijke onderwerpen
door ethische normen zijn beperkt - bloed, tranen en zinnelijke, laat staan
homoseksuele of pedofiele liefde horen daar niet bij. Deze bevindingen bevestigen
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dat de idealistisch-transformerende literatuuropvatting die stoelt op een
ethisch-referentieel fundament in het recht dominant is. Dat lijkt sinds het begin van
de 20e eeuw tot op heden in Nederland het geval te zijn.73
Absolute literaire autonomie-claims als die van Wilde komen in Nederlandse
processen tot en met het interbellum in het geheel niet voor - de primeur komt
daarvoor in Nederland aan W.F. Hermans toe74 en vindt een zwakke echo in de
‘verzinsels’ van Klinkhamer. Dat zou begrepen kunnen worden als indicatie voor
een relatief - in vergelijking b.v. met Duitsland, Engeland en Frankrijk - grotere
poëticale conventionaliteit en homogeniteit van het Nederlandse literaire veld en een
geringere afstand van dit veld tot het hier geschetste aspect van de juridische denkstijl.
Maar daar moet meteen aan toegevoegd worden dat het door dichters als De Mérode
en Achterberg aan het recht toegeschreven literaire wanbegrip er niet minder fel om
was. Wat zij als legitieme manier van spreken over hun literatuur hebben beschouwd,
verschilt met betrekking tot referentialiteit en ethiek blijkbaar hemelsbreed van wat
de juristen destijds legitiem achtten. Wanneer het om literatuur als ondersteunend
bewijsmateriaal gaat, blijkt afgaande op het proces tegen Klinkhamer de denkstijl
van juristen op deze punten aan het begin van de 21e eeuw nog min of meer hetzelfde
te zijn.
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mocht wisselen, in het bijzonder een anonieme referent van Nederlandse Letterkunde voor zijn
nauwkeurige en constructieve lectuur van een eerdere versie van dit stuk. Met dank ook aan
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3 Cf. Beekman / Grüttemeier (2005), 63-66. Ter vergelijking: in Duitsland duikt dit concept in
wetgevingsdebatten voor het eerst in 1847 op, in uitspraken van het Reichsgericht - sinds 1871
het hoogste Duitse gerecht - in 1893. In 1919 wordt de vrijheid van kunst expliciet in de
Weimarer Verfassung opgenomen en met min of meer dezelfde strekking in het Grundgesetz
van 1949. Cf. Grüttemeier (2007).
4 Cf. Van den Akker / Dorleijn (2000).
5 Cf. Beekman / Grüttemeier (2005), 76-79.
6 Cf. Grüttemeier (2007), 183v. en 191.
7 Cf. Beekman / Grüttemeier (2005), 168-179.
8 Mayer (2003), 62 en 70; cf. Winter (1968).
9 De juridische basis daarvoor wordt gevormd door art. 344, lid 5 van het Wetboek van
Strafvordering uit 1925. Na een nauwkeurige specificatie van de toegestane bewijsmiddelen
volgt de toevoeging dat als bewijs ook kunnen dienen ‘alle andere geschriften; doch deze kunnen
alleen gelden in verband met den inhoud van andere bewijsmiddelen’. Een juridisch commentaar
dat in dat verband de kwestie van literaire teksten aan de orde stelt, is mij niet bekend (cf.
Cleiren / Nijboer (2007), 1084-1086; Borst (1985), 273vv., Nijboer (2008), 250-256).
10 Voor het concept denkstijl zie Dorleijn / Van Rees (2006), o.a. blz. 27. Voor een overzicht over
het law and literature-onderzoek zie Gaakeer (1995) en meer recent het themanummer Law,
Literature, and Language van het European Journal of English Studies (2007). Voor een
onderzoek naar de rhetorische representatie van de juridische bewijsvoering in literatuur zie
Peter Schneck (2004). Mijn invalshoek is noch law in literature, noch onderzoek naar law as
literature, maar de institutionele interactie tussen literatuur en recht in processen waarin literatuur
een rol speelt. Vergelijkbaar onderzoek treft men bij Gisèle Sapiro (b.v. 2007) aan.
11 Cf. Slijpers (2007), 148-152.
12 Cf. Donker (2006), 19vv.
13 Cit. Donker (2006), 21.
14 Cf. Werkman (1980), 51.
15 Brief van het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven met betrekking tot
inventaris-nummer 373, d.d. 14-08-2008. Zie ook Werkman (1983), 101, noot 43.
16 Cit. Werkman (1983), 102.
17 Werkman (1998), 9.
18 Cf. Kentering (1971), 17.
19 Cf. Ter Braak (1980), 132vv.
20 Werkman (1980), 51.
21 Cf. Werkman (1980), 53.
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22 Hazeu (1988), 236. Voor een law-and-literature-interpretatie van de Blauwzuur-gedichten van
Achterberg zie Gaakeer (2008).
23 Cit. Hazeu (1988), 236.
24 Cit. Achterberg (2000 II), 622.
25 Achterberg werd in de raadkamer buiten vervolging gesteld - zie art. 249 (sinds 1994 vervallen)
en 250 Wetboek van Strafvordering.
26 Cf. Hazeu (1988), 235.
27 Cit. Treffers/Bos (2003), 815v.
28 Zie dossier Gerrit Achterberg RA 1938/002, Ministerie van Justitie, met dank voor de
toestemming om de aangehaalde passages te mogen publicieren. De proces-stukken uit 1938
zijn volgens een nota in het dossier (d.d. 28-10-1965) ‘in het ongerede geraakt’. Voor het laatst
wordt van het strafdossier melding gemaakt in de begeleidende brief (d.d. 28-11-1955) van het
departement waarmee het dossier aan de Rechtbank Utrecht wordt teruggestuurd bij het
beëindigen van Achterbergs TBR.
29 Dossier Gerrit Achterberg RA 1938/002, cf. brief van minister van justitie Pieter Gerbrandy op
6 oktober 1939 aan directeur Palies. In de brief van de minister wordt niet gerept over literatuur.
30 Cf. Hazeu (1988), 234.
31 Cf. Oversteegen (1978). Over literaire autonomie en heteronomie als relatief en gradueel
fenomeen zie Dorleijn / Grüttemeier / Korthals Altes (2007), ix-xxvi et passim.
32 Cf. Schmidt (1989).
33 Cf. Foldy (1997), 46 et passim.
34 Cit. Foldy (1997), 181.
35 Cf. Hyde (1960), 229vv.
36 Cf. Holland (2003), 249vv.
37 Cit. Holland (2003), 33.
38 Cf. Holland (2003), 53.
39 Ibid.
40 Cf. Foldy (1997), 98.
41 Cf. Holland (2003), 106.
42 Cf. Holland (2003), 267vv.
43 Cf. Holland (2003), 54.
44 Cit. Holland (2003), 94-99. Voor de noodsprongen die Wilde zich genoodzaakt ziet te maken
zie ook Holland (2003), 313, noot 138.
45 Cit. Holland (2003), 74.
46 Cit. Holland (2003), 74v.
47 Cit. Holland (2003), 76.
48 Cf. Holland (2003), 290.
49 Cf. Hyde (1960), 256.
50 Cit. Holland (2003), 70.
51 Cit. Holland (2003), 72.
52 In zijn brieven laat Wilde zich dan ook veel genuanceerder over het verhaal ‘The Priest and the
Acolyte’ uit: ‘The story is, to my ears, too direct: there is no nuance: it profanes a little by
revelation: God and other artists are always a little obscure. Still, it has interesting qualities,
and is at moments poisonous: which is something.’ Cit. Holland (2003), 309, noot109.
53 Wilde (1960), 9.
54 Cf. Holland (2003), 80vv.
55 Cit. Holland (2003), 290.
56 Cit. Holland (2003), 291.
57 Cit. Holland (2003), 42.
58 Cf. Beekman/ Grüttemeier (2005), 8.
59 Cit. Holland (2003), 63.
60 Cit. Holland (2003), 43.
61 De kranten bijvoorbeeld waren eensgezind in hun lof voor Queensberry en in meer of minder
grote mate kritisch ten opzichte van Wilde. De National Observer schrijft bijvoorbeeld op 6
april 1895: ‘There is not a man or woman in the English-speaking world possessed of the treasure
of a wholesome mind who is not under a deep debt of gratitude to the Marquess of Queensberry
for destroying the High Priest of the Decadents.’ Cit. Foldy (1997), 55. Dezelfde morele en
idealistische kijk op literatuur was ook dominant in de Franse pers rond het proces tegen Flaubert.
Cf. Haynes (2005).
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63 Vgl. Renders (1998), 413vv.
64 Cf. Hof Leeuwarden, dossiernummer PL0150/00-001543 - met dank aan het Hof voor de
toestemming om het dossier te mogen inzien. Volgens Klinkhamers raadsman Willem Anker
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wel degelijk gebruik van het manuscript van Woensdag gehaktdag en citeert daar uit (cf. Meijer
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5% fictie (cf. Meijer (2004), 31).
70 Proces-verbaal ter terechtzitting van de arrondissementsrechtbank te Groningen. Het door Anker
aangehaalde citaat komt in de gepubliceerde versie van Woensdag gehaktdag niet meer voor.
Wel treft men daar uitgebreide passages van dezelfde strekking aan, zoals het hoofdstuk ‘Ode
aan Hannie’ (Klinkhamer (2007), 63-75). Ook de uitdrukking ‘mea culpa’ duikt in de context
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(2007), 191v. et passim.
74 Cf. Beekman / Grüttemeier (2005), 101.
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Recensies
Kennis-maken. Een bloemlezing uit de Middelnederlandse artesliteratuur.
Onder redactie van Orlanda S.H. Lie en Lenny M. Veltman
(Artesliteratuur in de Nederlanden 6), Hilversum 2008. ISBN
978-90-8704-052-9. Prijs: € 25,-.
Das Florilegium aus der mittelniederländischen Artesliteratur stellt zwölf
Textausschnitte aus verschiedenen Wissensgebieten mit Einleitung und Übersetzung
zusammen, denen eine allgemeine Einführung der Herausgeber vorangestellt ist. 21
größere Abbildungen aus den Textzeugen, die Illustrationen oder Auszüge aus den
Texten und Registern wiedergeben, runden die Präsentationen ab; kleinere
Abbildungen der zwölf Tierkreiszeichen aus einem Haager Manuskript bereichern
die Wiedergabe eines Zodiologium-Fragments. Die Einführung zeigt zunächst, dass
schon im Mittelalter um eine sinnvolle Einteilung der Artes in klar definierte
Kategorien gerungen wurde und unterschiedliche Grenzziehungen in der
Systematisierung der Wissenschaften vorgenommen werden konnten. Moderne
Überlegungen, die auch für den Bereich der niederländischen Literatur an die
Klassifikation des Germanisten Gerhard Eis anschließen, führten die Herausgeberin
des Repertoriums der mittelniederländischen Artesliteratur (Utrecht 1989), Ria
Jansen-Sieben, zu einer pragmatischen Entscheidung und zur Aufnahme aller Texte,
die nützlich und belehrend sind und keine unterhaltenden, ästhetischen oder religiösen
Ziele verfolgen. Basis für die Beschäftigung mit der mittelalterlichen und
frühneuzeitlichen Artesliteratur bilden etwa 900 erhaltene Handschriften und eine
Unzahl überlieferter Drucke. Vergleichszahlen zur Texttradition belegen ihren
Stellenwert auf dem literarischen Markt, die ihr bei einem deutlichen Vorrang für
religiöses Schrifttum eine dreimal größere Verbreitung als fiktionaler Literatur
bescheinigen. Im Zusammenhang mit der Intention des volkssprachlichen
Wissensschrifttums und dem zu erreichenden Publikum wird sein Verhältnis zur
lateinischen Tradition in den Blick genommen, die historisch sehr viel weiter
zurückreicht, aber nicht allein seine Grundlage bildet; denn in der aufkommenden
volkssprachlichen Schriftlichkeit finden lateinisches
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Wissen und mündlich überlieferte Kenntnisse zusammen. Allgemein stellen viele
Wissenstexte in Volkssprache Vereinfachungen lateinischer Gelehrsamkeit dar; doch
gibt es auch Textbeispiele, die ein anspruchsvolles Publikum fordern. Annelies van
Gijsen stellt im vorliegenden Band mit dem Genter Boethius einen Text vor, der
beim Leser ein gutes Maß an Vertrautheit mit dem Gegenstand voraussetzt.
Ihre Übersicht zu den vorgestellten Texten, die den Laien Gott und seine Schöpfung
erläutern sollten, teilen die Herausgeber in verschiedene Wissensgebiete auf. Dem
Bereich der Astronomie und Astrologie werden zwei Kapitel zugeordnet. Joris
Reynaert beschäftigt sich in seinem Beitrag mit Tierkreiszeichen und zieht dazu
mehrere Textzeugen heran: Neben das abgedruckte Fragment eines handschriftlichen
Zodiologiums aus der Leidener Universitätsbibliothek stellt er als Beilagen zwei
lateinische Texte zu den Tierkreiszeichen, die auf den irdischen Jahresverlauf und
die Jahreszeiten bezogen werden. Sie lassen auch Vorhersagen auf den Lebensweg
der Menschen zu, die unter ihnen geboren sind. Damit ergibt sich ein Zusammenhang
mit der Zeichnung der Hände, deren Auslegung die Chiromantie lehrt. Damit ist die
Grenze zu den artes magicae überschritten, und der von Vincent Krah und Orlanda
Lie vorgestellte Text unterlief mögliche Kritik mit dem Hinweis, dass die
Handlesekunst ohnehin nur Gottes Werk offenbarte und die Erfüllung von
Vorhersagen letztlich in seiner Hand läge. Zum Bereich des menschlichen Körpers
stellt Johanna Maria van Winter eine Gesundheitslehre vor, die in der mittelalterlichen
Humoralpathologie gründet. Schon in der Einführung wird der Zusammenhang
zwischen den vier Elementen, den vier Körperflüssigkeiten und -zuständen sowie
den vier Temperamenten erläutert. Die von Fabiola van Dam eingeführten
Badevorschriften gehören zu einer Übersetzung des Regimen sanitatis und behandeln
das richtige Baden mit seinen Auswirkungen auf die menschliche Befindlichkeit.
Die beiden Texte, die Wissen über Frauen vermitteln wollen, zielen auf zwei sehr
unterschiedliche Gruppen: Der von Jenny Mateboer bearbeitete Druck Der Vrouwen
Natuere ende Complexie will Männern Mittel an die Hand geben, Frauen und ihr
Verhalten nach der Temperamentenlehre richtig einzuschätzen. Neeltje Rietveld-de
Jong stellt dagegen eine Unterweisung für Hebammen vor, die von der
Schwangerschaft bis ins Säuglingsalter reicht und neben medizinischen Praktiken
auch rechtliche Aspekte der Geburtshilfe und der Nachsorge berücksichtigt.
Unter den enzyklpädischen Werken sind sehr unterschiedliche Texte
zusammengestellt: Saskia Bogaart führt in das Lapidarium aus der ins Niederländische
übersetzten Enzyklopädie De proprietatis rerum des Batholomäus Anglicus ein. Eine
mittelalterliche Beschreibung der Welt einschließlich der fremden Randvölker steuert
Nolanda Klunder aus dem mittelniederländischen Artes-Lucidarius bei. Orlanda Lie
geht der Frage nach, ob es mittelalterliche Enzyklopädien für Frauen gegeben hat.
In den vorgestellten Texten tritt ein
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Ich-Erzähler gleichzeitig als Lehrer und Minnender auf; sie druckt die Brüsseler
Fragmente eines Textzeugen ab. An Faems und Lenny Veltman befassen sich dagegen
mit den letzten Dingen: Een vreemde ende seer wonderlike Pronosticatie ende
Prophetien vom Anfang des 16. Jahrhunderts macht das Ende der Welt für das Jahr
1524 aus. Der Blutregen von Stralsund des Jahres 1597 wird mit anderen
Naturkatastrophen des 16. Jahrhunderts zusammengesehen; noch heute sind 14
niederländische Berichte von europäischen Naturkatastrophen im Druck bewahrt,
die zu der Zeit umliefen. Sie wurden damals als Vorboten der Endzeit interpretiert.
Schließlich wird Annelies van Gijsens Beitrag zur Alchemie bereits im
Zusammenhang mit der Rezipientenfrage eingeführt; die theoretische Abhandlung
gehört zu einer mittelniederländischen Übersetzung von Boethius' De consolatione
Philosophiae.
Die Beiträger bieten zu ihren Texten kompetente Einführungen, die auf knappem
Raum die wesentlichen Fakten zur Tradition, Intention und Rezeption versammeln.
Diese sind teilweise von einer sehr persönlichen Note geprägt, die die Lektüre
vergnüglich werden lässt; plausible Spekulationen zu den Texten regen darüber
hinaus zum Nachdenken an. Der bereits in der allgemeinen Einführung angesprochene
Zusammenhang mit der lateinischen Literatur wird jeweils eingängig beleuchtet.
Damit ist in ein sehr heterogenes Textspektrum eingeführt, das von fünf
handschriftlich bis ins späte 15. Jahrhundert überlieferten Verstexten und von sieben
Prosatexten, die von 1485 bis 1597 gedruckt wurden, gebildet wird. Der einzige
Kritikpunkt zu dem informativen Band zielt auf die mangelnde Begründung der
Auswahl. Zwar ist die Artes-Überlieferung in Handschrift und Druck kursorisch
umrissen; die Repräsentativität der gebotenen Auswahl wird aber nicht angesprochen.
Die in der Einführung vorgestellte Systematik ist mehr als fragwürdig; denn die
Lektüre der abgedruckten Texte zeigt sehr schnell, dass der menschliche Körper und
seine Funktionen im Vordergrund stehen. Trotz dieses Desideratums bleibt eine
ansprechende Zusammenstellung von mittelalterlichen und frühneuzeitlichen
Artes-Texten, die mit lesenswerten Einführungen und flüssigen Übersetzungen
versehen sind.
W. Günther Rohr (Universität Koblenz-Landau)
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Het leven van de heilige bisschop Sint Ludger. De Middelnederlandse tekst
uitgegeven, hertaald en ingeleid door Ludo Jongen (met een facsimile van
het handschrift). Hilversum: Verloren 2009. 96 p., geïllustreerd (deels in
kleur). Middelnederlandse tekstedities 11. ISBN 978-90-8704-089-5. Prijs:
€ 13,-.
Vergeleken met zijn illustere voorgangers Willibrord en Bonifatius, heeft Ludger
(ca. 742-809) zich in Nederland nooit in een grote populariteit mogen verheugen.
Hoewel er in ons land nog enkele plekken te vinden zijn die herinneren aan de verering
van deze eerste missionaris van eigen bodem, is de aandacht voor hem bij onze
oosterburen (met name in de regio Münster) groter dan hier. Dat is niet zo
verwonderlijk als we bedenken dat Ludger, na enige tijd in Friesland als
evangelieprediker werkzaam te zijn geweest, het Duitse bisdom Münster stichtte om
van daaruit zijn bekeringsactiviteiten voort te zetten. Ook de schaarse literaire bronnen
die - in de vorm van Latijnse vitae (heiligenlevens) - ons iets vertellen over Ludger's
leven en werken, zijn afkomstig uit een Duits klooster dat Ludger gesticht had in de
buurt van Münster (Werden).
Dat er ook een Middelnederlands heiligenleven over Ludger is geschreven, was
tot nu toe niet bekend. Ludo Jongen ontdekte de tekst in een laat vijftiende-eeuws
handschrift, dat afkomstig blijkt uit de kring van de Moderne Devotie (i.c. het
Amersfoortse Sint-Aegtenconvent). Dit handschrift, dat thans bewaard wordt in de
Koninklijke Bibliotheek van Brussel (onder signatuur KB 19408-9), bevat een
verzameling van 31 heiligenlevens in het Middelnederlands, waaronder dat van
Ludger, een unieke tekst waarvan geen andere Middelnederlandse versie bekend is.
Waarschijnlijk niet toevallig i.v.m. de twaalfhonderdste sterfdag van Ludger op
26 maart 2009, bezorgde Jongen begin 2009 niet alleen een kritische editie van dit
heiligenleven, maar maakte ook een hertaling van de tekst in modern Nederlands.
Door toevoeging van een facsimile van het handschrift krijgt deze editie zeker een
meerwaarde en maakt haar bijzonder geschikt als collegemateriaal voor b.v.
letterenstudenten. Toch zal dit boek - mede door
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Jongen's vlotte taalgebruik en de talrijke illustraties die de tekst markeren - zeker
zijn weg vinden naar een veel breder lezerspubliek dan dat van wetenschappers.
Het leven van de heilige bisschop Sint Ludger - deel 11 in de reeks
‘Middelnederlandse tekstedities’ - wordt geopend met een kort ‘Ten Geleide’ van
de Duitse mediëvist Arnold Angenendt, die zelf ook uitgebreid onderzoek deed naar
Ludger. Daarna volgt een zeer toegankelijke introductie waarin Jongen Ludger plaatst
in een historische context. Ludger, een tijdgenoot van Karel de Grote, werd geboren
omstreeks 742, vermoedelijk in de buurt van Oud-Zuilen. Hij studeerde aan de
klooster- en domschool van abt Gregorius in Utrecht en vervolgens in York, Engeland.
Vanaf 777 trok hij, op instigatie van Karel de Grote, als missionaris door het land
van de Friezen en de Saksen. Hij werd de eerste bisschop van Münster, stierf in
Billerbeck en werd begraven in Werden bij Essen.
Ludger's levensgeschiedenis is beschreven in een drietal vitae, daterend uit de
negende eeuw. De oudste (vita prima) is geschreven door Altfridus, een neef van
Ludger en evenals hij bisschop van Münster en abt van het klooster te Werden. De
andere twee vitae (vita secunda en vita tertia) zijn gebaseerd op Altfridus' vita prima,
maar de auteurs ervan hebben de tekst drastisch bewerkt. Dat is nog in sterkere mate
het geval bij het Middelnederlandse heiligenleven van Ludger dat ruim zeshonderd
jaar later door de reguliere augustinessen van het Amersfoorte Sint-Aegtenconvent
aan hun verzameling heiligenlevens is toegevoegd. Jongen laat zien, dat de anonieme
vertaler weliswaar nauwkeurig de Latijnse tekst van de vita tertia volgt, maar eigen
accenten legt. Zo laat hij wonderverhalen, die in de klassieke heiligenlevens een
essentiële rol spelen, weg of geeft of er een sterk verkorte versie van. Dat strookt,
aldus Jongen, met de opvattingen die de Moderne Devoten hadden over
heiligenlevens: niet het miraculeuze, maar het streven naar volmaakte deugdzaamheid
dat heiligen als Ludger tentoonspreidden, moest de lezers tot voorbeeld strekken. Na
de introductie volgt de teksteditie. Op de even bladzijden van de editie vindt men de
Middelnederlandse tekst. Paleografische/codicologische notities en emendaties zijn
gemarkeerd en worden onderaan de pagina verantwoord. Helaas verspringen op een
aantal plaatsen (pp. 58-68) de genummerde voetnoten en lopen daardoor uit de pas
met de pagina's waarnaar ze verwijzen. Op de oneven bladzijden staat de
corresponderende hertaling in modern Nederlands, in de voetnoten rijkelijk voorzien
van additionele informatie. Ter wille van de leesbaarheid heeft Jongen zijn hertaling
opgedeeld in 15 hoofdstukjes, voorzien van tussenkopjes. Bovendien zijn sommige
lange zinnen uit de Middelnederlandse tekst in de hertaling in kleinere eenheden
gesplitst. Dit draagt zeker bij aan een vlot leesbare tekst.
In een korte ‘Verantwoording’ (p. 87) geeft Jongen inzicht in zijn werkwijze t.a.v.
de transcriptie van de tekst en de hertaling ervan in modern Nederlands, maar nadere
informatie over de bijgevoegde facsimile ontbreekt. Dat er gekozen is voor een
(zwart-wit) afdruk in
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een aanzienlijk kleiner formaat dan dat van het handschrift zal ongetwijfeld te maken
hebben het feit dat de uitgaven die gepubliceerd worden in de reeks
‘Middelnederlandse tekstedities’ betaalbaar moeten blijven. Toch was een korte
toelichting hier op zijn plaats geweest. Desondanks, de geïnteresseerde lezer die de
moeite neemt om de facsimile van de Middelnederlandse tekst te raadplegen, zal het
ongetwijfeld niet ontgaan dat op een aantal plaatsen in het handschrift kopiistenfouten
gecorrigeerd zijn. Naast kleine verschrijvingen is er in twee gevallen (editie p. 74/
f84va, en p. 84/ f89vb) sprake van het twee maal achter elkaar noteren van dezelfde
zin (voor kenners: een ‘Augensprung’). Dit gegeven zou kunnen duiden op het gebruik
door de kopiiste van een legger, een voorbeeldtekst die afgeschreven kon worden.
Alhoewel Jongen hier verder geen informatie over geeft, zou dit een aanknopingspunt
kunnen zijn voor verder onderzoek.
Drie ‘Appendices’ (een handschriftbeschrijving plus inhoudsopgave (I), een korte
uiteenzetting over de vermoedelijke geboorteplaats van Ludger (II) en een
concordantie van de Middelnederlandse tekst en de vita tertia (III)), samen met een
bibliografie en een namenregister besluiten deze editie.
Wat de technische uitvoering van de editie betreft zou het boek gewonnen hebben
bij een zorgvuldige eindredactie. Naast de hierboven reeds genoemde verspringing
van voetnoten ontbreken er op diverse plaatsen paginanummers, en doen zich slordige
taal- c.q. typefouten voor (b.v. ‘hij [ ] verteld’, p. 7, en diebaren, p. 16). Deze
‘afwerkingsfoutjes’ doen echter niets af aan mijn inhoudelijke waardering voor
Jongen's editie, die zonder meer een kwalitatief waardevolle aanvulling vormt op de
reeds verschenen moderne edities van Middelnederlandse heiligenlevens.
Netty van der Kolk
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[2009/3]
Kellendonk, cultuurcriticus
Jaap Goedegebuure (Universiteit Leiden)
Abstract
After the secularization which, analogous to developments in western
culture as a whole, established itself in nineteenth and twentieth century
Dutch literature, a countermovement has recently been noticed. In the
works of several authors one sees a distinct religious and ethical
reorientation. This article focuses on the case of the novelist and essayist
Frans Kellendonk (1952-1990), who articulated his social, political and
religious ideas in a way which shows affinity with T.S. Eliot, Ezra Pound,
Percy Wyndham Lewis, F.T. Marinetti and H. Marsman, authors who were
part of the broad modernist movement during the period 1910-1930.
‘Wie in een maalstroom verzeild raakt komt niet tot rust voordat hij het
punt bereikt heeft waar hij in steeds engere kringen omheen heeft getold.’1

1. Inleiding
De ontkerstening van het autochtone deel van de Nederlandse samenleving is in
statistisch-demografisch opzicht onmiskenbaar. Steeds meer Nederlanders antwoorden
bij enquêtes dat ze niet behoren tot enige christelijke denominatie. Het is een
ontwikkeling die onder meer zichtbaar wordt in de toenemende leegstand en het
bouwkundig verval van kerkgebouwen, die ten prooi vallen aan de sloophamer of
de bestemming krijgen van wooncomplex, meubelhal of ‘multifunctionele ruimte’.
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In de Nederlandse literatuur gaf de keuze van het boekenweekthema ‘Mijn God’,
anno 1997, aanleiding tot anti-religieuze schotschriften van Peter Bügel, Maarten 't
Hart, Gerrit Komrij, Rudy Kousbroek, Michael Zeeman en anderen. In de tien jaar
die volgden deden ook Paul Cliteur en Anne Provoost hun duit in het atheïstische
zakje. Filosoof Herman Philipse was hen allen in 1995 al voorgegaan. De vraag is
dus of het trendgevoelige weekblad HP/de Tijd iets concreets te pakken had toen het
enige tijd geleden stelde dat God leeft, ook en misschien wel vooral in de letteren.2
Maar dat hij beantwoordt aan een duidelijk profiel valt moeilijk vol te houden, laat
staan dat hij herkenbaar is. Het zogenaamde ‘ietsisme’, dat wil zeggen het blijkens
sociologisch onderzoek wijdverbreide idee dat ‘er toch iets moet zijn’, ook al weet
men in de verste verte niet wat, is daar mede debet aan. De halfhartigheid die de
dichter en criticus H. Marsman anno 1926 laakte in de tijdgeest (‘Hij wil geen religie,
hij wil slechts religiositeit; hij wil God niet zooals hij is; hij wil hem, misschien,
onder duizenderlei dubbelzinnig voorbehoud, aangepast aan de eigen zwakheid, aan
het eigen subtiel clair-obscur, hij wil hem vaag, bedroefd, mistig, hij wil hem
modern.’3) is de afgelopen decennia alleen maar toegenomen. God is, om op een
anonieme middeleeuwer te variëren, een laaghangend wolkendek-van-niet-weten
waar honderdduizenden postchristenen met het grootste genoegen in ronddwalen.
Een populariserende publicatie die twee jaar geleden tot stand kwam onder auspiciën
van het Sociaal Cultureel Planbureau vat het mooi samen: er is minder kerk, maar
meer geloof.4 De meeste kerken lopen leeg, maar er zijn ook kerkgenootschappen,
niet zelden de meest orthodoxe, die tegen de verdrukking in groeien. Er is een sterke
aanwas van zogenaamde migrantenkerken, bezocht door Ghanezen, Polen en andere
landverhuizers. De islam neemt een relatief steeds sterker positie in. Er zijn
alternatieve levensbeschouwingen die schuilen onder de even wijde als nondescripte
paraplu van de New Age. Er zijn cross overs, bijvoorbeeld in de persoon van dichteres
Maria van Daalen, een katholieke bekeerlinge die zich in dezelfde periode dat ze
werd gedoopt liet wijden tot voodoopriesteres. Opvallend veel jongeren zeggen op
zoek te zijn naar religieuze inspiratie. Wat bij dit alles overweegt is een zeer
individualistische oriëntatie op alternatieve vormen van religiositeit en spiritualiteit,
waartegen de collectief beleefde religie van de traditionele kerkgenootschappen het
steeds vaker moet afleggen.
Wat de recente Nederlandse literatuur betreft: het mag misschien zo zijn dat diverse
schrijvers, Jan Siebelink op kop, met slechts een banddikte voorsprong op Renate
Dorrestein, publiekelijk hebben bekend dat zij het geloof der vaderen niet helemaal
los hebben kunnen laten; en het mag ook zo zijn dat enkele anderen, met name Willem
Jan Otten en Désanne van Brederode, zich nadrukkelijk manifesteren als belijdende
rooms-katholieken, dat wil nog niet zeggen dat de oude tijden geheel of nagenoeg
geheel terugkeren. Een groot verschil met het verleden is, om maar iets te noemen,
het veel lossere of dikwijls zelfs ontbrekende gezag waar kerkleiders aanspraak op
kunnen maken. Van de directieven en leefregels waaraan het Vaticaan vasthoudt,
plegen maar weinig Nederlandse katholieken zich iets aan te

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 14

183
trekken; net als veel andere christenen beleven zij het geloof als een persoonlijke
aangelegenheid.
Wat vandaag de dag in de socio-politieke context van het literaire veld ontbreekt
is het honderd jaar geleden sterk aanwezige fenomeen van de verzuiling. Anders dan
in het geval van schrijvers en kunstenaars die zich in de eerste helft van de twintigste
eeuw tot de Moederkerk bekeerden (ik denk bijvoorbeeld aan Frederik van Eeden,
Jan Toorop, Pieter van der Meer de Walcheren en Otto van Rees) is er voor Otten
en Van Brederode geen specifieke katholieke niche binnen het literaire veld
beschikbaar. Voor 1940 daarentegen konden er nog serieuze literaire tijdschriften
worden gefundeerd op rooms-katholieke dan wel protestants-christelijke
uitgangspunten. De gemeenschap en - zij het in beduidend mindere mate Opwaartsche wegen fungeerden als podia voor auteurs die, als apologeet, als
bekeerling of op z'n minst als meelevend gelovige, hun werk tot een getuigenis wilden
maken. Katholieke schrijvers als Engelman en Van Duinkerken en protestantse
auteurs als Willem de Mérode en Gerrit Achterberg stonden tijdens de jaren twintig
van de vorige eeuw in de voorste gelederen van de twee genoemde tijdschriften en
hebben zich tot op heden in de canon weten te handhaven.
Naast een verzuild literair-tijdschriftenbestel was er voor 1940 ook sprake van een
verzuilde en getalsmatig nadrukkelijk aanwezige literatuurkritiek. Wanneer we ons
beperken tot confessionele representanten, dan zien we aan katholieke zijde, naast
de al genoemde Engelman en Van Duinkerken, J. van Heugten S.J. en Jos. Panhuysen,
en bij de protestanten Roel Houwink, K. Heeroma en C. Rijnsdorp. In vergelijking
daarmee opereren vandaag de dag recensenten van confessionele periodieken als het
Nederlands Dagblad, het Reformatorisch Dagblad en het literaire tijdschrift Liter
veel sterker in de marge van het literaire bestel, dat wat de literatuurkritiek betreft
wordt gedomineerd door NRC/Handelsblad, Vrij Nederland en de Volkskrant.
Wat de bewust voor hun geloof uitkomende katholieke dan wel protestantse
schrijvers van de eerste helft van de twintigste eeuw onderscheidt is hun ambivalente
houding tegenover de moderniteit. Eensdeels traden zij de door techniek en
wetenschap veroorzaakte onttovering van de wereld met een zekere berusting
tegemoet. Aan de andere kant - en dat geldt voor de katholieken in het bijzonder stelden zij daar de eenheid stichtende dan wel eenheid herstellende zingeving van
de kunst tegenover. Daarmee liepen ze in de pas bij die modernistische opvattingen
aangaande de verhouding tussen leven c.q. werkelijkheid versus kunst, opvattingen
die inhouden dat de kunst vanwege haar creatieve potenties bij machte is een diepere
zin aan de werkelijkheid toe te kennen. Een dergelijke poëtica laat zich namelijk
zonder veel problemen combineren met de traditioneel-christelijke dogmatiek die
uitgaat van de dialectiek van het aardse hier en nu versus Gods eeuwigheid.5
Vooral jong-katholieke auteurs als Jan Engelman en Anton van Duinkerken
articuleerden krachtig het aan de neo-thomistische filosoof Maritain ontleende
standpunt dat alle kunst ten diepste het paradijs aanwezig stelt en dus goddelijk van
aard
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is. Daarbij moet overigens wel worden bedacht dat de kunst in de visie van Maritain
dan wel een zekere mate van autonomie mag genieten, maar dat zulks onverlet laat
dat de esthetiek wel degelijk raakt aan de ethiek. Als kunstenaar, zo luidt Maritains
scholastische redenering, beweegt de maker van een esthetisch artefact zich niet in
het domein van de zedelijkheid, als mens echter wel. Esthetiek en ethiek zijn hooguit
te onderscheiden, niet te scheiden.6
Wie in de huidige ontwikkelingen een herhaling wil zin van wat zich tussen 1900
en 1940 in West-Europa voordeed, zal de literaire vertegenwoordigers van het
religieuze reveil moeten beoordelen op hun houding tegenover het
moderniseringsproces, waarvan de ontkerstening een in het oog springend aspect is.
Wat dat oordeel misschien in de weg zit is het wijdverbreide idee dat zowel de
moderniteit als de modernistische reactie daarop van gedaante en inhoud veranderd
zijn nu de westerse samenleving in haar postmoderne fase is komen te verkeren. De
oppositie tussen massa en elite, tussen civilisatie en cultuur en tussen amusement en
kunst zou volgens bepaalde cultuurhistorici7 zijn vervaagd, en daarmee ook de basis
van waaruit de humanistisch dan wel religieus geïnspireerde modernist de stilaan
inhumaan geachte moderniteit kan bekritiseren.
De these van de postmoderne wending mag dan misschien veel verdedigers vinden
(hier te lande bijvoorbeeld Ruiter en Smulders, auteurs van Literatuur en moderniteit
in Nederland 1840-1990), dat betekent niet dat het op dit moment ontbreekt aan
katholieke auteurs die net als de jong-katholieken van het interbellum uit naam van
een religieus geïnspireerd eenheidsdenken stelling nemen tegen de moderniteit en
de daarmee gepaard gaande teloorgang van een op morele en ethische tradities
gefundeerde sociale cohesie. De al genoemde Renate Dorrestein, die er de laatste
jaren geen geheim van heeft gemaakt dat haar roomse wortels haar nog altijd dierbaar
zijn, kan gelden als een - steeds sterker ethisch betrokken - representant van deze
tendens, en ook de door Ruiter en Smulders met de postmoderne camp vereenzelvigde
Gerard Reve, in wie ondanks al zijn schmieren een serieuze cultuurcriticus stak.

2. Nadere situering en vraagstelling
De markantste vertegenwoordiger van de hierboven geschetste tendens in de
Nederlandse letteren van de afgelopen drie decennia is zonder twijfel Frans
Kellendonk (1952-1990). Zowel in zijn verhalend werk als in zijn
politiek-maatschappelijke stellingnames articuleerde hij een vorm van cultuurkritiek
die in sommige opzichten een echo lijkt van de bezwaren tegen de moderniteit die
tijdens het interbellum werden verwoord door (al dan niet religieus geïnspireerde)
modernisten. In dit artikel wil ik nagaan waar die overeenkomsten in schuilen en in
hoeverre ze samengaan dan wel botsen met de eveneens aanwezige verschillen.
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Kellendonk vertoont immers ontegenzeglijk affiniteit met de postmoderne scepsis
die door veel beschouwers typerend wordt geacht voor het geestelijk en cultureel
klimaat van het laatste kwart van de twintigste eeuw.
In mijn analyse zal speciale aandacht uitgaan naar de noties moderniteit,
modernisme en ironie, drie onderling gerelateerde begrippen die in hun temporele
begrenzing en qua conceptuelisering niettemin van elkaar onderscheiden moeten
worden. Moderniteit staat voor een complex van maatschappelijke, politieke,
economische, culturele en artistieke krachten dat vrij kwam tijdens de Verlichting
en momentum kreeg door gebeurtenissen als de Franse revolutie van 1789. Het
complex droeg bij tot een mentaliteit en een habitus die zich op het breukvlak van
de achttiende en negentiende eeuw in toenemende mate zouden verspreiden onder
kunstenaars en intellectuelen. Kenmerkend daarvoor is de ambivalente houding
tegenover de moderniteit. Naast instemming met en fascinatie voor bepaalde aspecten
(democratisering, emancipatie en - op het vlak van de kunsten - een autonome, dat
wil zeggen niet van morele en ethische waarden vergezelde esthetiek) was er ook
sprake van een duidelijk gearticuleerd onbehagen (jegens diezelfde democratisering
en emancipatie en jegens de effecten van industrialisering en urbanisatie). Zeer
geprononceerd zou ze naar voren komen in het werk van Baudelaire.
In de verwoording van hun ambivalente gevoelens ten opzichte van de moderniteit
maken de romantici en postromantici gebruik van het middel van de ironie, zo frequent
dat het begrip ‘romantische ironie’ bijna synoniem is geworden met de hierboven
omschreven mentaliteit en habitus. In dit verband is het relevant melding te maken
van Kierkegaards reflecties op de ironie, die hij in verband brengt met het nihilisme,
een geestesgesteldheid die naderhand, op verwante maar ook onderscheiden wijze,
wordt erkend én bekritiseerd door Dostojevski en Nietzsche. De door romantici en
postromantici ingenomen posities werken door in de cultuurpessimistische en
cultuurkritische reflecties die we aantreffen bij twintigste-eeuwse modernisten als
T.S. Eliot, Ezra Pound, Wyndham Lewis en - wat Nederland betreft - Ter Braak en
Marsman, die zich dan ook regelmatig beroepen op hierboven genoemde wegbereiders
als Baudelaire, Kierkegaard, Dostojevski en Nietzsche.
In het nu volgende zal ik een antwoord proberen te geven op de vraag in hoeverre
Kellendonks kritiek op de moderniteit en haar gevolgen een reprise is van wat in dit
opzicht te vinden is bij zijn modernistische voorgangers, dan wel daarvan afwijkt.
Cruciaal daarbij is het bepalen van de aard en de functie van de door Kellendonk
gehanteerde ironie.

3. Modernistische cultuurkritiek
Kellendonk was prominent aanwezig in een gezelschap auteurs, op dat moment bijna
allemaal tussen de dertig en de veertig, dat in 1983 bijdroeg aan de essaybun-
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del over god, om meer dan een reden een publicatie van literairhistorisch belang.
Om te beginnen manifesteerde zich hier een pas aangetreden schrijversgeneratie, die
wel wordt geassocieerd met het tijdschrift De revisor dat in 1975 werd opgericht en
de eerste tien jaar van zijn bestaan het belangrijkste literaire podium in Nederland
was. Van de hier aanwezigen maakten Frans Kellendonk en Nicolaas Matsier deel
uit van de redactie8; Doeschka Meijsing en A.F.Th. van der Heijden hoorden tot de
kring van vaste medewerkers. Oek de Jong werd in dit stadium van zijn schrijverschap
vaak in een adem genoemd met andere Revisor-auteurs9, zelfs nu hij niets in het blad
publiceerde. Hij trad pas tot de redactie toe toen De revisor, poëticaal gezien, een
metamorfose had ondergaan. Joyce & Co alias Geerten Meijsing stond veel dichter
bij Maatstaf, en de man die het zevental completeerde, Kester Freriks, was in zekere
zin een partijloze buitenstaander.
Interessanter is het feit dat de zeven auteurs, in het besef dat ze de aflossing van
de wacht waren, zich wensten te uiten over hun visie op God en geloof. We mogen
aannemen dat uitgever Jeroen Koolbergen namens hen allen sprak toen hij zijn
inleiding begon met de vaststelling dat het ‘God is dood’-tijdperk (impliciet
vereenzelvigd met de jaren zestig) voorbij was. Met andere woorden: het taboe op
een onbevooroordeeld of positief gestemd spreken over de religie, dat gedurende de
jaren vijftig en zestig in leven was geroepen en bewaakt werd door invloedrijke
opiniemakers als W.F. Hermans, Rudy Kousbroek, Jan Blokker en anderen, werd
hiermee doorbroken. Daarmee stond Gerard Reve (die drie jaar eerder zijn spirituele
autobiografie en geloofsapologie Moeder en Zoon had gepubliceerd) niet langer
geïsoleerd.
In het essay ‘Beeld en gelijkenis’, oorspronkelijk geschreven als bijdrage aan over
god, maar achteraf gezien de eerste van een reeks overdenkingen aangaande het
verband tussen geloof en fictie, noemde Kellendonk zich een ‘blinde handlanger’
van God, belast met de opdracht zichzelf naar zijn beeld en gelijkenis te scheppen,
‘zoals Hij Zichzelf schept door mij’.10 Tegelijkertijd erkende hij dat de gave van het
geloof hem niet gegeven was, hoezeer hij dat ook betreurde. Mede daarom moet
Kellendonks godsbeeld in de eerste plaats worden beschouwd als een poëticale
constructie. Iets vergelijkbaars geldt voor zijn politiek-maatschappelijke ideaal van
de katholieke gemeenschap. In een uit 1984 daterend interview zegt hij daarover:
‘Ik ben in diepste zin katholiek, in mijn visie op de samenleving, dat wil zeggen, ik
geloof in een bestemming van de geschiedenis. Ik geloof in een samenleving die er
niet alleen op uit is de mensen materieel op hun gemak te stellen: het is onze taak
het koninkrijk Gods op aarde te vestigen, daar komt het wel op neer. [...] Je moet
mij niet zien als een honderd procent belijdend katholiek. Het katholicisme gaat
ervan uit dat er een organische gemeenschap bestaat die in haar geheel gebonden
wordt door het geloof. Als je het zo ziet kun je tegenwoordig niet meer katholiek
zijn. Voor mij is het katholicisme een ideaal van hoe mensen organisch kunnen
samenleven, een utopie.’
Bij de verschijning van Mystiek lichaam (1986) gaf Kellendonk een paar interviews
waarin hij zijn ideeën (die in de genoemde roman een prominente rol spelen) ver-
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der uitwerkte. In een vraaggesprek met Hans Maarten van den Brink stelde hij dat
zijn roman handelde over het diep in de mens gewortelde verlangen naar gemeenschap
en tegelijk over de angst ervoor, over utopieën en hun onmogelijkheid, over de
organische samenleving en haar teloorgang. Hij laakte de onverschilligheid van
regeerders ten aanzien van thema's als nationale identiteit en cultuur. Op Van den
Brinks tegenwerping dat de geschiedenis van de twintigste eeuw had laten zien ‘wat
er fout kan gaan als politici zich over Land en Volk druk maken’ volgde een heftige
reactie: ‘Het is armoeiig om er dan maar helemaal niet meer over te willen nadenken.
De luie suggestie dat er zoiets als een multiculturele samenleving zou kunnen bestaan
is even gevaarlijk als een eng nationalisme. Alsof mensen niet voor een groot deel
hun identiteit ontlenen aan de cultuur die hen omringt. Dat soort domheid, dat soort
goedbedoelde achterlijkheid - daar maak ik me nu zorgen om. Een straat waar men
op de ene hoek een katholieke kerk probeert te handhaven, op de andere een moskee
en nog een hindoetempeltje ergens in het midden, is een straat waar binnen de kortste
keren helemaal geen godsdienst en helemaal geen gemeenschap meer zullen zijn.’
In de - aanvankelijk door controverses bepaalde - discussie over Mystiek lichaam
ging tot nu toe betrekkelijk weinig aandacht uit naar het verband tussen Kellendonks
cultuurkritiek en zijn opvattingen inzake de godsdienst. Ook ontbrak en ontbreekt
het in de discussie rond Mystiek lichaam aan (literair-)historisch besef. Zo trok Ton
Anbeek wel een parallel tussen Kellendonks ambigu geformuleerde bezwaren tegen
de geest der eeuw en de al even dubbelzinnig geuite opinies aangaande orde en tucht
die de door Kellendonk bewonderde Bordewijk ten tijde van Hitlers opkomst
ventileerde (opinies die, om de parallel maar even door te trekken, de schrijver van
Bint kwamen te staan op een door Dirk Coster geuite beschuldiging van fascisme)11,
maar maakte hij geen melding van voorgangers die net als Kellendonk hun
cultuurkritiek inbedden in religieuze, sociale en politieke preoccupaties.
Toch zijn die analogieën er wel degelijk. Je treft ze tamelijk frequent aan in de
periode tussen de twee wereldoorlogen, het hoogtij van door Kellendonk bewonderde
modernisten als T.S. Eliot, Percy Wyndham Lewis en Ezra Pound. Die zagen in de
democratie een uitwas van de massamaatschappij, stonden min of meer sympathiek
tegenover het opkomende fascisme of onderwierpen zich, zoals Eliot, aan het gezag
van de kerk. Uitspraken van de expressionistische dichters Gottfried Benn en H.
Marsman laten een vergelijkbare tendens zien. Benn, die zich na Hitlers
machtsovername in 1933 zou conformeren aan de orde van het Derde Rijk, opteerde
voor een kunst die de stap moest zetten van de esthetiek naar het ritueel. Marsman
zocht enige tijd zijn heil bij het katholicisme, dat hem, net als trouwens het fascisme,
aantrok vanwege de hiërarchische gezagsstructuur. Maar het was uit naam van de
moderniteit, dat wil zeggen de overtuiging dat men ‘van zijn tijd’ moest zijn, dat hij
Rome verwierp. ‘Alle pogingen om oude culturen te doen herleven, om oude voor
te bereiden, zijn anorganisch en vergeefsch. Cultuur groeit, onbewust. Een nieuwe,
oorspronkelijke religie alleen kan de wereld herstellen.’12
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Opvallend genoeg beweerden Maritain en zijn volgelingen nu juist dat hun
katholiciteit, op het eerste gezicht in stelling gebracht tegen de seculiere uitwassen
van de moderniteit, een teken was van ultra-moderniteit. Een van die volgelingen,
Pieter van der Meer de Walcheren, zei het aldus: ‘Niets van het moderne leven is
ons vreemd, noch de geestelijke onrust, noch het machinisme. Alleen zien wij het
niet op zich zelf, als doel in zich. Wij willen het veroveren, dienstbaar maken, temmen
en leiden naar zijn plaats in de wereldorde.’13
Het loont de moeite nog wat langer bij Marsman stil te blijven staan, gegeven het
feit dat zijn politieke en maatschappelijke opvattingen zo na aan die van Kellendonk
verwant zijn. Kellendonks tegenover Van den Brink gelanceerde boutade dat hij
maar weinig op heeft met het ‘democratische kapitalisme en de permanente revolutie
die daarbij hoort’14 en zijn regressieve verlangen naar een feodale maatschappij waarin
hij zich eerder als priester of politieagent dan als schrijver gereïncarneerd zag, komt
aardig overeen met Marsmans visie als zou de desintegratie van de westerse
samenleving begonnen zijn met de ontplooiing van het individu. Gesouffleerd door
zijn vriend Gerard Bruning, radicaal-katholiek pamflettist15, situeerde Marsman deze
ontwikkeling ten tijde van de Renaissance, door hem beschouwd als de antithese van
het ‘cultureel verband der Middeleeuwen’, een verband dat gedragen werd door de
idee van een katholieke gemeenschap.
Het is precies hier dat Kellendonk Marsman - ongetwijfeld onbewust - de hand
reikte. Ook hij postuleerde de wenselijkheid van een organische gemeenschap die
bezield is door ‘een religieus ideaal, een metafysisch doel’. Het geloof moest ertoe
strekken een dergelijke utopie leven in te blazen. Zelf zei hij te geloven ‘in de
heilsgeschiedenis, dat we op weg zijn naar het paradijs’. En toen hij stelde dat hij
het als zijn taak zag Gods koninkrijk een paar stapjes dichterbij te brengen, toonde
hij nog eens aan dat hij ook hier verwant was aan de Marsman van ‘Paradise
Regained’, de aan Maritain schatplichtige dichter die zijn poëzie zag als een ‘imitatio
Dei’.16

4. Vrouwelijkheid-mannelijkheid
Kellendonks affiniteit met het modernisme blijft niet beperkt tot het aspect van de al dan niet met religieuze preoccupaties verweven - cultuurkritiek. Met name in
Mystiek lichaam wordt, bij monde van de personages, een fel debat gevoerd over de
verhouding tussen mannen en vrouwen. Magda Gijselhart beklemtoont de haars
inziens cruciale rol van het moederschap, haar homoseksuele broer Leendert steekt
van pure baarmoedernijd een tirade tegen zijn zuster af nadat hij van haar
zwangerschap heeft vernomen. Leenderts beschimpingen zijn, heel karakteristiek
binnen dit parodistische discours, gemodelleerd naar het Wees Gegroet, het
rooms-katholieke gebed dat gericht is tot Maria, de incarnatie van het door de kerk
geheiligde moederschap.
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In de controverse tussen Magda en Leendert resoneren andere, onderling nauw met
elkaar verbonden tegenstellingen: natuur-cultuur, leven-kunst, leven-dood en
heteroseksualiteit-homoseksualiteit. Hoewel er in dit - tamelijk kakofonisch klinkende
- koor van ideeën en opinies geen partij gekozen wordt voor deze of gene stem17, valt
wel op dat Magda's bijdragen aan het debat veel sterker worden onderworpen aan
de strategie van karikatuur en parodie dan de interventies van Leendert. Magda is,
in de visie van de verteller, een ‘spraaklokomotief’18, wat zich stilistisch vertaalt in
een manier van praten die ook orthografisch, dat wil zeggen zonder gelede syntaxis
en zonder leestekens, voortdendert. Criticus Rob Schouten zag er zowaar een
persiflage op de écriture féminine in.
Karikaturaal en grotesk is ook de visie op de vrouw die zich manifesteert bij de
Wild Boys, een in New York residerende groep schilders wier werk Leendert als
criticus en kunsthandelaar begeleidt. De door hen gepraktiseerde mannenliefde wordt,
met een positieve draai aan een van Magda's snierende uitvallen aan Leenderts adres,
getransformeerd tot ‘seksuele ruimtevaart’ en gepersonifieerd in jonge homoseksuele
krijgers die het opnemen tegen hun ‘aartsvijandin Sooperwoman en haar
ontzagwekkende tillen’.19
De representatie van vrouw en vrouwelijkheid in Mystiek lichaam doet denken
aan de misogyne visie die Wyndham Lewis articuleert in de door Kellendonk vertaalde
roman Tarr (die met zijn hang naar het groteske vooruitloopt op Mystiek lichaam),
aan Otto Weininger die in Geschlecht und Charakter (1903) de vrouw neerzet als
een door lust gedreven demon die irrationaliteit en destructie belichaamt, aan de
futurist Marinetti die zei te strijden ‘tegen moralisme, feminisme en tegen iedere
soort opportunistische of vulgaire lafheid’20, en - alweer - aan Marsman, dichter van
regels als ‘Schrijden / goed soldaat zijn / trommelvuursein inniger beminnen / dan
de schaduw van de blondste vrouw’.
Al deze modernisten zien de vrouw vanwege haar seksualiteit als een bedreiging
voor de mannelijke autonomie. Gerald Inzenberg relateert deze vrees aan de door
hem geconstateerde verschuivingen in het vertoog over mannelijkheid. Hij ziet hier
een samenhang met het burgerlijk beschavingsoffensief van de negentiende eeuw
dat de man gaandeweg beroofde van de weerbaarheid waarop hij zich als potentiële
krijger kon laten voorstaan. Van belang hierbij is de context: Wyndham Lewis,
Marinetti en Marsman geven hun representaties van vrouwelijkheid versus
mannelijkheid de inbedding van een vertoog dat expliciet refereert aan oorlogsgeweld.
Kellendonk parodieert in Mystiek lichaam deze beeldvorming door het geweld jegens
Sooperwoman de setting te geven van een aan stripverhalen herinnerend
science-fictiontoneel.
De integratie van een element uit de lagere cultuur (de thematiek van het
stripverhaal) in een literaire roman kan worden opgevat als een manifestatie van
postmoderne ironie. Daarmee neemt Kellendonk afstand tot Marinetti en Marsman.
Zijn ironie is meer in lijn met het hiervoor gesignaleerde satirisch-groteske element
in Tarr en met de - instemmend geciteerde - karakteristiek die Wyndham
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Lewis zelf van Don Quichot geeft: ‘Mystiek en humoristisch als hij is, eigenlijk over
alles verbaasd, heeft hij de neiging om te aanbidden en te bespotten, om als een
doldrieste mot het komische en onbewuste licht dat hij ontdekt te achtervolgen; het
te beoorlogen en tegelijkertijd als een minnaar te liefkozen.’21 Hier zijn we uitgekomen
bij de met zichzelf strijdende en daarom ook onbeslisbare meerstemmigheid die een
roman als Mystiek lichaam eigen is, een meerstemmigheid die scherp contrasteert
met de tamelijk rechtlijnige stellingnames die Kellendonk zich in niet alleen in zijn
interviews maar ook in zijn essays veroorloofde. Deze polariteit van rechtlijnigheid
versus meerstemmigheid is karakteristiek voor de in zichzelf verdeelde, twijfelende
en zoekende denker die Kellendonk was.22

5. De veren van de zwaan
Kellendonks essaybundel De veren van de zwaan, uitgebracht in maart 1987, zou je
kunnen typeren als het belendend perceel van Mystiek lichaam. Er zijn tal van
uitspraken en overwegingen in te vinden die op de roman vooruitlopen, er commentaar
op leveren of stelling nemen tegen de kritiek die erover werd uitgestort. Daarom is
het onvermijdelijk niet alleen de hiervoor genoemde interviews, maar ook de essays
te laten meewegen in de interpretatie en de waardering van Mystiek lichaam, hoe
ambigu die roman vanwege de erin vervatte ironie en het complexe vertelperspectief
ook mag zijn.23
In De veren van de zwaan wordt met veel empathie, maar niet minder scherp en
kritisch, geschreven over de cultuurkritiek van de hiervoor genoemde Wyndham
Lewis en Ezra Pound, over hun radicaal confronterende maar ook wanhopige pogingen
om een uiteenvallende wereld met behulp van nieuwe waarden en nieuwe woorden
in de steigers te zetten. Wanneer je het uit 1985 daterende essay over Pound terugleest,
valt op dat Kellendonk in diens lot lijkt te voorvoelen hoe men naar aanleiding van
Mystiek lichaam weldra tegen hem te keer zal gaan: ‘het gaat niet aan om zijn poëzie
te prijzen en zijn politiek te verketteren - daarmee verbannen we de poëzie uit de
wereld.’24 Van de spoken en afgodsbeelden die hij waarneemt in Wyndham Lewis'
groteske universum (‘de verheerlijking van de natuurmens en het primitivisme in de
kunst, de verheerlijking van de jeugd en de infantilisering van de westerling, de
homocultuur en de verheerlijking van het vrouwelijke, de mechanisering van arbeid
en samenleving en het linksisme’) zien we er een aantal in Mystiek lichaam
terugkeren.25
Er is over de jonge Kellendonk beweerd dat hij een advocaat zou zijn van een
waarden- en normvrije esthetiek, een pleitbezorger van een postmodernistische
literatuur volgens het recept van De revisor, het tijdschrift waarvan hij lange tijd
redacteur was. Maar al in een vroeg stadium van zijn schrijverschap, ten tijde van
de (net als Mystiek lichaam in de geest van de apostel Paulus getoonzette) roman
Letter en geest (1982), keerde Kellendonk zich van de waardenvrije esthetiek af, om
zich
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in toenemende mate gepreoccupeerd te tonen met de samenhang van politiek en
poëzie en van stijl en metafysica.26 Van die bekommernis getuigen, nog sterker dan
de karakteristieken van Wyndham Lewis, Pound en Bordewijk, de in de afdeling
‘Oprecht veinzen’ bijeengebrachte stukken die je misschien wel ‘belijdenissen’ zou
mogen noemen. In ‘Idolen’ spreekt hij zich, uitgaande van een even verrassende als
ingenieuze interpretatie van het tweede van de tien bijbelse geboden, uit over de aard
van de menselijke scheppingen. Dat mogen geen afbeeldingen zijn die op een
bedrieglijke manier ‘net echt’ lijken terwijl ze dat helemaal niet zijn. Zulke realistische
representaties nodigen er immers toe uit om voor waar te worden aangenomen. Voor
je het weet aanbid je de afbeelding als was het een afgodsbeeld. En dat terwijl de
zogenaamde zekerheid die het realisme biedt het werkelijke mysterie verkleint, zo
niet kleineert. ‘Idolatrie is onwil om op de uitdaging van het mysterie in te gaan.’27
Kellendonks alternatief voor het even naïeve als arrogante geloof in het
werkelijkheids- en waarheidsgehalte van het realisme is de ironie, die - kenmerkend
voor de estheet die zich inmiddels een ethisch standpunt eigen gemaakt heeft - zich
doet gelden als artistieke stijl en als levenshouding. De ironie maakt zich kenbaar
op die momenten ‘dat een verhaal of een gedicht eerlijk bekent dat het van taal
gemaakt is’, bij wijze van (zie Mystiek lichaam) groteske vertekening of parodiërende
herschrijving, en in de relativerende distantie die de auteur neemt tot zijn personages.
Maar ironie is er ook in de aangelegenheden van het geloof. ‘Eerlijk gezegd kan ik
me de geestesgesteldheid van de gelovige alleen als ironie indenken, niet als het
hogere inzicht van een bevoorrechte. De gelovige heeft met nog wat gelijkgestemden
God verzonnen, en met hun allen doen ze vervolgens alsof die nuttige fictie echt
bestaat.’
We zijn hier uitgekomen bij de veelgeciteerde (en in kringen van verlichte
christenen naderhand zeer populair geworden28) paradox van het ‘oprechte veinzen’,
die merkwaardige mix van persoonlijke integriteit en kwaad geweten, die Kellendonk
in de laatste fase van zijn werk toeschreef aan de katholiek geworden barokdichter
Vondel. Blijkens zijn leerdicht Altaergeheimnissen zou Vondel maar al te goed
hebben beseft dat brood en wijn tijdens de eucharistie gewoon brood en wijn blijven.
Hooguit was hij bereid om van de dienstdoende celebrant aan te nemen dat ze voor
het moment van de consecratie lichaam en bloed van Christus waren. Zo immers wil
het de ironie van de kerk als religieus theater.29
Het is frappant dat Kellendonk zich in zijn meervoudige keuze voor de ironie niet
oriënteerde op een eigentijdse postmoderne filosoof als Richard Rorty, maar zijn
uitgangspunt nam bij een door de theologie verwaarloosd detail in een
joodschristelijke sleuteltekst. Daarmee ging hij, hoe tegendraads ook, te rade bij een
traditie waarzonder hij niet wilde noch kon leven en werken. Die ambivalente habitus,
waarin hij overeenkomt met zijn bewonderde modernisten, tekent hem eens te meer
als gelovige ongelovige, libertijns conservatief en geëngageerd scepticus, en
onderscheidt hem markant van zijn generatiegenoot Willem Jan Otten. Die mag
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dan soms door twijfel worden beheerst, dat verhindert hem niet zijn moeizaam
bevochten katholiciteit even eenduidig als gepassioneerd uit te dragen (waarbij dient
te worden bedacht dat Otten, anders dan Kellendonk, kan profiteren van een cultureel
klimaat waarin religiositeit en spiritualiteit, hoe vaag ook, beter gedijen dan enige
decennia terug, zulks ten spijte van de polemische schimpscheuten van tegenstanders
als Rudy Kousbroek en Atte Jongstra).

6. Moraal of geen moraal, dat is de kwestie
Het onbehagen in de (post)moderne cultuur dat Kellendonk in Letter en Geest en
Mystiek lichaam articuleert, spitst zich niet alleen toe op een individualisme dat
strijdig lijkt met de traditionele gemeenschapszin, maar zet ook vraagtekens bij de
rol die de homoseksualiteit in de cultuurcrisis speelt. De kwestie kwam ter sprake in
het al aangehaalde vraaggesprek voor NRC Handelsblad. Op de opmerking van Van
den Brink dat homoseksuelen kennelijk geen deel hebben aan het Mystieke Lichaam
nu ze buiten de natuurlijke ‘geschiedenis van het vlees’ (lees: de geslachtelijke
voortplanting) staan, antwoordde Kellendonk homoseksualiteit als uiterste
consequentie van mannelijkheid te zien. Als zodanig is het een uiting van
distinctiedrift die haaks staat op de idee van eenheid binnen de gemeenschap. Hij
aarzelde niet die (in zijn roman verbeelde) opinie als ‘een stukje cultuurkritiek’ te
karakteriseren en vervolgde na een interruptie van Van den Brink over aids als volgt:
‘De homoseksueel is vanouds sterk doodsgericht geweest, de dood is een
homoseksuele obsessie, en dat is door het uitbreken van deze ziekte alleen maar
aangescherpt. Ik heb in dit boek een aantal tegenstellingen zoals leven-dood,
kunst-voortplanting, lichaam-geest neergezet. Ik suggereer niet dat ze te maken
hebben met een andere tegenstelling, die tussen Goed en Kwaad. [...] Ik ben een
moralist, maar niet van de partijpolitieke soort, van de soort die graag met stenen
gooit om zichzelf zonder zonden te kunnen wanen. Ik zie het kwaad overal.’
In het interview met René 't Sas, dat dateert uit de periode dat er rond Mystiek
lichaam inmiddels een verhitte discussie was losgebarsten, met vermeend
antisemitisme als voornaamste aanleiding, hield Kellendonk wat de homoseksualiteit
betreft voet bij stuk. Hij herhaalde nog maar eens dat zijn roman een moreel oordeel
bevatte over de doodsdrift die de mannelijke homoseksueel eigen is en rechtvaardigde
daarmee het wrange slotaccoord, te weten Leendert Gijselharts ‘hoogliedje op de
dood’. Een minder zwart einde zou hem liever zijn geweest, maar ‘goed, Prul en
Pechman worden toch het leven ingestuurd. Ik laat een glimpje hoop op een huwelijk
in de zin van het verbond.’ En het is juist dat verbond dat Kellendonk zag als een
nog altijd vitale wortel van de westerse samenleving, ten spijte van de diepe crisis
waarin het denken erover en de waardering ervoor anno 1986 waren komen te
verkeren.
De interpretatieve commentaren op Mystiek lichaam die Kellendonk ten overstaan
van journalisten heeft geleverd zijn, zoals ik hiervoor al beklemtoonde, in
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hun morele implicaties een stuk eenduidiger dan de bewust geconstrueerde ambiguïteit
die zijn (door en door groteske) roman eigen is. Ze komen dicht in de buurt van de
christendemocratische ideologie aangaande het gezin als de hoeksteen van de
samenleving en de boutades van liberale respectievelijk socialistische politici Frits
Bolkestein en Job Cohen als zou het ‘bezield verband’ (een aan Marsman ontleende
frase) van de religie een tegenwicht kunnen bieden voor het verlies aan sociale
cohesie. Hetzelfde geldt voor het door Kellendonk geuite wantrouwen jegens de
multiculturele samenleving dat anderhalf decennium vooruitloopt op de stellingname
van sceptici als Pim Fortuyn en Paul Scheffer.

7. Besluit
Exegeten van Kellendonk hebben keer op benadrukt dat de hem afgenomen interviews
tegenstanders op een verkeerd spoor hebben gezet toen ze meenden dat de morele
oordelen aangaande huwelijk, homoseksualiteit en jodendom tot de concreet gemaakte
intenties van de roman behoorden. Mystiek lichaam zou in zijn meerstemmige
kakofonie op z'n minst meerduidig zijn, zo niet vatbaar voor de kwalificatie
‘onbeslisbaar’.30 Ze vinden Kellendonk zelf aan hun zijde waar die tegenover René
't Sas zei dat de tegenspraken en paradoxen van zijn boek voortkwamen uit het feit
dat de ten dode neigende eenheidsdrift van het uniformerende verbond wel degelijk
een vitale kracht belichaamt, terwijl de levensdrift van de distinctiedrang die de
homoseksueel aankleeft steriel blijft. Zo gaat dat nu eenmaal met antithesen: je kunt
ze naar believen om en om draaien, net zo lang tot ze van jasjes hebben gewisseld.
Toch voel ik het meeste voor de conclusie dat Mystiek lichaam, zonder te vervallen
in expliciete oordelen, de teloorgang van het Oude Verbond neerzet als een wrange
tragikomedie.
Kellendonk heeft niet veel te raden gelaten over de - overigens met leedvermaak
gemengde - spijt waarmee hij tegen het verlies van eeuwenoude tradities en
zekerheden aankeek. Dat hij niettemin toch een voorbehoud bleef maken wanneer
het ging om de aanvaarding van de religieuze grondvesten van dit soort zekerheden,
is kenmerkend voor de scepsis die hem doet kennen als een kind van de twintigste
eeuw. Die eeuw mag dan cultuurhistorisch zijn verkaveld als een overgangsgebied
tussen modernisme en postmodernisme, toch laten de afgelopen honderd jaar zich
kennen als een eenheid onder de paraplu van de tweespalt. Kellendonk is daarvan
een karakteristieke representant, omdat hij het modernisme in zijn formeel-esthetische
kanten omarmde en bovendien de levensbeschouwelijke twijfels van de modernisten
tot de zijne maakte. Niettemin begon hij al hoe meer
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bezwaar te maken tegen de ideologie van de modernisten, die, meestal tegen beter
weten in, hun hoop vestigden op een nieuwe samenhang en een nieuwe zin.31
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Ontworsteling en ontworteling
Kleine verhalen achter een groot verhaal over religie
Marit Monteiro (Radboud Universiteit Nijmegen)
Abstract
The recent come-back of master narratives illustrates the political turn in
the historical discipline. Poststructural and postmodernist theoretical
approaches to history in the past decades have resulted in plural or even
fragmented views on the past that are not considered helpful in the search
for a coherent national identity. In response to the call for grand and
coherent views on the Dutch and their history, a new historical canon was
presented in 2007. This canon illustrates the central role of Christian
religion in the grand narrative of the Dutch past - a past that is definitely
over in a country that profiles itself as secularized. Although this view on
religion fits in smoothly with the - by now discredited - secularization
thesis it reflects only a partial view on religion and does not account for
expressions and meanings of religion beyond the church-based institutions.
Historians, historians of religion in particular, have to come to terms with
the often capricious role of human agency in religion, in past and present.
Contemporary literature, I argue in this article, provides ‘small stories’ of
belief and faith that help to re-conceptualize religion as dynamic, lived
religion that defies the existing master narrative.

1. Inleiding
Sinds 2006 is historisch Nederland in de ban van de canon, die in opdracht van
toenmalig minister van Onderwijs en Wetenschappen, Maria van der Hoeven,
ontwikkeld moest worden door een commissie onder voorzitterschap van de Utrechtse
mediëvist Frits van Oostrom. Historici ventileerden per kerende post hun aarzelingen
bij een in hun ogen politieke instrumentalisering van het verleden.1 De
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nieuwe commissie haastte zich bij monde van haar voorzitter te zeggen dat van zo'n
instrumentalisering - de inzet van het verleden als onderdeel van een neonationale
identiteitspolitiek - natuurlijk geen sprake kon zijn. Die geruststelling strookte
misschien wel met de wijze waarop de commissie haar opdracht opvatte, maar toch
niet helemaal met de ‘political turn’ die minister Van der Hoeven wel degelijk
beoogde. Want de opdracht om een canon te ontwikkelen is moeilijk los te zien van
de politieke agenda die nog altijd het teken staat van sociale cohesie in de
multiculturele samenleving die Nederland sinds de jaren vijftig is geworden. 9/11
en de moord op Theo van Gogh hebben erin geresulteerd dat politiek en beleidsmatig
niet langer wordt ingezet op het versterken van die cohesie door multiculturaliteit
als gegeven te erkennen en tempo- en gradatieverschillen in integratie van mensen
met een andere dan de Nederlandse culturele achtergrond te respecteren. Integendeel,
de Fortuyn-revolte van 2001 en 2002 heeft politici en beleidsmakers op het spoor
gezet van een nadrukkelijker bezinning op Nederlandse ‘eigenheid’. In deze visie
gelden Nederlanders eenvoudigweg als culturele meerderheid waaraan culturele
minderheden zich zullen moeten aanpassen, alvorens op erkenning en respect te
kunnen rekenen. Dat was zo in de jaren vijftig toen het ging om de invoeging van
Indische Nederlanders en Molukkers,2 in de jaren zestig toen de eerste zogeheten
gastarbeiders uit Zuid-Europa hier kwamen,3 en dat moet - na een intermezzo van
een inmiddels als te soft gekwalificeerd beleid gericht op de multiculturele
samenleving in de jaren tachtig en negentig - weer zo worden. De politiek verwacht
met andere woorden heil van een heldere, overzichtelijke historische canon, waarin
de pluraliteit van de samenleving vroeger en nu enigszins wordt gladgestreken. Zo'n
canon zou de nationale identiteit versterken, die op haar beurt weer de sociale cohesie
in Nederland zou bevorderen. Twee aannames die, zo heeft canondeskundige Maria
Grever betoogd in haar bijdrage aan de bundel Controverses over de canon, op niets
gestoeld zijn.4
Natuurlijk speelt dit vraagstuk van moderne varianten van geheugen- of
geschiedenispolitiek niet alleen in Nederland, maar ook - en misschien wel in
verhevigde mate - in Frankrijk en Engeland.5 De canon van Nederland6 markeert de
rentree van de grote verhalen of master narratives, die sinds de jaren zestig onder
druk waren komen te staan door democratiseringsbewegingen in de
geschiedbeoefening. Klasse, sekse, etniciteit, leeftijd, culturele achtergrond of seksuele
voorkeur gaven invulling aan het toen nieuwe credo ‘history from below’, dat kritiek
oefende aan de dominante politiek-institutioneel georiënteerde geschiedenis van
grote, witte mannen en hun machtspolitiek. Deconstructie, wetenschappelijke twijfel,
kritische zin en cultureel relativisme zijn sindsdien in de geschiedwetenschap de
boventoon gaan voeren.7 Resultaat was een haast eindeloze vermenigvuldiging van
meerstemmige en pluriforme verhalen, een fragmentering van geschiedbeelden die
onderling soms weinig tot geen samenhang vertonen.8 Tijd dus voor nieuwe grote
verhalen, laagdrempelig vorm gegeven, in een aantrekkelijke verpakking die brede
groepen, jong en oud, aanspreken.9 Nieuwe grote verhalen krijgen vorm in

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 14

199
dit spanningsveld van wetenschappelijk doorwrochte canondiscussies en een mediaal
gekapitaliseerde behoefte van mensen om geschiedenis directer te ervaren dan door
het geschreven woord mogelijk is.10
Àchter die verhalen kijken is zinvol om te zien wat niet verteld wordt, onderbelicht
blijft, gestereotypeerd of zelfs weggeschreven wordt. Religie is zo'n thema dat tamelijk
stilzwijgend is bijgezet bij de erfstukken van de Nederlandse geschiedenis. In elk
geval de christelijke religie wordt geassocieerd met een verleden dat voorgoed voorbij
is. Hier loopt het grote narratief van de Nederlandse geschiedenis vrijwel parallel
met dat van de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Voor beide geldt dat de verbinding
van religie met het verleden in dienst staat van een groter narratief van Nederland
als moderne, seculiere natie op christelijke grondslag waarin geloven een persoonlijke
keuze is, die lang niet iedereen meer maakt en die in toenemende mate ook buiten
institutionele, kerkelijke kaders kan worden beleefd. Deze situatie wordt
gecontrasteerd met ‘vroeger’, toen iedereen in Nederland gelovig en kerkelijk actief
zou zijn geweest. In dit narratief wordt religie vanzelfsprekend en onuitgesproken
gedacht in verbintenis met normatieve kaders belichaamd door kerk en ambtsdragers,
en niet geduid vanuit ervaring of beleving.
Recent historisch onderzoek laat zien dat dergelijke visies op religie in het verleden
neigen naar een karikatuur, die vooral dienstig is om definitief af te rekenen met dat
verleden. Daarmee is de vraag hoe we religie eigenlijk kunnen of mogen
conceptualiseren nog nauwelijks beantwoord. In deze bijdrage leg ik ‘kleine verhalen’,
literaire verbeeldingen van geloof en geloven, naast het ‘grote verhaal’ of master
narrative over religie in Nederland. Die kleine verhalen bieden historici
aanknopingspunten om de betekenis van religie vroeger én nu te denken als wat in
de mentaliteitsgeschiedenis als ‘geleefd geloof’ is aangeduid, vanuit het perspectief
van gelovigen: om zicht te krijgen op in aanleg christelijke thema's in verhalen die
niet direct aan kerken als instituut zijn gekoppeld, en om te zien hoe die thema's, die
wortelen in christelijke kernwaarden als barmhartigheid, los van zulke institutionele
inkaderingen vorm en betekenis krijgen in het handelen van mensen.

2. Rol van religie in courante constructies van ‘vroeger’
In het geaccepteerde narratief over Nederlands verleden markeert religie het contrast
tussen vroeger en nu. De canon van Nederland, die in oktober 2007 werd
gepresenteerd, laat dit treffend zien: na 1637, het jaar waarin de Statenbijbel
verscheen, wordt geen aandacht meer besteed aan religie in hoofdvensters van de
canon. De levensbeschouwelijke verzuiling tussen 1890 en 1960 heeft het niet tot
‘canonvenster’ geschopt. Achter deze invulling van de canon gaat geen expliciete
of vooropgezette visie op religie schuil.11 Ze draagt eenvoudigweg een liberale
signatuur, die niettemin een meer algemene verlegenheid onthult met christelijk (con-
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fessioneel) erfgoed in seculiere democratieën als de Nederlandse.12 Tegenzetten in
de vorm van een heuse ‘reli-canon’ hebben daaraan weinig kunnen veranderen, vooral
niet omdat ze in feite vanuit hetzelfde denkregister opereren, maar dan met
nostalgische en nostalgiserende vragen met betrekking tot ‘de toekomst van het
religieuze verleden’. Het beeld van dat verleden wordt als een vaststaand, inzichtelijk
gegeven wordt beschouwd,13 hoewel het nauwelijks strookt met de stand van de meer
cultuurhistorisch gerichte religiegeschiedenis.14
Iets van vroeger, verleden tijd - die visie op religie bevestigt de historische, maar
ook de literaire verbeelding van ‘vroeger’ als een tijdvak van een ‘heile Welt’ die
diep van religie doortrokken was. Aan die wereld zou in de jaren zestig door de
ontzuiling tamelijk abrupt een einde gekomen zijn. Op dat beeld is wel wat af te
dingen. Om dit te illustreren concentreer ik me in het navolgende vooral op de
geschiedenis van katholieken in Nederland. Historicus Paul Luykx heeft in zijn
bundel Andere katholieken bijvoorbeeld voor de periode 1900-1960 verduidelijkt
dat lang niet alle katholieken zich voegden naar officiële kerkelijke richtlijnen. Op
het terrein van seksualiteit, wetenschap en politiek was al ruim vóór de Tweede
Wereldoorlog in substantiële mate sprake van wat hij ‘onverzuild gedrag’ noemt.15
Neerlandicus Mathijs Sanders heeft Luykx' stelling in zijn proefschrift voor de
literatuur tussen 1870 en 1940 verder kunnen staven.16 Deze bevindingen tasten het
gekoesterde beeld van een diep verzuild en kerkbetrokken vaderland aan. Datzelfde
geldt voor het gegeven dat Nederland sinds de jaren twintig - met uitzondering van
de communistische landen - het hoogste aantal onkerkelijken kende. In de jaren
vijftig was het aantal onkerkelijken gegroeid tot ongeveer 20%. Dit betekent dat een
vijfde deel van de Nederlandse bevolking leefde zónder in aanraking te komen met
religieuze rituelen of godsdienstonderwijs. Belangrijke geledingen van de Nederlandse
samenleving, zoals kunst en literatuur, ontwikkelden zich grotendeels los van
kerkelijke kaders of normering.17
De scherpe breuk met het verzuilde bestel - dat dus door Luykx en Sanders feitelijk
word genuanceerd - bevestigt het taaie algemene beeld van de jaren zestig als een
tijdvak waarin alles nieuw werd gemaakt. Een beeld dat ook in breder verband door
de historici Hans Righart en Piet de Rooy onder kritiek is gesteld.18 Zij wijzen erop
dat vooral het imago van de jaren zestig te winnen heeft bij een beeld van de jaren
vijftig als een gezapig en wat benepen decennium. Dergelijke historiografische
correcties blijken bestaande beeldvorming echter niet fundamenteel bij te stellen. Zo
is ook het geschiedbeeld van een diep verzuild Nederland tot in de jaren zestig een
langer leven beschoren dan recent onderzoek rechtvaardigt.19
Dit narratief is ook herkenbaar in de literatuurgeschiedenis en ik beperk me hier
even tot dat deel van de literatuurgeschiedenis waar ik vakmatig dichtbij sta, die van
de katholieke literatuur en katholieke literatoren. Literatuurwetenschapper Wam de
Moor nam alle hoofdstukken over katholieke literatuur voor zijn rekening in het
overzichtswerk Tot vrijheid geroepen. Katholieken in Nederland: 1946-2000 uit
1999.20 De door hem gehanteerde tijdsindeling en classificatie volgen een bekend
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sjabloon: van een naar vooroorlogs model verzuild literatuurconcept (door katholieken
voor katholieken, met Anton van Duinkerken als vaandeldrager) via een proces van
meervoudige ontvoogding (waarin de literaire kwaliteit voorop kwam te staan, onder
aanvoering van Kees Fens die vooral vanuit een culturele en niet dogmatische visie
op katholiciteit opereerde), een fase van een eigengereide omgang met het katholieke
dat ‘van huis uit katholieke schrijvers’ als onontkoombare entourage van het verleden
in hun werk lieten figureren (met Cees Nooteboom als nationaal en internationaal
aansprekende protagonist) tot de postchristelijke weemoed van heden ten dage, waarin
het eigenlijk ‘overleden christendom’ toch langs tal van wegen nog doorwerkt in de
literatuur (met Frans Kellendonk als meest markante representant). Deze ontwikkeling
laat zich korter samenvatten als een van ontworsteling naar een soort ontworteling
die leidt tot vormen van herwaardering van die wortels, benoemd als traditie.21

3. Geloof tussen instituut en ervaring
Dat beeld van ontworsteling verraadt hoezeer meer ervaringsgebonden of spirituele
dimensies van religie in de Nederlandse cultuurgeschiedenis en literatuur vaak buiten
beschouwing zijn gelaten als het gaat om de twintigste eeuw. Religie werd tot diep
in de jaren zestig vooral geassocieerd met institutionele kerken, met kerkelijke moraal
en officiële geloofsleer, met een kerkelijke stand die - althans aan katholieke kant zich vergaand bemoeide met domeinen die buiten de directe kerkelijke
verantwoordelijkheid lagen. Die associatie is zeker niet onterecht geweest en viel
ook in een vruchtbare voedingsbodem van een nationale transformatie tot ‘Nederland
gidsland’, waarbij een religieus-ethisch engagement losgezongen werd van kerkelijke
of theologische distincties.22 En de kerken zelf, die zich in het spoor van de
maatschappelijke vernieuwing in een plausibiliteitscrisis bevonden, konden hier
weinig tegenin brengen.
In die zin was er in twintig jaar tijd wel wat veranderd, als we bezien hoe Simon
Vestdijk in 1947 nog door theologen werd verguisd voor De toekomst der religie.23
In dit boek had hij zijn voordrachten over dit thema, gehouden in het gijzelaarskamp
Sint Michielsgestel, omgewerkt tot essays. Zelf beschouwde hij het thema en het
boek als een soort intermezzo met een vooral verstrooiende functie. De grondtoon
van het werk draait om religie of godsbeelden als menselijke projecties. Precies dat
was wat afzonderlijke religies - of het nu om christelijke stromingen dan wel het
boeddhisme ging, waar Vestdijk zeer in was geïnteresseerd - volgens hem met elkaar
gemeen hadden. Hij begaf zich met deze studie niet zozeer op het terrein van de
theologie, als wel op dat van de godsdienstpsychologie. Niettemin werd hij - een
verklaard ongelovige - door protestantse theologen teruggefloten: de dominees die
Vestdijk in zijn correspondentie met uitgever en bevriende literatoren als ‘dit tuig’
omschreef en van wie hij al genoeg last had gehad. Zij probeerden
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de schrijver uit het theologisch tuintje te weren, zoals Wim Hazeu treffend in zijn
Vestdijk-biografie schrijft.24 Daarmee bevestigden zij echter vooral zijn visie op het
geïnstitutionaliseerde christendom als principieel onverdraagzaam.
Hazeu beschrijft hoe Vestdijk genoot van de kritiek. Sterker nog, op dergelijke
kritiek had hij zelf nadrukkelijk geanticipeerd. Al eerder is opgemerkt dat De toekomst
der religie profetisch was doordat het preludeert op de ontkerkelijking en
deconfessionalisering vanaf de jaren zestig.25 Bovendien vestigde Vestdijk in zijn
persoonlijke weerwoord aan de theologen die schriftelijk de degens met hem kruisten,
de aandacht op wat nu de kern van religie is. Die draaide volgens hem - nogmaals:
de ongelovige - niet louter om de geest, maar ook om de stof. Tegenwoordig zouden
we zeggen: om het aardse als vindplaats van een immanente God. Maar de dogmatisch
geschoolde theologen van protestantse huize dachten daar eind jaren veertig duidelijk
anders over. Leken moesten het spreken over God maar liever aan de professionals
overlaten. Twintig jaar later waren de verhoudingen volkomen omgekeerd, waren
theologisch geschoolde ambtsdragers hun maatschappelijke invloed aan het verliezen
en vonden ze voor hun spreken over God steeds minder gehoor. Met het afscheid
van ‘domineesland’ en ‘pastoorsland’ schudden Nederlandse christenen institutionele
bindingen met de kerk waarin zijn waren geboren of getogen van zich af. Afscheid
van het instituut betekende voor menigeen ook een doodverklaring van God en een
meestal moeizaam vaarwel aan wat Hij en zijn representanten bewerkt hadden in het
eigen leven.
Haast een eeuw lang leek de secularisatiethese het passende grote verhaal om deze
ontworsteling te duiden. Inmiddels blijkt deze these, waarin technologische en
maatschappelijke vooruitgang sinds de Verlichting aan een voortschrijdende
rationalisering en ‘onttovering’ van het wereldbeeld wordt gepaard, onhoudbaar.26
Het lineaire karakter van die veronderstelde ontwikkeling blijkt empirisch onhoudbaar,
patronen van geloven blijken nationaal, maar ook regionaal en lokaal grote verschillen
te vertonen. Bovendien is inmiddels duidelijk hoezeer afzonderlijke disciplines, met
name de (religie)sociologie, zelf in hun vraagstelling, onderzoeksmethoden en
bijbehorend instrumentarium hebben bijgedragen tot de kracht van de
secularisatiethese.27
Religiehistorici zien zich sinds het verwerpen van de seculariseringthese geplaatst
voor de vraag hoe zij religie in het verleden kunnen conceptualiseren. Daartoe wordt
onder meer met bronnen en methoden gewerkt die niet gericht zijn op de werking
van de kerk als instituut, maar veeleer op de agency van gelovigen, gedifferentieerd
naar sekse, leeftijd, klasse, regionale herkomst. Literaire verbeelding kan, denk ik,
behulpzaam zijn bij de conceptualisering van religie in termen van beleving, van
ervaring, maar roept ook de vraag op welke betekenis religie in de literatuur heeft
en of er van zoiets als religieuze verbeelding of zelfs religieuze literatuur gesproken
kan worden.
In Nederland lijkt laatstgenoemde vraag nog maar weinig wetenschappers of lezers
bezig te houden, hoewel religie en religieuze onderwerpen in de literatuur
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het afgelopen decennium beslist weer salonfähig zijn geworden.28 Deskundigen
verschillen van mening over wanneer dit gebeurde. Volgens criticus en
literatuurwetenschapper Jaap Goedegebuure moet 1983 als keerpunt worden
beschouwd, toen de bundel Over God verscheen, waaraan onder anderen Oek de
Jong en Frans Kellendonk meewerkten.29 Hij verschilt hierin van mening met Liesbeth
Eugelink, die in haar vorig jaar verschenen studie Niets in mij gelooft dat: over religie
in de moderne Nederlandse letterkunde het omslagpunt juist bij het begin van de
jaren negentig legt. Beiden schrijven wel een voorname rol toe aan de al genoemde
Kellendonk. Eugelink werkt in haar boek de notie van gelovige verbeelding nader
uit, dat lezers en onderzoekers volgens haar voor een heuristisch probleem plaatst.
Een auteur als Willem Jan Otten, die zich begin jaren negentig publiekelijk tot het
rooms-katholicisme bekeerde, is in Eugelinks optiek niet meer los te zien van die
keuze. Wat hij schrijft, zal daarom door lezers altijd als een getuigenis worden
beschouwd. De ontvangst van zijn Specht en Zoon roept onmiddellijk de vraag op
of dat een bezwaar is, omdat lezeressen en lezers wel degelijk gevoelig bleken voor
de Ottens geloofstaal die in Eugelinks visie het eigenlijke heuristische probleem
vormt. Lezers komen volgens haar immers niet heen om het geloof van de auteur en
moeten wat ze lezen zelf ook enigszins geloven om te begrijpen wat de auteur wil
zeggen.
Dat is natuurlijk de vraag - de vraag zelfs die direct raakt aan de kern van de
kwestie hoe we religie los van iedere kerkelijk-institutionele inkadering kunnen
denken en analyseren, en of de taal van een gelovige per definitie geloofstaal is. Met
Specht en zoon appelleert Otten zonder enige twijfel aan verbeeldingslagen die we
als gelovig, of in elk geval christelijk, kunnen bestempelen. Die kunnen we zowel
verbinden met ervaring (gelovig) als met opvoeding en onderwijs (christelijk), zonder
dat deze elkaar per definitie uitsluiten. Het boek is in 2006 als onderdeel van de
introductie in Nijmegen gelezen door de nieuwe lichting letterenstudenten. Als één
van de docenten die die middag de voorbesprekingen over het boek mochten
begeleiden, kon ik toen met eigen ogen en oren constateren hoezeer de patronen van
verbeelding van deze nieuwe generatie jonge academici ontkerstend zijn. Zonder
wat de Amerikaanse socioloog Andrew Greeley The Catholic Imagination heeft
genoemd, wordt het toch al dunne boekje van Otten wel erg mager. ‘Ietsisme’ kreeg
in deze besprekingen ook opnieuw betekenis, want veel wat in het boek aan de orde
kwam had volgens de meeste studenten ‘iets’ te maken Jezus of God. Gelukkig, tot
zover goed, maar motieven als de kruisdood of de pièta moesten door geleerde
recensenten onder hun aandacht worden gebracht, terwijl de achterliggende thema's
als lijden en verlies, dood en opstanding, verzoening en vergeving hun besef van
‘iets’ nog ver te boven gingen.
Greeley, die overigens zelf priester is en illustreert dat de wetenschappelijke
theorievorming rond ‘Catholic literature’ in de Verenigde Staten een sterker
programmatisch karakter heeft dan in Nederland en ook de schoorvoetende, min of
meer verontschuldigende toonzetting mist die Eugelink thematiseert in haar studie,
betoogt in zijn gelijknamige boek dat de kerk zelf in haar materiële vorm,
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haar liturgie en haar riten als het ware een materieel kader biedt voor christelijke
patronen van verbeelding.30 Wie niet meer in een kerk is geboren en geen kerk meer
van binnen ziet, moet het zonder dit kader stellen. Is daardoor de verbeelding
verschraald? Ja, voorzover het de christelijke verbeelding betreft misschien wel,
zeker vanuit het perspectief van degenen die ‘het’ allemaal nog persoonlijk hebben
meegemaakt. De schets die Doeschka Meijsing geeft in het interview met Liesbeth
Eugelink over haar ‘roomse opvoeding [die] het dagelijks leven bepaalde’ illustreert
dit treffend:
Spelenderwijs werd ik ingevoerd in een tweeduizend jaar oude traditie en
geschiedenis, spelenderwijs leerde ik een eenvoudige vorm van Latijn en
werd ik geconfronteerd met een dramatiek, theater, verbeeldingskracht
die geen enkele kerk zo overvloedig over zijn gelovigen uitdeelt (...).31
Materialiteit is even wezenlijk voor de ervaring als voor het perspectief.32 We zouden
kunnen zeggen dat die verbeelding - voor zover het die van katholieke signatuur
betreft - toch al was verschraald door het tweede Vaticaans concilie (1962-1965),
dat bijvoorbeeld de liturgie flink heeft opgeschoond. Doeschka Meijsing is daar in
het al genoemde interview bijzonder kritisch over en benoemt de paradox die besloten
ligt in het streven naar kerkelijke en religieuze vernieuwing: de wens om het geloof
begrijpen en begrijpelijk te maken heeft afbreuk gedaan aan het appel ervan op andere
lagen van het bewustzijn dan de rationele:
Het feit dat een eeuwenoude gemeenschappelijke taal over de hele wereld
(...) gevoelens van een mystiek bewustzijn, creëerde, dat de lange tijd van
traditie en rituelen tot aan jouw tijd op je schouders lag, dat dat mystieke
bewustzijn een noodzakelijke vóórwaarde was voor de overgave aan dingen
die niet rationeel zijn, werd afgehakt, bij de prullenbak gezet. De mensen
moesten het [geloof] kunnen begrijpen.33
Die inderdaad erg grote schoonmaak - ook wel omschreven als een tweede
beeldenstorm - verklaart overigens de gegroeide hang naar het rijke roomse leven,
gesitueerd vóór de Tweede Wereldoorlog, toen de wereld, de katholieke wereld in
het bijzonder, nog in orde was. Dat beeld van een hechte, coherente katholieke
gemeenschap mag historisch gezien maar de halve waarheid zijn, dat doet niets af
aan de aantrekkingskracht en ook kracht ervan, die iets als verbeelding kan voeden
en als zodanig een tegenwicht voor verschraling kan vormen.

4. ‘Het katholieke’ verbeeld in ‘kleine’ verhalen
Katholieke verbeelding - waartoe ik me daartoe gegeven mijn
onderzoeksbelangstelling hier beperk - is ook verankerd in thema's als bijvoorbeeld
gemeenschap.
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Referenties aan gemeenschap als grondslag voor zelfverstaan en zingeving wordt in
de Nederlandse literatuurwetenschap vooral met de naoorlogse wederopbouwjaren
verbonden, die in kerkelijk-religieus opzicht als restauratief kunnen worden
bestempeld.34 Dat neemt niet weg dat dit onderwerp ook in later jaren, bijvoorbeeld
in het werk van de al genoemde Kellendonk, als een soort niet geëxpliciteerde lijn
aanwijsbaar is.35 Belangrijk is om een zekere gevoeligheid te ontwikkelen voor de
wijze waarop een dergelijk thema literair verbeeld kan worden. De al genoemde
Greeley wijdt een hoofdstuk aan ‘community’ in The Catholic Imagination. Volgens
hem onderscheiden katholieken zich van protestanten doordat zij meer gericht zijn
op de gemeenschap waardoor zij de band met God gestalte geven en onderhouden.
Protestanten hebben en cultiveren over het algemeen juist een veel persoonlijker en
meer directe relatie met God. Familie, buurt, parochie, kloostergemeenschap - het
zijn passende decors voor werken die de katholieke verbeelding weerspiegelen en
prikkelen.
Familie is van dit rijtje vermoedelijk nog het meest courante thema in de
Nederlandse literatuur anno 2008.36 Daarmee wil niet gezegd zijn dat romans met
familieverhoudingen als rode draad nu op hun katholieke gehalte beproefd moeten
worden. Veel interessanter is juist hoe gemeenschap als thema in de literatuur
zichtbaar wordt zònder expliciet religieuze referenties. Het werk van Vonne van der
Meer - net als haar echtgenoot Otten een katholieke bekeerling - biedt bijvoorbeeld
aanknopingspunten, ook al wordt de kern van haar oeuvre meestal geduid in termen
van verbondenheid.37
Vanuit de vraag naar katholieke verbeelding komen ook werken en auteurs naar
voren die de literaire canon tot dusver niet echt gehaald hebben. Dat geldt voor de
Limburgse schrijver Ton van Reen, die niet als een bekend auteur geldt en zich
evenmin in academische aandacht mag verheugen. De Moor schaart hem onder de
auteurs die met hun werk de nostalgie rond het katholieke verleden vooral met
schetsen van familie- en dorpsleven hebben verdiept. Van Reen deelt die categorie
overigens met Renate Dorrestein, wat op zijn minst reden is om vraagtekens te
plaatsen bij de classificatie van de Moor.38 Van Reen heeft in veertig jaar professioneel
schrijverschap behalve romans ook reisverhalen, gedichten, hoorspelen en
jeugdboeken gepubliceerd. Hoewel die lang niet allemaal zijn gesitueerd in
Noordlimburgse dorpsgemeenschappen in de jaren vijftig, vergelijkbaar met
Helden-Panningen waar de auteur toen zelf opgroeide, vormen de acht romans tegen
die achtergrond misschien wel het markantste deel van zijn oeuvre. Gebundeld onder
de titel Rijke levens won Van Reen er in 2008 zelfs de kwalificatie ‘beste katholieke
roman aller tijden’ mee - de concurrentie op een straatlengte afstand achter zich
latend. De website katholieknederland.nl, die de wedstrijd had uitgeschreven, bleek
aanvankelijk te worstelen met de vraag of een bundeling van romans, zoals Rijke
levens, wel mee mocht dingen naar de eervolle titel. Het aantal mensen dat dit boek
echter noemde, was echter zo groot, dat men - ondanks vermoedens van een door de
uitgever georkestreerde actie - de nominaties uiteindelijk niet kon negeren.39
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De auteur zelf was vereerd, maar vond het een vreemde verkiezing, ‘want hoe bepaal
je of een roman katholiek is?’40
Dat Van Reen als ‘de eerste full-size schrijver van het rijke roomse leven van
gisteren en eergisteren’ is getypeerd laat zien dat hij vanuit het perspectief van
randstedelijke recensenten - als die hem überhaupt al opmerken - toch vooral schrijft
over een onbekend, vreemd land dat ver weg ligt in tijd, plaats en beleving. Juist
daarom gaat van dat land van Van Reen ook een zekere aantrekkingskracht uit, deels
gevoed door nostalgische herkenning.41 Hier licht de spanning op tussen
contemporaine interpretatiekaders waarin religie, en religie in Limburg misschien
wel in het bijzonder, ondanks de brede lezersschare als serieus literair thema weinig
gewicht in de schaal legt, en de lokale en persoonlijke geschiedenissen die Van Reen
vertelt, die vanuit de vraag naar de verbeelding van het katholieke in het verleden
wel degelijk interessant zijn.
De vanzelfsprekende, soms haast achteloze manier waarop hij over geloof en
geloven in een lokale gemeenschap schrijft, keert zich in de toonaangevende literaire
kritiek misschien tegen hem, maar belicht wel tal van ervaringsgebonden dimensies
van religie. De religieuze topografie in de vorm van kerken en kapellen, de sociale
en sociabele kant van religie via beschrijvingen van pastorale huisbezoeken,
processies, bedevaarten, dagordes en devoties, de normatieve dimensies van katholiek
zijn via klerikale donderpreken en de aarzelingen en twijfels daarbij onder de
toehoorders in de jaren vijftig, de kracht van het religieuze engagement belichaamd
door de voetballende jongste kapelaan. Van Reen tekent zowel het vanzelfsprekend
harmonieuze als het beklemmende van dat katholieke gemeenschapsleven, dat laatste
vooral door zijn vizier te richten op zwakkere of gemarginaliseerde groepen in die
dorpsgemeenschappen - bijvoorbeeld op opgroeiende meisjes in Roomse meisjes of
gemankeerde seminaristen in Brandende mannen - beide opgenomen in Rijke levens.
In Roomse meisjes documenteert hij hoe men weg groeide van kerk en clerus. Het
boek is gesitueerd in 1956, het jaar van de Russische inval in Hongarije, maar ook
van het sprookjeshuwelijk van Hollywood-ster Grace Kelly met prins Rainier van
Monaco. Via de jonge mannelijke hoofdpersoon worden betekenisveranderingen in
vertrouwde religieuze repertoires subtiel geregistreerd. Het vervallen devotiekapelletje,
gewijd aan Sint Jozef, bijvoorbeeld, waarvan de ik-figuur toegeeft dat hij er nooit
komt, of de hoogmis op zondag, waar hij nog wel naartoe gaat, maar alleen om zijn
moeder te plezieren. Die heeft na de dood van zijn vader ‘de hele santenkraam’ aan
heiligen en devotionalia ter bestrijding van allerlei kwalen resoluut naar de zolder
verwezen, omdat ze haar man uiteindelijk niets hadden geholpen. Zijn moeder
belichaamt een streven naar religieuze uitzuivering, waarbij voor de lezer de vraag
blijft hangen of haar gang naar de kerk niet meer met fatsoensnormen dan met geloof
te maken heeft. Via de ogen van de jonge hoofdpersoon komen ook de verschuivingen
in de sociale verhoudingen in beeld, bijvoorbeeld in de figuur van de kapelaan door
wie de jongens van het dorp zich misschien nog wel
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publiekelijk laten kapittelen, maar die zij vervolgens achter zijn rug om uitlachen.
En de pastoor heeft nog de controle over wat er in de lokale bioscoop vertoond mag
worden - geen films met Gina Lollobrigida - maar niet over de beste vriendin van
de hoofdpersoons moeder die haar lippen opzichtig fel rood stift. Ook de door de
kerk gekoesterde sekseverhoudingen staan onder druk nu ‘roomse meisjes omwille
van de sport de Mariacongregatie verwaarlozen’. Dat de krampachtig functionerende
clerus er uiteindelijk niet in zal slagen een dam op te werpen tegen de moderniteit
wordt vooral verbeeld in Hans, met wie de ik-figuur bevriend is. Hans is van het
seminarie is weggestuurd omdat hij een moderne Christusfiguur had getekend. Deze
kwestie lijkt te refereren aan de affaire rond de kruisweg van Aad de Haas, die op
gezag van de Roermondse bisschop Lemmens in 1949 uit het kerkje van Wahlwiller
moest worden verwijderd. Hans vindt uiteindelijk een bondgenoot in de uit Groningen
afkomstige, niet-katholieke eigenaar van een fabriek voor heiligenbeelden in Venlo,
die de figuur in productie neemt voor de Amerikaanse markt: ‘Daar hebben ze
moderne kerken, waar mijn [Hans'] Christus beter thuis is dan hier.’
Van Reen beschrijft geen radicale ontworsteling, maar veeleer een geleidelijke,
soms pijnlijke, maar evenzeer onvermijdelijke ontworteling, waarin de betekenis
van religie bepaald niet eenduidig is, maar nu eens met troost en kracht blijkt te zijn
verbonden, dan weer met beknottende, eigenlijk burgerlijke fatsoensnormen die langs
de lijnen van een onbuigzame katholieke moraal worden ingescherpt en voor mannen
en vrouwen verschillend blijken uit te werken. In Roomse meisjes tekenen zich
verschillen af tussen institutionele kaders en persoonlijke beleving, tussen norm en
praktijk, tussen leer en leven, die relevant zijn als we beter willen begrijpen hoe
religie in het verleden vorm, inhoud en betekenis kreeg.
Terwijl Van Reen uitdrukkelijk het katholieke verleden in Limburgse context
thematiseert, belicht de Vlaamse auteur Leo Pleysier vooral de kloof tussen vroeger
en nu als het gaat om religie in de twee boeken waarin een tante non centraal staat,
die op jonge leeftijd als missionaris België heeft verlaten. Generatieverschillen in
deze boeken krijgen een extra lading doordat jonge familieleden de taal en
voorstellingswerelden van hun oude tante niet zomaar begrijpen. Voor dit verschil
muntte de Engelse historicus Callum Brown de omschrijving ‘discursieve kloof’.
Hij refereert daarmee aan de radicale omkering van waarden sinds de jaren 1960,
waarin een christelijk waardepatroon afgedankt werd ten gunste van een profaan en
seculier patroon dat als verlicht bestempeld werd. Die kloof, aldus Brown, bemoeilijkt
het spreken over het verleden tussen generaties, in het bijzonder waar het om geloof
of geloven gaat, omdat juist die onderwerpen in het algemene waardepatroon
gemarginaliseerd of zelfs volledig onbeduidend zijn geworden.42
Anders dan Van Reen is Pleysier wèl in de canon opgenomen. Hugo Brems rekent
hem tot de Vlaamse auteurs die de traditie van het experimentele proza voortzetten
met boeken waarin ik-figuur, afkomst, omgeving en sociale werkelijkheid met
verschillende vormen van taalgebruik worden afgetast. Bovendien behoort hij tot
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degenen die in het spoor van Hugo Claus' Het verdriet van België de kleinburgerlijke
mentaliteit van de Vlamingen in een moderniserende samenleving thematiseert.43
Dat doet Pleysier ook in de twee boeken waarop ik me wil concentreren, die echter
geen van beide in Brems' standaardwerk over de moderne Nederlandse literatuur
worden genoemd. Pleysier vertelt De gele rivier is bevrozen (1993) vanuit het
perspectief van een jongen, wiens tante Roza met haar medezusters China is uitgezet
door het communistische regime. Bij terugkeer in België, na meer dan dertig jaar,
vindt zij een volkomen getransformeerd land. Haar verwondering wordt geëchood
in de zijne over haar, haar kleding, haar gedrag en haar gedachten. De trousse draait
om twee vrouwelijke religieuzen, die door veertig jaar samen zwoegen in een
eigenhandig opgebouwd ziekenhuis in India elkaars zusters en hoedsters zijn
geworden. Ze waren door stand en opleiding van elkaar gescheiden: Astrid, de dochter
van Brusselse aannemer en architect die ooit haar vakanties doorbracht in het
lichtzinnige Oostende, snoepend van truffels, kwartels en citroenijs en als arts
opgeleid, en de verpleegster Rosa, de dochter van een boomkweker uit Hoogstraten
die thuis vaak op klompen liep en tot haar zevenentwintigste met een kruiwagen vol
dampende paardenmest over de paadjes van de ouderlijke tuinderij liep.
‘Niets van wat ze doet lijkt haar genoeg’. Dit aan de Vlaamse mystica Beatrijs
van Nazareth (1200-1267) ontleende motto vormt de rode draad in de bespiegelingen
van zuster Rosa (ditmaal met een s gespeld):
We hebben gewroet. En gevochten. En gestreden. En niet opgegeven.
Onszelf afgesloofd en afgebeuld hebben we. In het zweet ons aanschijns.
Dikwijls tot we niet meer wisten of het nu dag of nacht was buiten. Tot
we van vermoeidheid onze benen niet meer voelden. Nooit was het gedaan.
Nooit hadden we gedaan.
Het gaat om het streven naar barmhartigheid in de geest van het evangelie, om goed
willen doen en dat te willen blijven doen. Dit streven zet Rosa ertoe aan haar belofte
aan Astrid te breken om haar afgeleefde lichaam niet op te baren, maar onmiddellijk
na haar verscheiden te begraven. Rosa gebruikt de instrumenten uit Astrids kalfsleren
trousse om heel te maken wat door ziekte was geschonden, zodat haar medezusters
en patiënten Astrid het rouwbetoon en de begrafenis kunnen geven die zij verdient.
De kalfsleren trousse die Astrid haar op haar sterfbed heeft geschonken, wordt het
symbool voor het toevertrouwde pand, dat ieder naar eer en geweten, in de geest van
de traditie maar aangepast aan de tijd en de omstandigheden, moet bewaren, cultiveren
en weer doorgeven.
Rosa's oorspronkelijke ideaal is, net als de kerkelijk-maatschappelijke context
waarin het ooit zo goed gedijde, in tijd en ruimte verdampt. Rosa zelf constateert dat
met een zekere weemoed, maar zonder een spoor van nostalgie, vooral tijdens het
bezoek van haar nichtje Bregje die zelfstandig door India reist, gewapend met een
Lonely Planet-gids. De traditie waarin zij stond en nog staat, draagt de kiemen van
verandering in zich en dat is goed. Pleysier hoedt zich voor vals sentiment of
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misplaatst moralisme terwijl hij de thema's trouw en toewijding, liefde en dood,
generatieverschil en traditie uitwerkt. Deze thema's zijn in de kern universeel, al
lichten in zijn uitwerking ervan christelijke dimensies op, katholieke zo men wil, die
een argeloze lezer of lezeres gemakkelijk over het hoofd kan zien.

5. Tot slot
Deze ‘kleine verhalen’ belichten de meervoudige betekenissen van religie in het
verleden, verbonden met, maar ook los van kerkelijk-institutionele kaders. Zeker,
die vormen een idioom en bieden vaste repertoires, maar het zijn gelovigen die hieruit
kiezen in hun dagelijks leven en er zo betekenis aan geven en ontlenen. Deze verhalen
maken begrijpelijk dat er buiten de ‘conventioneel christelijke kerkelijkheid’44 waar
Nederlandse christenen steeds meer afstand van hebben genomen, andere dimensies
van religie bestaan die wortelen in universele menselijke vragen. Zulke ‘kleine
verhalen’ over grote thema's vinden gehoor en meer dan dat. Verkoopcijfers liegen
wat dat betreft niet. Siebelinks Knielen op een bed van violen, bekroond met de
AKO-literatuurprijs, is door veel critici omarmd, maar is er een even sprekend
voorbeeld van als Judith Koelemeijers documentaire De tranen van Maria Zachea
uit 2001, bekroond met Het Gouden Ezelsoor en de NS Publieksprijs. Laatstgenoemd
boek is als ‘een ware familiegeschiedenis’ de wereld in gestuurd en beschrijft hoe
de kinderen uit een groot katholiek gezin in de Zaanstreek opgroeien. Tegen het
décor van maatschappelijke modernisering, mechanisering, schaalvergroting en
welvaartstoename laat Koelemeijer zien hoe zij weg groeien van het ouderlijke milieu,
maar hier toch steeds onlosmakelijk mee vergroeid blijven. Deze paradox licht vooral
op in hun afstand ten opzichte van de katholieke kerk tegenover de barmhartige zorg
waarmee ze hun zwijgende moeder omringen, volgens de principes van de goed
katholieke opvoeding die zij hun heeft gegeven.
Constateren we dat religie nog wel degelijk een rol speelt in de Nederlandstalige
literatuur, dan is daarmee de kwestie van de verschraling van de literaire verbeelding
niet opgelost. En misschien is die overigens beslist elitaire zorg om die verschraling
ook een verklaring voor het succes van boeken als Het zwijgen van Maria Zachea.
Dit succes laat immers zien dat Nederland zich misschien wel geseculariseerd weet,
maar evenzeer gelovig. 62% van de Nederlanders noemde zich in 2006 gelovig.
Toegegeven, dat waren weer 5% minder dan in 1996, maar toch. Meer dan driekwart
van de Nederlanders (ook 15% die zich zelf niet gelovig noemt) onderschrijft het
maatschappelijke belang van kerken en wil de Nederlandse horizon behoeden voor
een verlies aan kerktorens. In iedere gemeente moet tenminste één kerk behouden
blijven, op kosten van de overheid, ook al ziet een ruime meerderheid van de
verdedigers van deze stelling dat godshuis nog maar zelden van binnen.45
De ambivalentie van gelovig zijn, maar zich niet zonder meer willen verbinden
aan een kerkelijk instituut met ook conservatieve trekken beïnvloedt ook de
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positiebepalingen en bespiegelingen over religie van katholieke intellectuelen. Het
gaat hier overigens bepaald niet om een nieuw probleem. Volgens Anton van
Duinkerken (1903-1968) draaide katholieke literatuur natuurlijk niet om ‘een luide
en rechtstreekse verkondiging der geloofsleer’. Katholieke auteurs konden hun geloof
dan ook best trouw zijn zonder een eigen mening of gevoelsleven in hun werk prijs
te geven.46 De Amerikaanse schrijfster, essayiste en katholieke bekeerlinge Flannery
O'Connor (1925-1964) verwoordde het nog kernachtiger door te stellen dat
kerkgetrouw, onkritisch katholiek proza dat er op gericht was om lezers te bekeren,
niet meer dan ‘pious trash’ was.47
Willem Jan Otten heeft in zijn persoonlijk bekeringsverhaal verhelderd dat meer
eigentijdse aarzelingen vooral de vraag betreffen of religie in wezen onverenigbaar
is met een verlichte, wetenschappelijk gevoede kijk op de wereld en op de literatuur.
Die tegenstelling heeft, als het om het christendom gaat, volgens dichteres en
columniste Marjoleine de Vos sinds de jaren negentig aan kracht ingeboet. Het
christendom lijkt ervan te profiteren dat de sinds de Verlichting gemaakte associaties
van religie met achterlijkheid is verschoven in de richting van de islam.48 Christenen
zouden al een verlichting hebben doorgemaakt, die moslims nog voor zich hebben.
Nu is het juist dat verlichte geloof dat sommigen ontheemd heeft. Neerlandicus
Jos Joosten thematiseert dit uitdrukkelijk in zijn gebundelde columns Alleenspraak.
Joosten, die zichzelf typeert als herintreder, laat de leegte zien die Meijsing aanstipte,
geboren als hij is in 1964. Als kind van het concilietijdperk ziet hij zich vooral voor
de vraag gesteld naar welke kerk hij eigenlijk terugkeert. Daarop volgt een
trouwbetuiging aan een esthetiserend preconciliair katholicisme waar zijn leermeester
Kees Fens eigenlijk ook nooit goed afscheid van heeft kunnen nemen.49 Dat is echter
een katholicisme dat Joosten slechts in afgeleide zin, uit de verhalen van ouders en
andere ouderen in zijn leven heeft leren kennen en waarvan hij de normatieve, zelfs
repressieve dimensies, waartoe zij zich moesten verhouden, nooit heeft gekend.50 Hij
kan zijn katholiek toebehoren opdelen door een scheiding aan te brengen tussen
geloof en kerk.
Joosten is niet de enige katholiek en ook niet de enige katholieke intellectueel die
deze strategie toepast om te kunnen verantwoorden dat zij nog iets met dit geloof
hebben, zónder de indruk te wekken als zouden zij zich naar rigide, kerkelijk
gesanctioneerde interpretaties van de geloofsleer richten of zich als onmondige
kinderen laten bevoogden door kerkelijke ambts- en gezagsdragers van Romeinse
of Utrechtse snit. Ook Ottens zelfpresentatie als drager van een blijde boodschap in
een rijke, internationale traditie waarin de betekenis van religie misschien eerder als
esthetisch dan als ethisch getypeerd kan worden, illustreert dat de ambivalentie van
geloof en instituut aanhoudt.51 Die ambivalentie lijkt mij echter vruchtbaar, omdat
zij ieder sjabloonmatig ‘groot verhaal’ over het verdwijnen van religie uit de moderne
samenleving onmogelijk maakt en dwingt om vanuit ‘kleine verhalen’ de meervoudige
en soms tegenstrijdige betekenissen van religie in verleden en heden opnieuw in
ogenschouw te nemen en te beschrijven.
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Met zijn rug naar de toekomst
Harry Mulisch als historicus van de Tweede Wereldoorlog
Sander Bax (Universiteit van Tilburg)
Abstract
The Dutch literary writer Harry Mulisch has an ongoing project of
reflecting on the nature of historiography. In several essays he opposed
the narrative reconstruction of the historian to the experience of the
historical moment itself. History recreates the past as a closed ‘then’,
whereas literature can recreate the past in a new kind of ‘present’. In this
article Sander Bax relates Mulisch' philosophical ideas on historiography
to the theses of Frank Ankersmit on the sublime experience of the past.
His concept of traumatic experience of historical moments seems to fit
quite well with the way Mulisch writes on historical moments in some of
his novels. Bax proposes new interpretations of Het stenen bruidsbed [The
stone bridal bed, 1959] and De aanslag [The assault, 1982]. In both cases
Mulisch uses the novel to portray characters that experience the past as
traumatic. Norman Corinth's role in the bombing of Dresden has turned
him into a traumatic figure (Het stenen bruidsbed) and Anton Steenwijk's
seperation from his parents in 1945 has made his whole life fractured (De
aanslag). Mulisch not only portrays the psychological development of
these characters, he also foregrounds them as fictional characters by using
a mythical style of writing. In that sense they are part human, part character.
By doing this, Mulisch lays bare the problems of linguistic representation
of reality. On the one hand he tries to bring the reader closer to the
historical event, on the other hand he reflects on the impossibility of
literature to close that gap.
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1. Inleiding
In zijn spraakmakende oratie In de ban van goed en fout? (1983) haalt historicus
J.C.H. Blom een interview met Harry Mulisch aan. Daarin zegt Mulisch naar
aanleiding van het verschijnen van De aanslag.
Lou de Jong komt steeds weer met een nieuw deel van zijn
oorlogsgeschiedenis. Op een gegeven moment weten we alles. Alles. En
dat is het dan. Dan zijn we niets opgeschoten. Dan kunnen we eh... in de
lach schieten of zo. Zoals de hoofdpersoon van mijn boek tenslotte in de
lach schiet.1
De historicus laat niet na om op te merken dat dit citaat ‘buitengewoon weinig blijk
[geeft] van inzicht in hoe geschiedvorsing en - schrijving in elkaar steken en wat de
betekenis daarvan is.’2 In deze beschouwing wil ik betogen dat de historicus de
schrijver hier nogal onderschat. Als literator mag Mulisch dan wellicht geen geschied
vorser zijn, hij reflecteert in zijn literaire werk voortdurend over de geschied
schrijving. Zoals uit het citaat duidelijk wordt, legt hij daarbij vooral nadruk op wat
het betekent om ‘kennis’ van het verleden te hebben. Met het ‘in de lach schieten’
dat in het citaat zo'n belangrijke rol speelt, verwijst Mulisch naar een typisch literaire
reactie op de absurditeit van het verleden. Om die literaire reactie gaat het mij hier.3
In 1975 schrijft Harry Mulisch in het autobiografische Mijn getijdenboek: ‘Ik heb
de oorlog niet zo zeer “meegemaakt”, ik ben de tweede wereldoorlog.’4 Het is een
beroemde uitspraak, die dan ook te pas en te onpas wordt geciteerd. Wie het hoofdstuk
uit het getijdenboek leest, komt er al snel achter dat Mulisch hier op een ironische
manier een complex probleem uit de doeken doet: zijn vader werkte samen met de
Duitsers, terwijl zijn moeder een jodin was. Door zijn connecties kon Harry's vader
zijn moeder redden, maar hij kon niet voorkomen dat zijn grootmoeder en andere
familieleden in een kamp terechtkwamen. Deze gebeurtenis heeft het leven, en dus
ook het schrijverschap, van Mulisch gevormd:
Meer nog dan een trauma. Ik ben zelf het trauma van de anderen. Nee, het
is niet dat ik ervan wakker lig of een syndroom heb, want mij is niks
overkomen. Ik was okee in de oorlog. Maar ik ben er wel helemaal door
gevormd. En als ik over de oorlog nadenk, dan denk ik over mijn ouders
na. En als ik over mijn ouders nadenk, waar ik het product van ben, dan
denk ik dus over mezelf na. Ik zal altijd over mezelf moeten blijven
nadenken, dus blijf ik ook altijd over die oorlog nadenken.5
In de loop der jaren heeft Mulisch heel veel over de Tweede Wereldoorlog geschreven.
Het begon met de roman Het stenen bruidsbed (1959) en zijn boek over het
Eichmann-proces (De zaak 40/61 (1962), maar het onderwerp bleef terugkomen, tot
in De ontdekking van de hemel (1992) en Siegfried (2001) aan toe. Tot nu toe is er
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in de secundaire literatuur vooral aandacht besteed aan de manier waarop Mulisch
in essayistische teksten over de Tweede Wereldoorlog schrijft.6 De rol die de oorlog
speelt in het fictionele werk wordt wel erkend, maar de meeste wetenschappelijke
interpretaties zijn erop gericht te betogen dat het in die romans eigenlijk om heel
andere dingen gaat.
Jan Hein Donner schrijft over Het stenen bruidsbed: ‘De vorm heeft de inhoud
vernietigd. Centraal is een stad, die kapot is gebombardeerd en een vrouw, die
veroverd en verlaten wordt. Het grondthema is het oude poëtische thema van liefde
en oorlog.’7 Dat mag waar zijn, Donners woordkeuze (‘een stad’, ‘een vrouw’, ‘liefde
en oorlog’) verraadt dat hij geen oog heeft (of wil hebben) voor het gegeven dat deze
roman gaat over een specifieke stad (Dresden), een specifieke vrouw (een Oostduitse
dame met een oorlogstrauma) en over een specifieke oorlog (de Tweede
Wereldoorlog). Frans de Rover stelt in zijn studie De weg van het lachen voor om
de roman niet als een ‘realistisch-psychologische roman’ te lezen, maar als ‘het
resultaat van een schrijfproces’.8 Hij volgt daarmee het spoor van Donner, die Mulisch'
werk graag ‘seautoscopisch’, zelf-reflectief, leest. Door dat te doen omzeilt De Rover
het probleem van de onduidelijke status van het personage Norman Corinth, maar
hij ontdoet de roman daarmee tegelijk van haar toch overduidelijke claim op de
werkelijkheid.
Het mechanisme dat we herkennen in de bestudering van Het stenen bruidsbed is
wijd verbreid in de bestudering van Mulisch' oeuvre. Zijn complexe werken stellen
de interpreten voor interessante uitdagingen. In de wetenschappelijke bestudering
van Mulisch' oeuvre domineert een metaforisch principe. De concrete verhalen en
romans worden herleid tot een structuur die de afbeelding is van een ander verhaal:
eigenlijk beelden de meeste romans de mythen van Oedipus of Orfeus uit, eigenlijk
beeldt Mulisch in zijn romans ‘het schrijven zelf’ uit. Deze interpretaties van onder
meer Cornets de Groot, Donner, De Rover en Kuipers hebben veel inzichten
opgeleverd, maar ze hebben ook tot verlies geleid. Er is te weinig oog voor de
pogingen die de auteur doet om iets over de werkelijkheid te zeggen. Onder
werkelijkheid versta ik dan de geschiedenis, de politieke actualiteit en (in een breder
perspectief) de toekomst van de wereld. Ik wil betogen dat Mulisch niet (of niet
alleen) schrijft om met kunstmatige constructies een buitentijdelijke (en dus
onwerkelijke) eeuwigheid te bereiken, maar dat er in zijn werk een sterke drang te
vinden is om via de kunst over de werkelijkheid (over reële historische gegevens of
actuele politieke ontwikkelingen) te spreken.
In deze beschouwing wil ik iets daarvan voor het voetlicht brengen. Ik wil laten
zien hoe Mulisch in twee romans (Het stenen bruidsbed en De aanslag) over de
Tweede Wereldoorlog heeft geschreven. Het is mij er niet om te doen de bestaande
interpretaties te negeren, maar juist om de mythische en zelfreflectieve aspecten van
deze romans te betrekken op de poging om de werkelijkheid van het verleden
invoelbaar te maken. Door romans en essays te schrijven waarin de Tweede
Wereldoorlog gethematiseerd wordt, levert Mulisch als schrijver een bijdrage aan
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de geschiedschrijving. In die teksten echter geeft hij meer dan een gefictionaliseerd
beeld van het verleden, ook presenteert hij de lezer een interpretatie van dat verleden,
vaak gelieerd aan een (politieke of levensbeschouwelijke) visie op het verleden. Die
interpretatie en visie zijn dan weer sterk gerelateerd aan de geëngageerde positie die
Mulisch als schrijver zoekt.

2. Geschiedschrijving en trauma
In enkele lezingen uit de jaren tachtig gaat Mulisch bewust de discussie aan met de
officiële geschiedschrijving. In het essay ‘De neus van Cleopatra’ (opgenomen in
de essaybundel De zuilen van Hercules, reflecteert Mulisch op de relatie tussen
literatuur en geschiedschrijving. Hij stelt dat de historicus het verleden achteraf
beschrijft. De nederlaag van de Duitsers staat dan al vast. Maar de realiteit van de
oorlog was nu juist dat men niet wist wie er ging winnen.
Die essentiële onzekerheid, dat was allereerst ‘wie es wirklich gewesen’,
want niemand wist hoe het zijn zou, zelfs Hitler niet. De geschiedschrijving
staat voor de paradoxale opgave, ook de aggregatietoestand te moeten
tonen van het verleden toen het nog een heden was, met al zijn
mogelijkheden en onwaarschijnlijke toevalligheden. Toen zij plaatsvonden,
waren historische verschijnselen geen historische verschijnselen, het
karakter van de noodzakelijkheid, het eigenlijke historische dus, moet in
zekere zin tussen haakjes gezet worden door de historiografie. Ik herinner
mij een opmerking van Thomas Mann over Stefan Zweigs biografie van
Marie Antoinette, die luidt, dat hij tot de laatste bladzij hoopte dat zij niet
onthoofd zou worden.9
Mulisch' betoog tendeert naar de opvatting dat vooral de literaire schrijver in staat
is om het verleden op die manier opnieuw aanwezig te laten zijn. In een roman liggen
alle gebeurtenissen weliswaar ook vast, maar toch leest men een roman als de wereld
van het toeval. Voor wie een historische roman leest, is alles nog mogelijk.
De geschiedschrijving, daarentegen, slaagt er zelden in om in de akt van
het lezen die openheid van het nu op te roepen. Voor haar gebeurde het
vrijwel altijd toen, terwijl er ‘toen’ nooit iets gebeurd is: alles wat er ooit
is gebeurd, is in een nu gebeurd. [...]
Maar het moet zijn als bij een literair meesterwerk, waartoe men steeds
kan terugkeren en waarin men altijd nieuwe dingen ontdekt: het is
onveranderlijk en het is niet onveranderlijk - dat is het adequate beeld van
de geschiedenis.10
Mulisch plaatst twee dingen tegenover elkaar. De historiografie herschept het verleden
als een gesloten ‘toen’, de literatuur kan het verleden opnieuw creëren als een ‘nu’.
Het verleden is voor de historicus onveranderlijk, maar de romancier kan haar in zijn
beschrijving veranderlijk maken. Wil zijn roman geloofwaardig blijven, dan zit daar
ook wel weer een grens aan: daarom houdt hij het op het beeld van de
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geschiedenis als onveranderlijk én niet onveranderlijk. Het lijkt vooral te gaan om
de kloof die tussen deze twee visies op het verleden gaapt.
De tegenstelling tussen officiële en ‘literaire’ geschiedschrijving is de afgelopen
jaren gethematiseerd in het onderzoek naar ‘culturele herinnering’. Tegenover de
officiële discipline (‘history’) plaatsen onderzoekers uit deze traditie het concept
herinnering (‘memory’). In diverse teksten hebben de Duitse onderzoekers Jan en
Aleida Assmann het herinneringsconcept uitgewerkt.11 Een historische gebeurtenis
wordt in eerste instantie bewaard via individuele herinneringen van mensen. Wanneer
mensen hun herinneringen delen, worden die individuele herinneringen al snel
collectief. In een samenleving ontstaan daardoor op een gegeven moment beelden
van het verleden. Die collectieve herinneringen komen voort uit de sociale interactie
van individuele herinneringen. Op een gegeven moment worden die collectieve
herinneringen geïnstitutionaliseerd in plaatsen van herinnering (lieux de mémoire):
standbeelden, gedenkstenen, monumenten en musea.12 Als dat gebeurt, ontstaat de
culturele herinnering van een historische gebeurtenis. Met de term ‘culturele
herinnering’ wordt verwezen naar de manier waarop herinneringen ‘gemedieerd,
getekstualiseerd en gecommuniceerd’ worden. Men maakt daarbij een onderscheid
tussen een fase van ‘communicatieve herinnering’, als de ooggetuigen en deelnemers
aan de gebeurtenis nog leven, en een fase van ‘culturele herinnering’, waarin er
‘alleen nog’ monumenten en verhalen over zijn.
Ann Rigney heeft de aandacht gevestigd op de specifieke bijdrage die literaire
teksten kunnen leveren aan de ‘herinneringscultuur’. Door hun hoge publieke status
en door hun bijzondere vormgeving fungeren literaire teksten vaak als katalysatoren
van de publieke herinnering.13 Met name het genre van de historische fictie bloeit in
tijden waarin een samenleving behoefte heeft aan het vertellen over en herinneren
van alternatieve of gemarginaliseerde gebeurtenissen uit het verleden. Als de officiële
geschiedschrijving er niet in slaagt om die verhalen op te tekenen, biedt de historische
fictie de ruimte voor deze vormen van herinnering.
[...] literary texts may have a role to play in arousing interest in histories
which are not one's own, in the history of groups with which one has
hitherto not identified. This suggests the importance of seeing literary texts
not just as channels for perpetuating certain memorial traditions but also
as the source of new traditions and the means for broadening the horizons
of what one considers one's own heritage.14
In zekeren zin bieden literaire teksten een tegenwicht tegen het ‘vergeten’ van de
officiële geschiedenis. Daarom spreken onderzoekers uit deze traditie ook wel van
‘countermemory’.
Om dit probleem wat scherper in beeld te brengen, zijn de ideeën van Frank
Ankersmit over het vergeten van belang.15 Voor Ankersmit zijn er vier vormen van
vergeten (en dus ook vier vormen van herinneren). Veel dingen uit ons dagelijks
leven vergeten we zonder consequenties. Het gaat om onbelangrijke details die
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door hun herhaalbaarheid irrelevant worden. De tweede vorm van vergeten sluit
daarbij aan. Soms is het zo dat die ogenschijnlijk onbelangrijke details vanuit een
ander perspectief ineens wél belangrijk worden. Ankersmit wijst in dat verband op
de psychoanalyse. Die liet zien dat onbeduidende voorvallen (versprekingen,
toevallige dromen) een grote invloed op de menselijke persoonlijkheid hadden. De
historicus die oog heeft voor de vergeten aspecten van het verleden, kan bestaande
beelden thematisch corrigeren.
De derde vorm van vergeten is van meer belang voor mijn betoog. Het gaat om
gebeurtenissen die te pijnlijk zijn om tot het individuele of collectieve bewustzijn te
worden toegelaten. Ankersmit spreekt over ‘traumatische herinneringen’. De
naoorlogse verwerking van de Holocaust biedt de bekenste voorbeelden van vormen
van herinnering waarbij dat wat te pijnlijk is, wordt verdrongen. Daardoor wordt de
historische gebeurtenis (paradoxaal genoeg) vergeten én herinnerd tegelijk. ‘De
traumatische ervaring wordt vergeten voor zover zij uit het bewuste geheugen
verdrongen kán worden; maar ze wordt herinnerd voor zover het subject van de
traumatische ervaring psychisch door deze ervaring wordt ontregeld.’16
Ankersmit formuleert nog een vierde vorm van vergeten. Hij gebruikt die categorie
om te denken over de ‘meest dramatische transformaties die de West-Europese mens
in de loop van de geschiedenis heeft ondergaan’. Het gaat om momenten waarop de
mens een nieuwe wereld betreedt, zoals de Renaissance en de Franse Revolutie. De
mens ontwerpt dan een nieuwe collectieve identiteit en ‘vergeet’ de oude wereld.
Het verliezen van die oude wereld is een pijnlijk proces dat ook als zodanig wordt
ervaren, maar er is geen weg terug. Ook in dit geval is er sprake van traumatische
herinnering, maar de spanning tussen de bewuste nieuwe identiteit en de verdrongen
oude identiteit is niet meer oplosbaar. Is het in de derde vorm nog mogelijk om de
traumatische ervaring uiteindelijk (na therapie) deel uit te laten maken van de
bestaande identiteit, in deze vierde vorm is dat niet meer mogelijk omdat de oude
identiteit niet meer bestaat.
Met dit concept van de traumatische herinnering wordt er een koppeling gemaakt
tussen geschiedschrijving en noties uit de psychoanalyse. Dit soort pijnlijke
herinneringen worden opgeslagen in het onbewuste. Ze zijn dan ontoegankelijk voor
het bewustzijn, maar worden toch bewaard. Het onderzoek naar de psychologische
ontwikkeling van slachtoffers van de Holocaust heeft geleid tot de ontwikkeling van
de zogenaamde trauma studies. Bij die slachtoffers vindt men symptomen van
post-traumatic stress disorder: ‘an overwhelming experience of sudden or catastrophic
events in which the response to the event occurs in the often uncontrolled, repetitive
appearance of hallucinations and other intrusive phenomena’.17 Cathy Caruth is een
van de wetenschappers die deze psychologische notie heeft onderzocht en in een
breder verband heeft proberen te plaatsen:
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I will argue in what follows that trauma is not simply an effect of
destruction but also, fundamentally, an enigma of survival. It is only by
recognizing traumatic experience as a paradoxical relation between
destructiveness and survival that we can also recognize the legacy of
incomprehensibility at the heart of the catastrophic experience.18
De geest moet leren leven met de herinnering aan een gebeurtenis die zij niet rationeel
onder controle kan krijgen. Het lukt het slachtoffer niet om de gebeurtenis in te
bedden in het coherente verhaal dat zijn identiteit zou moeten zijn.19 Ankersmit
vergelijkt in zijn studie De sublieme historische ervaring de traumatische ervaring
met de kunsttheoretische notie van de sublieme ervaring:
De traumatische ervaring is te bedreigend om tot het bewustzijn toegelaten
te worden; ze stelt eisen aan ons vermogen om betekenis te geven aan
onze ervaringen, waaraan we niet kunnen voldoen. Terwijl onze
associatieve vermogens ons gewoonlijk in staat stellen de ervaring in ons
levensverhaal (narrativiteit) te integreren, noopt het trauma juist tot
dissociatie. De traumatische ervaring wordt uitgesloten van onszelf en
onze identiteit.20
Het gevolg is dat de gebeurtenis zich op allerlei momenten openbaart, wanneer het
individu er geen controle over heeft (in dromen en hallucinaties bijvoorbeeld). Dit
zorgt voor een sublieme ervaring van de werkelijkheid die anders is dan de
conventionele ervaring. Normaal gesproken worden onze ervaringen verwerkt door
cognitieve vermogens die ze onmiddellijk inbedden in de bestaande identiteit. Deze
sublieme herinnering levert daarentegen een direct en onmiddellijk contact op met
de wereld.
Het is belangrijk om op te merken dat Ankersmit hier psychologische noties
gebruikt om te spreken over wat hij noemt de conditie van ‘de westerse beschaving’.
Het trauma blijft niet beperkt tot de ervaringen van individuele mensen, maar wordt
toegepast op een collectieve groep. Het gaat Ankersmit om de vraag hoe de westserse
beschaving omgaat met haar grootste crises, die waarin de ene identiteit vervangen
wordt door de andere. Hij brengt daarin een verschil aan tussen de Renaissance en
de Franse Revolutie enerzijds en de Holocaust anderzijds. De eerste twee revoluties
zorgden voor een totaal nieuwe wereld, de derde historische gebeurtenis heeft de
wereld niet definitief veranderd: vooral omdat de plegers van die misdaad verslagen
zijn en hun daden en ideeën vervolgens geen deel zijn geworden van de collectieve
toekomst. In de naoorlogse samenleving kon men collectief weigeren om de Holocaust
deel uit te laten maken van de nieuwe identiteit, iets wat de mensheid na de
Renaissance en na de Franse Revolutie niet kon.
Aan het slot van zijn betoog bespreekt Ankersmit de fascinatie van onder meer
Goethe en Nietzsche voor de ‘a-historische natuur’, voor het onveranderlijke dat zich
tegen de geschiedenis in beweegt. Hij doelt daarmee op de idee van het mythische
verleden. Ankersmit sluit aan bij de visie van Victor Turner die mythen beschouwt
als ‘liminale fenomenen’ die vertellen over momenten waarop de ene
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situatie verandert in de andere. De mythe leeft in het ‘niemandsland tussen het
historische en het a-historische’. Ze is dan ook ontstaan tijdens de overgang van een
‘prehistorische’ naar een ‘historische’ tijd. Die verandering wordt in de mythe
gedramatiseerd: in deze verhalen openbaart zich de scheiding tussen een wereld van
een ‘eeuwige en quasi-natuurlijke stabiliteit’ en de wereld van historische verandering.
In die zin zijn de mythen verhalen over het verlies dat optreedt bij die transities:
Hieruit volgt dat de mythe en het historische sublieme niet enkel gerelateerd
moeten worden aan een ver verleden; want de mythe en het historische
sublieme vergezellen ons als een eeuwige schaduw op ons pad naar de
moderniteit. Elke keer dat een beschaving een waarlijk nieuwe fase in haar
geschiedenis betreedt, ontstaat er een nieuw mythisch sublieme als het
koude en gefossiliseerde hart van deze beschaving, dat steeds weer zal
worden doorgegeven aan hen die later leven.21
Het betoog van Ankersmit is relevant voor Mulisch' visie op de geschiedschrijving.
In de romans die ik in deze beschouwing wil bespreken, probeert de schrijver de
geschiedenis op een manier te beschrijven die afwijkt van de manier waarop de
historicus dat zou doen. Mulisch gelooft er niet in dat de literaire schrijver in staat
is het ‘nu’ van het verleden op te roepen waar de historicus dat niet kan. Wat Mulisch
wel doet, is het verleden van de Tweede Wereldoorlog representeren als een
traumatische herinnering in de betekenis die Ankersmit eraan geeft. Hij doet dat door
personages te creëren die in de Tweede Wereldoorlog traumatische ervaringen hebben
opgedaan. In zijn romans maakt Mulisch de spanning zichtbaar tussen het naoorlogse
officiële geschiedverhaal aan de ene kant en de persoonlijke, getraumatiseerde
identiteit van de slachtoffers anderzijds. Hij sluit daarmee aan bij de hiervoor
uiteengezette visie op de mythe. Hij creëert ‘eigentijdse mythen’ waarin het trauma
van de Tweede Wereldoorlog geënsceneerd wordt als een kloof tussen het historische
en het a-historische. Dat de personages er niet in slagen om hun trauma ‘op te lossen’,
lijkt erop te wijzen dat Mulisch op zijn minst ‘the legacy of incomprehensibility at
the heart of the catastrophic experience’ (Caruth) wil laten zien.

3. Vergiss mich nicht. Realiteit in Het stenen bruidsbed
De auteur die in 1959 Het stenen bruidsbed publiceert, staat op dat moment bekend
als een ‘schepper van mythen’.22 In vroege teksten als archibald strohalm, Het zwarte
licht en de verhalenbundel De versierde mens schreef hij over onwerkelijke mensen,
over personages die zich dan weliswaar in een gewone werkelijkheid bevinden, maar
die eigenschappen vertonen waardoor zij zich aan die realistische status onttrekken,
om daarmee een mythisch karakter te krijgen. Dat de nieuwe roman
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ineens draaide rondom een historische gebeurtenis mag dan ook een doorbraak in
het oeuvre genoemd worden. Mulisch was naar eigen zeggen op reis geweest naar
Roemenië en Oost-Duitsland, alwaar hij getroffen werd door wat er in Dresden
gebeurd was.23 In zekere zin is Het stenen bruidsbed complementair aan de
‘documentaire’ De zaak 40/61 van drie jaar later. De roman en de (ogenschijnlijk)
journalistieke tekst markeren een omslagpunt in het oeuvre. Mulisch wil zich
nadrukkelijker met de historische en politieke werkelijkheid gaan bezighouden, in
literaire fictie en non-fictie.
De roman Het stenen bruidsbed gaat over de Amerikaanse oorlogsvlieger Norman
Corinth. In 1945 nam hij deel aan het vernietigende bombardement op Dresden. Niet
alleen zetten hij en zijn kameraden deze stad in vuur en vlam, ook schoten zij
rücksichtlos onschuldige mensen dood die verkoeling zochten in de Elbe. Na de
oorlog wordt Corinth tandarts in Baltimore. Het verhaal vangt aan als hij in 1956
een uitnodiging krijgt om een congres in Dresden te bezoeken. Zijn belevenissen
tijdens dat congres vormen de belangrijkste bestanddelen van het verhaal. Corinth
blijkt zijn verleden ver weggestopt te hebben (het is immers een trauma) en in de
confrontatie met diverse mensen uit het naoorlogse Dresden komen verschillende
elementen uit dat verleden weer terug.
Het centrale probleem van deze roman is de vraag hoe een literaire tekst een
(traumatische) historische gebeurtenis kan verbeelden. In dit geval gaat het om het
bombardement op Dresden. Het gaat om een historisch moment dat in het algemeen
gezien wordt als een zinloze oorlogsdaad, omdat de Duitsers al min of meer verslagen
waren. Ook werd dit bombardement gekenmerkt door een grote overdaad aan geweld,
waarvan het neerschieten van onschuldige burgers in de Elbe wel het macabere
dieptepunt genoemd mag worden. Deze oorlogsdaad wordt in de roman op twee
momenten beschreven. De eerste keer worden de gebeurtenissen verteld door een
echtpaar dat het bombardement heeft moeten ondergaan, de tweede keer wordt het
verteld vanuit het perspectief van de oorlogsvliegers.
In het hoofdstuk ‘Stille bossen, vredige heuvels’ komt Norman Corinth terecht in
Alexander's bar, samen met Hella Viebahn en Alexander Schneiderhahn. De
West-Duitser probeert de Amerikaan politieke uitspraken te ontlokken, maar Corinth
moet niets van politiek hebben.
Helaas...ik ben ervan overtuigd, dat het een gebrek in mijn mens-zijn is,
en dat ik schadelijk ben, en de politiek zal zich ook wel met míj gaan
bemoeien, zoals men wel zegt, en dat heeft zij ook al gedaan, zoals u
misschien is opgevallen, maar...’ - hij haalde zijn schouders op en zweeg.
Hij dacht, ik weet het zelf niet.24
Hier maakt Corinth duidelijk dat ook hij een oorlogsslachtoffer is. Hij verwijst
hiermee naar de grote littekens op zijn gezicht, waarop in de tekst al herhaaldelijk
is gewezen. Als Hella hem hierop aankijkt, schaamt Corinth zich en bloost hij. ‘Hij
haalde zijn handen weg en Hella keek in een gezicht, dat alleen nog bestond uit
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aanduidingen, overschot, herinnering.’ (HSB, 78) Corinth schaamt zich, en voelt
zich schuldig, maar de eerste gedachte die bij hem opkomst is dat hij (als Atilla de
Hun) haar het bed in zal krijgen. ‘Voelde ik mij maar slecht - dan voelde ik mij’.
(HSB, 79)
Hier wordt benadrukt dat Corinth een onverwerkt schuldcomplex heeft. Vervolgens
brengt Schneiderhahn het gesprek op ‘de grootste misdaad uit de geschiedenis’: het
bombardement op Dresden. Hierop vertelt een echtpaar in de café over hun
persoonlijke ervaringen op die bewuste dag. Zij vertellen een verschrikkelijk verhaal
over het bombardement, dat zijn vrouw door de stervende stad liep met hun kind,
hoe alles brandde en hoe het ging stormen. Zijn vrouw zocht verkoeling in de Elbe,
maar die werd op dat moment beschoten door een vliegtuig. Bij die actie laat de
vrouw haar kind uit haar handen glippen en raakt zij verwond aan haar been.
Alles brandde, de hele stad, de straten waren veranderd in ovens, maar de
vlammen waren haast niet te zien van de rook. Na een halve minuut waren
haar haren en haar kleren van haar lijf geschroeid en ze stikte haast van
de rook en omdat het vuur alle zuurstof verbruikte. Ze vertelde dat het
overal naar gebraden vlees stonk. [...]
Overal stonden mensen roerloos tot hun nek in het water, zonder kreunen
of spreken, alleen maar in het water. Ze maakte het kind nat en nam het
over haar schouder en ging ook zo ver mogelijk in het water staan, en toen
kwam het vliegtuig. Op misschien tien meter hoogte en het kwam met het
gillen van de mensen. Alle kanonnen schoten, maar als u het mij vraagt
begreep ze het niet meer. Ze dacht dat iets in haar been beet en het kind
ontglipte haar en ze voelde om zich heen door het water, maar ze kon het
niet meer vinden... (HSB, 86/87)
Mulisch plaatst de dader hier recht tegenover de slachtoffers van zijn geweld. Corinth
was immers betrokken bij de aanvalsgolf waarbij onschuldige burgers in de Elbe
werden gedood. ‘Corinth trok zijn gezicht in plooien en probeerde haar te vinden in
het zwarte water, maar hier was de oorlog, en daar was hij, en daartussen was niets.’
(HSB, 88)
Het is belangrijk om op te merken dat Mulisch in deze roman de historische
gebeurtenis achteraf beschrijft. De gedachten van Corinth én de dialogen met andere
personages zijn dus herinneringen van en reflecties op de traumatische historische
gebeurtenis die in deze roman verbeeld wordt. Toch zijn er ook plaatsen in de roman
waarin het verleden zich manifesteert alsof het op dat moment plaatsvindt. Het gaat
dan om momenten waarop Corinth het gevoel heeft dat hij overvallen wordt door
het verleden. Hij noemt dat het ‘groene gefluister’.
(Het groene gefluister kon ook brullen, een zware mannenstem in hallen:
‘... maat over...’, ‘... de draaitoren, en wie...’, opdoemend en verzinkend
in een muur van de nacht; soms werd het de stem van een vrouw die in
zijn hoofd geboren werd en zei: ‘... o ja? Vandaar...’ of: ‘... alk dieren
en...’; en ook wel scheldend, lachend, fluisterend, een harde schreeuw in
de leegte, of maar
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een enkel woord, dobberend op de stilte; het waren zeer werkelijke
stemmen, die bij mensen hoorden die hij niet kende en niet zag, maar die
een voorstelling opriepen: arbeiders in havens, een vrouw in haar keuken,
een jongen bij een relletje op een plein: een stad, het kwam vlak voordat
hij insliep, een enkele keer overdag, vroeger op school al, onder de les,
hij kon het niet begrijpen. Het betekende nooit iets, wat er uit die stad
kwam) (HSB, 17)
Norman Corinth ervaart gedurende de gehele roman een kloof tussen het heden en
het verleden. In het heden is hij een tandarts die geen toegang heeft tot het trauma
dat zijn verleden tekent. Geconfronteerd met de stad die hij vernietigde, wordt hij
een aantal keer overvallen door dit gefluister: het verdrongen verleden dringt zich
aan hem op en steeds leidt dat tot een gevoel van crisis.
Het verleden wordt in de roman ook op een andere manier gerepresenteerd. Hij
bestaat uit elf hoofdstukken, die onregelmatig verdeeld zijn over vijf delen. De
hoofdstukken hebben titels, de delen niet. In het tweede, vijfde en negende hoofdstuk
komen fragmenten voor van vier à vijf pagina's die cursief gedrukt zijn en die
aangeduid worden als ‘zang’. In die zangen wordt het bombardement op Dresden
verteld. Mulisch creëert voor deze passages een verteller die een stijl hanteert die
een parodie op Homerus genoemd kan worden. Ik citeer de passage waarin de ergste
oorlogsmisdaad plaatsvindt:
In het zwarte water ziet hen onder het bevend schijnsel van de vlammen
de blauwogige Corinth: hoofden, koppen, testen, roerloos. En dan lacht
hij in zijn koepel de lach van de overwinnaar en schreeuwt: ‘Zal ik ze eens
een serenade geven?’ En allen lachen, alle vliegers, Jim, Alan, Frank,
Patrick en Archie, en dan jaagt hij de kogels voor zich uit het water in,
waar de hoofden spatten, tuimelen, botsen, springen, keilen, verzinken,
en lacht, alle vliegers, allen lachen in de nacht, en zingen:
‘Adieu, mein kleiner Gardeoffizier, Adieu,
Adieu, und vergiss mich nicht,
Vergiss mich nicht.’ (HSB, 112)
Het werkelijke historische moment waarom deze roman draait, wordt beschreven in
een homerische zang, vanuit het perspectief van de Amerikanen in de cockpit. Ik
beschouw deze zangen als verdrongen herinneringen die bij Corinth naar boven
komen op het moment dat hij het bed deelt met de Oost-Duitse Hella Viebahn.25
Dat maakt de passages extra intrigerend. In de tweede zang, waarvan ik zojuist de
laatste zinnen geciteerd heb, beschrijft Mulisch de seks tussen Corinth en Hella dus
alsof het het bombardement op Dresden is. Mulisch vertelt in deze passage dus in
zekere zin twee dingen tegelijk: een seksscène die in 1956 speelt en een oorlogsscène
uit 1945. De seksuele daad uit 1956 spiegelt zich in het bombardement uit 1945.
Omdat hij daarbij de taal van Homerus gebruikt, wordt de intertekst van de Trojaanse
oorlog geactiveerd. Daarmee spiegelt de oorlog uit 1945 zich weer in de Trojaanse
oorlog van Homerus. Hier herkennen we het principe van de synchroni-
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citeit dat in deze roman een belangrijke rol speelt: het oorlogstrauma wordt vergeleken
met een liefdesaffaire, beide worden vergeleken met de Trojaanse oorlog. In de rest
van de roman komen er nog enkele lagen bij: Dresden is ook de plek waar Napoleon
vocht én Dresden wordt vergeleken met brandende Rome, ten tijde van keizer Nero.26
Verschillende historische oorlogen worden op elkaar gestapeld in één mythische
tekst. Op die manier wordt de horizontale tijd (het metonymische) omgebogen tot
een verticale tijdloosheid (het metaforische principe). Dat wat historische gezien na
elkaar komt wordt door Mulisch in één ruimtelijke structuur ondergebracht.
Het traumatische moment uit het verleden wordt in deze roman alleen maar via
omwegen verteld. In de eerste plaats door twee slachtoffers elf jaar later over hun
herinneringen te laten vertellen, in de tweede plaats door een overduidelijk
gefictionaliseerde verteller die het verleden zelf in de tegenwoordige tijd vertelt. Die
scènes ontberen echter ieder realisme, omdat zij nadrukkelijk een metaforisch karakter
hebben. Beide scènes illustreren naar mijn idee de onmogelijkheid om het verleden
direct weer te geven, maar niet zonder het te proberen. Mulisch is in deze roman op
zoek naar een literaire vorm waarin hij de historische en ruimtelijke afstand tussen
het moment van schrijven en de historische gebeurtenis op kan heffen.
Met haar complexe vertelstructuur illustreert de roman de theorieën van Corinth
over de geschiedenis. Op een gegeven moment denkt Corinth na over het verleden.
Hj dacht, het hééft ook niet plaatsgehad. Verdomd. Het is nooit gebeurd,
want het had ook niét gebeurd kunnen zijn: het maakte geen deel uit van
een strategie, van de tweede wereldoorlog, zoals de massacres van de
andere steden. Die hadden een bedoeling, en aanwijsbare gevolgen - zoals
het massacre van Cathago, en Hiroshima; die mikten boven zichzelf uit,
zoals de slag om Troje niet om Troje ging, maar om Helena. Dresden niet.
(HSB, 129)
Hij probeert een antwoord te vinden en komt met een eigenaardige theorie. Hij denkt
dat er twee geschiedenissen zijn:
Hij dacht, de ene is geschiedenis van de geest, bloedig maar geest, de
bedoeling, de gevolgen: Alexander, Caesar, Napoleon - Slag bij Marathon,
Slag bij Dresden, Bombardement van Berlijn, Hamburg. Dat is de tijd, de
ontwikkeling. Maar daarnaast, daaronder, ligt de anti-historie in de stilte
van de dood, en met tussenpozen zakt de historie er in weg. Dan geldt de
antihistorie van Mao Dun Tanhu, Attila, Timoer Lenk, Djenghiz Khan,
Hitler. Dan is er geen gedachte meer, geen bedoeling en geen gevolg alleen het niets. Tussen de massacres van de Hunnen en de
koncentratiekampen van Hitler is geen tijd verstreken. Zij liggen naast
elkaar op de bodem van de eeuwigheid. Hij dacht, en daar ligt Dresden.
Massacre van Aquileia, Massacre van Auschwitz - Massacre van Dresden.
Wij gooiden Dresden kapot omdat het Dresden was, zoals de joden
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geslacht werden omdat het joden waren. Verder geen boodschap.
Hekatomben aan het niets, brandend in een eeuwige, dode ruimte buiten
de geschiedenis. Wat prachtig! Het bombardement van Dresden is van
Hitler, en van Attila, en van Timoer Lenk: ik was één nacht bij de Waffen
SS, één nacht pantserruiter in het barbarenleger, onkundig van de
levensregels li en i, en in de steppe van de lucht!
Hij dacht, ik zal mij terugtrekken in de heuvels en het ondoordringbare,
onbeweeglijke antigeschiedenisboek schrijven, waarin het Massacre van
Dresden niet meer obskuur is ten overstaan van de Slag bij Dresden, en
de Slag bij Marathon, maar waarin Napoleon en Miltiades in een nootje
onder de tekst staan: de anti-historie van het niets dat tegen iets vocht, de
anti-biografie van de mannen die nooit bestaan hebben: Hitler, Corinth...
(HSB, 129-131)
Tegenover de geschiedenis van de zinvolle gebeurtenissen, staat die van de zinloze
gebeurtenissen. De ene geschiedenis is die van de tijd, de andere is die van de
eeuwigheid en de dood. In deze passage worden twee visies op geschiedschrijving
tegenover elkaar geplaatst. De ene is de officiële geschiedschrijving, waarin het
verleden is omgebogen tot een logisch verhaal waarin de gebeurtenissen in een
temporele lijn zijn geplaatst. Daartegenover bevindt zich datgene wat zich aan die
logische ordening onttrekt, dat wat er niet inpast, omdat het te onbegrijpelijk is of
omdat het de geschiedenis erna niet heeft beïnvloed. De daden van Hitler zijn in dat
perspectief niet-historisch, omdat ze een tijdelijke ingreep waren in de geschiedenis,
iets wat evenzo geldt voor Corinth, wiens daden als oorlogsmisdadiger maar wat
graag uit het naoorlogse verhaal over de bevrijding zijn weggeschreven.
Resumerend kunnen we vaststellen dat Corinth iemand is die ‘niet past’ in het
historische verhaal van zijn eigen tijd. Dat wordt in de roman vormgegeven door de
verhouding van Corinth tot twee andere personages. In Dresden heeft hij - zoals
eerder is opgemerkt - een affaire met de Oost-Duitse Hella Viebahn, de dame die
het congres organiseert. In de seksuele relatie tussen Corinth en Hella verbeeldt
Mulisch Corinths poging om zich te verhouden tot het Dresden dat hij vernietigde.
Daarnaast zoekt hij keer op keer de confrontatie met de West-Duitse Alexander
Schneiderhahn. In het geruzie met Schneiderhahn ontvouwt zich Corinths onzekerheid
over de schuldvraag. Na het eerder geciteerde gesprek in Alexander's bar wekt
Schneiderhahn namelijk de suggestie een kampbeul geweest te zijn. Dat Hella daarvan
zeer overstuur raakt, maakt duidelijk dat zij, op haar beurt, in een kamp heeft gezeten.
Corinth verhoudt zich in de roman dus met iemand die duidelijk een slachtoffer
is en iemand die suggereert een dader te zijn. Hij zelf is natuurlijk ook een dader,
maar hij vermomt zich hier als een slachtoffer. Hij neemt Hella mee naar zijn
hotelkamer, waar hij haar het een en ander vertelt over zijn oorlogsverleden, maar
verzwijgt dat hij op de Elbe schoot. Vervolgens hebben zij seks. De seksuele daad
wordt beschreven in termen van het bombardement op Dresden. Zonder dat ze het
weet, maakt Corinth Hella nogmaals tot het slachtoffer. Niet voor niets keurt hij haar
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na deze nacht geen blik meer waardig. Corinth lijkt dus naar Dresden gekomen om
(al dan niet bewust) zijn oorlogsmisdaad over te doen.
Vanaf de eerste ontmoeting herkent Corinth in ‘gorilla’ Schneiderhahn zijn rivaal.27
Het lijkt erop dat Corinth niets liever wil dan dat deze Schneiderhahn een kampbeul
is geweest, zodat hij zijn daderschap kan delen. Schneiderhahn is in die zin niet alleen
een rivaal, maar is tegelijk ook een spiegel voor Corinth. Als uiteindelijk blijkt dat
de West-Duitser helemaal niet schuldig is, wordt Corinth woedend. Hij komt tot het
besef dat hij zelf misschien te vergelijken mag zijn met Nero, Attila de Hun en Hitler,
maar dat dat helemaal niet geldt voor Schneiderhahn. Al die tijd dacht hij in de spiegel
te kijken, maar hij komt tot het inzicht dat deze man aan de goede kant stond. Corinth
beseft dat hij er als beul alleen voorstaat. Woedend zoekt hij Schneiderhahn op en
slaat hem in het gezicht. Na deze scène lezen we de slotpassage van de roman. Corinth
rijdt snel weg in zijn auto, maar in een vlaag van verstandsverbijstering rijdt hij de
auto in puin. Aan het slot van de roman zit hij in het gras, terwijl achter hem zijn
auto uitbrandt. Hij leest een krantenartikel over Heinrich Schliemann, dat hij eerder
in de roman in handen heeft gekregen. De kern van het stukje is dat Schliemann
‘negen Troje's onder elkaar vond’, ‘[...] het derde, lieve lezer, gij hebt het begrepen,
met sporen van brand, gewelddadige verwoesting [...]’ (HSB, 219).
Hier, aan het slot van de roman, wordt Corinth vergeleken met de archeoloog
Schliemann. Die vond niet één historische stad, maar een metaforische opeenstapeling
van negen tijdslagen. Hij lijkt daarin op Corinth die naar Dresden komt om zijn
verleden ‘over te doen’, en om het metaforisch te verbinden met tal van oeroude
verhalen. Hij is er niet in geslaagd om zijn oorlogstrauma te verbinden aan een
logisch, temporeel verhaal. Sterker nog, steeds meer is hij tot het besef gekomen dat
zijn daad zich in een tijdloze eeuwigheid bevindt. Dat betekent naar mijn idee dat
Corinth er aan het einde niet in slaagt om het trauma te ‘verwerken’. In deze roman
heeft het personage Corinth een hardnekkige poging gedaan om de kloof die hij
ervaart tussen zijn heden als tandarts en zijn verleden als oorlogsmisdadiger te
slechten, maar hij eindigt voor een bord met verboden toegang. Het enige wat hem
rest is een uitzicht op leegte:
Hij verkreukelde het knipsel en wierp het in het vuur, dat in stroompjes
tussen de keien door vloeide. Het bloed met een mouw van zijn littekens
vegend, keek hij in de vlammen. De auto bestond alleen nog als een
doorzichtige geest in de laaiende gloed. Een paar meter verder lag een
bord dwars over de straat: ‘VERBODEN - OOK VOOR
VOETGANGERS’.
Hij stond weer op en kroop achter een begroeid heuveltje, waar hij het
vuur niet meer zag en over de uitgestorven vlakte kon kijken. (HSB, 219)
Aan het einde van de roman kijkt Corinth in hetzelfde ravijn waarin hij in 1945 keek.
Hij is weer terug bij af: hij heeft geprobeerd om in het reine te komen met zijn
persoonlijke verleden, maar zelfs met geweld heeft hij zich niet los kunnen bre-

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 14

229
ken. Het verkeersbord markeert de breuk die er loopt tussen heden en verleden, en
tussen de officiële geschiedenis en zijn eigen persoonlijke verhaal, een breuk die
zich zelfs in Corinths gezicht gemarkeerd heeft, in het litteken dat in deze passage
ook nog eens genoemd wordt. Dat hij in het vuur wil kijken, betekent dat hij de
confrontatie wil aangaan met zijn traumatische verleden. De toegang daartoe is hem
verboden, zodat de breuk in stand blijft en hij alleen nog maar over een uitgestorven
vlakte kan kijken.
Mulisch heeft de historische gebeurtenis rondom Dresden verbeeld door een
personage dat het verleden als getuige, dader en slachtoffer heeft meegemaakt. Hij
probeert om toegang te krijgen tot het verdrongen verleden, maar stuit op een
onoverkomelijke grens. Tegelijk heeft de auteur ervoor gezorgd dat het historische
moment waar het ons om gaat wel degelijk tot twee keer toe beschreven is, zij het
op indirecte manier: door herinneringen van slachtoffers en via een sterk
mythologiserende verteller. Met deze constructie geeft Mulisch vorm aan de
tegenstelling tussen de officiële geschiedenis (die waarin het verleden als een
noodzakelijkheid verschijnt) en de persoonlijke niet-gehoorde geschiedenis van
iemand voor wie de geschiedenis nog niet tot een geordend verhaal is geworden. Dat
wat buiten de logische geschiedenis valt, is voor de mensen uit 1956 niet meer te
bereiken: er ligt een kloof tussen, Corinth stuit op een bordje ‘verboden toegang’.
Dit betekent dat niet alleen het personage Corinth vastloopt op de kloof tussen
heden en verleden, ook de verteller is niet in staat het verleden direct weer te geven.
Hij heeft daarvoor immers woorden nodig, en met woorden overbrug je die historische
afstand niet. In deze roman thematiseert Mulisch (in de ontwikkeling van het
personage én in de gekozen literaire vormen) de afstand die er bestaat tussen het
beleefde historische moment (de geschiedenis als ‘nu’) en de talige representatie
daarvan door de historicus (de geschiedenis als ‘en toen’). Zo bezien gaat de roman
inderdaad over het schrijven, zoals de interpretaties van Donner, De Rover en Kuipers
stellen, maar dan wel over de vraag hoe de geschiedenis van deze historische
gebeurtenis te schrijven.

4. Een droom, die men zich overdag herinnert. Realiteit in De aanslag
Na 1959 ontwikkelt Harry Mulisch zich in hoge mate als geëngageerd auteur. In de
jaren zestig schrijft hij boeken op de grens van literatuur, geschiedschrijving en
journalistiek: de zogenaamde documentaires. Twee daarvan thematiseren een
onderwerp uit de Tweede Wereldoorlog: in De zaak 40/61 doet hij verslag van het
proces tegen Adolf Eichmann en in De toekomst van gisteren schrijft hij over zijn
mislukte poging om een roman te schrijven over de wereld die ontstaan zou zijn
wanneer Adolf Hitler de Tweede Wereldoorlog gewonnen had. In beide teksten speelt
de notie van ‘buiten-tijdelijkheid’ versus tijd, die we in Het stenen bruidsbed zo
duidelijk aanwezig zagen, een centrale rol. In 1970 publiceerde hij de roman De ver-
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teller, het grootste verhaalexperiment dat in zijn oeuvre te vinden is. Deze complexe
roman beschrijft voor een groot deel de bezetting en bevrijding van Nederland, een
onderwerp dat later terugkomt in de populaire en verfilmde roman De aanslag uit
1982. Beide teksten vertellen een verhaal dat gemodelleerd is naar historische
gebeurtenissen die zich tussen 1940 en 1945 in Nederland afspeelden. Anders dan
De verteller heeft De aanslag een op het oog conventionele vertelvorm. Als Mulisch
het 200.000ste exemplaar van de roman uitgereikt krijgt, heeft hij het in zijn
dankwoord over twee verschillende manieren om over de oorlog te schrijven. ‘Door
een eenvoudig verhaal, dat men ingewikkeld vertelt; of door een ingewikkeld verhaal,
dat men eenvoudig vertelt.’28 De verteller is een voorbeeld van het eerst type, De
aanslag volgt het tweede scenario.
Was Het stenen bruidsbed een poging om via de literatuur de geschiedenis te
schrijven van een reële gebeurtenis die te ingewikkeld is om een plaats te krijgen in
de officiële geschiedenis, in De aanslag gaat de aandacht uit naar een gebeurtenis
die op het eerste oog dichter bij de bestaande historische verhalen staat: het verhaal
over verzetsstrijdster Jannetje Johanna Schaft.29 Deze dame stond bekend als Hannie
Schaft. Vlak voor de bevrijding werd zij door SS-Sturmbannführer Willy Lages
geëxecuteerd. In juni, september en oktober 1944 pleegt Schaft drie aanslagen: op
politiekapitein Ragut en twee figuren van de Haarlemse recherchedienst, Fake Krist
en zijn ondergeschikte Willemse. De eerste aanslag pleegde zij samen met haar vriend
Jan Bonekamp, die omkwam toen Ragut terugschoot. De aanslag op Willemse pleegt
zij samen met Cor Rusman, en dit keer raakt zij zelf gewond aan de benen. De aanslag
op Fake Krist mislukt omdat een andere verzetsgroep Schaft en haar vriendin Truus
Oversteegen voor is. Hoewel ze steeds weet te ontkomen, wordt ze in maart 1945
aangehouden bij een routinecontrole, waarna ze op 17 april geëxecuteerd wordt. Na
de oorlog wordt Schaft beschouwd als verzetsheld, maar in de jaren vijftig komt er
kritiek op de rol die het communisme speelde in het verzet. Ze wordt controversieel
als Theun de Vries in 1956 zijn roman Het meisje met het rode haar op haar leven
baseert. In 1981 wordt die roman verfilmd, en in 1982 wordt er een monument voor
haar opgericht in Haarlem.
In zijn studie over De aanslag heeft De Rover laten zien hoe Mulisch allerlei
gegevens uit een studie van journalist Ton Kors heeft gebruikt. De auteur heeft de
drie genoemde aanslagen ineengeschoven tot één aanslag en hij heeft de meeste
namen veranderd. Ook neemt hij hier en daar in bewerkte vorm uitspraken over die
verschillende personages (onder wie Truus Oversteegen) in dat boekje doen. De
Rover maakt aannemelijk dat Mulisch deze roman zeer duidelijk gebaseerd heeft op
de historische werkelijkheid van 1944-1945. Als evidentie daarvoor gebruikt hij twee
foto's (een van de aanslag op Krist en een van Hannie Schaft). De eerste foto diende
als model voor de beschrijving van de scènes rondom de aanslag, de tweede foto
heeft de beschrijving van het romanpersonage Truus Coster gevormd. Deze foto's
maken duidelijk dat de auteur hier heel bewust aansluiting heeft gezocht bij een
moment uit de werkelijkheid.
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Dit geeft aanleiding om dezelfde vraag te stellen die ik bij Het stenen bruidsbed naar
voren bracht. Welke rol speelt het verbeelden van de (historische) werkelijkheid in
deze roman? Welke functies hebben de transformaties? Opnieuw maakt Mulisch het
historische verhaal concreet door te schrijven over mensen die de geschiedenis aan
den lijve hebben ondervonden. Hij kiest er niet voor om de hoofdrol te geven aan
een personage dat gemodelleerd is naar Hannie Schaft, Fake Krist of Jan Bonekamp,
de hoofdrolspelers uit het historische verhaal. In de roman uit 1959 was de hoofdrol
weggelegd voor een dader, in De aanslag creëert Mulisch het perspectief van een
slachtoffer. In deze roman beleven we de oorlog door de ogen van Anton Steenwijk,
de jongen wiens ouders vermoord worden door de Duitsers als vergelding voor een
aanslag die voor hun huis heeft plaatsgevonden.
In de straat waar de familie Steenwijk woont, schiet het verzet de NSB'er Fake
Ploeg dood. De buren, de familie Korteweg, verslepen het lijk van Ploeg en leggen
het voor het huis van Antons familie. Zijn broer rent nog naar buiten om het terug
te leggen, maar hij is te laat en moet vluchten voor de aankomende Duitsers.
Vervolgens worden Antons ouders en zijn broer als vergelding gefusilleerd. Anton
zelf ontspringt de dans. Na een nacht in de cel gezeten te hebben met Truus Coster,
die met haar vriend Cor Takes de aanslag pleegde, wordt hij naar zijn oom en tante
in Amsterdam gebracht.
Door deze gebeurtenis loopt Anton een oorlogstrauma op. Dit trauma zal de gehele
roman door een rol spelen. In het eerste hoofdstuk lezen we over de aanslag. We
volgen daarbij voortdurend het perspectief van Anton. Dat betekent dat we meeleven
met de familie Steenwijk in het huis, terwijl buiten de aanslag plaatsvindt. Als Anton
ziet hoe de Duitsers zijn ouders meevoeren, beleeft hij dat alsof zijn ouders
‘vereeuwigen’:
Anton zag en hoorde alles, maar op een of andere manier was hij er niet
meer helemaal. Een deel van hem was elders, of nergens meer. Hij was
ondervoed, en nu ook stijf van de kou, maar dat was het niet alleen. Zoals
het op dat moment was: zijn vader zwart uit de sneeuw geknipt aan tafel,
zijn moeder buiten op het terras in het licht van de sterren - dat
vereeuwigde. Het maakte zich los van alles wat er aan voorafging en er
op zou volgen, snoerde zich in en begon de reis door zijn verdere leven,
aan het eind waarvan het uit elkaar zal spatten als een zeepbel, waarna het
zal zijn of het nooit gebeurd is. (DA, 31)
Anton ziet hier letterlijk het transformeren van zijn ouders. Van levende mensen
worden zij tot eeuwige, maar dode beelden:
Toen hij naar haar opkeek, zag hij haar gezicht veranderd in dat van een
beeld, met een starende uitdrukking van ontzetting. Zijn vader, die zijn
hoed weer had opgezet, keek naar de grond, zoals altijd wanneer hij liep.
(DA, 37)
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Deze passage is illustratief voor de manier waarop Anton met zijn herinneringen aan
de oorlog omgaat. Net als Norman Corinth speelt verdringing daarbij een centrale
rol. Bij Anton is er duidelijk sprake van traumatische herinnering in de betekenis die
Caruth en Ankersmit eraan geven. Hij maakt iets mee dat hij na de oorlog niet kan
opnemen in zijn identiteit als overlevende van de oorlog. Het lijkt wel alsof de wereld
waarin zijn ouders nog leefden een totaal andere wereld is dan die waarin zijn ouders
niet meer leven. Deze problematiek manifesteert zich in deze roman in de tegenstelling
tussen tijd en eeuwigheid. Het historische moment zet zich als een eeuwig en gestold
beeld vast in het geheugen van de jongen. Het is gelokaliseerd, maar hij heeft er
nauwelijks toegang toe. Hij wordt anesthesist en dat symboliseert de manier waarop
hij zich opsluit in een onverwerkt verleden. Het leven dat Anton na de oorlog opbouwt,
heeft als doel, zo zegt de verteller ons, om de oorlog te vergeten.
Daar in zijn kleine, donkere appartement boven de viswinkel, in een
dwarsstraat tussen de Prinsengracht en de Keizersgracht, de overburen op
vijf of zes meter afstand, verdween dat Haarlem van januari 1945 nog
verder achter de horizon. Het ging zoals wanneer een man is gescheiden:
hij neemt een vriendin om zijn vrouw te vergeten, maar in dezelfde mate
hoort zij nog bij zijn vrouw, en pas met de volgende kan het misschien
weer iets worden - al maakt een derde de meeste kans. Ook het afgrenzende
moet steeds afgegrensd worden; maar de taak is hopeloos, want alles raakt
alles in de wereld. Een begin verdwijnt nooit, zelfs niet met het einde.
(DA, 107)
Tussen 1945 en 1966 leeft Anton in deze ‘halfslaap’. De plot van de roman wordt
gestuurd door steeds terugkerende momenten waarop Anton met zijn verleden wordt
geconfronteerd. Zo gaat hij in 1952 op bezoek bij zijn oude buren, de familie Beumer
en ontmoet hij in 1956 toevallig de zoon van Fake Krist. In beide gesprekken is
Anton afzijdig en wil hij het liefst niet lastig gevallen worden met het verleden. Dat
verandert pas in 1966. Hij voert dan een gesprek met Cor Takes, waarin nieuwe
feiten voorkomen. Dat gesprek lijkt Anton inzicht te geven in de manier waarop hij
verankerd zit aan het verleden, hoe ‘versteend’ hij is.
Die verankering uit zich in de eerste plaats in zijn liefdesleven. In 1960 werd Anton
als bij toverslag verliefd op Saskia de Graaff, als zij samen bij de ‘Stone of Scone’,
in Westminster Abbey staan. Zij is de dochter van een oud-verzetsheld die een
belangrijke politieke positie inneemt. Anton trouwt met haar en daarmee huwt hij
eigenlijk zijn verleden. Dit wordt duidelijk in de sleutelscène uit het vierde hoofdstuk.
Met vrouw en kind bezoekt Anton de begrafenis van een jeugdvriend van Saskia's
vader.
Tijdens de borreltafel vangt Anton een gesprek op. Hij hoort een man vertellen
over de aanslag. Dit maakt bij Anton een soort ‘traumatische herbeleving’ los: ‘Ver
weg in de tunnel van het verleden weerklinken de zes knallen: eerst één, dan twee,
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dan nog twee, dan nog één. Zijn moeder die naar zijn vader kijkt, zijn vader naar de
tussendeuren, Peter die de mantel van de carbidlamp tilt...’ (DA, 147) Anton spreekt
Cor Takes aan en samen spreken zij over de aanslag. Takes vertelt hem over zijn
motieven, onder de noodzaak van deze aanslag. Tijdens het gesprek is Anton
aanvankelijk kalm en rustig, al wordt hij hoe langer, hoe meer overspoeld door
herinneringen uit het verleden.
Zo licht het was, opeens zag hij onoverzichtelijke bewegingen in een diepe
duisternis, op een gang, geschreeuw, het leek wel of Peter in takken viel;
iets met een sleutel...het verdween als de flard van een droom, die men
zich overdag even herinnert. (DA, 160)
Rationeel weet Anton wat er gebeurd is, maar emotioneel zit hij nog volkomen op
slot. Als hij zich daadwerkelijk dingen begint te herinneren, reageert hij daar zeer
hevig op. Zeker wanneer Cor Takes hem vertelt over Truus Coster. Voor het eerst
komt hem weer het beeld van deze vrouw voor de geest. Hij had een nacht met haar
in de cel doorgebracht, maar dat moment heeft hij diep weggestopt.
Anton staarde hem aan, en plotseling overspoelde het hem. Met zijn handen
tegen zijn gezicht wendde hij zich af en begon te snikken. Zij stierf. Op
dit moment stierf zij voor hem, eenentwintig jaar geleden, en tegelijk
daarmee verrees zij als wat zij voor hem betekend had, eenentwintig jaar
lang, verborgen in duisternis en zonder dat hij eigenlijk ooit aan haar dacht,
want dan had hij zich moeten afvragen of zij nog leefde. Daarstraks nog
had hij haar gezocht, in de kerk, en later weer in het café, - dat begreep
hij nu pas. Daarom ook was hij naar deze begrafenis gegaan, waar hij niets
te maken had. (DA, 160-161)
Het gesprek met Cor Takes is het keerpunt in de roman. Het zorgt ervoor dat Anton
zich bewust wordt van een aantal dingen die hij jarenlang genegeerd had. Tot dan
toe was er een onoverbrugbare kloof tussen heden en verleden. Hoewel de tijd verder
ging (het is inmiddels 21 jaar later), heeft Anton niet echt geleefd.
Als hij weer herinnerd wordt aan Truus Coster, begint Anton te veranderen. Na
de begrafenis gaat hij met Saskia en Sandra naar het strand. Na een tijdje laten vrouw
en dochter hem achter, waarna hij in slaap valt. Hij droomt ervan thuis te zijn in
‘Buitenrust’, het huis waarin hij met zijn ouders woonde. Hij blijkt anderhalf uur te
slapen, waarna hij vreselijk verbrand is. Als hij thuis op de bank ligt na te puffen,
ziet hij een foto van Saskia uit de tijd dat zij zwanger was. Ineens beseft hij dat zij
op Truus Coster lijkt. Bij Cor Takes bekijkt hij haar foto, en ziet hij dat Truus en
Saskia inderdaad sprekend op elkaar lijken. Hij probeert zich te herinneren wat Truus
Coster in de cel tegen hem zei, maar hij is het kwijt.
Het was voorgoed weg, verdwenen de wereld uit. Hij wist dat op het
moment experimenten met LSD aan de gang waren op de universiteit.
Natuurlijk lag het nog ergens opgeslagen in zijn hersens, hij wist dat
serieuze proefpersonen welkom waren, en misschien zou het dan te
voorschijn
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komen. [...] hij voelde er niets voor, het verleden chemisch op te graven.
Bovendien liep hij de kans dat het helemaal niet te voorschijn kwam, maar
iets anders, iets onverwachts, dat hij niet zou kunnen beheersen. (DA, 188)
Hier wordt duidelijk dat het vooral angst is die Anton ervan weerhoudt te herinneren
wat hij zich op dit moment wil herinneren. Op een gegeven moment haalt Cor Takes
het pistool van Truus te voorschijn. Hij vertelt hem hoe de aanslag verlopen is. De
aanblik van het pistool bewerkstelligt bij Anton de historische sensatie waarnaar hij
zo op zoek is.
Het was of het pistool op tafel een gewicht was, dat Anton meetrok naar
de diepte van het verleden. Zo volledig als hij was vergeten, wat zich later
in de cel had afgespeeld, zo duidelijk herinnerde hij zich die laatste avond
thuis. De schoten, en dan de verlaten kade met het lichaam van Ploeg.
Natuurlijk had hij altijd geweten, dat daar even tevoren ook andere mensen
geweest moesten zijn, maar in zekere zin alleen op logische gronden; pas
nu werd het werkelijkheid. (DA, 194)
Deze confrontatie zorgt ervoor dat Anton er even in slaagt om de kloof tussen het
naoorlogse heden en de gebeurtenis uit 1945 op te heffen. Wat tot dan toe zo
‘buiten-tijdelijk’ was dat Anton er zelfs in zijn herinnering niet bij kon, wordt op
deze plaats in de roman voor even voelbaar. Het is de eerste keer dat hij zich de
werkelijkheid van wat er in 1945 gebeurd is, daadwerkelijk herinnert. Voor het eerst
beleeft hij dus het verleden. Hij beseft ook dat hij er geen goed aan doet getrouwd
te zijn met Saskia, die zo zeer de incarnatie is van Truus Coster. Dat brengt hem
ertoe zijn huwelijk te beëindigen.
In 1968 trouwt Anton voor de tweede keer, nu met Liesbeth. Met haar brengt hij
zijn vakanties door in een gekocht vakantiehuis in Toscane. Hij kijkt daar uit over
groene heuvels met wijngaarden en allerlei Italiaanse bomen en planten. Hij noemt
het een ‘wonderlandschap’, ‘dat niet alleen was wat het was, maar zich het ene
ogenblik gedroeg als een panorama van de renaissance en het volgende als het decor
van de romeinse oudheid, en in alle gevallen ver, ver verwijderd was van Haarlem,
oorlogswinter 1945. Nauwelijks veertig jaar oud begon hij te spelen met de gedachte,
zich hier permanent te vestigen als Peter het huis uit was.’ (DA, 204) Anton wil niets
liever dan zich vestigen in dit klassieke landschap, dat tijdloosheid en eeuwigheid
symboliseert. Hieruit kunnen we afleiden dat de confrontatie met het verleden nog
niet louterend heeft gewerkt: de historische gebeurtenis heeft zich nog niet genesteld
in Antons leven; hij heeft nog altijd het verlangen om te vluchten in een eeuwig
heden, zodat hij zijn eigen historiciteit kan vergeten. Hij wil zich onttrekken aan de
historische verbinding met wat er in de oorlog is gebeurd. Hij is inmiddels in de
veertig en heeft steeds meer last van migraine. Ook lijdt hij onder nachtmerries en
angstige voorgevoelens. Deze onrustgevoelens culmineren in een crisis, als Liebeth
en zoon Peter even weg zijn om boodschappen te halen.
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Er was iets in hem aan de gang dat hij niet begreep; gejaagd liep hij naar
de rand van het terras, maar in de diepte verdween de landweg leeg achter
de heuvel met de ingestorte molen. [...] Het plein, zonder bomen en veel
te groot voor het dorp, leek overgoten met kokend water. Er liepen alleen
een oude man en een oude vrouw in het zwart; in de zwarte slagschaduw
van de kerk zaten ook een paar oude mannen, maar de man en de vrouw
liepen door de zon: twee verkoolde gestalten in het verblindende licht.
(DA, 206)
Hier ziet Anton voor zijn ogen de psychische verscheurdheid die hem hoofdpijn
bezorgt. Het klassieke, witte landschap wordt doorkruist door zijn overleden ouders.
Zelfs in dit klassieke landschap, waar hij meende te ontvluchten aan de tijd, dringen
zij het verstilde beeld binnen. Er loopt, zo lijkt het hier, een zwarte streep door de
zon. Anton heeft gevoel dat er een vloedgolf over hem heen komt.
De roerloze, witgepleisterde muren schreeuwden hun witheid in zijn
gezicht, de slinger van de trap, de ruwe houten balken, alles was veranderd
in gevaar, dat iets in zijn hersens verwrikte; de rots brak door de kalk en
brak door in zijn hoofd. Met allebei zijn handen tegen zijn borst ging hij
naar het terras: de cypressen vlammen zwart vuur. Hij merkte dat zijn
tanden klapperden, als van een klein kind dat uit zee komt, maar hij kon
er niets aan doen.(DA, 207)
Later vindt Liesbeth hem ‘roerloos, maar trillend, als een beeld tijdens een
aardbeving’. Hij krijgt een prik, slaapt vijftien uur en wordt verkwikt wakker. In de
periode erna heeft hij nog wel eens zo'n aanval, maar uiteindelijk blijven zij weg.
Het eeuwige landschap dat hij zo bewonderde, heeft echter haar volmaaktheid
verloren, ‘zoals een mooi gezicht ontsierd wordt door een litteken.’ De aanval die
Anton Steenwijk in de hiervoor beschreven scène beleeft, zou je kunnen beschrijven
als een moment waarop de traumatische gebeurtenis zich op een onverwacht moment
als een oncontroleerbare overval manifesteert. Anton botst letterlijk op de kloof
tussen tijd en eeuwigheid die zijn bestaan kenmerkt. De tijd, de geschiedenis, en
daarmee zijn niet te verdringen verleden dringen de eeuwige wereld binnen. De
botsing van deze twee niet te verbinden eigenschappen zorgt voor een scheur dwars
door Antons psyche. De crisiservaring brengt iets in hem teweeg. Leefde Anton vóór
de crisiservaring als een klassiek, tijdloos beeld, of als een steen, nu krijgt hij
langzaam weer besef van de tijd. Hij beseft zijn eigen vader overleefd te hebben, hij
neemt zijn dochter Sandra mee naar Haarlem om bloemen bij het graf van Truus
Coster te leggen. Hij lijkt nu losgekomen te zijn uit zijn eeuwige verleden en een
besef van tijd gekregen te hebben. Dat besef doet zich voor wanneer hij nadenkt over
zijn jongste kind, zijn zoon, maar hij had er nooit zo over gedacht in relatie tot zijn
dochter Sandra:
Als hij zijn zoon in zijn armen nam, realiseerde hij zich soms dat het kind
veel verder van de tweede wereldoorlog verwijderd was dan hij zelf van
de eerste - en wat betekende de eerste wereldoorlog voor hem? Minder
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maar dat was vroeger nooit bij hem opgekomen. (DA, 203)
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En op televisie ziet hij nog eens Cor Takes, die zegt: ‘schei toch uit met die onzin,
[...] Ik wil er eigenlijk helemaal niet meer over horen.’ (DA, 216)
Het moge duidelijk zijn dat Anton een ‘verscheurd’ persoon is met een
oorlogstrauma. Hij moet die scheur aan den lijve ondervinden, zoals ook Norman
Corinth (die een litteken in zijn gezicht heeft) dat moest, om gelouterd te kunnen
worden. Niet voor niets wordt Anton in november 1981 wakker met kiespijn. Zijn
huwelijk met Liesbeth en de ondergane traumatische ervaringen mogen hem dan
verder geholpen hebben, nog altijd staat hij ‘met zijn rug naar de toekomst’ (208).
In het vijfde hoofdstuk merkt de verteller een aantal keer op dat de tijd verstrijkt, zo
ook dat Anton grijs begint te worden. Als Anton beseft ouder te zijn dan zijn vader,
denkt hij: ‘Op een dag werd hij ouder dan zijn vader ooit geworden was, en dat gaf
hem een gevoel van overtreding, die hem op een uitbrander kon komen te staan: Quod licet Iovi, non licet bovi!’ (DA, 215)
Anton blijft een personage dat deels van steen is, deels van vlees. De frictie tussen
beide eigenschappen manifesteert zich in de tanden. In Het stenen bruidsbed is
Corinth zelf een tandarts, in De verteller worden de tanden van Joris Neeve getrokken
en ook in De aanslag manifesteert de kloof tussen het versteende verleden en het
dynamische heden zich in een moment van kiespijn.
Tandarts Gert-Jan van Lennep wil Antons kiezen wel trekken, maar onder
voorwaarde dat hij meeloopt in de demonstratie tegen atoomwapens. Deze tandarts
wil hem bevrijden van de frictie met zijn verleden, zodat hij zich kan engageren met
de oorlog uit het heden. De tand wordt snel getrokken, Anton loopt met zoon Peter
mee in de demonstratie en komt daar zelfs zijn zwangere dochter Saskia tegen.
Volgens Van der Paardt moeten we deze slotpassage dan ook lezen als een moment
waarop er een balans ontstaat:
Anton, die dus binnen afzienbare tijd grootvader zal worden, laat zich in
de laatste bladzijden van de roman, wanneer hij Peter aan de hand
meevoert, eigenlijk voor het eerst als ‘vader’ zien: pas als hij zijn eigen
lot aan dat van de ‘mensheid’ heeft kunnen relateren, blijkt de echte
volwassenheid.30
Deze interpretatie negeert het gegeven dat Anton in deze demonstratie niet zo zeer
aan het protesteren is, maar het grootste deel van de tijd in gesprek is met zijn vroegere
buurmeisje Karin Korteweg, die hem vertelt over het lot van zijn broer en over de
beweegredenen van haar vader om het lijk bij zijn familie voor de deur te leggen.
De beste man wilde zijn salamanders beschermen en de buren hadden joodse
onderduikers. Als Karin hem dit alles heeft verteld, snelt hij ervandoor: ‘Zonder op
antwoord te wachten, haar hulpeloos achterlatend, wendde hij zich af en drong tussen
de mensen, met slingers en kronkels, als om er zeker van te zijn dat zij hem niet terug
zou vinden.’ (244)
Voor de zoveelste keer vlucht Anton hier voor de waarheid van het verleden. Dit
wordt nog eens onderschreven door zijn worsteling met een cryptogram dat
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hij las op de ochtend van de demonstratie: ‘Weet de zonnegod geen duidelijker
omschrijving van deze puinhoop?’. Kort na het gesprek met Karin beseft hij dat het
antwoord ‘ravage’ is en hij schiet in de lach. Voor De Rover zit hier een interpretatieve
sleutel:
Het is hem genoeg als verklaring voor alles; hij schiet in de lach. Maar
waartoe Anton niet in staat is, daartoe wordt de lezer in staat gesteld - die
kan, met behulp van de verteller, van bovenaf op het labyrinth neerkijken
en als in een cryptogram de woorden en zinnen laten ‘paren’, en tot
uitspraken op filosofisch en psychologisch niveau combineren.31
Dit is een cruciaal moment in de roman. Anton Steenwijk hoort nu eindelijk de
absurde waarheid over het verleden en wordt daardoor weer geconfronteerd met het
historische moment dat hij zijn gehele leven heeft weggestopt. Wat is zijn reactie
hierop? Als eerste vlucht hij weg voor de vrouw die hem het vertelt en vervolgens
is het antwoord op het raadsel ‘ravage’. Ik geloof dan ook niet dat we het lachen
moeten duiden als een ‘voldoende verklaring’ voor alles. Dit lachen is eerder een
reactie op de onwezenlijkheid en de onbegrijpelijkheid van de werkelijkheid. Het
lijkt goed hier een sleutelpassage te citeren:
Was iedereen schuldig en onschuldig? Was de schuld onschuldig en de
onschuld schuldig? De drie joden... Zes miljoen waren er afgemaakt, twaalf
keer zo veel mensen als hier liepen; maar door in levensgevaar te verkeren
hadden die drie mensen twee andere mensen en zichzelf gered, zonder het
te weten, en in plaats van zij waren zijn vader en zijn moeder en Peter
gestorven, door toedoen van hagedissen...
‘Peter’ zei hij, - maar toen de jongen naar hem opkeek, schudde hij alleen
lachend zijn hoofd waarop Peter teruglachte. Op hetzelfde moment dacht
hij: ravage, natuurlijk, ravage, zo luidde de vage omschrijving van de
Zonnegod. (DA, 252)
In de slotpagina's van de roman vindt Anton Steenwijk geen antwoord op de vraag
wie er schuldig is aan de dood van zijn familieleden. Wat betekent de dood van een
verzetsstrijdster in het licht van de zes miljoen joden? Welke plaats heeft het kleine
Nederlandse verhaal tegenover dit grote trauma? Zelfs de demonstratie uit 1981
wordt in perspectief geplaatst, als Anton denkt ‘twaalf keer zo veel mensen als hier
liepen’. Kortom, aan het einde van de roman wordt Steenwijk allerminst verlost van
zijn verscheurdheid, noch vindt hij het antwoord op al zijn vragen. Aan het einde
van de roman loopt hij dan ook de roman uit, zonder verhelderd te zijn:
Maar wat doet het er toe? Het is allemaal vergeten. De kreten sterven weg,
de golven trekken glad, de straten raken leeg en het wordt weer stil. Een
lange, slanke man loopt met zijn zoon aan zijn hand in een demonstratie.
Hij ‘heeft de oorlog meegemaakt’, nog net, als een van de laatsten. Tegen
zijn zin is hij erbij betrokken, bij die demonstratie, en even glinstert er iets
in zijn ogen, alsof hij dat een grappig denkbeeld vindt. En met zijn hoofd
een beetje schuin, als
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iemand die iets hoort in de verte, laat hij zich meenemen door de stad naar
het vertrekpunt; met een korte beweging gooit hij zijn sluike grijze haar
naar achteren, zijn schoenen sloffen en het is of zij wolkjes as opwerpen,
ofschoon nergens as te zien is. (DA, 247).
In deze roman worden de problemen van de historiografie op twee manieren
geportretteerd. In de eerste plaats door de beschrijving van een traumatische personage
dat daadwerkelijk lijdt onder de breuk tussen heden en verleden. In zekere zin lijkt
Anton Steenwijk op Norman Corinth. Allebei leven ze in de naoorlogse periode
waarin het verhaal over de Tweede Wereldoorlog hoe langer, hoe meer tot een
officieel verhaal is geworden. Beide slagen zij er niet in om hun persoonlijke verhaal
in overeenstemming te brengen met het historische verhaal achteraf. In die zin is het
voor hen afgesloten, ze krijgen er alleen zo nu en dan toegang toe, op momenten dat
het verleden zich manifesteert als een ingreep in het heden. In die zin legt Mulisch
hiermee een probleem van de historiografie bloot: het officiële verhaal onttrekt ons
het zicht op het persoonlijke en subjectieve verhaal van de beleving van de
geschiedenis.
De officiële geschiedenis heeft nog een ander probleem. Zij probeert het verleden
te vangen in coherente interpretaties, maar de vraag is of er niet historische
gebeurtenissen zijn die te complex zijn om zich te laten vangen. In de roman wordt
steeds gedebatteerd over het morele oordeel over wat er in de oorlog is gebeurd: wie
heeft de schuld? De Duitsers die zijn ouders vermoordden? De verzetsstrijders die
de aanslag pleegden? De Beumers en hun hagedissen? Of de joden die beschermd
moeten worden? Het is belangrijk om vast te stellen dat Mulisch er niet voor kiest
om in zijn roman het ene morele oordeel (de verzetsstrijders deden het juiste, de
duitsers waren het kwaad) te vervangen door het andere (het verzet was in zekere
zin naïef en veroorzaakte daardoor in de laatste oorlogsjaren de dood van burgers).
Het antwoord op het raadsel waar het verleden ons voor plaatst, is dat het een grote
ravage was: in zijn oorspronkelijkheid is de geschiedenis ongeordend, zinloos en
zonder doel.

5. Mythe en werkelijkheid
In diverse beschouwingen heeft Frans de Rover erop gewezen dat De aanslag een
zeer complexe roman is. Net als in andere teksten uit deze periode, zoals de verhalen
‘Oude lucht’ en ‘Paralipomena Orphica’ en de kleine romans Twee vrouwen (1975)
en De elementen (1988), neemt Mulisch in De aanslag afscheid van de groteske en
experimentele verhaalvormen uit de jaren vijftig en van de ‘documentaire’ teksten
uit de jaren zestig en zeventig. De teksten hebben met het vroege werk gemeen dat
ze een meerlagig of metaforisch karakter hebben, maar deze gelaagdheid is niet
langer zichtbaar aan de oppervlakte van de roman. Vanaf de tweede helft van de
jaren zeventig schrijft Mulisch teksten met een conventioneel plot, waarin de
verschillende lagen als het ware in elkaar geschoven zijn.
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In De aanslag zijn er drie belangrijke ‘niet-mimetische’ lagen te vinden: de Griekse,
de Egyptische en de alchemistische. De Rover en Van der Paardt hebben er op
gewezen dat er in Antons levensverhaal een Oedipale structuur verweven zit. Al in
de eerste scène verliest Anton zijn echte ouders; in de loop van de roman zullen er
enkele mensen als ‘surrogaat-ouders’ optreden. De belangrijkste andere ouders zijn
de twee personen die betrokken zijn bij de aanslag: Truus Coster, met wie Anton in
een cel terechtkomt, en Cor Takes, haar partner, die Anton later op een begrafenis
zal ontmoeten. Het moment dat hij met Truus Coster in de cel zit, is gelardeerd met
allerlei verwijzingen naar het baarmoederlijke stadium en de wedergeboorte. Anton
wordt in deze roman, in de nacht van de aanslag, dus opnieuw geboren, als ‘kind’
van Truus Coster, de vrouw die hij zijn hele leven onbewust zoekt, tot hij er achter
komt dat zijn vrouw Saskia sprekend op haar lijkt. Dat besef zet de eerste crisis in
werking, die Anton pas te boven komt als hij Saskia inruilt voor Liesbeth, de vrouw
die door het gehele gezelschap ‘moeder’ genoemd kan worden.
Niet minder belangrijk zijn de verwijzingen naar Egypte. Die verwijzingen staan
vaak in dienst van het verwijzen naar complexe thema's als ‘eeuwigheid’, ‘verstening’
en ‘stilstand’. Er is al op gewezen dat Antons achternaam de strijd van het personage
tegen de verstening weerspiegelt: steen wijk. De Rover citeert een uitspraak van
Mulisch, waarin hij uitlegt dat het oude Egypte voor hem belangrijk is omdat het
gericht was op het dodenrijk, zonder zelf het dodenrijk te zijn.32 Anders geformuleerd,
het oude Egypte is een metafoor voor het dodenrijk. En zo functioneert het ook in
deze roman. Er zijn vele verwijzingen te vinden, vooral in de passages over de mensen
die rondom de jonge Anton woonden, in het huis van de Beumers (struisvogelveren,
augurken) en in dat van Korteweg (de hagedissen).
De Rover brengt de mythes van Oedipous en Orfeus in verband met zijn
totaal-interpretatie van Mulisch' oeuvre. Mulisch zet die mythe volgens De Rover in
om de chronologische tijd te doorbreken.
Hij [Oidipoes, SB] zal pogen de dood te overwinnen, hetzij door hem met
gelijke wapens te bestrijden (dat wil zeggen: met zijn eigen dood), hetzij
door God te worden. Het overwinnen van de dood betekent het overwinnen
van de lineaire (chronologische) tijd. Die overwinning lijkt ook mogelijk
met het teruggaan naar het begin, naar de moeder, en het innemen van de
plaats van de vader [...].
Dit hangt dan weer samen met Mulisch' poëticale drijfveren:
Mulisch wil aan het woord de magische kracht teruggeven die het eenmaal
had bij de Egyptische god Thoth, de griffier, maangod, ogengenezer en
uitvinder van het schrift: de hiërofgliefen. Zij nakomeling in de
Hellenistische tijd is Hermes Trismegistus, de bron der alchimie. Met dit
laatste begrip duidt Mulisch het schrijven aan: een vorm van wetenschap
met directe relatie tussen geest (de schrijver) en stof (de taal) die zich
verheft tot een goddelijk wonder: goud (het kunstwerk).3334
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Ik geloof dat we het mythologische verwijzen in Mulisch' oeuvre ook op een andere
manier kunnen begrijpen. De duidelijk aanwezige verteller, die het al op de eerste
pagina over ‘een zekere Anton Steenwijk’ heeft, maakt eens te meer duidelijk dat
het hier gaat om een verhaal, een fictioneel bouwsel. Dat betekent volgens mij niet
dat Mulisch er op uit is om de werkelijkheid te laten verdwijnen en een eeuwige,
transcendentale structuur te creëren die zich losmaakt van die werkelijkheid. Via die
verwijzingen transformeert hij de mens Anton Steenwijk in de held uit een Griekse
tragedie. Maar wil dat zeggen Anton Steenwijk uiteindelijk geen mens is, maar wel
een Grieks personage? Volgens mij moeten we de verwijzingen anders duiden. Ze
ensceneren nog maar eens de paradox waarop deze roman gebaseerd is: Steenwijk
is een mens (die reële dingen heeft meegemaakt) aan de ene kant, en hij is een
personage (die een rol speelt in een gefixeerd en noodzakelijk verhaal) aan de andere
kant. Het gebruik van de mythe versterkt de tegenstelling die deze roman bepaalt:
die tussen werkelijkheid, menselijkheid en gevoelens aan de ene kant en fictie,
verstening en stilstand aan de andere. Het personage is gedwongen om beide tegelijk
te zijn: mens en personage, echt en nep.
De romans Het stenen bruidsbed en De aanslag zijn allebei gebaseerd op een
paradox. De werkelijkheid van het verleden wordt beschreven door geloofwaardige
personages in te voeren die begrijpelijke trauma's hebben. Tegelijkertijd worden die
personages ‘ontmenselijkt’ door ze tot mythische personages te maken. Norman
Corinth en Anton Steenwijk gaan gebukt onder deze gespletenheid: zij worden
verscheurd tussen hun mens-zijn en hun personage-zijn. Het zijn natuurlijk steeds
de nadrukkelijk aanwezige vertellers en geïmpliceerde auteurs die de constructies
maken waarin deze personages ten onder gaan. Dat betekent echter niet dat zij
soeverein heersen: de verteller in Het stenen bruidsbed heeft de taal van Homerus
nodig om hét centrale moment van het boek te verbeelden, de verteller in De aanslag
eindigt met het besef van ‘ravage’. Ook in die zin beschrijven deze twee historische
romans de onmogelijkheid van het coherente historische verhaal. De geschiedenis
is alleen te beschrijven als trauma: als kloof tussen tijdelijkheid en eeuwigheid, tussen
nu en toen.
Met deze beschouwing over Het stenen bruidsbed en De aanslag heb ik geprobeerd
te laten zien dat de leeswijze van De Rover structureel te weinig aandacht heeft voor
de pogingen die Mulisch doet om met zijn literaire teksten te reflecteren op de relatie
tussen literatuur en geschiedschrijving. Binnen De Rovers interpretatiekader is de
werkelijkheid niet meer dan een toevallige aanleiding die in de roman omgevormd
wordt tot een coherente Oedipale structuur en een geheel van alchemistische motieven
die tot goud leiden. Maar als Mulisch niets anders wil dan de werkelijkheid omvormen
tot goud, waarom dan zo veel aandacht beteed aan het bombardement op Dresden?
Waarom schrijft hij dan over de rol van het Nederlandse verzet in De aanslag?
De romans en verhalen van Harry Mulisch zijn er dan ook niet op uit om de lineaire
tijd op te heffen en verstilde momenten van eeuwigheid te bewerkstelligen.
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Keer op keer creëert Mulisch in deze teksten een conflict tussen tijd en
‘buitentijdelijkheid’ (eeuwigheid), tussen werkelijkheid en fictie. In De aanslag blijkt
al dat de eeuwigheid daarbij niet altijd de meest positief gewaardeerde partij is. Dat
taal, en daarmee literatuur, de werkelijkheid slechts kan vangen in gekunstelde
structuren, betekent vooral dat zij de werkelijkheid hooguit kan omcirkelen, maar
dat zij er geen directe toegang toe heeft. Dit gegeven moet voor een geëngageerd
auteur als Harry Mulisch toch een paradoxaal besef zijn. Hij wil als schrijver immers
iets bijdragen aan de wereld, en met name aan de herinnering van de Tweede
Wereldoorlog. In Het stenen bruidsbed en De aanslag heeft hij de mythologische
bouwwerken gelukkig van de nodige gaten en scheuren voorzien, waardoor de
ervaring van de historische werkelijkheid naar binnen kan stromen. Mulisch is een
schrijver die beseft op de drempel van de geschiedenis te leven en dat geeft hem een
morele taak:
Maar dat in de loop van dit proces sinds enige tijd wordt gezegd, dat de
gaskamers nooit hebben bestaan, dat de dood van miljoenen mensen een
mythe is, vervult mij met ontzetting. Waar is mijn grootmoeder dan? En
mijn overgrootmoeder? Auschwitz - de aanduiding van de gruwelijkste
misdaad aller tijden - zou net zo'n sprookje zijn als dat van het paradijs.
Die stemmen komen uit de weerzinwekkendste kelen en men zou er
eigenlijk over moeten zwijgen, maar die poging tot moord op de
herinnering en de geschiedenis - hoe marginaal ook - ervaar ik in moreel
opzicht als bijkans nog obscener dan de shoah zelf: de overlevende getuigen
zijn leugenaars, en door nooit gestorven te zijn moeten de doden in feite
nog een tweede keer sterven.35
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Representatie in ander proza en postmodern proza
Sven Vitse (Universiteit Utrecht)
Abstract
There is no consensus among literary scholars concerning the delimitation
of postmodernism in Dutch and Flemish fiction. More specifically, scholars
do not agree about the position of experimental ‘other prose’ and its
relationship to the postmodern novel. This article contributes to this
on-going debate by offering a comparative analysis of other prose and
postmodern fiction. It focuses on the concept of representation: it
investigates the ways in which authors of both other prose and postmodern
fiction question this concept in their literary works. The problem of
representation will be analysed in works by Robberechts, Van Marissing
and Vogelaar on the one hand (other prose), and Jongstra, Beurskens and
Verhelst on the other hand (postmodern fiction).
In both other prose and postmodern fiction literary representation of
extratextual reality is felt to be a problematic issue. For authors of other
prose the relationship between language and reality poses not just a literary
but also an ideological and a political problem. Conventional forms of
literary representation are considered to produce false images that need to
be destroyed and replaced by alternative forms. Authors of postmodern
fiction undermine narrative conventions from within: they make use of
paradox and inconsistency to unsettle the narrative framework within
which they work. In postmodern fiction, the belief in a position outside
of linguistic mediation and in a truthful account of reality can no longer
be upheld. In conclusion, it can be said that the concept of representation
helps to distinguish other prose from postmodern fiction.
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Inleiding
De term ‘ander proza’ werd in 1978 geïntroduceerd door Sybren Polet. In de
bloemlezing Ander proza (1978) trachtte hij een canon van het experimentele proza
uit Nederland en Vlaanderen samen te stellen. Contemporaine vertegenwoordigers
waren onder meer J.F. Vogelaar, Lidy van Marissing, Daniël Robberechts, Ivo
Michiels en Willy Roggeman. In de loop van de jaren 1980 werd dit andere proza
in verband gebracht met het postmodernisme. Onder meer Anthony Mertens (1986,
1989), Anne Marie Musschoot (1994) en Elrud Ibsch (1989) merkten op dat (enkele
van) de romans van deze experimentele auteurs postmodern konden worden genoemd.
Sander Bax (2007) sluit zich bij deze traditie aan en rekent het proza van Vogelaar,
maar ook dat ‘van andere Raster-auteurs (Van Marissing, Robberechts, Schierbeek,
Ten Berge)’ tot het postmodernisme (Bax 2007: 305). Behalve het andere proza (ook
wel Raster-proza genoemd) behoort volgens Bax ook het zogeheten Revisor-proza
tot het postmodernisme. Bax wijst op de ‘grote verschillen tussen beide
auteursgroepen’, die samenhangen met de institutionele context, maar merkt op dat
een ‘stromingsconcept’ als het postmodernisme duidelijke overeenkomsten blootlegt
(idem: 329). Die overeenkomsten zouden ook te zien zijn tussen het werk rond beide
tijdschriften en het recentere postmoderne proza.
Van het Raster-proza of andere proza analyseert hij één boek: Alle vlees (1980)
van J.F. Vogelaar, dat hij als een typisch postmoderne roman beschouwt. Als
belangrijkste kenmerk van de postmoderne roman noemt Bax de problematisering
van de representatie, en die treft hij onder meer in het werk van Vogelaar aan. In
Alle vlees laat Vogelaar zien ‘hoe taal (woorden, verhalen) gebruikt wordt om
hiërarchieën te bestendigen’, maar tegelijk ‘gebruikt [kan] worden om systemen juist
te ondermijnen’ (idem: 304).
Bax verruimt in zijn studie de afbakening van het postmodernisme in de
Nederlandse en Vlaamse literatuur die voorgesteld werd door Bart Vervaeck (1999).
Het postmodernisme is volgens Vervaeck ‘geen stroming’, maar ‘een geheel van
kenmerken, een manier van kijken en lezen’ (Vervaeck 1999: 10). Postmoderne
kenmerken treft men volgens Vervaeck vooral aan bij auteurs als Atte Jongstra, Peter
Verhelst, M. Februari, Louis Ferron, Charlotte Mutsaers en Huub Beurskens. Dat
het andere proza postmodern genoemd wordt, beschouwt Vervaeck als een vergissing.
Ook in het werk van Frans Kellendonk, dat met het Revisor-proza verbonden wordt,
treft Vervaeck te veel elementen aan die moeilijk met het postmodernisme te
verzoenen zijn: Kellendonk ‘ziet een duidelijk verschil tussen fictie en realiteit en
bovendien is zijn zelfbewuste literatuur steeds gericht op orde en helderheid’ (idem:
13). In het postmoderne proza vervallen de aanspraken op een heldere ordening en
raken fictie en werkelijkheid onlosmakelijk met elkaar verweven.
Bax tracht de opvattingen van Mertens, Musschoot en Ibsch met die van Vervaeck
te verzoenen door ‘twee fases binnen de ontwikkeling van het postmoder-
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nisme in de Nederlandse literatuur’ te onderscheiden (Bax 2007: 293). Hiervoor
zoekt hij steun bij Hugo Brems, die het Revisor-proza als ‘een aanloop’ naar het
postmodernisme ziet: deze auteurs ‘vertegenwoordigen (...) het stadium van de crisis’
(Brems 2006: 522). Bax situeert naast het Revisor-proza ook het Raster-proza in
deze aanloop- of overgangsfase: ‘In de jaren zeventig markeert het postmoderne
proza een crisis binnen de modernistische poëtica’ (Bax 2007: 294). Bax schaart dus
zowel het corpus van Vervaeck als het proza rond Raster en De Revisor onder het
stromingsconcept postmodernisme.
In zijn bijdrage aan de eerste editie van Achter de verhalen wijst Vervaeck
nogmaals op het onderscheid tussen ‘het Andere Proza, het Revisorproza en het
Vlaamse romanexperiment’ enerzijds en de ‘postmoderne roman’ anderzijds
(Vervaeck 2007: 140). In tegenstelling tot het postmoderne proza zoekt bijvoorbeeld
het andere proza ‘wel degelijk naar een oorsprong, een “buiten”, een “boven” kortom iets dat echter en dieper zou zijn dan de verhalen. (...) De postmodernen
geloven niet in die achterkant’ (idem). Bovendien gebruiken de postmoderne auteurs
andere literaire technieken dan de auteurs van ander proza. In het andere proza valt
vooral de ‘montage van disparate genres’ op, terwijl de postmoderne auteur kiest
voor een sterke ‘narrativisering’ (idem). De verschillen zijn met andere woorden
groot genoeg om een duidelijk onderscheid tussen ander proza en postmodern proza
te bewaren.
In dit artikel wil ik een bijdrage leveren tot de vergelijkende studie van het andere
proza en het postmoderne proza. Meer bepaald wil ik nagaan hoe het begrip
representatie poëticaal en vormelijk wordt uitgewerkt door auteurs van ander proza
en postmodern proza. Het begrip representatie vat ik ruim op: de verhouding tussen
taal en werkelijkheid, tussen woorden en dingen, tussen betekenaar en betekende,
of tussen romanwerkelijkheid en buitentekstuele werkelijkheid. Is het mogelijk om
op basis van het begrip representatie onderscheid te maken tussen ander proza en
postmodern proza?
Bax wijst erop dat in het proza van de jaren 1970 het ‘wantrouwen ten aanzien
van de macht van de verbeelding’ wijd verspreid is (Bax 2007: 278). Hij ziet dat
wantrouwen zowel bij ‘realistische auteurs’ als bij ‘de auteurs uit Raster en De
Revisor’: allen laten ze zien ‘dat het niet mogelijk is om in een literaire tekst een
objectieve weergave van de realiteit te bestendigen’ (idem). In zijn algemeenheid
geldt dit natuurlijk ook voor het corpus van Vervaeck. ‘Postmoderne romans
ontmaskeren de illusies die het realisme koestert’ (Vervaeck 1999: 19). De vraag is
echter of die ontmaskering van de realistische illusies in ander proza en postmodern
proza op dezelfde manier gebeurt, en uitgaat van dezelfde ideologische en poëticale
vooronderstellingen.
In het algemeen is er bij representatie steeds sprake van een verdubbeling, van
een verhouding tussen een origineel en een afbeelding. Ik wil onderzoeken welke
opvattingen over deze verhouding kunnen gedistilleerd worden uit werken van
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auteur van ander proza en postmodern proza. Impliceren deze werken kritiek op
bestaande vormen van (literaire) representatie? Welke opvattingen zijn er over een
eventuele alternatieve vorm van representatie? En bovenal: op welke manier
problematiseren deze werken de representatie? Het is de bedoeling na te gaan of deze
twee stromingen in het experimentele Nederlandstalige proza zich met betrekking
tot het begrip representatie van elkaar onderscheiden.
Daartoe bespreek ik van zes auteurs telkens één of twee prozawerken. Als
vertegenwoordigers van het andere proza heb ik gekozen voor Aankomen in Avignon
(1970) van Daniël Robberechts, De omgekeerde wereld (1975) van Lidy van
Marissing, en zowel Raadsels van het rund (1978) als Alle vlees van Jacq Firmin
Vogelaar. Vogelaar en Van Marissing worden algemeen geassocieerd met het andere
proza, Robberechts wordt doorgaans gezien als een Vlaamse verwant van dat andere
proza (Van Boven en Kempering 2006: 267-8, Vervaeck 2007: 138-9). Bovendien
publiceerden Vogelaar, Van Marissing en Robberechts in 1976 samen met Hugo
Verdaasdonk de bundel Het mes in het beeld en andere verhalen.
Als vertegenwoordigers van het postmoderne proza heb ik gekozen voor Groente
(1991) en Het huis M. (1993) van Atte Jongstra, O mores! (2000) van Huub
Beurskens, en Zwerm (2005) van Peter Verhelst. Bij mijn keuze van postmoderne
auteurs houd ik me met andere woorden aan de afbakening die Vervaeck heeft
voorgesteld, hoewel de laatste twee romans op dat moment nog niet waren verschenen.
Ik tracht in elk van deze korte casestudies de logica van het werk te respecteren, en
ik elk werk op zoek te gaan naar de specifieke manier waarop het begrip representatie
wordt uitgewerkt en ter discussie gesteld.

Robberechts
Aankomen in Avignon van Daniël Robberechts laat zich onder meer lezen als een
poëticale beschouwing over het concept representatie. Hoe kan de werkelijkheid
beschreven worden zonder haar te vervalsen of te reduceren tot een literaire fictie?
De verteller van de roman buigt zich herhaaldelijk over deze vraag. Zo vraagt hij
zich hoe hij zijn hoofdpersonage, een jongeman die geregeld Avignon bezoekt, het
beste kan benaderen. Elk woord om hem te beschrijven, kan hem enkel onrecht doen
door een vals, literair beeld van hem te schetsen. ‘Is er iets hachelijkers dan woorden
te wijden aan zulk een eenzame onbestemde?’ (Robberechts 1970: 9-10) Literatuur
maakt de fout om van ‘onbestemde’ figuren ‘bestemde’ personages te willen maken:
schrijvers willen met woorden een ‘vorm’ opdringen ‘aan iets uiteraards vormloos’
(idem: 10). Literatuur is niets anders dan een ‘rassurant of bekoorlijk gezichtsbedrog’
dat in geen geval een ‘getrouwe weergave’ kan bieden van een complexe, vage en
onvatbare werkelijkheid (idem: 25). Literatuur maakt de werkelijkheid tot een literaire
mythe door haar in te kapselen in allerhande psycho-
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logische en romaneske conventies. In deze vervalsende beelden wil Robberechts
nadrukkelijk het mes zetten.
De verteller wil alle (literaire) valstrikken ontwijken en zo op papier toch de
onvervalste werkelijkheid vatten. Dat zegt hij heel expliciet: hij legt zich niet neer
bij ‘een bij voorbaat onbegonnen weergave’, maar blijft ‘verbeten, desnoods hopeloos’
streven naar een ‘benadering woord voor woord van een werkelijkheid’ (idem). Dat
betekent dat alles aan bod komt, relevant of niet relevant vanuit literair perspectief.
Wat zich tien keer voordoet, wordt ook tien keer vermeld. Het doel is een overlapping
van tekst en werkelijkheid. Wanneer het personage in een korte periode herhaaldelijk
via Avignon reist, presenteert de verteller deze passages in een onopgesmukte versie,
want het zou een aanfluiting van de werkelijkheid zijn ze ‘door de verbeelding te
stofferen’ (idem: 35). Liever dan een vlot verhaal te vertellen, wil de verteller zich
‘beperken tot wat werkelijkheidsgetrouw kan worden geschreven’ (idem).
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling een roman te schrijven, want ‘bij definitie’
is ‘de werkelijkheid van het leven (...) onvergelijkelijk mooier dan die van de boeken’
(idem: 24). Die literatuuropvatting maakt van het vertellen een hachelijke
onderneming. Zo wil de verteller een meisje introduceren: ‘Bovenal was er Danièle
- hoe fout is deze zin’ (idem: 28). Fout aan deze zin is dat de verteller het meisje
onmiddellijk bij naam noemt, hoewel in de ervaring van het hoofdpersonage dat
meisje pas na lange tijd een naam kreeg, en aanvankelijk een ‘naamloos’ (idem)
meisje was. De werkelijkheidsgetrouwe verteller moet aan vele literaire verleidingen
weerstaan. Wanneer het hoofdpersonage in Avignon aankomt, moet hij ‘[afzien] van
de verleidelijk romaneske mogelijkheid’ (idem: 120) dat een vrouw hem daar opwacht.
De vertelling tracht op allerhande manieren de indruk te wekken enkel de
werkelijkheid in zijn ‘versnippering’ (idem: 35) weer te geven. Om het
werkelijkheidsgehalte van zijn vertelling op te schroeven, geeft de verteller haar een
encyclopedisch en documentair karakter. Meer dan een verhaal is de roman een
archief. Het principe ‘de werkelijkheid woord voor woord benaderen’ verandert dan
ook van invulling. Aan het begin van de roman heette het nog dat een ‘voorwerp’,
bijvoorbeeld Avignon, enkel te vatten is ‘in een slijm van gebeurtenissen, ervaringen,
herinneringen’ (idem: 24). Enkele hoofdstukken later is de inzet van het schrijven
‘een noemen, een opsomming, een inventaris’ (idem: 57). De verteltrant verandert
ook: herinneringen en mijmeringen maken plaats voor zo exact mogelijke
beschrijvingen en nauwkeurige documentatie. Zo vermeldt de verteller nummers en
reisschema's van treinen die tussen Avignon en Parijs rijden - ‘trein 21 om drie voor
acht 's avonds in Gare du Lyon (...)’ (idem: 40).
Opmerkelijk is dat de reistijden niet het resultaat zijn van herinneringsarbeid: ‘Men
kan nu, acht jaar later, een spoorboekje raadplegen’ (idem). Doordat het personage
destijds niet alles perfect heeft kunnen registreren, moet het later informatie toevoegen
en herinneringen corrigeren. De herinnering dreigt immers tot
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een onvolkomen representatie te leiden. Zo komen de plattegrond en de architecturale
structuur van Avignon uitgebreid aan bod. Het personage-nu neemt er een stadskaart
bij en geeft de straten en gebouwen namen ‘die hij zich doorgaans nu eerst, ver van
Avignon, bewust wordt’ (idem: 59). Daarna volgt een nogal geometrisch aandoende
beschrijving van de ‘wiskundig heldere structuur’ (idem: 78) van de stad.
Het personage-nu constateert in Aankomen in Avignon dat hij ‘geen precies begrip
heeft van de oriëntatie van het station’ (idem: 54). Zijn voorstelling van die oriëntatie
komt niet overeen met de werkelijke oriëntatie die hij op het stadsplan ziet. Die
bedrieglijke herinnering mag niet op zichzelf blijven bestaan, maar moet rechtgezet
worden achteraf. Indien zijn herinneringen te vaag zijn, raadpleegt het personage na
de feiten vaak zijn dagboeknotities van toen, maar soms moeten zelfs die gecorrigeerd
worden: ‘zijn dagboek vermeldt Rue de la petite Saunerie, maar dat zal wel een
vergissing zijn’ (idem: 66).
Erg vervelend voor het personage is dus dat het dagboek, dat de beperkingen van
het geheugen moet compenseren, ook fouten bevat. Bepaalde passages uit het dagboek
beschouwt de hoofdfiguur naderhand als ronduit leugenachtig: het bevat bijvoorbeeld
‘al te slinkse pogingen’ (idem: 71) om een breuk met zijn vriendin te verklaren. Het
gebruik van het dagboek en van de latere opzoekingen door het personage beschouwt
de verteller niet als een evidentie. Hij stelt zich nadrukkelijk de vraag of hij, de
verteller, zich ‘niet uitsluitend tot zijn [van het personage] herinneringen zou moeten
beperken’ (idem: 57). De afwijking van de pure geheugenarbeid is echter
gepermitteerd omdat de documenten kunnen vermijden dat de herinneringen tot
literatuur worden vervalst. Zich beperken tot onvolledige herinneringen zou
‘betekenen dat allerlei snippers (...) tot (...) nergens dan op papier bestaande
belevenissen zouden worden gevoegd’ (idem). Het ene purisme vergeeft de
overtreding van het andere.
Het inzicht in de gebrekkigheid van het geheugen zet het personage er ten slotte
toe aan om een archief van weetjes over Avignon aan te leggen: het geheugen dient
aangevuld te worden met de bibliotheek. De motivatie om een beknopte geschiedenis
van Avignon samen te stellen is dus negatief: ‘een gevoelen van tekortkoming’ (idem:
96). De ironie bestaat erin dat ook de historiografie niet altijd betrouwbaar is: de
samenvatting van de verteller is ideologiekritisch gekleurd, alsof bepaalde
representaties van het verleden moeten gecorrigeerd worden. De verteller suggereert
bijvoorbeeld dat kruistochten dienen om interne kerkelijke twisten te verschuiven
naar een twist met een externe vijand (idem: 100).
Een adequate representatie van het verleden blijkt een onmogelijke opgave. De
herinneringen dreigen tot literaire verdichtsels te worden vervalst, en zijn bovendien
onbetrouwbaar. Om dat gebrek te compenseren moet worden teruggegrepen naar
allerhande hulpdocumenten die op hun beurt aan vervormingen en vervalsingen
onderhevig zijn. Representatie is bij Daniël Robberechts dus nadrukkelijk een
probleem: de bestaande vormen van literaire representatie deugen niet, zodat
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de verteller op zoek moet gaan naar alternatieve vormen, om toch een zo getrouw
mogelijke weergave van de werkelijkheid te verkrijgen.

Van Marissing
In De omgekeerde wereld (1975) beoefent Lidy van Marissing een doorgedreven
vorm van montageproza. Het boek krijgt niet de genreaanduiding roman, maar wil
een ‘Leesboek voor de middengroepen’ zijn. Van Marissing tracht consequent het
verhaal als literaire vorm uit haar proza te weren: het boek is een aaneenschakeling
van politieke beschouwingen, geïsoleerde uitspraken, dialoogfragmenten en poëticale
bespiegelingen. De montagevorm creëert ruimte voor contradicties, aangezien het
niet mogelijk is om de verschillende fragmenten aan een overkoepelende vertelstem
toe te schrijven. Toch laten precies deze contradicties zien hoe sterk de representatie
ter discussie gesteld wordt: tegenover een bedrieglijke weergave van de werkelijkheid
staat een meer adequate representatie, die aangepast is aan de weer te geven
werkelijkheid. Net als in Aankomen in Avignon wordt in dit boek de representatie in
expliciete beschouwingen als probleem ter discussie gesteld, en geldt de experimentele
vorm als een alternatief voor de bestaande vormen van literaire representatie.
Het begrip representatie impliceert het onderscheid tussen een origineel en een
duplicaat, een afbeelding of een voorstelling. Uit De omgekeerde wereld komen
tegenstrijdige opvattingen over deze verhouding naar voren. Aan de ene kant wordt
een rigoureus onderscheid gemaakt tussen schijn en wezen: het wezen uit de schijn
distilleren is de eerste opdracht voor de wetenschapper en voor de onderzoekende
schrijver. Twee anonieme stemmen zien een duidelijke tegenstelling tussen de
verschijningsvorm van de wereld en de wereld zelf.
Als de wereld was zoals hij zich aan ons voordoet zou er geen enkele
wetenschap nodig zijn.’ ‘Inderdaad, als de verschijningsvorm en de
betekenis der dingen onmiddellijk zouden samenvallen was ieder onderzoek
overbodig.
(Van Marissing 1975: 135)
Aan de andere kant bevat de montage kritiek op het zogenaamde fetisjisme van de
wetenschap en de filosofie, die hun wiskundige en conceptuele systemen voorrang
geven op de werkelijkheid en vervolgens de werkelijkheid afmeten aan de maat van
die systemen. Zo luidt een stelling: ‘Eerst maakt men uit het ding het begrip van het
ding’ (idem: 140). Deze werkwijze keert de hiërarchie tussen ding en begrip om:
‘Niet het begrip moet zich dan naar het ding, maar het ding moet zich naar het begrip
richten’ (idem). Dit lijkt een verwerping van het systeemdenken, dat de werkelijkheid
reduceert tot een formule, maar ook van het denken in termen van
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verschijningsvorm en essentie. Het valt op dat deze kritische stem het begrip en de
definitie van het ding beschouwt als ‘de afbeeldingen ervan’ (idem).
Elders in het boek vindt de lezer een totaal andere appreciatie van het ‘begrip’ en
het ‘in begrippen denken’. Het ‘begrip’ verschijnt in deze passage als essentie van
het ding, als tegenhanger van de voorstelling of verschijningsvorm ervan. Het ‘denken
in begrippen’ (idem: 79) wordt voorgesteld als een kritisch alternatief voor het
empirische denken, dat de dingen beschouwt zoals ze aan het oog verschijnen. ‘Het
begrijpen begint waar het bewustzijn zich inspant gericht en krities de dingen zelf
evenzeer te onderzoeken als de voorstellingen die men van de dingen heeft’ (idem).
Er bestaat dus een duidelijk onderscheid tussen het begrip van het ding en de
voorstelling van het ding. Begripsvorming impliceert de ene keer een valse weergave
van de dingen, en de andere keer een kritische doorlichting van zowel de dingen als
de valse representaties ervan.
De dubbelzinnigheid draait om het begrip ‘beeld’ of ‘afbeelding’: enerzijds is het
beeld een valse weergave van de werkelijkheid, anderzijds toont het beeld de waarheid
van die werkelijkheid. De vraag is dan hoe een adequaat beeld van de werkelijkheid
tot stand zou kunnen komen. De taal lijkt in elk geval bij voorbaat afgekeurd als
representatie- en communicatiemiddel, aangezien de kloof tussen woorden en dingen
van elke weergave onvermijdelijk een vervorming maakt. ‘Van elk geschreven bericht
weet je dat het door het trekijzer van de taal is gehaald’ (idem: 113).
De beschrijving van de werkelijkheid in verslagen zou nooit objectief zijn, nooit
de naakte feiten weergeven. ‘Eksperimenten hebben uitgewezen dat maatschappelijke
processen zelden juist en werkelijkheidsgetrouw worden beschreven’ (idem: 98).
Deze klacht impliceert dat een correcte, waarheidsgetrouwe voorstelling van de
werkelijkheid wel degelijk mogelijk is. Een dergelijke objectieve weergave van de
werkelijkheid zou bijvoorbeeld te vinden zijn in ‘wat door geluidsband of kamera
feitelijk is vastgelegd’ (idem: 98-9). Deze media zouden een getrouwe, nietvervormde
registratie kunnen bieden van de werkelijkheid.
Ook deze stelling wordt elders tegengesproken. Een interviewer trekt van leer
tegen de leugenachtigheid van de camera en het gefilmde beeld. ‘De kamera is geen
leugendetektor, integendeel, de kamera vertelt zelf halve waarheden: perst steeds
een gebeurtenis samen (plat) in een beeld van de voorkant’ (idem: 37). In een andere
passage wordt de camera dan weer bejubeld omdat hij geheimen kan blootleggen,
de waarheid kan tonen waar die verborgen wordt. Bovendien zou de camera een bron
van deconditionering zijn, aangezien gemonteerde filmbeelden het gevestigde
waarnemingspatroon van de kijker doorbreken en hem dus de werkelijkheid met een
nieuw, kritisch oog leren interpelleren.
De kamera wordt steeds geraffineerder, is nu ook in staat om verboden en
geheime beelden vast te leggen - die de toeschouwer zo schokken dat het
associatiemechanisme in hem tot stilstand komt.
(Van Marissing 1975: 52)
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De montagetechniek zorgt er voor dat de betekenis van de gemonteerde fragmenten
schift, aangezien in verschillende contexten begrippen anders ingevuld worden. Van
Marissing lijkt de montage dan ook in de eerste plaats te hanteren als een vorm van
tegenspraak, een tekstruimte waar plaats is voor tegenstrijdige visies. De indruk kan
hierdoor ontstaan dat De omgekeerde wereld vol contradicties en conceptuele
verwarringen staat. Toch weet het boek tezelfdertijd een schijn van eenduidigheid
te wekken. Zowel de vorm van het boek als enkele poëticale beschouwingen
suggereren immers een heldere literatuuropvatting: een complexe werkelijkheid
vereist een complexe literaire vorm.
Het pleidooi voor de montagevorm impliceert opnieuw een kritiek van de
representatie. De complexe literaire vorm is immers geen weerspiegeling, geen
schijnbaar ongefilterde weergave van de complexe werkelijkheid. De monteur keert
zich tegen de ‘direkte weergave van de waargenomen feiten. De magie van het
onversneden dokument’ (idem: 134). Het lijkt erop dat noch de reportageroman noch
de sociaal-realistische roman als adequate representatie kan beschouwd worden.
Deze empirische methodes moeten wijken voor een zoektocht naar de essentie die
achter de empirie schuil gaat. ‘Honderd berichten over/uit de fabriek leveren samen
niet de werkelijke betekenis van die fabriek op, maar blijven honderd afbeelding van
de buitenkant’ (idem). De vraag blijft wat er achter die afbeeldingen verborgen zit.
In plaats van een directe weerspiegeling opteert de monteur voor een omcirkeling,
aangezien de werkelijkheid ‘zich aan een direkte aanpak (reproduktie, weerspiegeling)
zou onttrekken en daarom moet worden ingesloten’ (idem). Deze omcirkeling is een
vorm van weerspiegeling - de ‘konstruktie’ van de werkelijkheid wordt immers
‘gerekonstrueerd’ (idem) - maar dan wel een weerspiegeling van de structuur en niet
van de verschijningsvorm. Enkele regels hoger wordt de montagetekst dan weer een
‘(k)onstruksie’ (idem: 133) genoemd. Deze constructie plaats beelden naast en
tegenover elkaar, en drukt zo het meest adequaat de complexiteit van de werkelijkheid
uit.
Konstruksie. Het monteren, tegen elkaar zetten, uitsnijden en samenvoegen
van beelden. Deze methode vindt zijn oorsprong in de ervaring van het
heden als een lege tijd, vol chaotische gebeurtenissen en tegenstrijdige
krachten. Door deze methode komt de maatschappelijke en ideologiese
dubbelzinnigheid nog het best tot uitdrukking (het minst geretoucheerd).
(Van Marissing 1975: 133-4)
Als empirische weerspiegeling is de representatie vals, als kritische constructie is de
representatie echter wel adequaat, want aangepast aan de aard van de werkelijkheid.
De omgekeerde wereld laat zich net als Aankomen in Avignon lezen als een
beschouwing over het begrip representatie: verschillende benaderingen van de
verhouding tussen werkelijkheid en taal, tussen essentie en verschijningsvorm komen
ter sprake. Ook de literaire representatie wordt ter discussie gesteld, waarbij een
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veeleer mimetische aanpak wordt afgewezen ten voordele van de montagevorm, die
ruimte laat voor complexiteit en contradictie. De omgekeerde wereld is zelf een partij
in dit debat: het boek heeft namelijk de vorm van een montage. Het demonstreert
dus zelf de alternatieve vorm van representatie die het voorstelt.

Vogelaar
Net als Daniël Robberechts en Lidy van Marissing stelt Jacq Firmin Vogelaar het
begrip representatie ter discussie in zijn proza. Dat doet hij op verschillende manieren.
Zo levert hij in zijn grote montageboek Raadsels van het rund impliciet kritiek op
veeleer mimetische en narratieve vormen van literaire representatie door elke vorm
van verhaalontwikkeling te weren. Daarnaast last hij beschouwende passages in
waarin de (mentale en talige) weergave van de werkelijkheid geproblematiseerd
wordt. Dat gebeurt in lange monologen maar ook in passages waarin het
montageprincipe gedemonstreerd wordt.
De problematische verhouding tussen woorden en dingen werkt Vogelaar dus
zowel thematisch als vormelijk uit. De relatie tussen taal en niet-talige werkelijkheid
is niet verdwenen maar is uiterst problematisch geworden. Woord en ding verhouden
zich tot elkaar als antagonisten: het woord onderdrukt het ding. In een van de
montagesessies van het hoofdpersonage Ekke luidt het dan ook dat ‘woorden aanzien
voor dingen’ geldt als ‘een rampzalig misbruik van woorden’ (Vogelaar 1978: 80).
Ekke construeert montageteksten op basis van een handleiding. Het tiende artikel
van die handleiding luidt: ‘(Ieder ding dat zelf onderdrukt wordt, onderdrukt andere
dingen)’ (idem: 28). De teksten die Ekke verzamelt in zijn montage lijken dit principe
toe te passen op de taal. Volgens een van de teksten die Ekke bijeensprokkelt, is het
een ‘misbruik van woorden’ om deze ‘in de plaats [te] zetten van dingen die ze niet
betekenen en niet kunnen betekenen’ (idem: 81). De auteur van een andere tekst is
van oordeel dat het ding fundamenteel vreemd blijft aan het woord, zodat woorden
de dingen enkel kunnen verduisteren of mystificeren. ‘Geen mysterie van woorden
kan het mysterie van dingen oplossen’ (idem: 82). De uitwerking van het tiende
artikel suggereert dat woorden de dingen onderdrukken omdat de verhouding tussen
woorden onderling ook een verhouding van onderdrukking is. De taal belichaamt
machtsverhoudingen, en kan dus worden misbruikt om macht uit te oefenen.
Dat geldt volgens Vogelaar ook voor de verhaalvorm: de conventionele narratieve
representatie impliceert een deterministische en kritiekloze houding ten opzichte van
maatschappij en geschiedenis en oefent zodoende macht uit op de lezer. De impasse
is totaal in Raadsels van het rund: er lijkt geen compromis mogelijk tussen enerzijds
misbruik van woorden en anderzijds taalmanipulaties (zoals die uitgevoerd door
Ekke) die de narratieve literaire representatie opschorten. Toch
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blijft het personage Mon dromen van een totaaltekst die de onherleidbare rijkdom
en veelvormigheid van de werkelijkheid recht doet, en geen geweld uitoefent op de
dingen door ze in een rechtlijnig verhaal te dwingen. Een dergelijke tekst zou zijn
‘opgezet om de illusie van een unieke determinatie teniet te doen, waarvan altijd
maar gemakshalve gesteld wordt dat ze met de werkelijkheid overeenkomt’ (idem:
220). Voor Mon is deze totaaltekst een onwerkbare utopie: elke geschreven zin vraagt
immers om nieuwe verwijzingen, commentaren en aanvullingen.
Ook de cultuur- en maatschappijkritiek heeft te lijden onder de crisis van de
representatie. Aangezien een totaalbeeld van de werkelijkheid onmogelijk is, maakt
elke omvattende analyse van de werkelijkheid gebruik van fictieve voorstellingen
en veralgemeningen: ‘een individu ziet van de werkelijkheid alleen maar 'n glimp,
de rest moet hij erbij zoeken, of moet hij erbij verzinnen’ (idem: 236). Wie wil weten
hoe ‘de grote masjiene’ (idem) werkt, staat voor een probleem: de zoom out vervalt
in fictie, de zoom in toont slechts een beperkt deel.
De cultuurcriticus zou moeten ‘buitenboord hangen (...) om iets van het schip te
zien’ (idem). Bij gebrek aan een ‘buiten’, ziet hij zich genoodzaakt zijn archimedisch
punt in het ‘binnen’ te zoeken. Hier stelt zich een tweede probleem: kan een
waarnemer die slechts een deel van de werkelijkheid ziet, dit deel nauwkeurig zien
als hij niet tezelfdertijd al een nauwkeurig beeld van de volledige werkelijkheid
heeft? Is de waarneming op het macroniveau niet verondersteld in de waarneming
op het microniveau? Mon speculeert over de mogelijkheden van een objectieve
representatie op basis van een beperkte waarneming. Idealiter zou een intern
perspectief zo scherp zijn dat het als archimedisch punt kan fungeren. Representatie
is in Raadsels van het rund dus tegelijk verdacht - de bestaande vormen van
representatie leiden tot vervalsingen - en onmogelijk - het geloof in een adequate
vorm van representatie komt sterk onder druk te staan. Het verlangen naar de
nietvervalsende, niet-reducerende representatie blijft bestaan, maar het geloof daarin
wordt sterker ter discussie gesteld dan bij Robberechts en Van Marissing.
Representatie is in Raadsels van het rund geen gegeven, maar een opgave, een
probleem. Vogelaars boek is doordrongen van het besef dat representatie steeds
partieel is, de werkelijkheid geweld aan doet en functioneert in een machtsverhouding.
Niettemin blijft in Raadsels van het rund het verlangen naar de onmogelijke adequate
representatie werkzaam. In Alle vlees is die situatie al enigszins gewijzigd: in deze
verzameling van ontsporende verhalen, veelal gesitueerd in een soort
verzorgingsinstituut, lijkt de hoop op een buitenpositie en een metadiscours te
sneuvelen.
De verteller verlangt op een bepaald moment nog wel naar een archimedisch punt:
hij ‘wilde, al was het maar voor even, een plaats innemen vanwaaruit een overzicht
mogelik is’ (Vogelaar 1980: 231). Dat archimedisch punt bestaat zelfs in het instituut,
het is mogelijk om de volledige ruimte van het instituut en zijn bewoners te overzien.
Maar dit punt krijgt in Alle vlees een uiterst negatieve invulling:
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het instituut is immers geconstrueerd als een panopticum, zoals beschreven door
Jeremy Bentham en Michel Foucault.
Het panopticum is een model dat voorziet in een centraal punt van waaruit alle
andere punten zichtbaar zijn. In het centrum van het web zit de spin: ‘vanuit een
sentrale positie sta ik in direkt kontakt met de uitersten van mijn gebied’ (idem: 229).
Een zekere Lips legt uit hoe het universele oog de perfecte gevangenis creeert, waarin
elke beweging gecontroleerd en indien nodig ook gecorrigeerd kan worden. ‘Ik geef
één man een veelvoud aan ogen en een verscherpt gehoor. (...) Elke visuele, auditieve
of termiese impuls die hij ontvangt, doet hem beveiligend handelen’ (idem: 232).
Wie controleert, doet er niet toe.
Het lijkt erop dat de vorm van Alle vlees erop gericht is de representatieve functie
van taal te dwarsbomen, zonder echter de narratieve literaire representatie bij voorbaat
uit te sluiten (zoals dat in het radicale montageproza wel het geval is). In zowat elk
hoofdstuk wordt weliswaar een verhaal begonnen, maar ontsporen de taal en het
verhaal in die mate dat nooit een helder beeld ontstaat. Zo vervaagt geregeld de grens
tussen de verschillende vertellers, en tussen vertellers op verschillende niveaus. In
het volgende fragment is door het ontbreken van aanhalingstekens het onderscheid
tussen de extradiëgetische, de intradiëgetische en de intra-intradiëgetische verteller
onduidelijk.
Eén gebeurtenis in deze aardedonkere nacht (...) zal ik niet licht vergeten,
aldus Polonius, vertelt Angelika. Laat maar, zeg ik, dat is allemaal al eens
verteld, dat is van geen enkel belang meer, ik leun achterover, zo vertelt
ze achteraf, en op hetzelfde moment valt er met donderend geraas een
vlieg in mijn vis. Eerst dacht ik, ai mijn oog. Ik vergiste me. Nu moet je
weten, zei ze, dat de naspijs die dag bij wijze van verrassing een puddinkje
was in de vorm van een vis.
(Vogelaar 1980: 68)
De ‘ik’ die in de eerste zin aan het woord is, is de intra-intradiëgetische verteller,
Polonius. Angelika citeert Polonius, de extradiëgetische verteller citeert Angelika.
In de volgende zin is al niet meer duidelijk wie de ‘ik’ is die ‘Laat maar’ zegt: spreekt
de extradiëgetische verteller tegen Angelika, of Angelika tegen Polonius? De woorden
‘ik leun achterover (...) en op hetzelfde moment valt er met donderend geraas een
vlieg in mijn vis’ lijken van Angelika te zijn (‘zo vertelt ze achteraf’), maar door de
dubbelzinnigheid van het voorgaande en door het gebruik van de O.T.T. kan ook de
indruk ontstaan dat de extradiëgetische verteller in ‘ik leun achterover’ of in ‘en op
hetzelfde moment (...)’ aan het woord is. Deze vorm van ontsporing komt in Alle
vlees geregeld voor, zodat vaak niet duidelijk wie aan het woord is en wat de
verhouding tussen de verschillende vertellers is.
Ook de verhaalruimte ontspoort geregeld: de ruimte lijkt te muteren terwijl het
verhaal verteld wordt. In het hoofdstuk ‘Een reisverhaal’ gaan de ruimte van het
verhaal op het hoogste niveau en de ruimte van het ingebedde verhaal door elkaar
lopen. De ik-verteller zit samen met Mor, Janus en Alma in een auto. Tijdens de rit
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vertellen Janus en Mor afwisselend fragmenten van een verhaal: een vrouw heeft
een verhouding met een slager, en op een bepaald moment vindt in het slachthuis
een bizarre slachtpartij plaats. In het volgende fragment is niet duidelijk wie aan het
woord is (Mor, Janus of de verteller zelf), en bovendien vervaagt het verschil tussen
de ruimte van het verhaal op het hoogste niveau (de auto) en die van het ingebedde
verhaal (het slachthuis).
en even lijkt het alsof de stille getuigen die aan de glimmende stangen
hangen haar bemoedigend toelachen en lijkt het alsof ook de weduwe
nadat ze haar pruik heeft afgedaan verdwenen is zodat er op de achterbank
niets meer te zien is dan de hoed van Janus en mijn margarinedoos met
inhoud en alleen geklak geknars geroffel blikkerig tikken schuren druppen
te horen is, nog afgezien van de huilende wind buiten die de auto doet
springen en buitelen alsof met ons een spelletje wordt gespeeld, alsof we
een muis zijn waarmee een kat aan het spelen is, terwijl het toch
allesbehalve een spel is getuige de sirenes op straat, de zwaailichten, de
oploop onder het raam, het bloed dat langs de trap naar buiten stroomt.
(Vogelaar 1980: 266)
Eerst zijn we in het slachthuis (de kadavers aan ‘de glimmende stangen’), dan lijken
we toch in de auto te zijn (‘de achterbank’), en uiteindelijk lijkt het alsof de auto zich
tegenover het slachthuis bevindt (in de straat waar de auto zich bevindt, zijn er
‘sirenes’ en ‘zwaailichten’ en stroomt er bloed langs een trap naar buiten). Dergelijke
vormelijke strategieën problematiseren de representatie ten zeerste. Toch gaat
Vogelaar in Alle vlees de verhaalvorm niet uit de weg: liever dan deze vorm volstrekt
te weren, laat hij hem van binnenuit ontsporen. Een buitenpositie ten opzichte van
het verhaal lijkt niet meer mogelijk, maar het wantrouwen ten opzichte van narratieve
representaties blijft erg groot. In dat opzicht lijkt Alle vlees een overgangspositie in
te nemen tussen het andere proza en het postmoderne proza, waarop ik in de volgende
paragrafen dieper inga.

Jongstra
Atte Jongstra schrijft een heel ander soort proza dan de hierboven besproken auteurs
van ander proza. Hoewel Groente nog wel kenmerken van een montageroman heeft,
staat het vertellen van (een veelheid van) verhalen centraal in zijn werk. De
representatie wordt niet expliciet ter discussie gesteld in poëticale beschouwingen
en evenmin wordt er aan expliciete ideologiekritiek gedaan. Toch problematiseert
ook Jongstra in zijn proza de verhouding tussen taal en werkelijkheid. Dat doet hij
vooral aan de hand van paradoxen en inconsistenties.
In den beginne was er het woord. Jongstra neemt dit motto erg letterlijk in zijn
proza, meer bepaald in Groente en Het huis M. Vaak is het de taal die de (verhaal)
werkelijkheid creëert: een metafoor wordt werkelijkheid op het niveau van het
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verhaal, en wat in een verhaal of een gesprek ter sprake komt, blijkt plots in de
(verhaal)werkelijkheid ook te bestaan. Taal en (verhaal)werkelijkheid staan op
hetzelfde niveau, beide zijn in een circulaire beweging vervat. In het andere proza,
daarentegen, en dan vooral bij Robberechts en Van Marissing, gaat de werkelijkheid
aan de (al dan niet vervalsende) representatie vooraf, als een origineel aan een kopie.
In Groente draait alles om, inderdaad, de groente, maar die groente opereert op
verschillende niveaus in de roman. In de eerste plaats gebruikt de verteller groente
en tuinieren als metaforen voor zijn geestelijk leven en voor zijn schrijfarbeid. Zijn
herinneringen verbeeldt hij zich als ‘een bloemkool’ (Jongstra 1991: 11), en graven
in het geheugen vergelijkt hij met tuinieren: ‘zoveel mogelijk van de oogst der jaren
boven (...) brengen’ (idem). Zijn ‘moestuingeschriften’ fungeren bijgevolg als
‘autobiografie’ (idem: 29). Zijn moestuin is een spiegel van zichzelf: ‘Want ik spreek,
als ik over mijn moestuin vertel, uitsluitend over mijzelf’ (idem: 14). In de verhalen
van de verteller wordt het woord werkelijkheid: de verteller beschikt over een
groentetuin. Daarnaast bezit de verteller een omvangrijke verzameling boeken over
groente en tuinieren. De verteller maakt nauwelijks onderscheid tussen zijn tuin en
zijn boeken. Als zijn middelen van bestaan noemt hij: ‘mijn gekoesterde tuin, het
grote huis daarin, mijn groentebibliotheek’ (Jongstra 1991: 138).
Net als in Groente creëert Jongstra in Het huis M. in de eerste plaats een taalwereld.
Het grootste deel van de roman bestaat uit een gevonden manuscript waarin Murk,
de bewoner van het huis M., vertelt over een bizarre moord die in zijn huis werd
gepleegd en over het onderzoek naar die moord. Het probleem van de representatie
van de werkelijkheid, en van de grens tussen fictie en werkelijkheid, is in deze
taalwereld niet echt aan de orde. Murk beschouwt de theoretische discussie over
werkelijkheid en niet-werkelijkheid als ‘een schijnprobleem’ (Jongstra 1993: 109).
De enige werkelijkheid die Murk accepteert, is datgene ‘wat er in je hoofd omgaat’
(idem): wat je hebt gelezen, gezien, of op een andere manier waargenomen.
Dat de waarneming en de herinnering verschillen van persoon tot persoon neemt
hij er graag bij. ‘Het zij zo’ (idem). Noch met de werkelijkheid, noch met de
uitdrukking in taal van ‘wat er in je hoofd omgaat’, is er volgens Murk een probleem.
‘We kunnen maar één ding doen: verwoorden wat er in ons hoofd opkomt. Dat is
werkelijkheid’ (idem: 110). De verhouding tussen de taal en de (psychische)
werkelijkheid is volgens Murk dus niet problematisch. De werkelijkheid van de
herinnering is een netwerk van beelden en verhalen en dat netwerk moet worden
verwoord in een geschreven tekst.
Andere passages bevestigen dat voor Murk de werkelijkheid een psychische,
gedachte en dus geschreven werkelijkheid is: verlangens, dromen, alle vormen van
herinneringen vormen samen de werkelijkheid. Voor hem is ‘het verschil tussen
droom en werkelijkheid onmogelijk (...) uit te maken’ (idem: 324). ‘Verbeelding en
werkelijkheid’ gaan probleemloos hand in hand, ‘gelouterd door het lange samenzijn
in de hersenen’ (idem: 325). In de herinnering staan fictie en werkelijk-
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heid op hetzelfde niveau. De personages uit romans die hij heeft gelezen bezitten
even veel werkelijkheid als de personages uit de verhaalwerkelijkheid: ze zijn
bijvoorbeeld allen samen aanwezig op een feestmaal in het huis M.
Dat de vertelling van Murk in Het huis M. een taal- en verbeeldingswereld is, blijkt
ook uit de inconsistenties en paradoxen. De meeste daarvan wijst Murk zelf aan. Hij
verzet zich tegen de veronderstelling dat in het leven alles logisch samenhangt, dat
het leven een tapijt is, ‘geweven met de draden oorzaak en gevolg’ (idem: 277). Als
het leven een weefsel is, dan een van een lage kwaliteit, met ‘veel losse eindjes,
rafels, gebroken draden, slordig aan elkaar geknoopt’ (idem). Bijgevolg kunnen de
herinneringen aan dat leven evenmin coherent en consistent zijn.
Zo is er enige onduidelijkheid over een verrekijker. In boek 1 treft Murk een
verrekijker aan in een kamer die hij de getuigenkamer noemt, ‘een glimmende
verrekijker op een driepoot’ (idem: 84). Aan het begin van boek 2 haalt Murk de
verrekijker naar de bibliotheek (idem: 104). In boek 3 staat Murk ‘alleen in de
bibliotheek’ (idem: 237). Hij constateert dat de verrekijker er niet is: ‘Hij was in de
getuigenkamer terechtgekomen, terwijl ik vrijwel zeker weet dat ik het instrument
ooit had meegenomen naar de bibliotheek’ (idem: 237-8). Het raadsel van de
verrekijker beschouwt Murk echter niet als een probleem, hij graaft niet in zijn
geheugen om de wegen van het apparaat te reconstrueren. Evenmin probeert hij zijn
verhaal zo aan te passen dat de inconsistentie verdwijnt: ‘Ik zou nu kunnen beweren
dat er twee verrekijkers in het spel waren’ (idem: 238), maar dat doet hij niet. De
verrekijker moet aanwezig zijn in de getuigenkamer, omdat de genreconventies dat
eisen - ‘zonder dit instrument had dat vertrek een heel ander verhaal opgeroepen’
(idem). Murk streeft in de eerste plaats naar een goed verhaal, niet naar een
reconstructie, en ‘de bedrieglijkheid van het geheugen’ (idem) neemt hij graag op
de koop toe.
Het hoofdstuk ‘De bibliotheek’ in boek 1 opent als volgt: ‘De boekenverzameling
van de vorige eigenaar lag door het hele huis verspreid’ (idem: 53). De verteller
bespeurt een fout in deze opening: de zin veronderstelt ‘een totaalbeeld’ van het huis,
terwijl hij zijn lezer ‘in niet meer dan twee kamers en de bibliotheek’ heeft rondgeleid
(idem: 54). Op dat moment in het verhaal heeft de verteller enkel de zogeheten rode
kamer (waar de moord is gepleegd) en de roze kamer bezocht. Bovendien vermeldt
hij een schuurtje dat hij ‘nog niet geïntroduceerd [had], niemand wist dat het er stond’
(idem).
Deze opmerkingen zijn merkwaardig, want de lezer lijkt niet echt een totaalbeeld
te missen. Lectuur van de roman veronderstelt een totaalbeeld van het huis M., aan
het begin van het boek staat zelfs een diagram van het huis afgebeeld. Het mea culpa
van de verteller is paradoxaal: de vermeende ‘fout’ is immers enkel een fout als je
ervan uitgaat dat het woord de (roman)werkelijkheid creëert. Waar de lezer ervan
uitgaat dat de schuur er al was vóór hij werd vermeld, suggereert de verteller dat de
schuur er pas is op het moment dát hij wordt vermeld. De opmerkingen zijn paradoxaal
omdat ze vloeken met een conventionele lezersverwachting, waarin een schuur bij
een landhuis geloofwaardig en dus niet problematisch is.
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In een aantal gevallen roept de vertelling dingen in het leven die er voorheen niet
waren: het woord wordt letterlijk lichaam. Diep in de roman vertelt Murk dat hij de
adjudant op een bepaald moment aanbood om ‘mee naar de keuken’ te gaan (idem:
241). Vervolgens constateert hij - in het vertelheden - ‘dat er in mijn aantekeningen
tot nog toe weinig is gegeten’ (idem). Zodra het woord eten valt, staan Murk en de
adjudant ‘verwonderd’ in de keuken van het huis: ‘Alles is er’ (idem: 242). De
verteller lijkt er nooit eerder te zijn geweest, alsof de keuken niet bestond voor hij
genoemd werd.
Bovendien is hier de verhouding tussen heden (waarin wordt verteld) en verleden
(waarover wordt verteld) problematisch. Deze passage wordt gelijktijdig verteld, en
speelt zich dus af op het moment dat Murk vertelt, dat wil zeggen na de vertelde
gebeurtenissen (want alles wordt terugblikkend verteld). Nochtans is de adjudant die een tijdje in het huis M. verbleef - blijkbaar plots weer bij Murk. De gedachte
aan het verleden is voldoende om dat verleden weer tot leven te wekken. In de
volgende alinea wordt het vervolg van de passage terugblikkend verteld: ‘Ik pakte
een van de sportieve drankjes (...)’ (idem: 243) - is deze alinia het vervolg op de
eerstgenoemde, terugblikkende vertelde passage (p. 241) of op het gelijktijdig vertelde
fragment dat eraan voorafgaat (p. 242-3)? De paradox laat zich ook in dat eerste
geval niet wegdenken. Met terugwerkende kracht lijkt de vertelling een keuken te
hebben gecreëerd. Omdat er nooit iemand kwam, is het niet onlogisch dat ‘de broden
op de keukentafel groen zagen van de schimmel’ (idem: 243). De grens tussen
vertellend ik of ik-nu en verteld ik of ik-toen is poreus: nu en toen vloeien eenvoudig
in elkaar over. In deze taalwereld bestaat er tussen het heden van de representatie en
het gerepresenteerde verleden geen absoluut onderscheid.
Dit is geen alleenstaand geval. In hoofdstuk zeventig zit de verteller ‘aan de
schrijftafel’ om zijn ‘herinneringen’ te noteren ‘aan wat het verblijf te M. in mijn
leven teweeg heeft gebracht’ (idem: 222). Op het moment dat Murk dit vertelt, zijn
de gebeurtenissen te M. voorbij. Omdat hij aan een bel denkt, vertelt hij een verhaal
dat hij als kind hoorde en waarin een bel een rol speelde. Dan staat er: ‘Ik schrijf dit
net op als de adjudant binnenkomt’ (idem: 226). Het gesprek met de adjudant gaat
over de kapelaan, de vertelling is plots terugblikkend: ‘vraag ik’ wordt enkele regels
lager gevolgd door ‘zei hij’ (idem). Vervolgens vertelt Murk dat hij met de adjudant
een schilderij in M. bekeek en daarop - toevallig - een ‘tafelschel’ afgebeeld ziet:
‘Als je je één keer ergens op concentreert, duikt het plotseling overal op’ (idem). Het
vertelheden creëert het vertelde verleden.
Op een ander moment zegt de verteller: ‘Nu ik dit zo schrijf (...)’ (idem: 302). Het
vertellende ik, het ik-nu, blikt terug. In de volgende alinea blijkt het vertelde ik, het
ik-toen, te zitten schrijven: ‘Ik legde mijn halfbeschreven vel aan de kant’ (idem).
De verteller leeft letterlijk in zijn herinneringen, hij hoeft maar aan het huis te denken
om er midden in te zitten. Misschien is dit de manier waarop Murks memoires ‘een
organisme’ zijn en een ‘zelfverzorgend karakter’ hebben (idem: 300). Murk vraagt
zich af of er ‘leven’ (idem: 301) zit in zijn aantekeningen:
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het zijn precies de paradoxen en inconsistenties die het ‘leven’ van de vertelling
uitmaken.
Het moment waarop Murk zijn memoires schrijft, valt onmogelijk te bepalen terwijl de feiten zich voordoen, of achteraf? De vertelling van Murk is een manuscript,
een geschreven tekst die geciteerd wordt. Het is met andere woorden een
intradiëgetische vertelling van het personage Murk uit een hoger verhaalniveau. In
zijn voorwoord bij de memoires schrijft de adjudant dat hij het manuscript ‘op de
schrijftafel in het huis M. aantrof, toen van de schrijver zelf bijna geen spoor meer
te bekennen was’ (idem: 13).
Nochtans staat in de memoires te lezen dat de adjudant het manuscript al leest
terwijl hij samen met Murk in het huis M. verblijft: Murk ‘betrapte [de adjudant] op
het moment dat hij, aan mijn schrijftafel gezeten, de laatste pagina van mijn
manuscript omsloeg’ (idem: 285). Het manuscript blijkt voor Murks verdwijning
afgewerkt in het huis te liggen, want Murk toont het aan zijn advocaat (idem: 296),
die het vervolgens zelf meeneemt (idem: 302). Dit is een logische paradox: de tekst
van Het huis M. is het manuscript, en in dat manuscript staat te lezen dat iemand
datzelfde manuscript tot ‘de laatste pagina’ leest. Het afgewerkte manuscript circuleert
al terwijl het nog geschreven wordt.
Er lijkt dus een contradictie te bestaan tussen de opvattingen van de verteller Murk
en de constructie van de roman Het huis M.: terwijl Murk de verhouding tussen taal
en werkelijkheid niet problematisch vindt, problematiseren de talrijke inconsistenties
en paradoxen in de roman die verhouding net diepgaand. Dit gebeurt echter niet,
zoals in het andere proza van Robberechts, Van Marissing en Vogelaar, door de taal
en verhaalvorm radicaal te lijf te gaan, maar door in een narratieve representatie te
spelen met paradoxale verhoudingen tussen het representerende en het
gerepresenteerde niveau. Tussen taal en werkelijkheid, tussen het heden van de
representatie en het gerepresenteerde verleden blijkt een erg paradoxale verhouding
te bestaan. Het effect is dat beide niveaus vervloeien en dat het onderscheid tussen
beide vervaagt, zonder dat dit echter als een ideologisch of poëticaal probleem wordt
beschouwd.

Beurskens
Huub Beurskens plaatst in O mores! (2000) het probleem van de representatie erg
nadrukkelijk op de agenda, zowel thematisch als formeel. Deze roman breekt niet
radicaal met de narratieve conventies, maar speelt er een ingenieus spel mee en
integreert ze in een paradoxale constructie die de beperkingen van de structuralistische
narratologie blootlegt. Net als in het proza van Jongstra vervloeien taal en
werkelijkheid, en vervaagt de grens tussen het representerende en het gerepresenteerde
niveau.
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De verteller Ivo Duis verzet zich als schrijver, schilder en kunstcriticus tegen de
illusie van een directe, onbemiddelde weergave van de werkelijkheid of het eigen ik
in kunst. Hij beschouwt kunst als een spel met conventies, maskers en trucs: ‘Kunst
is bedrog, misleiding met neplijken en schijnbloemen’ (Beurskens 2000: 21).
Niettemin tracht hij als schilder het unieke van een situatie vast te leggen, en hoopt
hij als schrijver iets van zichzelf te tonen. De eerste stap naar het autobiografische
schrijven is volgens Ivo de kritiek van de representatie: woorden brengen geen
werkelijkheid met zich mee, de taal staat niet onder het gezag van de werkelijkheid.
Ivo wijst er expliciet op dat elk woord in literatuur gelogen kan zijn. Hij vertelt
bijvoorbeeld dat hij ‘onaneerde boven de wastafel’: ‘stel dat ik met deze zin inderdaad
de waarheid vertelde of beschreef, hoe zou ik ooit kunnen bewijzen dat hij niet louter
fictie (...) was?’ (idem)
De kritiek op de representatie neemt in deze roman onder meer de vorm aan van
een spel met grenzen tussen vertelniveaus, tussen extradiëgetische en intradiegetische
vertelling, tussen wat Ivo vertelt en wat hij schrijft. Deze niveaus overlappen, zodat
het aan het einde van de roman onmogelijk is om uit te maken wat Ivo ‘echt’ heeft
meegemaakt en wat hij heeft verzonnen. Ivo schrijft een verhaal over het passiespel
in Leimschaat, waaraan Krein, de broer van zijn vriend Lou, deelneemt. Hij vertelt
over zijn verhouding met een jeugdvriendin, Corinna, en de breuk die deze affaire
veroorzaakt in zijn huwelijk met Anneroos.
In de laatste hoofdstukken komt alles op losse schroeven te staan: Corinna en Lou
sterven, Krein lijkt Ivo's broer te zijn en van een breuk met Anneroos is geen sprake.
Deze ontmaskering suggereert een ware geschiedenis, een laatste grond in deze
roman, maar is mogelijk slechts een nieuwe maskerade. ‘Was mijn ultieme
gedaanteverandering nog niet helemaal voltooid geweest? Moest nóg een masker
scheuren?’ (idem: 251), vraagt Ivo zich af.
In het eerste hoofdstuk van de roman vertelt Ivo over de problemen rond het
passiespel, grotendeels heterodiëgetisch en vanuit het perspectief van Krein. In slechts
enkele alinea's treedt de ik-verteller op de voorgrond. Vervolgens, in hoofdstuk twee,
merkt hij terloops op dat hij ‘het voorgaande hoofdstuk’ naar een liefhebber van zijn
werk heeft gestuurd met de vraag ‘of het hem een veelbelovend begin van een nieuw
boek leek’ (idem: 16). Dit impliceert dat het eerste hoofdstuk geschreven is door Ivo
en dus een intradiëgetische vertelling is.
De compositie van O mores! suggereert echter dat beide hoofdstukken op hetzelfde
vertelniveau staan: er zijn geen aanhalingstekens of andere signalen die wijzen op
onderschikking. Wat Ivo vertelt over zijn boek lijkt dus deel uit te maken van het
boek dat hij schrijft. Anders geformuleerd: Ivo's boek valt samen met zijn vertelling.
de intradiëgetische vertelling valt samen met de extradiëgetische vertelling. Wanneer
de verteller van het eerste hoofdstuk kort herinneringen ophaalt aan zijn jeugd in
Venlo, is het dan ook moeilijk te bepalen of dit ‘ik’ hetzelfde is als het ‘ik’ in het
tweede hoofdstuk. Is dit ‘ik’ de verteller op het intradiëgetische niveau of op het
extradiëgetische niveau?
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Nog problematischer wordt het in hoofdstuk acht, getiteld ‘Vrijdag 8 januari’. Ivo
vertelt dat hij heeft besloten zijn verhaal over Corinna voort te zetten in de vorm van
een dagboek. De hoofdstukken acht tot en met zestien hebben als titel een datum, en
beslaan de periode van 8 januari tot 11 juni 1999. De suggestie is dat het om
dagboekfragmenten gaat: schrijfsels van het personage Ivo en dus intradiëgetische
vertellingen. De laatste alinea van hoofdstuk acht is opmerkelijk. ‘Ik schiep een
verborgen niche tussen mijn computerbestanden, verplaatste alle voorgaande
hoofdstukken erheen en voegde er een volgend aan toe: Vrijdag 8 januari 1999’ (68).
Enerzijds impliceert deze passage dat alle hoofdstukken - ‘alle voorgaande
hoofdstukken’ - op hetzelfde niveau staan: het onderscheid tussen het intradiëgetische
en het extradiëgetische niveau lijkt te vervallen. Anderzijds vormt dit fragment een
nieuwe paradox: wat Ivo vertelt over het dagboek lijkt onmiddellijk al een hoofdstuk
uit dat dagboek te zijn. Wat Ivo als personage schrijft (intradiëgetisch) valt samen
met wat hij als verteller vertelt (extradiëgetisch). Op welk niveau bevindt hoofdstuk
acht zich dan, gesteld dat er twee verhaalniveaus zijn?
In hoofdstuk negen gooit Beurskens het over een andere boeg. Het onderscheid
tussen het intradiëgetische en het extradiëgetische niveau vervalt: Ivo vertelt eerst
over Anneroos en vervolgens over de vergadering van de VLC. Terwijl Anneroos
‘naar de film’ (idem: 69) gaat, fabuleert Ivo lustig over de vergadering, zonder echter
te schrijven. Hij suggereert dat deze fantasie in zijn hoofd plaatsvindt, niet op het
papier: ‘Wat is er (...) heerlijker dan me voor te stellen hoe het verder is gegaan met
de Leimschaatse aspirant-Jezus?’ (idem)
Zijn beschrijving van de vergadering is bijgevolg niet intradiëgetisch ten opzichte
van de vertelling over Corinna en Anneroos. De suggestie is veeleer dat het volledige
hoofdstuk een intradiëgetische vertelling is, namelijk een entry in het dagboek van
Ivo. De suggestie van twee onderscheiden verhaalniveaus blijft bestaan, maar het
onderscheid verschuift: het is niet meer dat tussen het verhaal over de affaire
(extradiëgetisch) en het verhaal over het passiespel (intradiëgetisch), maar dat tussen
de vertelling van Ivo (extradiëgetisch) en het dagboek van Ivo (intradiëgetisch).
Ook in de dagboekhoofdstukken is de verhouding tussen de verschillende
vertelniveaus paradoxaal. Na een avondje stappen, in het tiende hoofdstuk, werpt
Anneroos bij haar thuiskomst een blik op Ivo's computerscherm. Daarop ziet ze de
slotwoorden van Ivo's verzonnen vertelling over de gebeurtenissen in Leimschaat:
‘“Spurcalia in februario,” las ze hardop’ (idem: 93). Was Ivo aan het vertellen
(fabuleren) of aan het schrijven? Opnieuw is er dus een overlapping tussen beide
niveaus. Nog wat later bezoeken Ivo en Corinna het carnaval in Leimschaat. Daar
ontmoet Ivo de personages van zijn boek. De suggestie is dat personages uit een boek
hier in werkelijkheid verschijnen. Maar wat is werkelijkheid in deze hoofdstukken?
Ze maken immers deel uit van het dagboek: het is onmogelijk te bepalen of het
verzinsels van Ivo zijn dan wel tot de romanwerkelijkheid behoren.
De vertelparadoxen verhinderen elk sluitend antwoord op de vraag welke elementen
Ivo verzint en wat hij echt meemaakt, en problematiseren de verhouding
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tussen een werkelijkheid en de representatie daarvan in een tekst. Ook aan het einde
van de roman, waarin schijnbaar de raadsels worden opgelost, blijven de roman van
Ivo en zijn vertelling overlappen, zodat ook hier geen geschiedenis verschijnt die
gevrijwaard is van ficties. Met deze gesofisticeerde structuur expliciteert Beurskens
wat eigenlijk voor elke vertelling geldt: de weergave van de werkelijkheid in een
tekst is altijd in zekere mate een fictie; taal kan hoogstens doen alsof ze de
werkelijkheid representeert. De implicaties zijn dezelfde als bij Jongstra: de
werkelijkheid gaat niet als een origineel, een ‘buiten’ of een oorsprong aan de taal
vooraf. In en door de taal ontstaat de werkelijkheid als constructie, en als een illusie
van grijpbare aanwezigheid. De gedachte is niet compatibel met de marxistisch
geïnspireerde taalkritiek van Van Marissing of met afkeer van vervalsende literaire
omwegen bij Robberechts.

Verhelst
Peter Verhelst doet in zijn roman Zwerm geen poëticale uitspraken over het begrip
representatie, maar de structuur van zijn roman problematiseert dit begrip diepgaand.
Net als Beurskens en Jongstra maakt Verhelst gebruik van inconsistenties. Daarnaast
is zijn werk echter ook sterk maatschappelijk geëngageerd, zij het zonder het
ideologische houvast dat Van Marissing en Vogelaar in de jaren 1970 nog hadden.
De gebeurtenissen en personages in Zwerm appelleren aan gebeurtenissen en figuren
uit de buitentekstuele werkelijkheid - Zwerm wil niet minder dan een ‘geschiedenis
van de wereld’ zijn - maar zijn tegelijk geïntegreerd in een fictionele plot en een
complex netwerk van beelden. Enkele personages hebben namen van figuren uit de
buitentekstuele werkelijkheid, hoewel ze een iets andere invulling krijgen dan die
bestaande personen. Het gevolg is dat romanwerkelijkheid en buitentekstuele
werkelijkheid elkaar wederzijds problematiseren.
Ik bespreek het voorbeeld van de Palestijnse verpleegster Wafa Idriss. In Zwerm
werkt Wafa Idriss als assistente van dokter Baruch Goldstein, een Joodse dokter die
overdag Palestijnse levens redt en 's nachts werkt als gevechtspiloot in het Israëlische
leger. Wafa heeft banden met een Palestijnse gewapende groep. Ze levert hen
‘granaten’ en een ‘USB-stick’ met foto's waarop onder meer Goldstein als piloot te
zien is (Verhelst 2005: 268). Deze foto's, vergezeld van een virus, bereiken ook de
vrouw van Goldstein: ‘het virus heeft het hart van het systeem bereikt en het systeem
begeeft het’ (idem: 224). Het virus is een beeld dat in deze roman in allerlei gedaanten
en in verschillende aspecten van de plot terugkeert. Het retorische netwerk creëert
verbanden tussen alle verhaallijnen waarin het beeld voorkomt.
Vervolgens vliegt Wafa Idriss naar Frankfurt. Daar houdt ze zich als de
filosofiestudente Dina Nasser schuil tot de organisatie haar het teken geeft dat ze
moet vertrekken om haar rol in de revolutie op te nemen. ‘De revolutie was, is, en
zal zijn. Traag draait de vijfpuntige ster om haar as’ (idem: 170). De ster geeft aan
dat Dina actief is in een communistische cel, hoewel het aanvankelijk om een
islamitische,
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Palestijnse terreurgroep leek te gaan. Deze verschuiving speelt met de (al dan niet
tegenstrijdige) connotaties van communistisch en islamitisch activisme. Onder de
naam Trinity zal Dina deelnemen aan een vredescongres in een grootstad die doet
denken aan New York. Zodra ze echter haar medecongresgangers ontmoet, en met
name Carlo Giuliani, verandert Trinity in een vredesduif.
In de buitentekstuele werkelijkheid ging de verpleegster Wafa Idriss de geschiedenis
in als de eerste vrouwelijke Palestijnse zelfmoordterroriste.1 Dina Nasser is een
Palestijnse vredesactiviste en verpleegster die pleit voor geweldloze actie.2 Trinity
ten slotte verwijst onder meer naar de Heilige Drievuldigheid. Enerzijds nuanceert
de evolutie van Wafa naar Dina Nasser en Trinity de zeer uitgesproken gevoelswaarde
van de naam Wafa Idriss, die voor sommigen verwijst naar het martelaarschap, van
anderen naar moord. In verschillende maatschappelijke omstandigheden hebben de
opvattingen van Wafa een verschillende betekenis. Anderzijds geeft de
naamsverandering van Wafa in Dina een wat wrange bijklank aan de naam Dina
Nasser. Ten eerste omdat Dina in Zwerm haar wortels heeft in een terreurgroep, en
ten tweede omdat Dina haar medestanders in de steek laat. De verhouding tussen de
romanwerkelijkheid en de buitentekstuele werkelijkheid is bijgevolg niet vrijblijvend.
Door deze namen te gebruiken, integreert Verhelst zijn roman in een
wereldomvattend informatienetwerk. Zwerm bezet een knooppunt in dat netwerk,
biedt talrijke ingangen om een zoektocht in dat netwerk te starten, en vertoont
bovendien structurele overeenkomsten met dat netwerk. De retorische structuur van
Zwerm is een netwerkstructuur, waarin verscheidene terugkerende beelden (de zwerm,
het virus, de injectie, de Mustang) de verhaallijnen en personages op een complexe
manier met elkaar verbinden.
Het beeld van de Mustang bijvoorbeeld verbindt twee vertelniveaus met elkaar:
het heterodiëgetisch vertelde hoogste niveau en de homodiëgetisch vertelde
intradiëgetische vertelling. Op het hoogste vertelniveau rijdt het personage Angel
rond in een rode Mustang. Hij krijgt deze wagen van een duistere organisatie waarvoor
hij criminele opdrachten uitvoert. Aangezien deze scène ook wordt verteld en beleefd
door de intradiëgetische verteller, lijkt deze verteller Angel te zijn. Die verteller rijdt
als jongeman met een Mustang. Tijdens een uitgelaten rit ‘in een aftandse Ford
Mustang door de woestijn’ (idem: 538) herbergt de wagen behalve de chauffeur nog
drie andere mannen - ‘Willard, Johnsson, Calley’ (idem). Deze drie vechten later
samen met de verteller in het leger en spelen ook een rol in de plot op het hoogste
vertelniveau.
De Mustang leidt ook tot enkele paradoxen en contradicties in de roman. Zo komt
de tijd in de romanwerkelijkheid in conflict met de tijd in de buitentekstuele
werkelijkheid: Angel vertelt hoe hij vecht in een oorlog die onder meer doet denken
aan de oorlog in Vietnam, maar in het heden van de romanwerkelijkheid, die doet
denken aan het begin van de eenentwintigste eeuw, is hij nog steeds een jongen. Op
die manier ondergraaft Zwerm het geloof in een literaire representatie
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van de werkelijkheid, zonder echter elke vorm van narratieve representatie radicaal
te weigeren. De tijd in Zwerm appelleert aan de klassieke lineaire ontwikkeling, maar
tegelijk problematiseert de roman een dergelijke lineaire tijd. Deze problematisering
ontstaat in en door de representatie: doordat de roman verwijst naar de buitentekstuele
werkelijkheid ontstaat de temporele inconsistentie.
Zowel Angel als de extradiëgetische verteller beschrijven de manier waarop de
organisatie de Mustang aan Angel overhandigt. Volgens de extradiëgetische verteller
laat een chauffeur de wagen achter voor een gebouw, waarna Angel ermee wegrijdt.
Een agent bekijkt het voorval met verbazing (idem: 645). De versie van Angel stemt
hiermee overeen: ‘Ze speelden me het tijdstip door waarop de auto op die bepaalde
plek zou worden geparkeerd. (...) Er was ook een agent’ (idem: 431). In de
intradiëgetische vertelling woont Angel op dat moment echter in een ‘huis (...) vol
camera's’ (idem), terwijl Angel in de extradiëgetische vertelling dan op straat leeft,
in een ‘kartonnen doos’ (idem: 647).
Na zijn ontvoering ontwaakt hij op straat ‘uit zijn verdoving’ (idem: 647). Niets
lijkt erop te wijzen dat het leven van Angel zich op pagina 647 op een duidelijk ander
tijdstip afspeelt dan op pagina 645 (merk op dat in Zwerm de paginering aftelt). De
romanwerkelijkheid komt dus niet alleen in conflict met de buitentekstuele
werkelijkheid, maar ook met zichzelf. De contradictie is er echter enkel voor diegene
die de tekstflarden van de roman tot één sluitend geheel wil samenvoegen. De
inconsistentie problematiseert niettemin de verhouding tussen een gebeurtenis en de
representatie ervan in een verhaal.
Het beeld van de Mustang is verbonden met talrijke andere terugkerende beelden.
De wagen wordt als een ‘bloeddruppel’ omschreven en laat ‘een plas’ achter waar
hij stilstaat (idem: 645). Beelden van plassen, druppels, geïnjecteerde en gulpende
vloeistoffen komen talrijke malen terug. De Mustang wordt ook verbonden met het
terugkerende beeld van de zwerm. Wanneer Angel zijn Mustang tegen een boom te
pletter rijdt, vliegt een zwerm vogels op. ‘De vogelzwerm zal verspreid over het land
neerdruppelen’ (idem: 556). De zwerm verandert in deze roman onophoudelijk van
gedaante, soms wordt hij met vloeibaarheid verbonden, soms bestaat hij uit een vaste,
snijdende stof. De zwerm kan naar een echte zwerm verwijzen (van bijvoorbeeld
vogels), maar ook vaak naar bijvoorbeeld glasscherven. Bovendien treedt de zwerm
de ene keer op als een object in de verhaalwereld, de andere keer louter als beeld op
het niveau van de vertelling. De zwerm geldt daarnaast als een metafoor voor de
complexe netwerkstructuur - zwermstructuur - van de roman als geheel.
Het voorbeeld van de Mustang toont aan dat de taal in Zwerm verschijnt als een
netwerk van beelden die onontwarbaar met elkaar verbonden zijn. Een woord verwijst
in deze netwerkstructuur niet in de eerste plaats naar een bepaald betekende maar
naar de volledige structuur op zich. Woorden als ‘zwerm’ en ‘virus’ hebben in deze
roman ten dele een verwijzende functie (ze verwijzen naar dingen in de
verhaalwerkelijkheid) maar hebben daarnaast een structurele functie, als knooppunten
in een netwerk dat allerlei fragmenten met elkaar verbindt. Het represen-
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tatieve karakter van het woord gaat dus niet totaal verloren, maar wordt
overgedetermineerd door de talige en retorische structuur.
Deze extreme verweving van situaties, personages en beelden zorgt er bovendien
voor dat deze roman zelf nauwelijks representeerbaar is: het complexe verhaal is
nauwelijks na te vertellen. Zwerm problematiseert niet enkel de representatie van de
buitentekstuele werkelijkheid, maar neemt zelf de gedaante aan van een
nietrepresenteerbare brok tekstweefsel. Net als Jongstra en Beurskens maakt Verhelst
gebruik van paradoxen en inconsistenties in de verhaalwereld. Daarenboven stelt
Verhelst de eenheid van de literaire representatie ter discussie door te experimenteren
met een complexe netwerkvorm, die een excessieve en onvatbare samenhang creëert
tussen de fragmenten waaruit de roman is opgebouwd.

Conclusie
Uit de analyses blijkt duidelijk dat zowel voor de auteurs van ander proza als voor
die van postmodern proza de literaire representatie van de werkelijkheid een hachelijke
onderneming is. Deze problematisering van de representatie, zo algemeen gesteld,
is natuurlijk geen exclusief kenmerk van ander proza en postmodern proza: zij is ook
terug te vinden in bijvoorbeeld modernistisch proza en in Revisor proza. De vraag
die in dit artikel centraal staat, luidt: neemt die problematisering in ander proza andere
vormen aan dan in postmodern proza? Ik geloof dat de analyses aantonen dat dit
inderdaad zo is, en de verschillen tussen ander proza en postmodern proza wil ik hier
beknopt weergeven.
De hier besproken auteurs van ander proza werken in een traditie van
ideologiekritiek en maatschappijkritiek. De verhouding tussen taal en werkelijkheid
is voor hen niet alleen een poëticaal, maar in belangrijke mate ook een ideologisch
en een politiek probleem. De conventionele vormen van (literaire) representatie
beschouwen ze als een valse weergave van de werkelijkheid. Hun literaire
experimenten met onder meer de montagevorm hebben als doel deze conventionele
vormen te bekritiseren en een alternatieve vorm van (literaire) representatie te
ontwikkelen, die de werkelijkheid op een meer adequate manier weergeeft. Deze
auteurs willen dus radicaal breken met bestaande vormen van representatie.
Tezelfdertijd keert de taal zich in hun werk tot op zekere hoogte af van de
werkelijkheid, aangezien deze auteurs een diepe kloof ervaren tussen de woorden
en de dingen.
Daniël Robberechts behandelt in Aankomen in Avignon de representatie in de
eerste plaats als een poëticaal en literair probleem. Het wantrouwen van Robberechts
is groot: de literaire verhaalvorm vervalst de werkelijkheid, het geheugen is
fundamenteel onbetrouwbaar en ook schriftelijke bronnen moeten gecorrigeerd
worden. Het geloof in een adequate weergave van de werkelijkheid blijft echter
bestaan. Robberechts blijft dus vasthouden aan een ‘buiten’ van de taal: de
werkelijkheid is de oorsprong, het origineel dat idealiter in de taal transparant en
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zonder literaire omwegen wordt gerepresenteerd. De conventionele verhaalvorm is
een dergelijke literaire omweg en moet dus worden afgewezen.
Lidy van Marissing bekijkt in De omgekeerde wereld het probleem van de
representatie vanuit verschillende perspectieven, waarbij de verhouding tussen taal
en werkelijkheid grondig ter discussie gesteld wordt. De montagevorm lijkt een
geschikt alternatief te zijn voor de bestaande vormen van narratieve literaire
representatie. Hoewel de montagevorm een complex van uitspraken en meningen
toelaat, blijkt Van Marissing net als Robberechts uit te gaan van een ‘buiten’. De
werkelijkheid is een gegeven, dat beschreven kan worden in sociaaleconomische
termen, en de literatuur kan haar zowel op een vervalsende als op een adequate manier
weergeven. Een valse weergave kan bijgevolg ook als dusdanig herkend worden en
gecontrasteerd worden met een weergave die recht doet aan het contradictoire karakter
van de werkelijkheid. De kritiek van Van Marissing op de representatie is in deze
periode sterk beïnvloed door de marxistische en vernieuwingsgezinde opvattingen
van Bertolt Brecht.
Jacq Firmin Vogelaar geeft in Raadsels van het rund en Alle vlees poëticaal en
ideologisch gemotiveerde kritiek op bestaande vormen van representatie, en twijfelt
aan de mogelijkheid van een adequate weergave van de werkelijkheid. Hij valt de
traditionele verhaalvorm op twee manieren aan: enerzijds door montageproza te
schrijven, anderzijds door verhalen van binnenuit te laten ontsporen. Meer dan
Robberechts en Van Marissing ondermijnt hij echter ook het geloof in een ‘buiten’.
Het geloof in een zogeheten archimedisch punt wordt zowel in Raadsels van het
rund als in Alle vlees sterk ter discussie gesteld, hoewel het verlangen ernaar blijft
bestaan, net als het verlangen naar een literaire representatie die recht doet aan de
complexiteit van de werkelijkheid.
Alle vlees is wat betreft de problematisering van de representatie een interessant
overgangswerk: de conventionele narratieve representatie wordt afgewezen als een
instrument van manipulatie en onderdrukking, maar tegelijk worden de verhaalvorm
en de taal van binnenuit ondergraven in ontsporende verhalen en ontsporende syntaxis.
De aanval van buitenaf op de literaire representatie maakt al gedeeltelijk plaats voor
een ondermijning van binnenuit. De vervaging van de grenzen tussen vertelniveaus
loopt enigszins vooruit op de verteltechnieken van Jongstra en Beurskens. Anders
dan deze postmoderne auteurs laat Vogelaar deze vervaging op het niveau van de
zin en de syntaxis plaatsvinden (vertelniveaus lopen in de ruimte van één zin in elkaar
over).
De hier besproken auteurs van postmodern proza beschouwen de verhouding
tussen taal en werkelijkheid minder als een probleem dat moet worden opgelost dan
als een gegeven dat moet worden geproblematiseerd. Ze geloven niet in een correcte
representatie en streven geen betrouwbare weergave van de werkelijkheid na, maar
ze keren zich evenmin af van de (literaire) representatie: hun werk is verhalend en
vertellend. Hoewel hun werk ook beschouwende, poëticale passages bevat, is in hun
romans de narratieve component en het overkoepelende verhaal veel belangrijker
dan in het andere proza. Bovendien is er in hun werk geen plaats voor geloof in een
correcte
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representatie, ten opzichte waarvan conventionele vormen van (literaire) representatie
als vervalsingen verschijnen. Veeleer dan deze conventionele vormen radicaal af te
breken en te verwerpen, ondergraven ze de illusies die eigen zijn aan deze vormen
van binnenuit. Dit doen ze aan de hand van paradoxen en inconsistenties, die de
grens tussen taal en werkelijkheid doen vervagen of sterk problematiseren.
Atte Jongstra speelt met de grens tussen taal en werkelijkheid doordat in Groente
en Het huis M. de woorden en metaforen de (verhaal)werkelijkheid mee creëren.
Hoewel de representatie niet als een poëticaal en ideologisch probleem gezien wordt,
is de verhouding tussen het representerende en het gerepresenteerde niveau erg
paradoxaal: de inconsistenties en paradoxen creëren een taalwereld waarin taal en
werkelijkheid vervloeien. Terwijl bij Robberechts en Van Marissing de werkelijkheid
nog als een (discontinu of contradictoir) gegeven aan de taal en de literaire
representatie vooraf gaat, bestaat bij Jongstra de werkelijkheid in en door de taal. De
verhouding tussen het representerende en het gerepresenteerde niveau is niet langer
die tussen een origineel en een (al dan niet adequate) kopie: beide polen staan in een
paradoxale wisselwerking tot elkaar.
Huub Beurskens speelt in O mores! met paradoxale inbeddingstructuren: de
vertelparadoxen maken het onmogelijk om de grens tussen werkelijkheid en fictie,
tussen de gerepresenteerde werkelijkheid en de representatie ervan in verhalen,
duidelijk te trekken. Dit doet hij om de illusie van realistische en probleemloze
mimesis op een narratieve manier te ondergraven. Met Jongstra heeft Beurskens de
sterke en soms speelse narrativisering gemeenschappelijk: in tegenstelling tot Van
Marissing en Vogelaar voelen zij niet de ideologische noodzaak om het
overkoepelende verhaal te vervangen door een montage van brokstukken. Het gaat
er in O mores! ook niet om de vervalsende representatie te confronteren met (het
ideaal van) een meer adequate representatie: het is precies de veronderstelling van
dat onderscheid die de roman ondergraaft. De werkelijkheid is toegankelijk in en
door de taal, het geloof in een ‘buiten’ is een illusie.
Bij Peter Verhelst krijgt de problematisering van de representatie opnieuw een
politieke lading: in Zwerm stelt hij de verhouding tussen de roman en de extratekstuele
werkelijkheid ter discussie, zonder dat hieruit echter een duidelijk af te bakenen
ideologisch parti pris blijkt. Het politieke karakter van Zwerm toont aan dat de
postmoderne roman maatschappelijke geëngageerd kan zijn, al is het niet mogelijk
om dat engagement te verbinden met een bepaald ideologisch discours dat uitgaat
van een welbepaalde visie op hoe de werkelijkheid is. Het werk van Van Marissing
en Vogelaar uit de jaren 1970, daarentegen, kan met het neomarxisme verbonden
worden. Bij Verhelst is er geen correcte of valse representatie: elk verhaal, elk discours
is aangetast door de inconsistentie, door Verhelst verbeeld als een ‘virus’ dat elk
sluitend beeld besmet. Verhelst ondermijnt dan ook de eenheid van zijn literaire
representatie met behulp van inconsistenties en een complexe netwerkstructuur. In
dat opzicht sluit zijn werk aan bij dat van Jongstra en Beurskens, hoewel het wat
betreft thematiek, ambitie en historische reikwijdte grondig daarvan verschilt.
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Uit de vergelijking van ander proza en postmodern proza blijkt dus dat in beide
stromingen de problematisering van de representatie een prominent plaats inneemt.
Toch zijn er verschillen waar te nemen tussen het andere proza en het postmoderne
proza, zowel wat betreft de poëticale en ideologische vooronderstellingen over
representatie, als wat betreft de literaire technieken die de auteurs hanteren om de
verhouding tussen taal en werkelijkheid ter discussie te stellen. Zoals blijkt uit de
analyse, zijn in de hier besproken werken van Robberechts, Van Marissing en
Vogelaar elementen aan te wijzen die moeilijk met het postmodernisme te verenigen
zijn.
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‘Je lijkt me gevaarlijker dan al die hoge heren bij elkaar.’
Referentialiteit en retorica in De Keisnijder Van Fichtenwald (1976)
van Louis Ferron
J.W.H. Konst (Freie Universitat Berlin)
Abstract
This article offers a new interpretation of one of the main works of Louis
Ferron: De keisnijder van Fichtenwald [The stone-cutter of Fichtenwald]
(1976). The hypothesis elaborated here is that, in the guise of Friedolien
Mahler, voice is given to a Nazi-Täter who does all he can to obscure his
role in the war and his ideas, which are fed into by the ideology of national
socialism. In order to show this, a rhetorical reading of the novel is offered,
i.e. one which assumes that Friedolien practises impression management
from the beginning to the end and is out to manipulate the reading public.
For this purpose he for example makes use of the stylistic repertoire of
irony and goes in for role-playing of an especially subtle kind in which
he, the SS man and guard at the Konzentrationslager Fichtenwald, makes
it appear as if he were a victim, a convert and a harmless madman
respectively. The stress laid on Friedolien's guilt here is new in the
reception of Ferron's novel. Finally, the last pages of this article show that
Friedolien is ultimately a figure thought up by the camp doctor Jankowsy
on which the latter projects his own Nazi past.
De aanname dat in literaire teksten een betekeniskern onderkend kan worden, vormt
het uitgangspunt van iedere vorm van literatuurbeschouwing in de
structuralistisch-hermeneutische traditie. Romaninterpretaties resulteren doorgaans
in een centrale gedachtengang of vraagstelling, een ‘thema’ waaraan vervolgens
handelingsopbouw, motievenstructuur en karaktertekening ondergeschikt gemaakt
worden. Uwe Japp heeft in zijn synoptische studie over de literatuurwetenschappelijke
hermeneutiek benadrukt dat er daarbij altijd sprake is van een constructie die de
persoonlijke signatuur van een individuele onderzoeker draagt. Deze zal ernaar
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streven een tekst ‘in Bedeutungsteile aufzulösen’ en het Zusammengefügtes dat zo
ontstaat - maar vanzelfsprekend geen aanspraak op algemene geldigheid kan maken
- vertoont een onmiskenbare structurele en inhoudelijk-perspectivische samenhang:
Was in der Auslegung geschieht, ist vielmehr so beschrieben, dass der
Interpret den gegebenen Text in Bedeutungsteile auflöst, in dem er manche
hervorhebt, andere zurücktreten lässt, andere ganz unterdrückt, und so ein
neues ganzes zusammenfügt. [...] Das neue Ganze, das die Auslegung
hervorbringt, ist, als ein Zusammengefügtes mit einer bestimmten
Perspektive, eine Konstruktion.1
Een structuralistisch-hermeneutische benadering lijkt op voorhand ongeschikt voor
literatuur die gerekend wordt tot stromingen die bewust níet naar eenheid en
concentratie streven, maar daarvoor in de plaats juist diversiteit en fragmentatie
propageren. Het onderzoek naar postmoderne literatuur distantieert zich dan ook
expliciet van het structuralisme en de hermeneutiek. Men gaat niet op zoek naar het
‘thema’ van een tekst, maar lijkt er integendeel vooral op uit de literaire technieken
te identificeren die de totstandkoming van een betekeniskern verhinderen. Daarbij
wordt onder meer gewezen op de ongebreidelde intertextualiteit, op de onvaste
identiteit van personages, op het ondermijnen van centrale symbolen (‘dechiffrering’),
op het letterlijk nemen van beeldspraak, en in het bijzonder ook op de omdraaiing
van de traditionele verhouding tussen fictie en realiteit, zodanig namelijk dat de
werkelijkheid haar zin in laatste instantie aan ficties ontleent (‘enting’).
Het is uiteraard geen toeval dat min of meer gelijktijdig met de opkomst van het
postmodernisme nieuwe leesstrategieën ontwikkeld werden die zich niet langer tot
doel stellen een betekeniskern te definiëren. Samengevat onder de overkoepelende,
niet altijd scherp afgebakende noemer poststructuralisme zoeken deze strategieën
geen thematische fixatie, maar beschouwen ze de tekst als een in essentie open
taalbouwsel dat een de facto onbeperkt aantal lezingen toelaat.2
Literatuurwetenschappers hebben op die manier een nieuwe toegang tot literaire
teksten gevonden die, zo betoogt Bart Vervaeck in Het postmodernisme in de
Nederlandse en Vlaamse roman, niet zozeer op ‘begrip’, op een rationeel doorgronden
van literatuur gericht is. Eerder is er sprake van een dynamisch, reflectief proces,
van een aftasten van inhoudelijke contouren die van meet af aan diffuus heten te zijn:
Het inzicht dat de postmoderne roman biedt, is niet van de begripsmatige
soort. Je kunt zo'n roman niet vatten door gebruik te maken van de
cartesiaanse ‘idées claires et distinctes’. Begrippen delen de wereld op en
creëren statische klassen, terwijl de postmoderne wereld altijd een
samenhang en een dynamiek is. Het gaat niet om het opdelen, maar om
de overgang tussen realiteit en fictie, buiten en binnen, toen en nu, volheid
en leegte. Het gaat met andere woor-
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den steeds om het overstappen van het ene naar het andere, het
doorverwijzen. Daarom spreek ik voor het postmodernisme van begrijpen
en niet van begrip. Je zou het een muzikale vorm van begrijpen kunnen
noemen, enigszins aansluitend bij het dynamische en niet-dualistische
‘devenir musique’ van Deleuze en Guattari. Wie naar een symfonie luistert,
volgt de ontwikkeling van de klanken en weet dat juist daarin de zin van
het werk ligt. Van zo'n muziekstuk zeg je niet: ‘Dat begrijp ik niet,’ terwijl
de flux van de muziek toch helemaal niet in traditionele opdelingen te
vatten is. Een postmoderne roman vraagt om zo'n vorm van begrijpen, een
vorm die afziet van eenvoudige verklaringen.3
Postmoderne literatuur moet men, zo betoogt Vervaeck, lezen zoals men bij het
beluisteren van muziek ‘de ontwikkeling van de klanken’ volgt. Uit het directe vervolg
blijkt dat hij in dit verband vooral de metaforiek van een tekst een bijzondere functie
toekent, zodat het er in concreto om lijkt te gaan dat zich de lezer door de stroom
van beelden laat meevoeren om te komen tot een begrip dat geen begrijpen meer is.
‘Overstappen’ en ‘doorverwijzen’ zijn daarbij kernbegrippen. Ze veronderstellen
een proces van betekenistoekenning dat niet alleen open, maar feitelijk ook oneindig
is, want welke beperkingen zou men aan het overstappen en het doorverwijzen kunnen
opleggen? In ieder geval vermijdt men zo de ‘eenvoudige verklaringen’ waartegen
de poststructuralistische theorievorming zich steeds weer verzet heeft. Zij is bevreesd
voor reductionisme en oordeelt dat de complexiteit van een literaire tekst onmogelijk
tot een enkelvoudige dieptestructuur herleid kan worden. Met het statement ‘het gaat
niet om het opdelen’ - dat in een direct contrast staat tot Japps oproep een tekst ‘in
Bedeutungsteile aufzulösen’ - redeneert Vervaeck ontegenzeglijk in dezelfde richting.
Tijdens de laatste decennia werden poststructuralistische leesstrategieën niet alleen
op postmoderne literatuur toegepast, maar ook op teksten waarin het de auteurs ervan
zeker niet om diversiteit en fragmentatie te doen is. Niet zelden ging het daarbij ook
om historische literatuur, die voorheen min of meer exclusief vanuit een
structuralistisch-hermeneutische optiek bestudeerd was.4 Op die manier werd een
aantal automatismen in de tekstanalyse geproblematiseerd en dat heeft onmiskenbaar
vruchtbaar gewerkt. Het omgekeerde evenwel, dat wil zeggen een
structuralistisch-hermeneutische lezing van postmodern proza, is veel minder
gangbaar. Maar wat gebeurt er nu, wanneer men in een literaire tekst die zich
ogenschijnlijk tegen thematische fixatie verzet tóch op zoek gaat naar een
betekeniskern? Met welke interpretatorische problemen wordt men geconfronteerd
en is het überhaupt mogelijk een hiërarchie aan te brengen tussen aan de ene kant
een ‘thema’ en aan de andere kant de handelingsopbouw, de motievenstructuur en
de karaktertekening?
Deze vragen zullen proefondervindelijk getoetst worden aan een van de
hoofdwerken van een auteur die een centrale rol speelt in het Nederlandse
postmodernisme-debat: Louis Ferron. De aandacht zal uitgaan naar De keisnijder
van Fichtenwald
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(1976), een historische roman die de lezer meeneemt naar een concentratiekamp
waar overwegend psychiatrische patiënten, maar ook politieke tegenstanders van het
nazi-regime gevangen gehouden worden. Het valt in beginsel niet zwaar de in het
voorgaande genoemde technieken te traceren die de totstandkoming van een
betekeniskern heten te belemmeren. Zo klinkt een overweldigend aantal interteksten
in de roman door en de beide hoofdpersonages, de SS-man Friedolien Mahler en de
kamparts Jankowsky zijn diffuus gekarakteriseerde persoonlijkheden die bij herhaling
in een nieuwe identiteit voor het voetlicht treden. Speciaal ook met de bochel van
eerstgenoemde presenteert de tekst een chiffre dat zich aan een definitieve uitleg lijkt
te onttrekken. En door de romanhandeling steeds weer als een toneelstuk of een
filmscenario te beschrijven wordt de verhouding tussen werkelijkheid en fictie op
een principiële wijze geproblematiseerd. Tegen deze achtergrond lijkt het alleszins
legitiem in de lijn van vigerende poststructuralistische leesstrategieën af te zien van
een nadere inhoudelijke fixatie. Maar kunnen de hier genoemde feiten niet óók geduid
worden binnen het kader van een lezing die naar inhoudelijke samenhang en
structurele eenheid zoekt, een lezing die in laatste instantie gefundeerd is in een
structuralistisch-hermeneutisch paradigma?

Referentialiteit
Anders dan de muziek is de literatuur een referentiële kunstvorm. Met de
werkelijkheid die in veel postmoderne romans geëvoceerd wordt, is evenwel iets
bijzonders aan de hand, want nogal eens moet de lezer vaststellen dat hij er maar
weinig vat op krijgt. Er worden allerlei procédé's toegepast waar een sterk
vervreemdende werking van uitgaat en de wetten waaraan de realiteit van de lezer
beantwoordt, lijken hun geldigheid voor de fictieve werkelijkheid van de roman
verloren te hebben. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat het verloop van de gebeurtenissen
in postmodern fictioneel proza vaak niet tot in detail gereconstrueerd kan worden,
dat causale verbanden zich niet, of slechts in beperkte mate laten expliciteren en dat
chronologische structuren zelfs bij nadere beschouwing ondoorzichtig blijven. Aan
deze feiten verbindt het onderzoek niet zelden vérstrekkende filosofische
consequenties over het wezen en de kenbaarheid van de wereld. Zo heeft Lies
Wesseling betoogd dat de historische romans van Ferron, waartoe dus ook De
keisnijder van Fichtenwald behoort, blijk geven van een ‘radicale epistemologische
en ontologische scepsis’.5
Het is betrekkelijk eenvoudig aan te geven op welke wijze de referentialiteit in
het hier ter discussie staande werk van de Haarlemse schrijver ondergraven wordt.
In de eerste plaats valt op dat de romanwerkelijkheid in vergelijking tot de
buitenliteraire realiteit gedeformeerd is. Het handelingsverloop neemt niet zelden
groteske vormen aan, bijvoorbeeld wanneer zorgvuldig geënsceneerde
toneelvoorstellingen volledig uit de hand lopen of een voordracht van de directeur
van het concentratiekamp ontaardt in een wilde polonaise van soldaten en medisch
personeel. Ook gaat
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van de in velerlei opzicht karikaturale uitbeelding van de personages een duidelijk
vervreemdingseffect uit. In dit verband kan onder anderen gewezen worden op de
overgevoelige en met de schone kunsten dwepende Irmgard Zelewski of op de
cynische kampwachter Staengl, die de zin van het leven eerst en vooral in orde en
ordening zoekt.
Het gedeformeerde beeld dat van de werkelijkheid geboden wordt, gaat uiteindelijk
terug op de persoonlijke waarneming van de twee ik-vertellers van de roman, de
reeds genoemde SS-man Friedolien Mahler en de kamparts Jankowsky. In beider
geval gaat het om een subjectief beeld en dat voert tot een tweede procédé waardoor
de referentialiteit van de roman gecompliceerd wordt. Zowel Friedolien Mahler als
de arts Jankowsky blijken namelijk typische onbetrouwbare vertellers te zijn.6 In hun
relaas is er steeds weer sprake van inconsistenties, ze geven regelmatig een diametraal
tegengestelde voorstelling van dezelfde gebeurtenissen en verwijten elkaar over en
weer dat ze liegen. Friedolien krijgt in De keisnijder van Fichtenwald de meeste
ruimte toebedeeld. Hij is bijna driehonderd bladzijden lang aan het woord, terwijl
Jankowsky alleen de laatste, ongeveer veertig bladzijden van de roman voor zijn
rekening mag nemen.
In het geval van Friedolien wordt de lezer er al vroeg op geattendeerd dat er met
hem een verteller met een geringe betrouwbaarheid zijn opwachting maakt. Meteen
in het eerste hoofdstuk refereert de SS-man aan historische omstandigheden waarmee
iedere twintigste-eeuwse lezer vertrouwd is. Hij spreekt over het leven in de
concetratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar doet dat op een manier
die niet te rijmen valt met de realiteit van het Dritte Reich. Fichtenwald noemt
Friedolien bijvoorbeeld een ‘sanatorium’ waar ‘een atmosfeer van veilige
beslotenheid’ heerst; de gevangenen heten ‘tere en kwetsbare lieden’ en hij toont
zich intens tevreden om vanuit zijn functie als kampwachter een bescheiden bijdrage
te mogen leveren aan het ‘zegenrijke werk’ dat er verricht wordt.7 Relateert men deze
en vergelijkbare beschrijvingen aan hetgeen bekend is over de Konzentrationslager,
dan kan men slechts concluderen dat Friedolien grenzeloos naïef is, dan wel blijk
geeft van een onnavolgbaar sarcasme.
Hoe het ook zij, door het gedeformeerde beeld van de werkelijkheid en het
onbetrouwbare vertelperspectief dreigt de lezer zijn grip op de gang van zaken te
verliezen. Men ziet zich niet alleen voor de vraag gesteld wát er nu precies in
Fichtenwald voorvalt, maar ook hoe het optreden van de hoofdrolspelers beoordeeld
moet worden. Dat laatste wordt nog eens versterkt door het feit dat ook de tegenspelers
van Friedolien er bij herhaling op wijzen dat ze geen hoogte van hem krijgen. Zo
tekent men uit de mond van een van hen op: ‘Ik moet bekennen dat ik niet weet of
je zwaar ziek of een weerzinwekkend zwijn bent.’8 En ook de al even gememoreerde
Staengl komt tot uiteenlopende inschattingen van de SS-man. De ene keer oordeelt
hij dat deze inderdaad niet bij machte is te doorzien wat er op Fichtenwald gaande
is: ‘Jij gelooft werkelijk dat ze hier aan de genezing van de patiënten werken.’9 Maar
op andere momenten is hij van mening dat Friedolien
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zijn naïeviteit alleen maar voorwendt en iemand anders is dan hij doet voorkomen:
‘Je lijkt me gevaarlijker dan al die hoge heren bij elkaar.’10
Een zekere referentiële basis vormt een noodzakelijke voorwaarde om in een roman
een betekeniskern te identificeren. Anders geformuleerd: wanneer men er niet in
slaagt de centrale coördinaten van de literaire werkelijkheid te bepalen, dan zal het
uiteindelijk onmogelijk blijken de handelingsopbouw, de motievenstructuur en de
karaktertekening tegen de achtergrond van een overkoepelend ‘thema’ te belichten.
Gezien hetgeen zojuist gezegd is over de referentialiteit in De keisnijder van
Fichtenwald zou men daarom kunnen oordelen dat iedere poging een betekeniskern
in deze roman te traceren op voorhand tot mislukken gedoemd is: de overtekende
werkelijkheidsuitbeelding en de onbetrouwbare vertelsituatie bieden eenvoudigweg
te weinig houvast. Maar is dat werkelijk zo? Wordt de lezer dan geen enkele
handreiking geboden om tot een beeld van de fictionele realiteit te komen dat de
subjectieve voorstelling van respectievelijk Friedolien Mahler en dokter Jankowsky
te boven gaat?
Dat dit laatste wel degelijk het geval is, kan men op grond van twee argumenten
betogen. In de eerste plaats moet erop gewezen worden dat de verwijzingen naar de
historische realiteit van de Tweede Wereldoorlog een referentiële lezing van de
roman bevorderen en in ieder geval een globale reconstructie van de chronologie der
gebeurtenissen mogelijk maken. Het relaas van Friedolien speelt in het jaar vóór de
bevrijding van Fichtenwald. Van de ontwikkelingen na de bevrijding wordt de lezer
getuige gemaakt in het bericht van Jankowsky, die terugblikkend bovendien verhaalt
hoe de Amerikanen zich van het kamp meester gemaakt hebben. In de tweede plaats
is het van belang te onderkennen dat er in de roman van Ferron weliswaar unreliable
narrators aan het woord komen, maar het feit dat zij voor een deel dezelfde
gebeurtenissen beschrijven, biedt aanknopingspunten om te abstraheren van beider,
individueel bepaalde beeld van de werkelijkheid. Daarbij is het zaak juist níet te
bezien waar Friedolien en Jankowsky elkaar tegenspreken, maar te achterhalen op
welke punten ze elkaars visie onderschrijven. Precies daar, op het snijpunt van het
verhaal van de SS-man en dat van de kamparts, mag men de referentiële basis voor
een op samenhang en eenheid gerichte interpretatie van de roman veronderstellen.
Friedolien en Jankowsky bestrijden elkaars zienswijze als gezegd bij voortduring,
maar er is één opvallende parallel: voor beiden staat vast dat enkele maanden voor
het einde van de oorlog de driekoppige joodse familie Benda met medeweten van
de corrupte kampleiding op Fichtenwald is ondergedoken. In het hol van de leeuw
waant zich het echtpaar Otto en Renate met hun ongeveer twintig jaar oude dochter
Rebecca op paradoxale wijze veilig. Maar dat zij zich op dit punt misrekend hebben,
wordt in het relaas van beide ik-vertellers al snel duidelijk. Ze berichten
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alletwee dat de joodse familie verraden wordt en het lijdt geen twijfel dat niemand
minder dan Friedolien voor dit verraad verantwoordelijk is. Hij beschrijft zelf hoe
hij het drietal een paar dagen voor het einde van de oorlog bij de betreffende instanties
aangeeft en zelfs al plaatst Jankowsky vraagtekens bij de voorstelling dat de SS-man
zich in dat verband tot Hermann Göring persoonlijk gewend zou hebben, ook voor
hem staat vast dat Friedolien de dood van de Benda's op zijn geweten heeft.
Het is van essentiële betekenis dat de komst van de Benda's naar het
concentratiekamp en het verraad dat hun wordt aangedaan in het bericht van beide
ik-vertellers verankerd is. Op die manier geldt zowel voor Friedolien als voor
Jankowsky dat hun subjectieve voorstelling van zaken van externe zijde geconfirmeerd
wordt. Over en weer bevestigen zij zogezegd elkaars verhaal en dat heeft implicaties
voor de referentiële status van de aanwezigheid van de Benda's op Fichtenwald en
hun latere deportatie. Deze handelingsmomenten kunnen namelijk niet meer als het
hersenspinsel van een individuele, onbetrouwbare verteller afgedaan worden, maar
verwerven een objectiviteit waarin men het fundament voor de betekeniskern van
De keisnijder van Fichtenwald kan zoeken.
In het bijzonder voor de figuur van Friedolien zijn de consequenties in dit verband
vérstrekkend. Beschouwt men zijn verraad van de Benda's inderdaad als een
voldongen feit, dan volgt daaruit dat men hem uitsluitend als oorlogsmisdadiger kan
zien, iemand die willens en wetens een weerloze joodse familie uitlevert in de
wetenschap dat haar de gaskamer wacht. In dit licht is het oordeel dat Hermann
Göring over Friedolien en zijn verraad velt illustratief. Naar zijn overtuiging
vertegenwoordigt de SS-man met deze, hem door niemand opgedrongen daad een
dimensie van het boze die men zelfs bij Hitler, Himmler en hemzelf tevergeefs zoekt.
Hij bijt hem dan ook toe:
De Führer, de Reichsführer, al die anderen en misschien wel ikzelf, we
zijn, ik geef het eerlijk toe, op verschrikkelijke dingen uit, maar het is niet
ondenkbaar dat er elders nog groter schorem rondloopt. Als je het kwaad
niet naar zijn omvang maar naar zijn intensiteit meet dan mag men zich
wellicht gelukkig prijzen dat wij, en niet u, het hier voor het zeggen hebben,
mijnheer. Het lijkt me in ieder geval wel zeker dat die Joden van u u meer
zullen verafschuwen dat ze dat mij zullen doen.11
Een eerste vraag die opkomt is of, en zo ja op welke wijze dit oordeel - Friedolien
dus als ‘groter schorem’ dan de drie genoemde nazi-schurken - in de roman bevestigd
wordt.
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Friedolien als oorlogsmisdadiger
1. antisemitisme en sadisme
Friedolien geeft blijk van een virulent antisemitisme en zijn haat tegen de joden treedt
speciaal ook aan de dag wanneer Otto Benda en de zijnen hun heil op Fichtenwald
zoeken. De SS-man begrijpt niet goed waarom juist hij zich beklaagt over de
uitwerkingen van het nationaal-socialistische regime: onder de gegeven
omstandigheden gaat het de joodse zakenman toch goed? In ieder geval is hij, zo
Friedolien, niet naar Madagascar gedeporteerd, een lot dat alle Europese joden te
wachten had gestaan wanneer het rond 1940 ontwikkelde Madagaskar-Plan ten
uitvoer gelegd was.12 In de redenering van de protagonist van De keisnijder van
Fichtenwald stuit men op een reeks van clichés (welgesteld, arrogant, speculant) die
het discours over de joden tijdens het Dritte Reich bepaald hebben:
Vervloekte hij [Otto Benda] het lot dat hem hier gebracht had? Dat leek
mij niet gerechtvaardigd, want voor een jood mocht hij toch niet mopperen.
Hij zat hier dankzij zijn geld en zijn relaties toch tamelijk geriefelijk. In
ieder geval in Duitsland en niet in Madagascar, wat een heel verschil
schijnt te zijn. Misschien, bedacht ik, was hij niet zozeer gesloten als wel
brutaal en arrogant. Wat wilde die man dan? Dat hij een grote staat had
kunnen blijven voeren in zijn met speculatiegeld verworven villa? Dat hij
de oprukkende meute met een zelfde soort afrastering als hier [in
Fichtenwald] op een afstand had kunnen houden, terwijl zijn rasgenoten
werden afgevoerd naar dat tropische eiland?13
Voor Otto Benda en zijn ‘rasgenoten’ - een begrip dat teruggaat op de zogenaamde
Lingua Tertii Imperii14 - heeft Friedolien geen goed woord over: ‘Jodentuig,’ is het
in zijn ogen, ‘nog onreiner dan de beesten die ze weigeren te vreten.’15 Zijn
antisemitisme verhindert evenwel niet dat de SS-man amoureuze gevoelens voor
Rebecca Benda ontwikkelt. Die blijven - uiteraard - onbeantwoord en hij zoekt een
uitweg voor zijn gefnuikte liefde door steeds weer te masturberen in haar lingerie,
waarop hij langs slinkse weg de hand heeft weten te leggen. Sadistische gevoelens,
gevoed door de medische experimenten die op Fichtenwald worden doorgevoerd,
nemen daarbij meer en meer bezit van hem. Beelden van ‘het zuigend scheuren van
kringspieren, het knappen van organen’, van ‘het kraken van botten en het scheuren
van spierbundels’ winden Friedolien onmiskenbaar op.16 Karakteristiek is een
masturbatiesessie die hem er na enige tijd toe brengt zich in het zijden ondergoed
van Rebecca te hullen. Zijn vereenzelviging met de jonge vrouw is zo groot, dat hij
op een gegeven moment zelfs letterlijk haar identiteit aanneemt. Dan ontwikkelt zich
de volgende ‘dialoog’:
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‘Friedolien,’ hijgde ik, ‘hier ben ik, Rebecca. Ik heb zo lang op je gewacht.
Voel eens hoe heet ik van je ben, ik druip van liefde en verlangen.’
‘Hoer,’ siste ik, ‘je bent geen haar beter dan je moeder. Je verdient niet
beter dan door een vuile bochelaar verkracht te worden.’
‘Je bent lief, Friedchen.’
‘Onzin,’ beet ik haar toe, ‘ik ben Sturmmann van het zwarte korps,
Eka-drager eerste klas. Wij hebben het op jou en je soort voorzien.
Uitroken, brandschatten, verkrachten, koken, villen.’17
Antisemitisme en sadisme gaan hier hand in hand en de eerste persoon meervoud
(‘Wij hebben het op jou en je soort voorzien.’) onderstreept dat Friedolien zich
uiteindelijk niet met Rebecca, maar met de in het zwarte uniform gehulde Waffen-SS
indentificeert. Evenzo kan men stellen dat de jonge vrouw hier niet meer als
individuele persoonlijkheid wordt waargenomen, maar plaatsvervangend voor het
hele joodse volk staat.

2. Onvermogen tot empathie
Friedolien is getuige van de komst van de Benda's naar Fichtenwald en ziet van enige
afstand hoe ze vergezeld van twee veiligheidsagenten op de binnenplaats verschijnen.
Zijn reactie op de dan volgende gebeurtenissen is veelzeggend voor zijn psychologie
en zijn wereldbeeld:
Het gordijn voor de nachtmerrie werd, toch nog vrij onverwacht, door de
grootste van de twee veiligheidsagenten weggetrokken toen hij de jongste
van de twee vrouwen [dus: Rebecca Benda] uit alle macht in de rug
schopte, zodat de vrouw voorover viel, met haar gezicht in de opspattende
modder. Alsof het allemaal ingestudeerd was, verhief de man [dus: Otto
Benda] zich daarop van zijn koffer, wierp een geërgerde blik op de agenten
en hielp de jonge vrouw op de been.18
Friedolien beschrijft de mishandeling van Rebecca als een scène op een podium: de
gordijnen worden weggetrokken en ogenschijnlijk zijn het acteurs die een
ingestudeerde handeling vertolken. Steeds blijkt dat Friedolien de werkelijkheid als
een toneelmatige, als een filmische constructie duidt waarin de betroffenen allen een
rol spelen.19 Hij beziet de wereld met andere woorden als door een filter dat suggereert
dat hetgeen hij waarneemt niet ‘echt’ is. Niet alleen de fysieke pijn van Rebecca
Benda, maar ook het psychische leed van haar vader krijgen zo een tot op zekere
hoogte fictioneel karakter. Daardoor wordt het voor Friedolien betrekkelijk eenvoudig
de dingen die hij op Fichtenwald meemaakt van zich af te zetten: waarom zou hij
zich laten raken door iets dat naar het zich laat aanzien slechts fictie is? In dit verband
is het belangrijk erop te wijzen dat Friedolien nergens een
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emotionele toegang vindt tot de wereld die hij beschrijft. Gevoelens ervaart hij als
iets bedreigends en hij probeert ze altijd weer in te dammen. Dat tekent zich ook af
wanneer hij zich bezint op de emoties die zich in aanzet manifesteerden toen een van
de veiligheidsagenten Rebecca Benda in de rug schopte:
De vrouw ontroerde mij op een wijze die nooit goed kan zijn voor een
mens. Het was een ontroering waarop men geen vat heeft. Die in het
lichaam processen op gang brengt die men niet meer stoppen kan, een
uitzaaiing waar geen radium tegen bestand is.20
Over het algemeen slaagt Friedolien erin iedere ‘ontroering’ - een formulering
waarmee slechts een beginstadium van heftiger vormen van emotionaliteit wordt
aangeduid... - vroegtijdig de kop in te drukken. En wanneer er zich bij hoge
uitzondering dan tóch iets van medegevoel ontwikkelt, dan is dat voor een zeer, zeer
korte duur. Tegen deze achtergrond hoeft het geen verbazing te wekken dat Friedolien
het niet accepteert dat andere personen wél van compassie blijk geven. Zo reageert
hij afwijzend op Otto Benda, die zich persoonlijk getroffen toont wanneer de
gevangenen het onder invloed van de medische experimenten uitschreeuwen van de
pijn:
Wóedend was ik, zo woedend, dat de gesmoorde kreten die achter ons,
vanuit een van de bunkers klonken, nauwelijks tot me doordrongen. [...]
Kijk, en daar had je de oppervlakkige gevoeligheid, de weerzinwekkende
sentimentaliteit van een man als Benda. De kreten waren ook tot hem
doorgedrongen en hij kromp ineen of ik hem een slag in het gezicht had
verkocht.21
Het valt in het oog dat Friedolien in andere gevallen evenmin empathie met de
slachtoffers van het Derde Rijk aan de dag legt. Illustratief is in dit verband
bijvoorbeeld ook zijn verhouding tot ‘Beethoven’, een van de weinige gevangenen
met wie de SS-man een persoonlijke relatie aangaat en wiens ‘vriend’ hij zelfs zegt
te zijn. Beethoven, die musicus is en aan deze professie zijn bijnaam dankt, wordt
gecastreerd, door enorme hoeveelheden verdovende middelen verliest hij het contact
met de werkelijkheid en hij vreest zelfs dat de artsen het op zijn gehoorvermogen
voorzien hebben. Friedolien oordeelt evenwel laconiek:
In het geval Beethoven met name is men er in geslaagd van een toondichter
een mossel te maken en dat hoeft niet per se een degradatie in te houden.
Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat het binnenleven van Beethoven
aan luister gewonnen heeft sinds men hem - zoals hij zelf meent - de
trommelvliezen heeft doorgesneden.22

3. Afwezigheid van morele (zelf)reflectie
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laat zich vaststellen dat Friedolien nergens tot een meer principiële reflectie komt
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van de gruwelpraktijken op Fichtenwald en zijn eigen aandeel daarin. De medische
proeven, de martelingen en de executies - hij beziet ze zonder zich te bekommeren
over de morele implicaties ervan. Dat blijkt eveneens wanneer hij merkt dat er door
de bewakers van het kamp naarmate de oorlog vordert steeds vaker ‘geagiteerde
porren’ uitgedeeld worden, een wel zeer verhullende formulering zoals uit het directe
vervolg blijkt:
Eén keer zag ik zelfs hoe Sturmmann Janke de kolf van zijn geweer in de
rug van een argeloos rondkuierende patiënt zette. Dat gaf een akelig
krakend geluid.23
Hoewel hij moet aanzien hoe een weerloos mens zonder aanwijsbare reden om het
leven gebracht wordt, ontwikkelt Friedolien ook ditmaal geen gevoelens van empathie.
Hij stoort zich alleen aan de ‘verruwing van zeden’ en is bezorgd over de reputatie
van Fichtenwald: ‘Janke,’ zegt hij, ‘wij hebben een naam hoog te houden, de
wetenschap breekt geen ruggen.’24 Deze reactie is kenmerkend voor de SS-man, voor
wie financiële malversaties en een gebrek aan fatsoen steeds weer zwaarderwegende
vergrijpen blijken te zijn dan de misdaden tegen de mensheid die zich dag-in-dag-uit
voor zijn ogen afspelen.

Een retorische lezing van De keisnijder van Fichtenwald
Het beeld dat zojuist van Friedolien geschetst werd, doet denken aan het psychogram
van een Nazi-Täter: de combinatie van antisemitisme en sadisme, het onvermogen
tot empathie en de afwezigheid van een wezenlijke morele reflectie spreken in dat
opzicht boekdelen. Het valt in het oog dat dit beeld weinig weerklank gevonden
heeft. Dat laat zich meteen al vaststellen in de recensies die kort na het verschijnen
van de roman het licht zagen. Max Nord ziet Friedolien bijvoorbeeld als ‘de slimme
meeloper tegen wil en dank’ en karakteriseert hem als ‘een broertje van soldaat
Schwejk, de leperd die zich uit alle moeilijkheden redde met een onnozel gezicht.’25
De SS-man evolueert bij Anthony Mertens, die diens ‘klowneske pose’ beklemtoont,
tot een soort hofnar.26 En ook Kees Fens ziet hem als iemand die de schijn waarin de
mens leeft met een lach ontmaskert: ‘Als bochelaar speelt hij, zeker in het
burgermilieu, de rol van nar.’27 Het milde oordeel dat in de kritische literatuur over
Friedolien te beluisteren valt, blijft in neerlandistische publicaties in principe
onweersproken. In artikelen van Maria Henselmans en Jan Oosterholt wordt
bijvoorbeeld niet één keer ingegaan op het antisemitisme van Friedolien en wanneer
er al aandacht aan zijn verraad van de familie Benda geschonken wordt, dan gebeurt
dit terloops. Ook Bart Vervaeck stelt niet het daderschap van de SS-man centraal,
maar wijst op de onbestemdheid die zijn persoonlijkheid zou karakteriseren: ‘Is
Friedolien slachtoffer of beul?’28
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Dat de in dit kader gepresenteerde lezing zo sterk afwijkt van eerdere visies op de
protagonist van de roman heeft alles te maken met het feit dat er gekozen is voor een
letterlijke lezing van zijn uitspraken en overwegingen. Dat dat ook anders kan, laten
de zojuist aangehaalde recensenten en literatuurwetenschappers zien. Allen duiden
zij de woorden van Friedolien in meer of mindere mate als ironie.29 De SS-man maakt
dan ook gebruik van allerlei middelen die typisch zijn voor een ironisch discours.
Zijn formuleringen zijn opvallend hyperbolisch, zijn woordkeuze is veelal archaïsch
en er is op de meest onverwachte plaatsen sprake van enorme stijlbreuken. Een
sleutelrol lijkt daarbij het feit te spelen dat Friedolien expliciet als unreliable narrator
wordt opgevoerd. Wanneer zijn betrouwbaarheid gering is, moet men dan - zo lijkt
de gedachte - geloof hechten aan zijn antisemitische en sadistische uitingen? Zou
het niet kunnen dat ook die de werkelijkheid vertekenen, zoals dat bijvoorbeeld ook
het geval was met Friedoliens omschrijving van Fichtenwald als een ‘sanatorium’
met ‘een atmosfeer van veilige beslotenheid’?
Het argument om de anti-joodse en geweldadige uitspraken van de SS-man juist
wél letterlijk te lezen is gelegen in het feit dat ze in overeenstemming zijn met zijn
handelen. Hij zelf verraadt de Benda's en daarbij past dat antisemitisme en sadisme
in zijn persoon een dodelijke coalitie zijn aangegaan, dat empathie hem vreemd blijft
en hij zich niet bezint op de morele implicaties van zijn handelen. De vraag die zich
daarom opdringt, is hoe het überhaupt mogelijk is dat de SS-man zo vaak niet als
Nazi-Täter wordt waargenomen. Waarom weigert men in hem de oorlogsmisdadiger
te zien die hij op grond van zijn gedragingen is? Het antwoord op deze vraag moet
gezocht worden in de communicatieve structuur van Friedoliens relaas. Zoals iedere
ik-verteller bouwt ook Friedolien een vertrouwensrelatie met de lezer op door hem
deelgenoot te maken van zijn hoogst individuele gedachten en gevoelens. Hij spreekt
de lezer steeds weer aan (‘lieve lezer’), zodat die zich betrokken voelt bij het wel en
wee van de SS-man. Maar men dient zich te realiseren dat Friedolien deze
vertrouwensrelatie wel eens zou kunnen misbruiken om de lezer te manipuleren.
Tegen deze achtergrond heeft James Phelan erop gewezen dat er in het geval van
een first-person-protagonist sprake is van een in wezen retorische situatie.30 Er is
een ik-verteller aan het woord en die zal er hoe dan ook naar streven het (lezers)
publiek te beïnvloeden. Zijn voorstelling van zaken is nimmer neutraal en men moet
zich om die reden altijd afvragen wat hij wil bereiken. Toegepast op Friedolien
betekent dit dat te bezien valt wat deze wint wanneer hij zijn verhaal vertelt zoals
hij het doet. Wat bewerkstelligt de ironische toonzetting van zijn betoog, welk effect
sorteert zijn onbetrouwbaarheid en wat is de uitwerking van zijn eerder al
gesignaleerde groteske vertekening van de realiteit? Vat men deze drie kenmerken
van de tekst als bewuste mechanismen op, als retorisch-persuasieve strategieën, dan
ligt het voor de hand dat Friedolien ze inzet om het zicht op de feitelijke
gebeurtenissen in het concentratiekamp te compliceren. Hij trekt een rookgordijn op
dat het moeilijk maakt schijn en werkelijkheid uit elkaar te houden. En precies op
dit punt
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zouden de eigenlijke intenties van de SS-man wel eens kunnen liggen. Wanneer het
de lezer allengs zwaarder valt uit te maken wat er nu precies op Fichtenwald is
voorgevallen, verdwijnt immers ook Friedoliens verraad van de Benda's meer en
meer naar de achtergrond. Tegelijkertijd wordt het eenvoudiger in hem een soldaat
Schwejk of een hofnar te zien, geen beul meer maar iemand die ook in eigen persoon
onder het nationaal-socialistische regime te lijden heeft.
Het relaas van de Nazi-Täter Friedolien kan in dat verband gelezen worden als
een gerichte poging om de gang van zaken op Fichtenwald en zijn eigen aandeel
daarin te versluieren. Daarbij valt in het oog dat de SS-man, die in het doen en laten
van anderen zo graag rollen onderkent, ook op zijn eigen gedragingen een drietal
rollen projecteert. Die zijn allesbehalve neutraal en impliceren een Selbstinszenierung
die erop gericht is de indruk van zijn persoon bij de lezer ten positieve te
beïnvloeden.31 Feitelijk is er sprake van impression management: Friedolien
presenteert zich als slachtoffer, als bekeerling en als gek om af te leiden van zaken
die hem in diskrediet zouden kunnen brengen.32 Met deze drie rollen is evenwel iets
bijzonders aan de hand, want wanneer men het betoog van de SS-man nauwlettend
volgt, prikt men er al snel doorheen. Achter het slachtoffer, de bekeerling en de gek
doemt dan steeds opnieuw de oorlogsmisdadiger op die Friedolien met een
retorisch-persuasief doordacht betoog juist probeert weg te poetsen.

Het rollenspel van Friedolien
1. Het slachtoffer
Een rol die Friedolien met verve speelt, is die van het slachtoffer. Hij karakteriseert
zichzelf als underdog, vanwege zijn lage sociale status bijvoorbeeld, maar ook omdat
hij als bochelaar aan een ondragelijk lijden onderworpen zou zijn. Halverwege de
roman krijgt zijn slachtofferschap een extra dimensie, want Friedolien wordt dan
zélf als (gepriviligeerd) gevangene op Fichtenwald geïnterneerd - in zijn voorstelling
het gevolg van een uit de hand gelopen toneelvoorstelling. In principe appelleert
Friedolien met zijn slachtofferrol aan de sympathie van de lezer. Ook zijn positie als
‘gevangene’ verleent hem een morele autoriteit die hem in zijn hoedanigheid als
kampwachter hoe dan ook ontzegd was gebleven. Uiteindelijk concludeert Friedolien
met betrekking tot zijn levensverhaal, dat de lezer met de roman van Ferron in handen
houdt: ‘Dit is het verslag van een lijden,’ en later heet het: ‘Lijden, dat is waar ik
voor geboren ben.’33
Maar is Friedolien nu werkelijk een slachtoffer? Wanneer men zijn gevangenschap
nog eens onder loep neemt, is daarover zeker twijfel mogelijk. Zo lijkt er na zijn
internering geen werkelijke verandering in zijn levensomstandigheden op te treden.
In plaats van Jankowsky's persoonlijke medewerker wordt hij de assistent van de
bewaker Staengl, met wie hij een vriendschappelijke relatie onderhoudt.
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Zijn bewegingsvrijheid binnen het kamp is ongewoon groot en net als vroeger vindt
hij steeds weer de weg naar buiten. Tot drie keer toe keert hij na een verblijf buiten
de muren vrijwillig terug, wetend dat hij niet langer als een vrij man geldt. Moet men
dus niet stellen dat er sprake is van een gezocht slachtofferschap? In dit verband is
het intrigerend dat Friedolien zich beklaagt over het feit dat hem zowel van de kant
van de bewakers als van de gevangenen verachting ten deel valt. In over-eenstemming
met de Lingua Tertii Imperii noemt hij de leiders van Hitler-Duitsland in het volgende
citaat ‘goden’:
Moest ik dan zelfs in deze hof der gedoemden de meest verachte zijn? Ja
natuurlijk moest ik dat. Wie het spoor der goden volgen wil moet tenslotte
bedacht zijn op een kille tocht. Al hoger stijgt men, de lucht wordt dunner,
een ijskrans zet zich af rond het hart, de tranen steken als pegels in de
oogbol. Het lied der vogels wordt niet meer vernomen, niets dan ijl gegier
hoort men, de longen zwellen en zwellen. Dan wordt het plots vredig boven
de kammen; ‘bald ruhest du auch,’ zo hoopt men.34
Friedolien stelt zijn lijden hier op één lijn met dat van gevangenen die aan
onderkoelings- en vacuümproeven onderworpen worden om te zien welke gevaren
gevechtspiloten op grote hoogte dreigen. Het is een hyperbolische vergelijking, die
niet alleen iets zegt over de door Friedolien gesuggereerde intensiteit van zijn
‘ontberingen’, maar ook over het doel ervan. De gevangenen sterven zogezegd in
dienst van het nationaal-socialisme en dat lijkt - gezien het Goethecitaat ‘bald ruhest
du auch’35 - eveneens het doel te zijn waarnaar Friedolien, die immers het ‘spoor der
goden’ verkiest, streeft. Maar er is een wezenlijk verschil. Waar de gevangenen hun
leven uiteraard níet vrijwillig geven, calculeert Friedolien zijn dood van meet af aan
in. Zo is er in feite maar één conclusie mogelijk: de SS-man ensceneert zijn lijden
weliswaar zorgvuldig, maar het feit dat het er nogal eens de schijn van heeft dat hij
het uit vrije verkiezing zoekt, ondergraaft zijn rol als slachtoffer.

2. De bekeerling
Een tweede rol die Friedolien vertolkt is die van de bekeerling, iemand die na verloop
van tijd inziet wat er op Fichtenwald werkelijk aan de hand is. Ook deze rol is positief
geconnoteerd: beter laat dan nooit bekeerd. Het proces van het tot-inzichtkomen
neemt een aanvang na Friedoliens internering:
Het trotse instituut van de nieuwe wetenschap bleek niets anders te zijn
dan het slachthuis van de zwarte orde [...] ik ontdekte opeens hoe besmeurd
de witte jassen van de artsen en verplegers waren. [...] En eigenaardig was
ook dat het me nu pas opviel dat de niet op de werkplaatsen ingezette
patiënten dagelijks met belachelijk kleine borsteltjes de binnenplaats
schoon moesten houden.36
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Hoewel hij bij herhaling zegt dat de schellen hem van de ogen gevallen zijn, verdient
het geen aanbeveling Friedolien tot een navolgenswaardig rolmodel te bestempelen,
iemand die toont dat er ook voor een SS-soldaat een uitweg uit het kwaad is. Op de
keper beschouwd is er weliswaar sprake van een nieuw inzicht, maar niet van een
inkeer. Een indiviudeel gevoelde verantwoording of zelfs ook maar een aanzet tot
gewetensonderzoek laten zich in zijn geval niet vaststellen. Een bijzonder rol blijkt
in dit verband weggelegd voor Friedoliens bult. Steeds wanneer hij op zijn geweten
wordt aangesproken, begint die onverdragelijk te jeuken. Die jeuk vind de SS-man
vooral lastig en dat staat in zekere zin symbolisch voor de omgang met zijn eigen
geweten. Friedolien vermijdt iedere vorm van morele zelfreflectie en wanneer de
omstandigheden dat de facto van hem verlangen, begin zijn bult te jeuken als een
teken voor de in zijn geval niet werkzame gewetensfunctie.
Vooral ook na zijn gevangenneming denkt Friedolien intensief na over de aard
van het Duitse fascisme. Hij ontwikkelt abstracte ideeën over de verhouding tussen
orde en chaos, of over de functie van haat in het nationaal-socialistische systeem.
Maar ook in dit geval gaat het om een inzicht zonder inkeer en nergens distantieert
Friedolien zich expressis verbis van de nazi-ideologie. Illustratief zijn in dit verband
zijn denkbeelden over de neiging tot zelfdestructie die in het nazisme ingebakken
zou zijn:
Ik heb het nu door, het is de goden [versta: de leiders van het Dritte Reich]
niet genoeg de gelovigen hun kans op chaos te gunnen, de chaos zélf is
het waarop zij uit zijn. Een omgekeerde scheppingsdaad lijkt het
duizelingwekkende doel te zijn van deze tot goden gebombardeerden. De
gekken om zeep, de joden naar Madagascar, de soldaten naar het front.
[...] Zullen de goden pas tevreden zijn als zij de tanden in het eigen vlees
hebben gezet? Is dat het geheim dat ik achterhalen wil? De wetenschap
dat het hoogste streven van de haatbeschonkenen de zelfvernietiging is?37
In de ogen van Friedolien moet het wezenskenmerk van het naar de maximale chaos
strevende nationaal-socialisme gezocht worden in de uiteindelijke amalgamatie van
vernietiging en zelfvernietiging. Beziet men nu de omstandigheden van zijn latere
zelfmoord-door-zelfcastratie dan valt het niet zwaar daarin de ‘omgekeerde
scheppingsdaad’ te herkennen die voor de SS-man de ideologische nucleus van het
Derde Rijk uitmaakt. Direct vóór zijn zelfverminking spreekt Friedolien de volgende
woorden:
Thans daal ik in mijn boezem af als in een schacht, en delf daar, koud als
brons, gevoelens van verdelging in mij op. Dat brons dat louter ik in
weedoms gloed tot hard, heet staal; dompel het dan in gif, fel bijtend van
spijt, berouw en honger naar het lijden. Rebecca zal ik zijn... maar ook
Germania.38
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Friedolien vereenzelvigt zich met Rebecca én met Germania, met het joodse volk én
met (Nazi-)Duitsland. Maar dit is níet het moment waarop hij tot ‘een identificatie
met de slachtoffers komt en verlossing van zijn schuld zoekt door het lijden en de
dood,’ zoals Henselmans betoogd heeft.39 Dit is het moment waarop Friedolien naar
de ultieme tenuitvoerlegging van de vernietigende leer van het nationaal-socialisme
streeft, want doelbewust maakt hij destructie (‘Rebecca’) en zelfdestructie
(‘Germania’) tot de keerzijden van één en dezelfde medaille. En zo leest men:
Mijn totale overgave aan mijn liefde voor Rebecca zou het geschenk
worden dat ik de immer wijkende god [= Heinrich Himmler] bieden zou.
[...] Meesters, minnaars, beulen en slachtoffers zouden in één woeste
werveling in zijn pot belanden en koken en gisten zou het, borrelen en
bruisen.40
Friedoliens laatste ‘geschenk’ (!) aan Himmler is de ‘totale overgave’ aan Rebecca
Benda, wier kleding hij tijdens zijn zelfmoord zelfs draagt. Mét de joodse vrouw,
die direct in aansluiting op zijn zelfmoord naar de gaskamers gevoerd zal worden,
gaat Friedolien als dader tenslotte ten onder. Op die manier verwerkelijkt hij niet
alleen een versmelting van vernietiging en zelfvernietiging, maar ook kan men stellen
dat hij zijn handelen op het beslissende moment van leven en dood door zijn diepste
ideeën over de ideologie van het Duitse fascisme laat bepalen. In dat verband staat
één ding wel vast: zijn rol als bekeerling is daarmee definitief uitgespeeld.

3. De gek
Friedolien suggereert in het verloop van de roman steeds nadrukkelijker dat hij een
dwaas is, een onberekenbare gek die de werkelijkheid als door een waas van
waanvoorstellingen waarneemt. Ook met deze rol doet hij ontegenzeglijk een beroep
op de welwillendheid van de lezer: de geesteszieke en intellectueel gedepriveerde
medemens verdient immers begrip en compassie. Het is opmerkelijk dat Friedolien
zijn eigen gekte onder ogen ziet:
Een dwaas vonden ze me, een echte dwaas. Goed, ik zou hun hun zin
geven. [...] In dit instituut, waarin alles op zijn kop leek te staan, wilde ik
best voor de meest gepatenteerde gek van allen doorgaan. [...] De
voormalige Sturmmann Friedolien zou zich [...] officieel voor gek laten
verklaren.41
Of Friedolien werkelijk gek is, laat zich niet vaststellen, maar zeker is dat hij eerst
vanaf het moment van zijn gekverklaring (‘de investituur met de puntmuts’) de
gruwelijke praktijken op Fichtenwald in hun volle omvang waarneemt:
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Nauwelijks had ik deze investituur met de puntmuts aanvaard, of het viel
mij op tot welke hoge graad van waanzin mijn voormalige collega's - als
door de chemie van mijn gedachtegang beroerd - vervallen waren. De
wijze waarop twee patrouillerende wachten mevrouw Benda opzij duwden,
de barak binnenstormden en in het wilde weg op de patiënten begonnen
in te slaan en te schoppen, overtrof werkelijk alle voorstellingen die ik mij
van een middeleeuws dolhuis had gemaakt. [...] De vleesgeworden waanzin
had hen overmeesterd nog voor ik de wereld kond had kunnen doen van
hun en mijn overgang naar het schemerrijk.42
Deze passage is op een hoogst misleidende wijze dubbelzinnig. Om de werkelijkheid
te kunnen doorzien heet krankzinnigheid een noodzakelijke voorwaarde, maar het
lijkt wel alsof Friedolien zijn eigen waanzin overdraagt op degenen die hij beschrijft.
Zij zijn niet minder geestesziek dan hijzelf en lijken onder invloed van ‘de chemie
van zijn gedachtegang’ te handelen. Daarmee wordt het realiteitsgehalte van de hier
beschreven scène ondermijnd, net als overigens door de suggestie dat Friedolien en
de beide wachten samen en op hetzelfde moment deel uitmaken van een ‘schemerrijk’.
Realiteit en fictie kan de lezer daardoor onmogelijk nog van elkaar scheiden, iets
wat Friedolien ook zelf meermaals beklemtoont:
Prent u in ieder geval goed in, lezer, dat het niet aan een voormalig
barpianist is te bepalen waar de grenzen tussen droom en werkelijkheid
liggen, waar op Fichtenwald de eerste rij stoelen ophoudt en het proscenium
begint.43
Friedoliens rol als gek compliceert zijn al eerder gesignaleerde onbetrouwbaarheid
nog eens extra dimensie. Als kampwachter hadden zijn woorden een geringe
geloofwaardigheid, omdat zijn beeld van Fichtenwald in tegenspraak is met hetgeen
de lezer weet van Konzentrationslager in het Derde Rijk. Het beeld dat hij als
‘gevangene’ van het kamp geeft, strookt veel meer met de voorstellingen van de
lezer, maar ditmaal heet Friedolien geestelijk gestoord te zijn. De verwarring is dus
compleet. Maar één ding mag men daarbij niet uit het oog verliezen. Degene namelijk
die bij deze verwarring wel eens het meest gebaat zou kunnen zijn, is tegelijk degene
die haar gesticht heeft. De schimmige contouren van Friedoliens verhaal benemen
de lezer niet alleen het zicht op de gebeurtenissen op Fichtenwald, maar ook op diens
doen en laten.

Friedolien en dokter Jankowsky
Aan het slot komt met Jankowsky de tweede ik-verteller van de roman aan het woord.
De situatie is volledig veranderd, want Fichtenwald is door het Amerikaanse leger
bevrijd en er worden nu geallieerde soldaten verpleegd. De voormalige kamparts
blijkt gerehabiliteerd. De Amerikanen verkeren in de overtuiging dat Jankowsky de
familie Benda onderdak geboden heeft om haar voor deportatie te behoeden. Dat
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de Benda's kort vóór de Duitse capitulatie toch meegenomen zijn, kan de medicus
in hun ogen niet aangerekend worden. Integendeel, het feit dat hij na het verraad van
de joodse familie enige dagen als sabboteur in een nazi-gevangenis gezeten heeft,
vormt voor de Amerikanen het beste bewijs van zijn onschuld. Captain John Harvey
Roth, de nieuwe directeur van Fichtenwald, stelt daarom:
Jankowsky [...] je bent een betrouwbare kerel, jouw plaats is hier [op
Fichtenwald]. Beschouw het maar als een soort eerbetoon aan al die
Duitsers die, zoals jij, geweigerd hebben met de wolven mee te huilen.44
De gewezen nazi-officier bevestigt ook zelf dit beeld maar al te graag: ‘Ik ben een
verzetsstrijder die de gevangeniscel van binnen gezien heeft.’45
Door verschillende omstandigheden vallen Jankowsky vijf schoolschriften in
handen die door Friedolien zijn volgeschreven. Ze bevatten een verslag van het laatste
oorlogsjaar en zijn, zo wordt gesuggereerd, identiek met de eerste driehonderd pagina's
van De keisnijder van Fichtenwald. Jankowsky voelt zich aangevallen door deze
schriften, want Friedolien karakteriseert hem daarin - zoals de lezer dus ook zelf
heeft kunnen vaststellen - als een doorgewinterde en nietsontziende nationaal-socialist.
De voormalige kamparts oordeelt dat er sprake is van ‘stomme geschriften die van
A tot Z gelogen zijn’.46 In het onderzoek is de opvatting inmiddels uitgekristalliseerd
dat Friedolien en de gerehabiliteerde dokter Jankowsky nauw met elkaar
samenhangen.47 Laatstgenoemde vereenzelvigt zich meer en meer met de SS-man
en meent op zeker moment zelfs diens bult te voelen:
Hoe krijg ik jou, Friedolien, van mijn rug af, jij teek die zich volgezogen
heeft aan mijn kwade dromen. Waar houd ik op en waar begin jij? Ik kan
het soms niet nalaten over mijn rechterschouder te grijpen om te voelen
of er al iets groeit.48
De argumenten die tot dusverre werden aangedragen om een gedeeltelijke
gelijkstelling van de SS-man en de gewezen kamparts aannemelijk te maken, zijn
overtuigend en hoeven op deze plaats niet herhaald te worden. Wel kan er nog
gewezen worden op enkele aanvullende aanwijzingen die tot dusverre niet gehoord
werden. Zo valt het op dat Jankowsky de formuleringen van Friedolien nogal eens
stilzwijgend citeert. Daardoor gaan hele alinea's uit zijn betoog min of meer letterlijk
terug op de eerste driehonderd bladzijden van de roman. Intrigerend zijn verder de
vele parallellen tussen beider levenservaringen. Zowel Jankowsky als Friedolien
vallen in ongenade bij de machthebbers van het Dritte Reich en worden opmerkelijk
genoeg ook allebei geïnterneerd. Beiden tonen zij zich getalenteerde pianospelers
en ware kenners van het oeuvre van Kleist. Veelzeggend is ten slotte dat de kamparts
en de bewaker in de liefde elkaars rivalen zijn. Beiden hebben ze enkele jaren voor
de oorlog een affaire met de naaktdanseres Monika en ze ontwikkelen

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 14

289
ook alletwee liefdesgevoelens voor Rebecca Benda en de terloops reeds genoemde
Irmgard Zelewski.
De precieze aard van de relatie tussen Jankowsky en de SS-man is in het onderzoek
nog niet vastgelegd, maar op grond van de voorgaande beschouwingen over het
daderschap van Friedolien kan een intrigerende hypothese opgesteld worden. Centraal
staat daarbij de vraag of de radicale gedaanteverwisseling van Jankowsky
geloofwaardig is. In zijn functie als kamparts geldt hij in principe als een dragende
zuil van het nationaal-socialistische systeem, maar direct na de oorlog maakt hij de
overstap naar de kant van de vroegere vijand en ontpopt zich ineens tot
regimetegenstander en filosemiet. Ook ditmaal speelt het exclusieve ik-perspectief
de lezer parten. Hij kan niet teruggrijpen op objectieve informatiebronnen en zo valt
het zwaar een oordeel te vellen over de integriteit van de kamparts en zijn onverwachte
metamorfose. Wel blijkt meer dan eens uit zijn formuleringen (bijvoorbeeld:
‘verdomde Amerikaanse smousen’49) dat twaalf jaar nationaalocialisme niet
onopgemerkt aan hem voorbij gegaan zijn.
Captain Roth reageert tamelijk luchthartig op Jankowsky's obsessionele gevoelens
voor Friedolien, van wiens zelfmoord kort voor de inval van de Amerikanen ook de
nieuwe directeur van Fichtenwald op de hoogte is. ‘Je hebt,’ zegt hij, ‘wat
identificatieproblemen, je bent wat gedesoriënteerd.’50 Het is veelzeggend dat deze
identificatieproblemen naar Jankowsky's eigen zeggen onmiddellijk vóór de deportatie
van de Benda's een aanvang genomen hebben. In zijn persoonlijke biografie is dat
tegelijkertijd het moment waarop zich zijn gedaanteverwisseling van nazi-arts tot
verzetsman voltrokken heeft. Jankowsky spreekt in het volgende citaat wel zeer
eufemistisch over het ‘vertrek’ van de familie Benda:
Ik moet bekennen dat ik die avond voor het vertrek van de Benda's en van
mijn eigen arrestatie, mijn hart uit mijn lijf heb gekotst en dat op die avond
mijn hallucinaties, want zo mag ik het langzamerhand wel noemen, over
Friedolien begonnen zijn.51
Bestaat iemand wiens existentie berust, zoals Jankowsky dat hier formuleert, op de
hallucinaties van een ander? Bestaat met andere woorden dus de SS-man, of zit hij
alleen in het hoofd van de gewezen kamparts? Gaat men van dat laatste uit dan kan
Friedolien, de onloochenbare oorlogsmisdadiger, alleen voor het nazi-verleden van
Jankowsky staan. Als diens alter ego representeert hij dat deel van zijn verleden,
waaraan de medicus, die de tekenen des tijds verstaan heeft, niet meer herinnerd wil
worden.52 Volgt men deze gedachtengang, dan krijgen veel van Jankowsky's uitspraken
een bijzondere lading. Zo heet het ergens dat hij Friedolien, die hem zozeer op de
huid zit, wil ‘doden’:
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Het door jou opgeroepen geweeklaag buldert in mijn oren, geuren van
bloed, urine, stront, schroeiend vlees, verbrand haar, van zuren en zouten,
gassen en vergiften hangen in een steeds ondoorzichtiger wordende wolk
om mijn hoofd, naarmate de geruchten over op handen zijnde processen
toenemen. Ik laat mij door jou niet terugdrukken in een tijd waar ik geen
weet meer van wil hebben, Friedolien. Ik ga je eigenhandig vermoorden.53
De hier opgeroepen beelden verwijzen opnieuw naar de gruwelpraktijken op
Fichtenwald en die wil Jankowsky - veelzeggend genoeg gezien de ‘op handen zijnde
processen’ - uit zijn geheugen bannen. Wanneer hij daarom stelt dat hij Friedolien
‘eigenhandig’ zal vermoorden, zegt hij in feite dat hij de Nazi-Täter in zichzelf om
het leven wil brengen. De moord op Friedolien is in dat perspectief dus een moord
op een fictieve figuur, een ingebeelde persoon wiens geestelijke vader niemand
anders dan Jankowsky zelf is. ‘Je hebt nooit bestaan, Friedolien,’ laat deze zich dan
ook ergens ontvallen.54 Het hoeft in dit verband geen verbazing meer te wekken dat
in het geval van Friedolien, de niet-bestaande figuur, een moordop-papier volstaat.
De voormalige kamparts voegt aan de vijf schriften een zesde toe dat tegelijkertijd
het slothoofdstuk van De keisnijder van Fichtenwald is. Daarin beschrijft hij hoe
zijn misdadige en door de nazi-ideologie geperverteerde alter ego zich om het leven
brengt. Omdat Jankowsky en de SS-man uiteindelijk één-endezelfde persoon zijn,
valt het hem niet zwaar zich in Friedolien in te leven:
Ik ga, omdat je daar zelf niet meer toe in staat was, jouw verhaal tot het
einde toe vertellen. In exact datzelfde bedrieglijk heldere handschrift van
jou zal ik je vernietigen zoals je dat gewenst hebt. Niemand weet beter
dan ik hoe het je vergaan is.55
De identificatie met Friedolien is compleet en zo versmelten hier de beide ikvertellers
van Ferrons roman. Denkt men dit feit tot in uiterste consequentie door, dan is er
maar één conclusie mogelijk: met het relaas van de SS-man op de eerste driehonderd
bladzijden van de roman houdt de lezer in feite de verkapte memoires van de
nazi-dokter Jankowsky in handen. Dat heeft directe consequenties voor het verraad
van de Benda's én de gedaanteverwisseling van de kamparts. Aanvaard men namelijk
de lezing dat Friedolien een afsplitsing is van Jankowsky, dan is uiteindelijk de
kamparts zélf verantwoordelijk voor de dood van de joodse familie. Zijn opmerkelijke
gedaanteverwisseling is tegen die achtergrond - hoezeer hij ook het vertrouwen van
de Amerikanen geniet - een schijnbare en dient in laatste instantie maar één doel:
zich een nieuw leven verschaffen op de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog,
waarvoor Jankowsky als overtuigde nationaal-socialist zelf mede verantwoordelijk
was.
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Naar een betekeniskern
In een lang interview uit 1978 met Johan Diepstraten en Sjoerd Kuyper heeft Ferron
zich gedetailleerd uitgesproken over zijn schrijverschap en literatuuropvattingen. In
dat verband schonk hij ook aandacht aan De keisnijder van Fichtenwald, waarin hij
naar eigen zeggen geprobeerd heeft schijn en werkelijkheid in elkaar te laten
vervloeien. Tegelijkertijd suggereert hij dat er uit de plot van de roman wel degelijk
een fabel gedestilleerd kan worden:
Voor mezelf weet ik dat er een sleutel in zit waardoor het technisch
helemaal klopt. Maar het is wel heel dicht geschreven, helemaal
overwoekerd. [...] Het [...] is een waanzinnig ingewikkelde constructie,
letterlijk met de bedoeling om het duister te maken. Maar er zit een échte
oplossing in [...]. Het kan, het is technisch mogelijk.56
Op grond van voorgaande beschouwingen kan een poging gewaagd worden om
Ferrons ‘waanzinnig ingewikkelde constructie’ te ontleden en de referentiele
structuren van de roman nader te expliciteren. Er valt veel voor te zeggen de kamparts
Jankowsky als de eigenlijke hoofdpersoon van de roman te beschouwen. Hij verraadt
kort voor de Duitse capitulatie de joodse familie Benda, maar schuift de schuld in
de schoenen van Friedolien Mahler, een gemystificeerde figuur die in veel opzichten
op hemzelf lijkt. Jankowsky laat Friedolien in vijf schriften uitgebreid aan het woord
en speelt daarbij hoog spel. Keer op keer namelijk stelt hij de SS-man in de
gelegenheid beschuldigingen aan zíjn adres te uiten. Maar omdat Friedolien niet
alleen als oorlogsmisdadiger - hij immers zou de Benda's verraden hebben - wordt
voorgesteld, maar bovendien een hoogst onbetrouwbare persoonlijkheid blijkt,
ontberen deze beschuldigingen overtuigingskracht. Jankowsky hanteert in dit verband
een gewaagd, maar effectief mechanisme: door Friedolien in diskrediet te brengen,
trekt hij diens beschuldigingen in twijfel en pleit hij zichzelf tegelijkertijd vrij.
Uiteindelijk weet de kamparts het zo te draaien dat hij algemeen als de grote
beschermer van de familie Benda gezien wordt en daarbij speelt een korte internering
in een nazi-gevangenis tijdens de nadagen van de oorlog een centrale rol. Voor de
Amerikanen is Jankowsky een verzetsheld en dat toont op ondubbelzinnige wijze
dat zijn maskerade en het beroep op de gefingeerde figuur Friedolien Mahler succesvol
geweest zijn.
Deze reconstructie van de gebeurtenissen vindt haar oorsprong in de
vooronderstelling dat er met Friedolien van meet af aan een Nazi-Täter voor het
voetlicht treedt. Zijn Selbstinszenierung, die gedragen wordt door verschillende
retorisch-persuasieve middelen en berust op een drietal hoogst bedrieglijke rollen,
kan uiteindelijk niet verhinderen dat men in hem tóch de oorlogsmisdadiger herkent
die hij niet wil zijn. En daarmee is men tegelijk Jankowsky op het spoor, want
beschouwt men Friedolien inderdaad als een afsplitsing van hem, dan zijn diens
misdaden tegelijkertijd de misdaden van de kamparts. Tegen deze achtergrond is het
in prin-
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cipe mogelijk een betekeniskern in De keisnijder van Fichtenwald te benoemen. Men
kan bijvoorbeeld stellen dat de roman het opportunisme thematiseert waarmee direct
na de oorlog zo veel oud-nazi's een nieuwe identiteit gezocht hebben. En op een wat
abstracter niveau zou men kunnen betogen dat Ferron de lezer daarbij het
manipulatieve potentieel van de taal laat ervaren, en wel door hem te verstrikken in
een netwerk van hele en halve leugens, van verzonnen identiteiten en steeds
wisselende rollen. Zoekt men het ‘thema’ van Ferrons roman in deze richting, dan
valt het ten slotte niet meer zwaar de handelingsopbouw, de motievenstructuur en
de karaktertekening juist ook in dit perspectief te duiden.
Deze interpretatie, die berust op een structuralistisch-hermeneutische aanpak, wijkt
op drie elementaire punten van de gangbare visies op De keisnijder van Fichtenwald
af. Waar veel eerdere analyses aandacht vragen voor het open en gefragmenteerde
karakter van de roman, is er met de zojuist gedefinieerde betekeniskern bewust
gezocht naar inhoudelijke samenhang en structurele eenheid. In de tweede plaats is
er sprake van een principieel andere visie op Friedolien, de man met de zo onschuldig
klinkende voornaam. Hij wordt niet langer voorgesteld als een soldaat Schwejk, een
hofnar of een mogelijk regimeslachtoffer, maar geldt uitsluitend nog als
oorlogsmisdadiger en Nazi-Täter. En in de derde plaats wil de in het voorgaande
gepresenteerde interpretatie het wezen en de principiële kenbaarheid van de wereld
niet ter discussie stellen. Dat het zicht op de werkelijkheid bemoeilijkt wordt,
impliceert binnen de hier geformuleerde kaders nadrukkelijk niet dat de roman blijk
geeft van een ‘radicale epistemologische en ontologische scepsis’, maar heeft
uitsluitend te maken met het optreden van ik-vertellers die er om voor de hand
liggende redenen alles aan doen om de werkelijke gang van zaken op Fichtenwald
te verhullen.
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Willem van den Berg over vrouwelijke auteurs
Riet Schenkeveld-van der Dussen (Universiteit Utrecht)
De verschijning van een nieuw deel in de reeks ‘Geschiedenis van de Nederlandse
literatuur’ is altijd een feestelijk moment en vol verwachting begon ik dus te bladeren
in Alles is taal geworden over de negentiende eeuw van Willem van den Berg en
Piet Couttenier. Mij interesseert in het bijzonder wat er over literatuur van vrouwen
wordt vermeld, want juist op de bestudering van dat gebied zijn ten opzichte van
eerdere literatuurgeschiedenissen grote vorderingen gemaakt. Bij even doorbladeren
lijkt er in het Vlaamse deel veel werk gemaakt te zijn van het vrouwelijk aandeel,
geen wonder, het is immers van de hand van een van de redacteuren van Met en
zonder Lauwerkrans (1997). Daarover zal ik het verder niet hebben.
Anders is het in de hoofdstukken over Nederland. Bij raadpleging van het register
blijken daarin vijftien namen van Nederlandse schrijfsters uit deze periode te prijken.
Dat lijkt nog niet zo slecht maar bij nader toezien valt het tegen. Nogal wat namen
horen thuis in weinigzeggende lijstjes: ‘De dames vooral weren zich dapper’ schreef
De gids in 1885 en Van den Berg is het met dat oordeel eens: ‘En men heeft gelijk:
Johanna van Woude, Thérèse Hoven, Louise Stratenus om er slechts enkelen te
noemen, zijn vertegenwoordigers van dat genre, dat in de kritiek nog altijd met enige
neerbuigendheid wordt besproken.’ (p. 503) Wie die dames waren, wat ze dan zoal
schreven, wat hun lezerspubliek was, of de neerbuigende critici gelijk hadden - geen
woord erover. Een tweede lijstje heeft te maken met het tijdschrift Onze roeping,
een blad gericht op de vrouwenemancipatie. ‘Met name Elise van Calcar drukte van
meet af aan een stempel op het tijdschrift. Verder stonden er bijdragen in van onder
anderen Mina Kruseman, Cornélie Huygens, en de Vlaamse gezusters Virginie en
Rosalie Loveling’. (p. 494) De beide Lovelingen komen elders in het boek uitvoerig
aan de orde, maar de Noord-Nederlandse namen zien we nergens terug. Toch niet
onbelangrijk, die Elise van Calcar, schrijfster van romans, verhalen, essays, recensies
(bijzonder in die tijd!). In ditzelfde kader wordt Betsy Perk alleen genoemd als
redacteur van Ons streven, ook een blad dat met de vrouwenemancipatie te maken
had. Kortom, van het lijstje moeten er nog vier af. Maar er moet er nog

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 14

297
een verdwijnen: hoewel Schweickhardt onder haar eigen naam in het register staat,
wordt ze uitsluitend genoemd als de vrouw van Bilderdijk. Dan zijn er nog zeven
die op enige aandacht mogen rekenen. En dan ben ik nog royaal want Van
Meerten-Schilperoort staat er ook alleen in als redacteur van Penelope plus de
toevoeging dat haar ‘werken voor vrouwen en kinderen met een aan arrogantie
grenzende welwillendheid worden besproken door de critici.’ Ik had liever iets
gelezen over haar ideologische opvattingen, passend in het Biedermeier en haar
‘dienende, pragmatische poetica’, zoals nuchter behandeld door Arie Jan Gelderblom
in Nederlandse letterkunde 1997.
Er ontbreken ook namen. Geen plaats is er in het boek ingeruimd voor Cecile
Goekoop- de Jong van Beek en Donk met haar emancipatie-roman Hilda van
Suylenburg die in 1897 verscheen, dus binnen de termijn van de in de jaartallen
1800-1900 afgebakende eeuw. Zij zou toch een plaats hebben moeten krijgen als een
belangrijke exponent van de eerste feministische golf die zo omstreeks 1875 begint.
Een stuk daarover ontbreekt, en dat terwijl Asselbergs er al in 1951 in de Geschiedenis
van de letterkunde der Nederlanden IX over heeft geschreven. Pas in deze periode
gaan vrouwen zich organiseren en juist daarom zouden ze in dit deel waarin de
literaire instituties centraal staan, aandacht hebben verdiend. Eveneens ontbreekt
Dorothea Bohn-Beets, die een behoorlijk succes heeft gehad (de vijfde druk verscheen
in 1896) met haar roman Onze buurt (1860). Dit boek is in 2002 heruitgegeven, met
een omvangrijke inleiding waarin onder veel meer Bohn-Beets' positie in het
realisme-idealismeveld wordt besproken, geen onbelangrijk onderwerp in de
negentiende eeuw. Lezers van een zo prestigieus handboek moeten toch weten hoe
de stand van recent onderzoek is?
Laten we overgaan over tot een enkele van de schrijfsters die buiten een rijtje
worden besproken. Ook dan vallen vreemde dingen op. Elisabeth Johanna Hasebroek
bijvoorbeeld, is te vinden in een paragraafje ‘Opvattingen over vrouwelijk
schrijverschap’ - van mannen wel te verstaan. Haar roman Elize krijgt enige aandacht,
maar dan vanuit het perspectief van de recensie die Bakhuizen van den Brink over
dat boek schreef. Waarom wordt er geen woord gewijd aan haar roman Twee vrouwen
waarin nu juist het probleem van het vrouwelijk denken en schrijven aan de orde
wordt gesteld? Waarom blijft in de literatuuropgave de belangrijke studie van Marita
Mathijsen daarover ongenoemd? Waarom geen woord over Bedevaartgangers, door
Jaap Meijer in 1980 een ‘proto-zionistische roman’ genoemd en door hem in context
geplaatst? Zo'n thema is belangwekkend genoeg.
Het register wekt verwachtingen ten aanzien van Petronella Moens. Ze komt zes
keer in het boek voor en er worden acht titels genoemd. Hoe ziet het er in het boek
uit? De eerste keer heet ze - weer in het kader van een rijtje - afkomstig uit
onderwijzerskringen. Ik kom daarop nog terug. Verder heet ze een keer een vriendin
van de Vlaamse auteur De Borchgrave, maar op p. 116 wordt ze dan écht besproken.
‘Haar titels spreken boekdelen’ en dan volgen de acht ook in het register opgesomde
werken. Tussen aanhalingstekens heet ze bij Van den Berg ‘vriendin
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van 't Vaderland’. Waaraan ze die eretitel dankt, krijgen we niet te horen. Toch niet
onbelangrijk, het gegeven dat deze vrouw als eerste zelf een tijdschrift onder die
naam voor vrouwen heeft opgericht.
Maar goed, misschien is het verweer dat toch niet al die vrouwen met al die boeken
besproken konden worden. Dan veroorloof ik me de opmerking dat ook van de wél
besproken mannelijke auteurs niet alles even belangrijk is. Hoe is het bijvoorbeeld
te rijmen dat Elisabeth Hasebroeks broer, ds. P.J., zoveel meer ruimte krijgt
toegewezen in het kader van de domineespoëzie dan zijn zuster, met een opsomming
maar nu wél met een korte bespreking van ál zijn dichtbundels (p. 512-515).
Maar goed, alweer, al staan er dan niet veel namen in het boek en al wordt bijna
niemand uitgebreid besproken, dan worden we misschien toch in zijn algemeenheid
wat wijzer gemaakt over de rol van vrouwen in het literaire leven van de negentiende
eeuw. Ook dan wacht teleurstelling. Ik ga weer even terug naar het lijstje over
onderwijzerskringen. Dat hoort thuis in een paragraaf ‘Geen beroepsliteratoren’ (p.
34). Daarin wordt aangegeven dat de meeste schrijvers een beroep hadden naast hun
literaire activiteiten: leven van de pen was bijna uitgesloten. Advocaten, predikanten,
handelsmannen, professoren passeren de revue. ‘Vrouwelijke schrijfsters [!], overigens
sterk in de minderheid, stamden meestal uit onderwijzerskringen, zoals A.L.G.
Bosboom-Toussaint, Betsy Hasebroek en Petronella Moens.’ Hè? De vader van
Moens was predikant en het is hoogst onwaarschijnlijk dat de bijna blinde schrijfster
voor de klas heeft gestaan: in de biografie van Veltman-van den Bos kan ik er niets
over vinden. Betsy Hasebroek, dochter van een apotheker, deed de huishouding voor
haar broer en later voor haar ouders. In haar latere leven deed ze maatschappelijk
werk en sappelde bij met vertalen. De derde genoemde, de apothekersdochter
Toussaint heeft inderdaad een blauwe maandag als gouvernante gewerkt.
Maar zelfs als het lijstje niet voor 2\3 onjuist was geweest, wat heeft het dan zo
voor zin? Zou er niet besproken moeten zijn dat voor vrouwen al die fijne
mannenberoepen niet waren weggelegd? Dat de Latijnse school en de universiteit
voor hen nog steeds gesloten waren? Dat er nauwelijks werkgelegenheid was voor
niet gefortuneerde ongehuwde vrouwen behalve als gouvernante, vertaalster,
gezelschapsdame, of dienstbode - wat dat betreft was het toch aardig geweest als een
enkel woordje was gewijd aan de dichtende dienstmaagd Francijntje de Boer die met
haar twee bundels furore maakte, natuurlijk vanwege de bijzonderheid van het geval.
Er waren trouwens wel degelijk schrijfsters die van de pen konden en moesten leven,
Van Calcar of Toussaint (die door ervaring wijs geworden hard met haar uitgevers
onderhandelde) en al eerder de gehandicapte Moens, die een bescheiden staatspensioen
moest aanvullen. Ik zou zelfs durven denken dat er meer vrouwen dan mannen
‘beroeps’ waren - zoveel andere mogelijkheden hadden ze niet. Maar zij worden in
dit kader niet genoemd - als enige uitzondering op de regel geldt de man J.J.A.
Gouverneur. De conclusie luidt dan in ditzelfde paragraafje: ‘Al met al vormde het
gros van de Nederlandse literatoren een homogene groep van
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maatschappelijk redelijk tot goed geslaagden, die vanuit hun gearriveerde positie
literatuur bedreven’. Ja, zo kan geconcludeerd worden als de groep voor wie dit níet
geldt, weggeschreven is.
Maar goed, dit voor de zoveelste keer, er staat toch wel iets in het boek over de
houding van de gevestigde orde tegenover schrijfsters. Onder het kopje ‘opvattingen
over vrouwelijk schrijverschap’ (p. 252) vinden we iets over het verlangen van de
recensenten naar het huiselijke, het gezellige, liefde en vriendschap. Al op p. 116
heette dat een door mannelijke critici ‘opgelegd dictaat, waar de meeste vrouwelijke
auteurs zich moeiteloos naar voegden’. Volgt Petronella Moens. Die heeft nu juist
een roman geschreven, Aardenburg of de onbekende volksplanting in Zuid-Amerika
(1817), recent heruitgegeven. Uitgerekend dit werk ontbreekt in het lijstje titels ‘die
boekdelen spreken’. En verder: denkt Willem van den Berg echt dat Elisabeth
Hasebroek een ‘opgelegd dictaat’ volgde toen ze haar romans intimes schreef, romans
waarin het nadenken over maatschappelijke en religieuze vraagstukken bepaald niet
ontbreekt?
Eén vrouw is er die er uitspringt: Anna Geertruida Louisa Toussaint. Zij wordt
uitgebreid besproken. Maar hier lijkt iets anders aan de hand. Zij, de enige die
werkelijk aandacht krijgt, vervult zo de rol van de uitzondering die de regel bevestigt.
Nu was juist Bosboom- Toussaint aan die uitzonderingspositie wel gewend. Toen
ze als vrouw geen lid mocht worden van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde
werd ze ‘erelid’. Omdat Van den Berg vrouwenliteratuur kennelijk niet interessant
vindt, wordt zij dus ook hier de ‘grote’ uitzondering. Een overbekende en vaak in
het onderzoek beschreven truc om er één heldin uit te kiezen en daarmee de overigen
te veronachtzamen.
Het lijkt er wat dit laatste betreft op alsof de auteur totaal geen kennis heeft
genomen van wat er in de laatste decennia op het gebied van vrouwenliteratuur is
gepubliceerd. Hij lijkt geen weet te hebben van de bestudering van bijvoorbeeld
‘uitsluitingsmechanismen’ door o.a. Maaike Meijer en Erica van Boven. Zijn grote
en wat mij betreft vernieuwende aandacht voor formele en minder formele instituties,
zoals dichtgenootschappen, tijdschriftredacties en studentenvriendenkringen, heeft
kennelijk geen moment bij hem de vraag doen rijzen hoe het gesteld was met de
auteurs die grotendeels buiten die instituties werden gehouden.
Zo liep de kennismaking met dit deel voor mij uit op teleurstelling en ook wel
verontwaardiging als het om dit specifieke onderdeel gaat: de positie van vrouwen
in het literaire veld van de negentiende eeuw. Het onderwerp kon Van den Berg
kennelijk niet boeien. Mij komt het voor als een ontoelaatbare omissie in een boek
dat voor vakgenoot en belangstellende een beeld moet geven van het geheel van de
Nederlandse literatuur.
Dit stuk is geen recensie, dat ten overvloede. Specialisten op het brede terrein van
de negentiende eeuw zullen, ook in dit blad, de verdiensten en vernieuwingen in deze
studie bespreken. Mijn blik richtte zich slechts op één aspect.
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