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Tussen feit en fictie
Over Roelands wapenschild en een Zuid-Vlaams ontstaansmilieu
voor de Middelnederlandse Fierabras
Mike Kestemont (FWO-Vlaanderen/Universiteit Antwerpen)
Abstract
In 1860, Blommaert edited a manuscript fragment, found in the municipal
archives of Bourbourg. The fragment offers a unique text witness of a
Middle Dutch Carolingian epic, nowadays known as the Fierabras. Just
before the fragment breaks off, the text discusses the shield (escutcheon)
of the epical heroes Roland and his father Milon, bearing a red lion
rampant on a field of gold. In 1937, Knuttel recognized in this heraldic
detail an unambiguous allusion to the arms of the counts of Holland. Ever
since, researchers believe the Bourbourg-text to have been written for the
court of Holland, being one of the sparse testimonies of the interest the
Dutch nobility in the north took in patronizing Middle Dutch chivalric
literature. Our investigations, however, seem to counter this view. Members
of the House of Gavere, in the south of Flanders, took on a variant of
Roland's shield by the end of the thirteenth century, claiming descendance
from a comrade-in-arms of the epic hero. This legend took root in southern
Flemish manuscript illumination around 1300. It will be demonstrated
that southern Flanders - the region around Gavere - is an equally likely
context for the composition of the Bourbourg-text, offering a much more
plausible explanation for the southern Flemish dialect of its poet.
And we are led to realize, more acutely than we could have done before, that the epic
is not merely a genre but a way of life (Harry Levin, 1959).1
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1. De zogenoemde Fierabras
Omstreeks 1860 ontdekte E. De Coussemaker, voorzitter van het Comité flamand
de France, een Middelnederlands literair fragment in de gemeentelijke archieven
van het Noord-Franse Bourbourg.2 Het betrof een perkamenten blad dat dienst deed
als ‘couverture à un petit registre de reliefs de seigneurie’, zo is te lezen bij
Blommaert, die het fragment kort na de ontdekking ervan editeerde.3 Veel stelde de
vondst op het eerste gezicht niet voor: het fragment telde slechts 372 verzen, waarvan
vele door het verbleken van de inkt moeilijk leesbaar waren. Toch achtte Blommaert
de vondst niet ‘sans intérêt pour la littérature ancienne de notre pays’.4 In de
vakliteratuur staat het (nu vermiste, maar mogelijk niet verloren) fragment momenteel
bekend als de Fierabras, naar het personage dat in het fragment samen met Elegast
en Myloen - Roelands vader, in het Oudfrans Milon - een hoofdrol speelt.5 Kienhorst
vat de inhoud van het fragment in zijn repertorium als volgt samen: ‘Fierabras, Elegast
en Milo (Roelands vader) zijn gezamenlijk op jacht geweest en keren terug naar
Vauclere. Deze stad wordt belegerd door de Saracenen onder Habugant. Er worden
gevechten gevoerd in de legerplaats van de heidenen en voor Vauclere’.6 Hoewel de
tekst vertaald kan zijn uit het Frans, is tot op heden geen inhoudelijke parallel voor
de verzen in de Franse Karelstof gevonden.7
Hoewel de inhoud van het fragment op zich niet opzienbarend is, heeft men de
Bourbourg-verzen niet zelden als belangrijke bouwsteen gebruikt in de
Middelnederlandse literatuurgeschiedenis. Dat heeft alles te maken met onderstaande
verzen. Aan het woord is Roelands vader die na het doden van een heiden in de
gevechten nabij Vauclere plots het volgende uitroept:
Ende hi riep met luder voes:
‘Hier comt die jonge grave van Bloes,
Die dor die vreeze van den payen
Niet eenen voet mach achter vlyen,
Of sine wapine ne waren verloren,
Die Partenoples wan hier te voren8
Upden coninc Noblioen;
Al so hortem die lyoen
Toe, die ic mijn levedagen
In eeren hope [te] dragen,9
Of ic blive inden wille doot.’
Hi seide waer, die genoot;
Hi hiltse in eeren, si u bekant.
So dede sijn sone, die grave Roelant,
Die welke was een ridder rene,
Den roden leeu eist dat ic mene,
Die int gout stoet rampant;
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Hine was noyt so vaeliant,
Noch van herten also coene,
Hine hadder genouch an te doene
Soude hize dragen na haer recht.10

Vooral de beschrijving van Roelands wapenschild in deze passage trok in het verleden
de aandacht: Den roden leeu eist dat ic mene, / Die int gout stoet rampant (vs.
350-351). Knuttel merkte pienter op: ‘Het is duidelijk, dat wij hier te doen hebben
met een uitbundige huldiging van het Hollandsche wapen, misschien bovendien met
een poging het geslacht der graven van Holland of wel dat der heeren van Voorne
van Roelant af te leiden’.11 Knuttel verwees hier ook kort naar de roman van Jacob
van Maerlant, Alexanders Geesten, waarin van Alexander wordt gezegd dat die
eveneens in zijn wapenschild een rode leeuw op een gouden veld voerde. Ook in
deze Alexanderroman, vinden we volgens Knuttel een duidelijke toespeling op het
wapenschild van het grafelijk huis van Holland. Alexanders Geesten zal dus net als
het fragment-Bourbourg voor een graaf van Holland zijn gedicht.12 De dichter van
de Bourbourg-verzen was volgens Knuttel echter niet van Hollandse afkomst. Niet
alleen dook het fragment op nabij Duinkerke, hetgeen volgens Knuttel eerder naar
Vlaanderen zou verwijzen, ook het dialect van de dichter was volgens hem eerder
Vlaams, met enkele Brabantse vormen.13 Hij concludeerde: ‘Maar al was hij dan geen
Hollander, hij verbleef in Holland en draagt er toe bij aan te nemen dat het
Hollandsche hof in de 13de eeuw als middelpunt van letterkundig leven niet zoo
onbeduidend was als men wel eens gemeend heeft’.14
Het is merkwaardig dat Knuttels visie zonder enige moeite ingang heeft gevonden
in het vakgebied en tot op de dag van vandaag geldt als de stand van zaken omtrent
het Bourbourg-fragment. Onder meer in Stemmen op Schrift wordt Knuttels visie uit
1937 eigenlijk zonder enige aanpassing overgenomen.15 Anderen zijn Van Oostrom
daarin vooraf gegaan. In 1987 stelde ook Jef Janssens: ‘Een rode, klimmende leeuw
in gouden veld: zonder enige twijfel het wapen van de Hollandse graven. [...] De
primaire publiekskring van de zgn. Fierabras moet dus logischerwijs in een Hollands
hofmilieu worden gezocht’.16 Hij noemt de heraldische knipoog in de tekst terecht
een ‘toevalstreffer’, aangezien de verwijzing optreedt slechts enkele regels vooraleer
het fragment afbreekt. Nog in 1995 is hij de mening toegedaan dat de
Bourbourg-verzen bekend waren aan het hof van de Hollandse graaf en daar samen
met Maerlants Spiegel historiael, Alexanders Geesten en Willem van Oringen in een
dicht literair netwerk functioneerden. Hij verwijst daarvoor naar Maerlant die in zijn
Spiegel historiael, opgedragen aan de Hollandse graaf Floris V, uitvalt naar Franstalige
leugendichters, waaronder de Fierabrase:17
Die scone Walsche poeten
Die meer rimen dan si weten,
Beliegen groten Karle vele,
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In sconen worden, in bispele,
Van Fierabrase van Alisandre,
Van Pont Pautriple een andere,
Dat algader niet en was.18

In 1992 lezen we bij Van den Berg en Besamusca eenzelfde opvatting: in de
beschrijving van Roelands wapenschild valt het Hollandse wapen te herkennen en
‘daarmee wordt de graaf impliciet tot evenknie van Roelant verheven’.19 Evert van
den Berg was eerder Knuttels dialectologische analyse bijgetreden: hij oordeelde op
basis van het dialect van de rijmwoorden dat de tekst in een (Oost-)Vlaams dialect
zou zijn geschreven.20
De wetenschappelijke balans is dat men over betrekkelijk betrouwbare aanwijzingen
denkt te beschikken dat de tekst in het fragment-Bourbourg mag beschouwd worden
als één van de weinige ridderepische werken ontstaan aan het Hollandse hof. In de
tekst wordt immers via het schild van Roeland en diens vader schijnbaar gealludeerd
op het wapenteken van de Hollandse graven, net zoals Maerlant dat deed in Alexanders
Geesten, een tekst die eveneens met het oog op het Hollandse hof zou zijn gedicht.
Bovendien verwijst Maerlant naar een Franse tekst over Fierabrase in de context
van zijn Spiegel historiael, opnieuw opgedragen aan de Hollandse graaf Floris V.
Hoewel deze literair-historische duiding op dit moment erg aannemelijk kan schijnen,
wil ik de vraag opwerpen of het fragment-Bourbourg wel met een dergelijke
stelligheid met het Hollandse hof kan verbonden worden.

2. De Haagse Spiegel
Belangrijk in het licht van de Bourbourg-verzen en het wapenschild van Roeland
(en voorouders) is het volgende. Van de Spiegel historiael, een Middelnederlandse
berijmde wereldkroniek, is slechts één geïllumineerd handschrift bewaard gebleven.
Het gaat om het zogenoemde ‘handschrift één’ of Den Haag, Koninklijke Bibliotheek,
KA XX waarvan de tekst volledig samenvalt met Maerlants aandeel in de Spiegel.
Het handschrift zou in de eerste decennia van de veertiende eeuw zijn vervaardigd
nabij Gent, dus in tijd niet heel ver verwijderd van Maerlant die zijn aandeel op het
einde van de dertiende eeuw (te Damme?) schreef. In 2001 verzorgde Martine
Meuwese een diepgaande studie naar de illustraties in dit handschrift en hun
verhouding tot Maerlants tekst. In het bijzonder de heraldische elementen van de
Haagse Spiegel trokken haar aandacht, want in de strijdminiaturen wordt een grote
kennis van heraldische tradities tentoongespreid. Het meest opmerkelijke wapen in
de Haagse Spiegel behoort toe aan Roeland, aldus Meuwese: hij voert in een miniatuur
een ‘klimmende rode leeuw met een blauwe kroon in een gouden veld met een zwart
getande rand’.21 Meuwese merkt op dat Roeland traditioneel inderdaad een rode
leeuw op een gouden veld krijgt toebedeeld in verschillende
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taalgebieden - al in 1180 draagt Roeland bijvoorbeeld dit schild in het Ruolandes
Liet.22
Toch is er in de Haagse Spiegel iets vreemd aan de hand: de blauwe kroon en
vooral de zwarte, getande rand van het schild vormen een ‘iconografische
uitzondering’ en passen niet in het traditionele plaatje. Volgens Meuwese is de
afbeelding van Roelands schild hier identiek aan het wapenteken van het
Zuid-Vlaamse geslacht van Gavere.23 Meuwese ontdekte namelijk dat een edelman
uit het geslacht van Gavere omstreeks 1278 een nieuw wapen ging dragen: een rode
klimmende leeuw op een gouden veld met een zwarte getande rand. De bewuste
edelman, Jan van Gavere-Hérimez, sneuvelde in de veldslag bij Bulskamp (Veurne)
in 1297. Mooi is de lovende vermelding die de gesneuvelde krijgt in de Annales
Gandenses als valentissimus miles maar nog veel opmerkelijker is wat Gillebert de
Outre, tijdgenoot van Jan van Gavere, schrijft: Hic miles dictus Ioannes de Gavere
fuit ictus / Qui prius invictus Rolandi gessit amictus (‘Hier werd de ridder genaamd
Jan van Gavere geveld, die voordien onoverwinnelijk het wapen van Roeland droeg’).
De man had blijkbaar bewust het schild van de epische held Roeland aangenomen;
een gegeven dat goed bekend was bij zijn tijdgenoten. Een jongere, vijftiende-eeuwse
plaatselijke kroniek, L'Histoire des Seigneurs de Gavre, licht de legende nader toe.
Een verre voorouder, Guy van Gavere, zou ten tijde van Karel de Grote aan de zijde
van Roeland hebben gestreden. De man verrichtte een heldendaad op een veldtocht
naar Spanje bij het beleg van de heidense stad Luiserne en verloor daarbij zijn
wapenuitrusting. Volgens de kroniek begroette Roeland Guy hartelijk bij zijn
terugkeer: Guillaume, ce dist Rolans, des maintenant et a toujours voel que portés
et ayés mes armes, exceptés que autour de l'escu mettés en difference une endenture
de sable, et pareillement ceulx qui de vous dessenderont. In de vertaling van Lejeune
en Stiennon luidt dat: ‘Willem, ik wil dat gij van nu af aan en voor altijd mijn wapen
draagt en bezit; leg enkel ter onderscheiding een zwarte getande band rond het schild,
en evenzo al uw afstammelingen’.24 In 1456 werd een handschrift vervaardigd van
deze kroniek, waarin een prachtige ingekleurde pentekening illustreert hoe Roeland
Guy van Gavere zijn nieuwe wapenschild overhandigt.25
Meuwese, die de aanleg van het handschrift alleszins nabij Gent situeert, blijft
voorzichtig en wil geen al te directe relatie veronderstellen tussen het handschrift en
het huis van Gavere. Volgens haar is de legende namelijk ‘breed’ bekend in de regio
rond Gavere. Daarvoor verwijst zij naar het beroemde Veil Rentier d'Audenaerde,
een in het Frans opgesteld renteboek voor Jan I van Oudenaarde, heer van Pamel in
de periode 1275-1291. De verluchter van het renteboek heeft via ettelijke, ingekleurde
pentekeningen rekeningposten in het boek op speelse wijze geïllustreerd. Bijvoorbeeld
bij de toponiemen krijgt Leupenghien de tekening van een dorp en een wolf;
Mellemont een merel op een berg, Groneberghe een groene berg etc.26 Temidden de
pentekeningen die in dit boek worden aangetroffen, vinden we opvallend genoeg
een afbeelding van hetzelfde wapenschild als dat in de Haagse Spiegel: deze duikt
op temidden van een aantal rekeningposten uit Vloesberg, het

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 16

6
huidige Flobecq: een klimmende rode leeuw met blauwe kroon op een gouden veld
met een zwarte, getande rand. Aanleiding daarvoor was in de rekeningposten het
voorkomen van de topografische aanduiding Raulanmont of Rollanmont want ook
naast de afbeelding vinden we een rubriek C'est en Rollanmont. De vermelding van
‘Roelandsberg’ zet de miniaturist dus aan tot aan tot een illustratie in de vorm van
het wapenschild, waarvan wij weten dat het in deze periode samenvalt met dat van
Gavere.
Nu is de vraag wat de exacte relatie is tussen de pentekening in het Oudenaardse
renteboek, de miniaturen in de Haagse Spiegel en de legendevorming rond de Gaveres.
Problematisch is dat de pentekeningen stricto sensu niet expliciet verwijzen naar
Gavere zelf, slechts het wapenschild wordt afgebeeld en daarvan geeft de tekenaar
niet expliciet aan dat het dat van Gavere is. Mogelijk was de legende rond de Gaveres
tamelijk breed bekend en maakten de kunstenaars de enigzins vrijblijvende associatie
tussen Roeland en het Gaverse schild. Meuwese blijft dus voorzichtig: ‘het lijkt er
sterk op dat de populariteit van de wapenlegende van Gavere zo groot en verspreid
was dat een laat-dertiende-eeuwse miniaturist er vrij op associeerde’.27 Is de referentie
in de Haagse Spiegel dan een losse flodder of is het verband, eventueel een
maecenaatsrelatie, tussen handschrift en Gavere dwingender? Meuwese wil geen
van de mogelijkheden uitsluiten.
Dat het om een Middelnederlandse tekst gaat, wordt door Meuwese niet als
problematisch ervaren. De heren van Gavere waren als buticularii of ‘schenkers’
van oudsher wel nauw verwant aan het sterk verfranste grafelijk hof van Vlaanderen,
maar tweetaligheid sluit zij in navolging van Janssens niet uit. Het is namelijk bekend
dat leenmannen van de heren van Gavere in 1244 een Latijnse brief hebben gekregen
maar die niet begrepen. Ze kregen daarop van hun leenheren een vertaling vulgariter
in teuthonica lingua oftewel in het Middelnederlands.28 Gezien de kunsthistorische
datering van het handschrift, gaat Meuwese ervan uit dat àls de Gaveres direct bij
het handschrift van de Spiegel betrokken zijn geweest, dit onder het bewind van Jan
II van Gavere zal zijn geweest. Deze Jan II, de oudste zoon en opvolger van de
hierboven besproken Jan I, stierf in 1333 en werd begraven in de abdij van Cambron,
waar op zijn graftombe het bewuste wapenschild eveneens werd afgebeeld.
Meuweses duiding van de miniaturen in de Haagse Spiegel zijn intrigerend, ook
wat betreft de Middelnederlandse Bourbourg-verzen.29 Zoals zij duidelijk maakt,
dragen de leden uit het huis van Gavere in de latere dertiende eeuw een wapenschild
dat sterk gelijkt op dat van de graven van Holland. Bovendien is in en rond Gavere
de legende bekend dat een voorouder van de plaatselijke heren dit wapen kreeg van
Roeland zelf, wat toch erg doet denken aan de bewuste Bourbourg-verzen waarin
zulk een aandacht wordt besteed aan de manier waarop Roelands vader op zijn beurt
aan het bewuste schild kwam. Toegegeven, Roelands wapenschild heeft in deze
verzen niet de voor Gavere typerende kenmerken, maar dat hoeft niet te
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verbazen: het is immers Roelands schild dat hier wordt besproken en niet dat van
iemand anders. Gezien het dialect van de tekst kan men zich daarom toch afvragen
of een milieu uit de brede omgeving rond Gavere niet veel betere kaarten heeft dan
het Hollandse hof. Die hypothese wil ik hieronder verder verkennen.

3. Gavere in de medioneerlandistiek
De heren van Gavere zijn geen onbekenden in de geschiedschrijving van het
graafschap Vlaanderen. Gavere lag tussen Oudenaarde en Gent op de oevers van de
Schelde, in de overgangszone tussen Henegouwen en Rijks-Vlaanderen. De Gaveres
blijken een uiterst belangrijke familie, die reeds vroeg het belangrijke, erfelijk ambt
had verworven van de schenker of buticularius van het grafelijk huis van Vlaanderen.30
Volgens historici was de erfopvolging voor een hofambt in Vlaanderen nergens zo
goed verzekerd als in het geval van de Gaverse schenkers.31 Luyckx noemt de
schenkers van Gavere ‘ongetwijfeld de invloedrijkste der hofambtenaren in
Vlaanderen’.32 Over Raas VI (geboren rond 1190) stelt hij zelfs: ‘Na Arnulf van
Oudenaarde is hij buiten allen twijfel de Vlaamsche persoonlijkheid, die het
verreikendst in het beleid van Vlaanderen heeft ingegrepen’.
Dat Middelnederlands tenminste als omgangs- en ambtstaal in het gebied rond
Gavere al vroeg een belangrijke rol speelde, is uit verschillende bronnen bekend.
Een vroeg voorbeeld is inderdaad de reeds vermelde brief uit 1244. Met deze
leenmannen staan we blijkbaar voor een groep, die geen clericus in dienst hebben
om het Latijn te vertalen.33 Wel voelen zij zich niet te min om een Middelnederlandse
vertaling te vragen aan hun leenheren, hetgeen vooral aanduidt dat Middelnederlands
in Gavere omstreeks 1244 een relatieve ‘vanzelfsprekendheid’ is, want de bewuste
vazallen kunnen de taal (laten voor) lezen en de administratie van de leenheren kan
het schrijven en bovendien uit het Latijn vertalen. Van Oostrom, onder andere, ging
zelfs vrij ver in zijn interpretatie van deze gegevens en concludeerde op basis van
deze casus: ‘Het kan dus heel wel zijn dat menig Vlaams-Brabantse ridderroman
bedoeld was voor adel van het tweede of derde echelon’.34 Een ander gegeven dat
hieraan makkelijk kan gekoppeld worden, is de eerste bewaarde Middelnederlandse
oorkonde: de befaamde schepenbrief uit Bochoute, een plaatselijke meierij van
Gavere.35 Deze oorkonde dateert al uit 1249 en is een tweede aanwijzing dat het
geschreven Middelnederlands rond Gavere al vroeg sterk(er dan elders) stond.
Wie het gebied rond Gavere met Middelnederlandse literatuur wil verbinden in de
dertiende eeuw, kan moeilijk om de Sint-Salvadorabdij van Ename heen. Op het
einde van de dertiende eeuw, werd mogelijk in (en zeker in de nabijheid van) deze
abdij een fenomenaal handschrift aangelegd met Middelnederlandse berijmde teksten.
Hoewel nog niet eens de helft van het handschrift de tand des tijds
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heeft overleefd, kan men op basis van de wel overgeleverde perkamenten bladen
toch wat zeggen over de inhoud van deze Enaamse codex, ook wel het Oudenaardse
rijmboek genoemd. Verscheidene teksten in het handschrift zijn op basis van hun
colofons opvallend goed te situeren. Zo werden de heiligenlevens van Agatha en
Maria Egyptiaca respectievelijk in 1286 en 1290 in de abdij voltooid, wat mogelijk
nog belangrijker is dan de situering van het handschrift. Verder wordt ook de
oorspronkelijke versie van Vandene Leven ons Heren in dit gebied gelocaliseerd en
ook Martijn van Torhout - auteur van het De boec der biechte in de Enaamse codex
- zou als monnik aan de abdij verbonden zijn geweest.36 De codex kwam waarschijnlijk
tot stand onder het abbatiaat van Gerard Strijpen (1273-1292), van wie de lokale
abdijkroniek vermeldt ‘dat hij gewoon was om op zelfs voor middeleeuwse begrippen
stuitende wijze verwanten te bevoorrechten en om aan tafel in de refter frivole liedjes
aan te heffen’.37 Milis voegde daar aan toe: ‘Ceci prouve que Martin [van Torhout,
MK] n'était pas le seul à être doué pour la poésie. Il y a eu donc une activité littéraire
considérable à Eename dans le dernier quart au XIIIe siècle’.38 Van Oostrom brengt
de codex opvallend genoeg vragenderwijs in verband met de heren van Gavere. Hij
vraagt zich af of de codex een voorleesboek was voor bijzondere gelegenheden,
‘bijvoorbeeld bij verblijf van hoge gasten uit de wereld’ als een soort ‘wedergift aan
weldoenders, zoals de voorname heren van Gavere, goede relaties van de abdij die
in de voorbeelden van kuisheid en ascese een subtiele spiegel kregen voorgehouden’.39
De huizen van Oudenaarde en Gavere - beide plaatsen zijn nog geen 15 kilometer
van elkaar verwijderd - moeten overigens door de dertiende eeuw heen goede
onderlinge relaties hebben onderhouden.40 In 1212 bijvoorbeeld, spanden Arnulf van
Oudenaarde en Raas VIII van Gavere samen om Ferrand van Portugal de toegang
tot Gent te ontzeggen. Ook in de naweeën van de Slag bij Bouvines (1214) trekken
Arnulf en ditmaal Raas IX aan hetzelfde zeel. Beide Vlamingen kiezen het kamp
van Johanna van Vlaanderen en beschermen haar tegen de Valse Boudewijn. Ook
Arnulfs zoon kan het goed vinden met de Gaveres, want Jan I van Oudenaarde (van
het renteboek) en Raas IX van Gavere blijken opnieuw politieke bondgenoten. Ook
hun opvolgers werken op hun beurt samen aan Vlaamse zijde als ‘Klauwaerts’ in de
Vlaamse troebelen omtrent 1302. Verschillende leden van deze huizen waren via
allerlei huwelijken overigens bloedverwanten, wat volgens De Liedekerke hun
gezamenlijke belangen verklaart.41 In een recente bijdrage heb ik uitgebreid belicht
wat de rol van het huis van Oudenaarde in de Middelnederlandse
literatuurgeschiedschrijving kan zijn geweest.42 In het bijzonder de rol van Maria van
Oudenaarde werd in die bijdrage besproken. Zij was de echtgenote van Godfried van
Leuven-Gaasbeek, de Brabantse hertogszoon die mogelijk geïdentificeerd mag
worden als opdrachtgever van Seghers bekende Trojeroman.43 Men kan zich trouwens
afvragen of de bekendheid van de associatie tussen Roeland en Gavere wel zo breed
was als Meuwese veronderstelt: de pentekening duikt immers op in het
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renteboek van Jan van Pamele-Oudenaarde en hij en zijn familie stonden erg dicht
bij de Gaveres.

4. Chanson d'Aspremont
Een in deze context erg interessant element is een fragment dat momenteel wordt
bewaard te Antwerpen in de Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap als hs. Neerl.
15/1.44 Ook de overlevering van dit fragment is armtierig te noemen, want slechts 97
verzen van de tekst zijn overgeleverd, waarvan maar liefst 64 beschadigd. Wel moet
het een betrekkelijk duur handschrift zijn geweest want voor de versiering van de
initialen werd gebruik gemaakt van bladgoud - een luxueuze praktijk die handschriften
van Middelnederlandse ridderepiek niet vaak te beurt viel. Ondanks de schamele
overlevering wisten de editeurs van de tekst aan te tonen dat de restanten een
fragmentarische tekstgetuige vormen van een erg getrouwe Middelnederlandse
vertaling van het Oudfranse Chanson d'Aspremont, meer bepaald de redactie die is
terug te vinden in het handschrift W (Nottingham, University Library, Muniments
Room, Mi.LM.6) of de zogenaamde deuxième génération bleue van de tekst. Het
belang van dit fragment is volgens Van Oostrom gelegen in het feit dat met de vondst
en identificatie van de tekst is aangetoond dat weer eens een van de meest verbreide
Franse chansons de geste een Middelnederlandse bewerking heeft gekend.45 Ook
voor ons Bourbourg-verhaal blijkt de vondst echter van belang. In de Franse versie
vormt de tekst als het ware een soort ‘enfances Roland’ of een ‘prequel’ op het
Roelantslied. In het gedicht bezingt men de eerste wapenfeiten van de nog jonge
Roeland en wordt onder meer beschreven hoe de held aan zijn uit het Chanson de
Roland bekende attributen is geraakt, zoals zijn zwaard Durendal of zijn hoorn Olifant.
Thematisch blijkt er alvast een grote gelijkenis te bestaan tussen enerzijds de
Middelnederlandse vertaling - ervan uitgaande dat die ooit volledig was - van het
Chanson d'Aspremont en anderzijds de hier besproken Bourbourgverzen, waarin
wordt beschreven waar Roeland aan een ander belangrijk attribuut, namelijk zijn
wapenteken, is geraakt. Maar er is meer.
Kienhorst en Mulder merkten op dat het Franse handschrift W dat zo dicht staat
bij de Middelnederlandse redactie uit ongeveer dezelfde periode moet stammen als
de vertaling: eind dertiende eeuw.46 In de romanistiek maakt men zich sterk dat de
oorsprong (van het handschrift) van de tweede generatie van de tekst moet gezocht
worden in de entourage van het Franstalige huis van Montmorency-Laval. Een jonge
edelvrouw uit het bewuste geslacht bezat het handschrift W immers omstreeks 1500,
blijkens een contemporaine eigendomsnotitie. Kienhorst en Mulder merken op dat
Beatrix, de dochter van Raas X van Gavere, in 1286 in het huwelijk treedt met Guy
de Montmorency, heer van Laval. Aangezien zij de taal van het fragment
karakteriseren als zuidelijk Oost-Vlaams ligt volgende hypothese voor de hand: ‘Het
is dus denkbaar, dat de Franse ridderroman op enigerlei wijze via de lijn Laval-Gavere
in Zuidoost-Vlaanderen, het geboorteland van Beatrix van
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Gavere, is geïntroduceerd’.47 De redenering van de editeurs is beknopt maar houdt
steek: de Middelnederlandse vertaling gaat haast woordelijk terug op een Franse
tekst die volgens romanisten circuleerde bij het geslacht van Laval (zeker omstreeks
1500).48 Op nagenoeg hetzelfde ogenblik trouwen de Gaveres met de familie-Laval
aan en worden de Middelnederlandse Aspremont-verzen (over)geschreven, hetgeen
een duidelijke indicatie levert dat de tekst de taalgrens via deze banden kan hebben
overgestoken. Kienhorst herhaalde zijn vermoeden in 1999: de restanten van het
fraaie Middelnederlandse Aspremont-handschrift doen qua opmaak vermoeden dat
de Zuid-Vlaamse adel te Gavere een belangrijke rol heeft gespeeld als mediator
tussen Franstalige en Dietse middens.49 Kienhorst lijkt op goede gronden steeds
ernstiger rekening te houden met de mogelijkheid dat de Oudfranse grondtekst
Vlaanderen met Gavere als intermediair heeft bereikt.

5. Gavere de leeuw?
Van het huis te Gavere is bekend dat het eind dertiende eeuw het legendarische
wapenteken van Roeland aanneemt. Uit ettelijke bronnen weet men dat de aanname
van dit schild terugging op een plaatselijke legendevorming: Roeland, die zelf een
rode leeuw op gouden veld voerde, zou aan een van de voorouders van het huis het
wapenteken geschonken hebben, op voorwaarde dat hij ter heraldische onderscheiding
het schild voerde met een zwarte, gekartelde rand. Opmerkelijk is dat dit wapenteken
in twee onafhankelijke handschriften opduikt: in de Haagse Spiegel draagt Roeland
dit wapenschild en in het Oudenaards renteboek dient het wapenteken als een
verluchting van het toponiem Rollanmont.50 Zoals Meuwese opmerkt, kan de legende
breed bekend zijn geweest: de illustraties in de Haagse Spiegel bewijzen op zich dus
geen band tussen handschrift en huis. Wat betreft het Oudenaards renteboek, is een
directere link wél aannemelijk: zoals ruimschoots geattesteerd, onderhielden de
huizen van Oudenaarde en Gavere meer dan uitstekende relaties. Het is onvoorstelbaar
dat de Oudenaardse pentekenaar niet zou geweten hebben dat het wapenschild
waarmee hij Roelandsberg illustreerde, eigenlijk dat van Gavere was. De nauwe
relaties tussen Gavere en Oudenaarde doen veeleer uitschijnen dat de pentekening
een speelse ‘knipoog-naar-de-buren’ was, veeleer dan een vrijblijvende en vage
associatie, zoals dat mogelijk in het Spiegel-handschrift het geval was. Ik sluit niet
uit dat de legende breed bekend kan zijn geweest, maar het wapenschild in het
renteboek kan alleszins niet worden gebruikt als argument voor die stelling: daarvoor
stond het huis van Oudenaarde veel te dicht bij dat van Gavere.51
Waar het mij vooral om gaat, is dat de legendevorming rond Roeland en Gavere
in de decennia rond 1300 erg levend was in de onmiddellijke omgeving van het huis,
zeker tot in Gent. Ik wil daarom de vraag opwerpen of het fragment-Bourbourg niet
veeleer met deze streek kan worden verbonden dan met het Hollandse hof.
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Waarom zou het Hollandse hof een Zuid-Vlaamse dichter aantrekken om een tekst
te schrijven die genealogisch verwijst naar een afstamming die voor zover geweten
op geen enkele wijze een vleierij inhield voor een Hollands hofpubliek? De
opmerkelijke aandacht voor het schild én hoe Roeland aanvankelijk, via zijn vader,
aan het schild is geraakt, lijken toch bij de laat-dertiende-eeuwse ‘Roeland-gekte’ in
de ruime omgeving van Gavere aan te sluiten. Het wapenschild van Roeland heeft
in de bewuste verzen niet de voor Gavere typerende kenmerken: enerzijds hoeft dat
niet te verbazen want het is Roelands schild dat in de passage wordt besproken, niet
dan van iemand anders - maar anderzijds ontberen we zo het ultieme argument om
de tekst in Gavere zelf te situeren. Het gaat mij in deze bijdrage vooral om de situering
van de roman in Zuid-Vlaanderen, niet zozeer om het verbinden van de roman aan
een concrete plaats in Zuid-Vlaanderen. Gavere is natuurlijk een aantrekkelijke optie
maar alternatieve, nabij gelegen plaatsen (zoals bijvoorbeeld Laarne) wil ik vooralsnog
niet uitsluiten.52 Naast het Zuid-Vlaamse dialect, verzetten ook andere gegevens zich
helemaal niet tegen deze hypothese. Al vroeg is in het gebied rond Gavere heel wat
Middelnederlandse, ook literaire, activiteit te bespeuren. Zo zijn er de voormelde
ambtelijke documenten in het Middelnederlands en de berijmde geschriften in het
nabijgelegen klooster te Ename. Erg opvallend is bovendien dat codicologen het
ontstaan van de Middelnederlandse vertaling van het Chanson d'Aspremont eveneens
rond Gavere situeren, een tekst die als ‘Enfances Roland’ trouwens thematisch toch
wel heel sterk verwant is aan de Bourbourg-verzen.53
Op die manier kan er toch een groot vraagteken worden geplaatst bij de situering
van de Bourbourg-verzen in Holland. Het klimaat ca. 1300 in de streek tussen Gavere
en Gent, waar de legende rond Roelands schild zo sterk leefde, zou toch een veel
logischer functioneringsmilieu kunnen bieden? Daarbij valt in de eerste plaats te
denken aan het huis van Gavere zelf, dat overigens genoeg kapitaal moet hebben
gehad om het fraaie Aspremont-handschrift te laten vervaardigen, maar ook andere
gelieerde publieksgroepen (hun vazallen?) mogen niet te snel terzijde worden
geschoven.54 Alleszins biedt een dergelijk milieu, nabij of in Gavere, een veel beter
te beargumenteren publieksgroep voor de Bourbourg-verzen dan een Hollands milieu.
Een situering van deze ridderroman in Zuid-Vlaanderen is op zich niet opmerkelijk,
want daar is volgens de communis opinio het merendeel van de ridderromans
geschreven in de dertiende eeuw.55 Het ‘weghalen’ van de roman uit het graafschap
Holland is echter belangrijker, want de roman was tot voor kort een van de weinige
bouwstenen in de reeds pover beargumenteerde hypothese dat de ridderepiek in de
dertiende eeuw een gevestigd en populair genre was in het noorden.56 Afgezien van
Jacob van Maerlant en Claes van Haerlem, die in de Hollandse context schitteren in
eenzaamheid, heeft het er alles van dat de sowieso al kleinschalige ridderepiek in dit
noordelijke graafschap grotendeels beperkt is gebleven tot de receptie van wat elders
geproduceerd werd.57
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6. Verder onderzoek
Hopelijk kan deze bijdrage het startpunt bieden voor nieuw onderzoek naar de
Middelnederlandse ridderepiek. Wat betreft het fragment-Bourbourg, is er in de
inleiding geciteerde passage bijvoorbeeld nog een interessant detail dat tot op heden
niet werd geproblematiseerd. Roeland zou volgens de Bourbourg-verzen afstammen
van Parthonopeus van Blois, wat een anders ongeattesteerde genealogische
afstamming is.58 De manier waarop het verhaalcomplex rond Roeland en Parthonopeus
in deze (zoals hier beargumenteerd Zuid-Vlaamse) tekst verstrengeld is, roept nog
maar eens de vraag op of de Middelnederlandse Parthonopeus-bewerking wel zo
‘Brabants’ is als Anne Reynders indertijd heeft beweerd.59 Bovendien kan deze
verstrengeling van epische verhaalelementen mogelijk iets meer vertellen over
dertiende-eeuwse literaire netwerken.
Ter afsluiting van deze bijdrage wijs ik er in deze context op dat Godfried van
Gaasbeek, de man wiens familie ik recent heb trachten te verbinden met Seghers
Trojeroman, Raas VI van Gavere goed moet gekend hebben. Na de Slag bij Steppe
had de Brabantse hertog zijn zonen, Hendrik en Godfried, als gijzelaars moeten
meegeven aan de Vlaamse graaf Ferrand, die de jonge kerels op zijn beurt als
gijzelaars had moeten afstaan aan de Franse koning na zijn verpletterende nederlaag
bij Bouvines (1214).60 Godfried van Gaasbeek was een uiterst belangrijke gijzelaar
aan het Franse hof want zijn uitlevering wordt vernoemd in de eerste bepaling van
het verdrag dat het bestand tussen Vlaanderen en Frankrijk beregelde.61 Raas van
Gavere, gevangen genomen bij Bouvines zat als ‘kroongijzelaar’ in hetzelfde schuitje:
hij werd pas erg laat, na lange onderhandelingen en tegen een aanzienlijke borgsom
vrijgelaten in maart 1217.62 Raas en Godfried hebben samen dus lange tijd vastgezeten
aan het Franse hof waar zij ruimschoots de kans gehad hebben elkaar te leren kennen.
Mogelijk vormt hun vriendschapsband een deel van de verklaring waarom Godfried
ca. 1235 verrassend genoeg in het huwelijk treedt met Maria van Oudenaarde, dochter
van de met Raas bevriende Arnulf van Oudenaarde. In het bijzonder de relatie
Gavere-Gaasbeek kan een vertaling hebben gevonden in een literair netwerk: de
Bourbourg-dichter kende alleszins de Troje-stof, want hij vergelijkt de grote
aanwezigheid van alle die wapine van hedenisse met al die van Troyen of dieregelike.63
In de heraldische verzen die de aanleiding vormden voor deze bijdrage wordt Roelands
schild bovendien expliciet verbonden met dat van de legendarische graaf van Blois,
Parthonopeus van Bloys. Laat Parthonopeus nu net het hoofdpersonage zijn van de
Middelnederlandse roman die op intertekstuele wijze zou verbonden zijn met Seghers
Trojeroman: tussen beide werken bestaan ‘treffende overeenkomsten’ die doen
vermoeden dat beide teksten in een gerelateerd milieu zijn tot stand gekomen.64
Mogelijk zijn we hier een literair netwerk op het spoor en vormde de weg van Gavere
over Oudenaarde naar Gaasbeek, een van de talloze paden waarlangs zoveel Vlaamse
literatuur het hertogdom Brabant heeft bereikt.
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Eindnoten:
1 Voorwoord bij Lord (1960), xxxii.
2 Ik wil graag mijn Antwerpse collega's Bram Caers en Elisabeth de Bruijn danken voor hun
nuttige opmerkingen bij een eerdere versie van dit stuk. Verder dank ik Remco Sleiderink en
Frank Willaert die deze bijdrage eveneens meermaals van opbouwende kritiek hebben voorzien.
3 Blommaert (1860), 89.
4 Blommaert (1860), 89.
5 Eerdere pogingen tot het terugvinden van het fragment leverden totnogtoe niets op: zie Kienhorst
(1988), 39. Een plaatselijk geëngageerde kunsthistoricus, Michel Tomasek, meldde dat hij het
fragment niet heeft weten terug te vinden in de archieven van Bourbourg (persoonlijke
mededeling via email op 20 april 2010). Hij sluit niet uit dat het berust in de Archives
Départementales du Nord (Rijsel), dat delen van het oude archief te Bourbourg beheert.
6 Kienhorst (1988), 39.
7 Daarom is trouwens de naam van het fragment omstreden: Van Mierlo sprak als eerste over
een Fierabras maar Jonckbloet dacht eerder aan een Middelnederlandse Doon de Mayence,
terwijl Kalff dacht aan een vertaling van Jehan de Lanson: Kienhorst (1988), 39; Van der Have
(2005), 86. Ik spreek in navolging van andere onderzoekers over de Middelnederlandse
Fierabras, zonder daarmee te willen suggereren dat de tekst zou teruggaan op de gelijknamige
Oudfranse Karelroman, die Maerlant alleszins kende (zie verder).
8 In het onderzoek is rond de wan in dit vers heel wat te doen geweest: Kalff lijkt de
editie-Blommaert (met wan) verkeerdelijk overgenomen te hebben als was, waarop men heeft
gereageerd dat er eigenlijk wan diende te staan en een kritische emendatie noodzakelijk was:
Knuttel (1937), 204; Besamusca (2008), 28, noot 5. Als we Blommaert mogen geloven stond
er aanvankelijk gewoon reeds wan in het handschrift: vs. 340 in Blommaert (1860), 102 en ligt
het probleem bij een foutieve overname van Kalff (1886), 178, vs. 350, die waarschijnlijk het
oorspronkelijke fragment niet heeft geïnspecteerd.
9 De editeur suggereert hier tekstverlies (‘[....]’). De kritische aanvulling ‘[te]’ is van mijzelf.
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10 Blommaert (1860), 102, vs. 334-354.
11 Knuttel (1937), 204.
12 Ik ga hieronder met opzet niet dieper in op de complexe problematiek van de lokalisering van
Maerlants werken. Erg interessant is de column van Willem Kuiper (1999) die verzet aantekent
tegen de situering van Alexanders Geesten louter op basis van het wapen van Alexander. Hij
merkt in navolging van Meuwese op dat de Gaveres eveneens dit wapenschild voeren (zie
onder). Aangezien nog steeds niet vast staat of Alexanders Geesten eigenlijk wel in Holland
werd gedicht, acht ik het raadzaam de Maerlant-problematiek niet in mijn betoog te verwerken.
Van Oostrom vermeldt wel dat de weerlegging van Kuipers verzet in voorbereiding zou zijn
door Janet van der Meulen: Van Oostrom (2006), 586.
13 Verder merkte Knuttel op dat de stoplappen in het fragment (dat es waer, geloves mi, ...) erg
deden denken aan de Roman van Lorreinen. Een stylometrische studie naar het auteurschap
van beide teksten is gewenst. Overigens is een van de weinige andere werken in het Repertorium
van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten (REMLT) - zelfs het enige
Middelnederlandse? - die refereren aan Milo als Roelands (pleeg)vader dezelfde Roman van
Lorreinen (of toch het eerste deel daarvan): zie REMLT onder ‘Mile’, ‘Myle’ en ‘Milo’.
14 Knuttel (1937), 205.
15 Van Oostrom (2006), 224-225.
16 Janssens (1987), 81.
17 Janssens (1987), 80-81; Janssens (1995), 97. Janssens laat hier wel in het midden in welke taal
deze Fierabrase zou zijn gedicht.
18 De Vries & Verwijs (1863), Vierde Partie, boek 1, kapittel 29, vs. 27-33. Zie eveneens kapittel
1, r. 39-43.
19 Van den Berg & Besamusca (1992), 20.
20 Van den Berg (1985), 22.
21 Deze paragraaf en de volgende gaan in hun geheel terug op Meuwese (2001), 212ff.
22 Merk op dat het feit dat Roeland (ook internationaal) sowieso al met dit schild wordt geassocieerd
de Hollandse situering op de helling zet: waarom zouden we immers aan Holland denken als
Roeland ook in Engelse en Duitse teksten dit wapenschild draagt?
23 Ik gebruik ‘Zuid-Vlaanderen’ en afgeleiden hieronder in de betekenis van de gebieden van het
graafschap Vlaanderen onder en aan de Schelde.
24 Lejeune & Stiennon (1966), 330.
25 De blauwe kroon die in het wapenschild van (sommige) Gaveres voorkomt, wordt opvallend
genoeg niet vernoemd in de zonet geciteerde tekst en ontbreekt ook op de illustraties erbij:
Lejeune & Stiennon (1966), 329-330.
26 Meuwese (2001), 215, noot 932.
27 Meuwese (2001), 215. Meuwese (2001), 216 (ook noot 940) vermeldt wel dat E. Warlop haar
in een brief meldde dat ook het geslacht van Laarne in de eerste helft van de veertiende eeuw
een gelijkaardig wapen droeg. Omdat deze familie voor zover bekend geen directe band heeft
met de Roelandlegende zal ik dit spoor net als Meuwese niet verder verkennen. Niettemin wens
ik te benadrukken dat ook de streek rond Laarne (eveneens Zuid-Vlaanderen, nabij Gent) een
ontstaansmilieu voor de Bourbourg-verzen geweest kan zijn. Ik kom daar hieronder op terug.
28 De Smet (1841), 891. De datum 1224 die Meuwese vermeldt, komt niet overeen met de datum
1244 die De Smet opgeeft.
29 Meuwese kent de heraldische vermelding van Roelands wapenschild in de Fierabras maar
herkent hierin een verwijzing naar de graven van Holland in navolging van de secundaire
literatuur: Meuwese (2001), 212.
30 Warlop (1975), 234.
31 Warlop (1975), 234 en Luykcx (1946), 482.
32 Luyckx (1946), 482.
33 Van Oostrom (2006), 225.
34 Van Oostrom (2006), 225.
35 Zie bijvoorbeeld Taeldeman & Van Durme (1999).
36 Milis (1977), 11ff; Van Oostrom (2006), 349.
37 Van Oostrom (2006), 349. Hij biedt met dit citaat een lyrische vertaling van: ‘Cet abbé, qui
aimait chanter des chansons gaies à table, commença à négliger sa tâche et à favoriser sa famille
durant les six ou sept dernières années de son abbatiat’: Milis (1977), 32. Milis gaat dan weer
terug op de Latijnse kroniek van Ename; over het zingen: ‘Hic quasi ex consuetudine quam
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plures habebat in mensa sua deconbentes; solebat decantare deconbentibus leticie materiam
quasi pro ferculo ministrando’: Berlière (1894), 124.
Milis (1977), 21, noot 1.
Van Oostrom (2006), 349. De giften die hij vermeld staan in Luyckx (1946), 167.
De Liedekerke (1961), 306ff; Luyckx (1946), 483.
De Liedekerke (1961), 307.
Kestemont (2010), 261-263.
Die mogelijke identificatie berustte trouwens eveneens op een heraldische toespeling in de tekst
op het nieuwe wapenschild van de heer van Gaasbeek: Kestemont (2010).
Kienhorst & Mulder (1993); Kienhorst & Mulder (1998).
Van Oostrom (2006), 246.
Kienhorst & Mulder (1998), 300-301, noot 10.
Kienhorst & Mulder (1998), 301, noot 10.
Dat het huwelijk op zijn minst aan Franse zijde indruk heeft gemaakt wordt bewezen door het
feit dat we er een gefictionaliseerde versie van terugvinden in het Franstalige proza-complex
rond de Histoire des Seigneurs de Gavre: zie Stuip (1990). De passage is ook bewaard gebleven
in een Middelnederlandse vertaling (Een genoechlijke historie van Gaver Capeel) van
vermoedelijk de verkorte prozaroman: Stuip (1990), 532. De Middelnederlandse druk (ca. 1500)
is uitgegeven in De Vreese (1894), alwaar sprake is van Hoe die grave van vlaenderen een
huwelic [maecte] tusscen den joncheren van gaver ende des graven dochter van lavael: De
Vreese (1894), 245.
Kienhorst (1999), 65.
Merk echter op dat sommige Gaveres de leeuw met een blauwe kroon voerden (zie boven).
Interessant is dat M. Gysseling Van den vos reynaerde eveneens in verband heeft gebracht met
Gavere: omdat de vos op gegeven ogenblik meester bottelgier (opperschenker) aan het hof
genoemd wordt, herkent Gysseling in Reinaert een vermomde Raas van Gavere: Gysseling
(1975), 173-174. Latere onderzoekers (bv. Lulofs (1975), 127) hebben betwijfeld of de allusie
wel zo letterlijk mag genomen worden: Willem lijkt eerder ironisch te hebben willen suggereren
dat men aan het hof van Nobel ‘alles slikt’ wat Reynaert het hof ‘schenkt’. Dat sluit evenwel
niet uit dat de vermelding van een schenker aan het hof bij het publiek connotaties kan hebben
opgeroepen met ‘de’ schenker van Vlaanderen, namelijk de Gaveres. Ook Milis vroeg zich af
of er een verband bestaat tussen de Reynaert en Gavere al brengt hij geen andere argumenten
aan: Milis (1977), 21.
Een peer reviewer merkte op dat Roeland ook een wapenschild met klimmende leeuw én getande
rand krijgt toebedeeld in een beeldje van een Karlsreliquiar dat omstreeks 1350 in de omgeving
van Aken zou zijn vervaardigd: Lejeune & Stiennon (1966), 332 & 367 e.v. Ik ben te weinig
kunsthistoricus om dit gegeven te duiden maar dit gegeven roept natuurlijk de vraag op of het
legendarische roelandschild wel zo'n ‘plaatselijke’ aangelegenheid was. Niettemin lijkt deze
beeltenis buiten Vlaanderen toch hoogst uitzonderlijk: Lejeune & Stiennon (1966), 332.
Ook Meuwese (1998), 270-271 bespreekt de hypothese van Kienhorst & Mulder.
Het huis van Gavere is in de kunstgeschiedenis overigens in contact gebracht met het mecenaat
achter een hoogtepunt in de middeleeuwse illuminatiekunst: Parijs, Bibliothèque Nationale de
France, Ms. n.a.fr. 16251 is een laat-dertiende-eeuws devotioneel ‘prentenboek’ met 87 prachtige
volbladminiaturen. Tot 10 maal wordt in het boek Madame Marie afgebeeld, die waarschijnlijk
de opdrachtgeefster, dan wel recipiente van het boek was. Bräm leek in 1997 overtuigd van de
identificatie van Marie (als recipiente) met Marie de Gavre, stammend uit de Gaverse familie
die veelvuldig het klooster van Wauthier-Braine/Woutersbrakel heeft begunstigd. Marie, die
ca. 1281 in het klooster intrad, was de dochter van Marie de Braine, de tweede vrouw van Jean
de Gavre-Hérimez, de man die als eerste Gavere het wapenschild van Roeland aannam. Stones
dacht eerder aan een identificatie met Marie de Rethel (als opdrachtgeefster), een edelvrouw
uit Edingen, familiaal nauw verwant aan Marie de Gavre en een begunstigster van Oudfranse
dichters. Zie voor een confrontatie van beide visies Hamburger (1998). Een anonieme reviewer
was zo vriendelijk om op te merken dat Stones' identificatie het in kunsthistorische kringen lijkt
te gaan winnen: De Rynck (2002), 178, 193 & 216-216.
Representatief is Van den Berg (1987).
Vgl. ook de twijfel die Frank Willaert recent in zijn Bert van Selm-lezing formuleerde met
betrekking tot de Hollandse situering van de ridderroman Perchevael: Willaert (2010), 16, noot
24.
Voor dit duo, zie bv. Kienhorst (1999), 65-66.
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58 Wel is er een genealogische link met Clovis: Reynders (2002), 24-25. Uitermate intrigerend is
trouwens dat Parthonopeus zijn wapenschild zou gewonnen hebben van de Saraceense koning
Noblioen: dat is namelijk later in Franse literaire teksten ook beweerd van Filips van den Elzas:
Arras (1911), passim; Warlop (1980), 5-8. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of er een
verband is tussen beide legendes.
59 Reynders (2002), 254-255. Vgl. Sleiderink (2003), 55 & 180, noten 58-66.
60 Luyckx (1946), 114-115, 241 & 271.
61 Luyckx (1946), 271, noot 2. De akte is uitgegeven in Duvivier (1894), 19-20, waar we lezen
over de voorwaarden in verband met de filium ducis Lovanii.
62 Luyckx (1946), 483.
63 Blommaert (1860), 96, vs. 57 en 161.
64 Sleiderink (2003), 54-55, voortbouwend op Reynders (2002), 290-293.
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Dokter Jankowsky alias Sigmund Rascher
Nogmaals over referentialiteit in Louis Ferrons De keisnijder van
Fichtenwald (1976)
Jan Konst (Freie Universität Berlin)
Abstract
This article shows how Nazi doctor Sigmund Rascher (1909-1945) was
the model for Doctor Jankowsky, the protagonist of Louis Ferron's De
keisnijder van Fichtenwald [The stone-cutter of Fichtenwald] (1976). This
has interesting implications for the way in which the novel can be read.
If you look at the last part of Ferron's ‘Teutonic trilogy’ as a romanà clé,
it is possible to discover a core meaning in this work - something which
existing interpretations generally reject. The novel can be understood as
the fictitious report of a notorious war criminal who tries to portray his
own actions during the war years in as positive a light as possible. With
an appeal to so-called Modest Actual Intentionalism, this reading of De
keisnijder van Fichtenwald is seen in the light of statements which Ferron
himself made on his novel. The article printed here is a direct continuation
of an earlier article of mine on De keisnijder van Fichtenwald which was
published in this magazine one and a half years ago.
Er is sprake van een opmerkelijke discrepantie tussen uitspraken van Louis Ferron
over De keisnijder van Fichtenwald en de visies die literatuurwetenschappers op
deze roman ontwikkeld hebben. Laatstgenoemden bezien het werk over het algemeen
tegen de achtergrond van het postmodernisme. Zij oordelen dat men de roman niet
kan lezen als een uitbeelding van de empirische werkelijkheid, zoals die door het
traditionele, ‘realistische’ proza beoogd wordt. Ferron zou op die manier niet alleen
het referentiële karakter van de literatuur problematiseren, maar bovendien
vraagtekens plaatsen bij het wezen en de kenbaarheid van de realiteit.1 Dit laat-
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ste heeft Ferron in interviews over De keisnijder van Fichtenwald zelf evenwel nooit
gedaan. Hij geeft zijn ondervragers gelijk dat de constructie met twee vertellers
gecompliceerd is en ook de verhouding tussen Friedolien en Jankowsky is allesbehalve
eenvoudig, maar: ‘Het klopt wel. Ik heb er erg over zitten broeden. Het klopt echt.’2
De verschillen tussen Ferron en de literatuurwetenschappers die zijn werk in het licht
van de theorievorming rond het postmodernisme bezien, kunnnen toegespitst worden
op de vraag of De keisnijder van Fichtenwald een betekeniskern heeft. Op grond van
de verregaande fragmentatie en de talrijke inconsistenties hebben veel onderzoekers
geconcludeerd dat de roman niet gefixeerd kan worden in een centrale gedachte, een
thema dat de afzonderlijke verhaalelementen in een zinvol verband plaatst. Ferron
daarentegen lijkt wel degelijk een kern, een essentie in zijn boek te onderkennen.
‘Er zit een sleutel in,’ vertrouwt hij in 1978 bijvoorbeeld Johan Diepstraten en Sjoerd
Kuyper toe.3 En daarvan gaat een intrigerende suggestie uit, want wie die sleutel
gevonden heeft, weet waar De keisnijder van Fichtenwald over gaat - althans, in de
ogen van Ferron...

Modest Actual Intentionalism
Sinds de beschouwingen van William K. Wimsatt en Monroe C. Beardsley over de
zogenaamde Intentional Fallacy tillen literatuuronderzoekers er doorgaans niet zwaar
aan wanneer de uitingen van een literair auteur in tegenspraak zijn met de eigen
bevindingen. ‘The design or intention of the author,’ heet het bij Wimsatt en Beardsley
immers, ‘is neither available nor desirable as a standard for judging the succes of a
work of literary art.’4 Daar komt bij dat er in de laatste decennia steeds meer
onderzoeksmethodes in zwang gekomen zijn die literatuur niet langer beschouwen
vanuit een primair communicatief kader dat op het bekende model zender - boodschap
- ontvanger gebaseerd is. Dat leidde ertoe dat de auteur, die Roland Barthes zelfs
letterlijk dood verklaarde, als factor in het literatuurwetenschappelijk onderzoek aan
betekenis verloor. Karakteristiek zijn in dit verband de vraagstellingen en de
werkwijze van bijvoorbeeld het deconstructivisme en de discoursanalyse, die de
mogelijke bedoelingen van een auteur als irrelevant terzijde schuiven. Maar tijdens
de laatste vijftien jaar lijkt er iets te veranderen en wordt de figuur van de auteur
weer explicieter op de wetenschappelijke agenda geplaatst. In de Angelsaksische
wereld is inmiddels veel onderzoek gedaan naar het zogenaamde Intentionalism en
ook in het recente Duitse onderzoek wordt er versterkt aandacht gevraagd voor het
concept van de Intentionalität.5 Daarbij gaat het niet alleen om het probleem of de
intenties van een auteur gereconstrueerd kunnen worden, maar ook om de vraag wat
die intenties betekenen voor de interpretatie van een literair werk. In dat verband
wordt er een onderscheid gemaakt tussen een Actual Intentionalism en een
Hypothetical Intentionalism. De eerste van deze twee, het feitelijke intentionalisme,
wordt door Noël Carroll als volgt gedefinieerd:
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Actual intentionalism holds the conviction that interpretation with respect
to artworks is on a continuum with interpretation of intentional action in
daily life. Just as in ordinary affairs we interpret with the goal of identifying
the actual intentions of the words and deeds of others, so with respect to
art the actual intentions of artists are relevant to our interpretations of their
products.6
We hebben, zo redeneert Carroll, bepaalde bedoelingen met de dingen die we doen
en zeggen. Daarbij gaan we er niet alleen van uit dat wij onze bedoelingen op andere
mensen kunnen overbrengen, maar ook dat die er in beginsel naar zullen streven
onze bedoelingen te doorgronden. Het Actual Intentionalism transponeert deze
principes naar de kunsten en stelt dat die net als andere vormen van menselijk
handelen communicatief en intentioneel gestructureerd zijn. Het verschil met het
Hypothetical Intentionalism is daarbij tot op zekere hoogte gradueel, want in beide
gevallen staan de intenties die in een kunstwerk besloten liggen centraal. Waar
evenwel het feitelijke intentionalisme zich op de historische auteur richt en diens
bedoelingen beoogt te achterhalen, abstraheert het hypothetisch intentionalisme van
de empirische persoon van de schrijver. Men probeert primair op grond van de tekst
hypothesen te ontwikkelen over de bedoelingen die eraan ten grondslag liggen en
distantieert zich van de feitelijke maker van een werk. Dit impliceert, in de woorden
van Carroll, dat ‘the hypothetical intentionalist claims that the meaning of the text
correlates with the hypothesized intention, not the real intention of the author, and
that interpreters are concerned with postulated authors, not real authors.’7
Het verschil tussen de ‘postulated authors’ van het hypothetisch intentionalisme
en de ‘real authors’ van het feitelijk intentionalisme lijkt woordspel, maar dat is het
niet. Het verschil tussen de twee vormen van intentionalisme ligt namelijk óók in de
bronnen waarop onderzoekers zich menen te mogen beroepen. Hypothetical
Intentionalists betrekken in hun onderzoek in principe geen documenten die direct
op de historische maker van een literair werk teruggevoerd moeten worden. Daarbij
kan onder meer gedacht worden aan dagboekaantekeningen, interviews en brieven.
Actual intentionalists, die zich immers op de ‘real author’ oriënteren, kennen aan
deze en vergelijkbare werkexterne bronnen nadrukkelijk een plaats in hun onderzoek
toe. Ze hebben in hun ogen relevantie omdat het hun om de intenties van de historische
maker van een literaire tekst te doen is. Wél moet men erop bedacht zijn dat een
auteur er door middel van uitspraken over zijn literaire werk bewust naar streeft de
receptie en interpretatie ervan te beïnvloeden. Daarom is een omzichtige omgang
met werkextern materiaal geboden en wordt een onderscheid gemaakt tussen een
Strong Actual Intentionalism en een Modest Actual Intentionalism.
De eerste van deze twee varianten kent betrekkelijk weinig aanhangers en dat is
gezien de verregaande implicaties van deze theorie ook niet verwonderlijk. Het sterke
feitelijke intentionalisme stelt namelijk dat de betekenis van een literair werk volledig
gedetermineerd wordt door de intenties van een auteur.8 Uiteindelijk telt alleen wat
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hij zegt over zijn bedoelingen en in theorie kan er dus een betekenis aan een werk
opgelegd worden die in de ogen van de lezers op geen enkele manier strookt met de
tekst. Dit lijkt een uit de lucht gegrepen voorbeeld, maar wie zegt dat een auteur er
altijd in slaagt zijn intenties te verwezenlijken? Het gematigd feitelijk intentionalisme
ontzegt de auteur daarom het alleenrecht op de betekenis van een tekst, maar doet
dat zonder diens - ook buiten het literaire werk verwoorde - intenties te miskennen.
De Modest Actual Intentionalist zal op grond van de tekst bezien of er conclusies
geformuleerd kunnen worden ten aanzien van de potentiële bedoelingen van een
auteur. Daarnaast zal hij beoordelen of die bedoelingen in overeenstemming zijn met
de uitspraken die deze elders met betrekking tot diezelfde tekst gedaan heeft. Literaire
analyse vormt op die manier het uitgangspunt van het Modest Actual Intentionalism
dat zich op die manier niet eenzijdig verlaat op hetgeen een feitelijk auteur over zijn
intenties gezegd heeft. In dit verband merkt Carroll op: ‘The point of actual
intentionalism of the modest variety is the recovery of the intentions [...] of utterers
and artists, but this is consistent with close attention to the text. In fact, for the modest
actual intentionalist, close interpretive attention to the text is just the pursuit of the
actual intentions of the artist.’9
Het probleem dat in de eerste alinea van deze bijdrage werd opgeworpen kan tegen
de achtergrond van het Modest Actual Intentionalism in een nieuw licht bezien
worden. Tot dusverre zijn de aangehaalde werkexterne uitspraken van Ferron in het
onderzoek buiten beschouwing gebleven. Ze lijken aan te sporen tot een andere dan
de inmiddels gangbaar geworden, door de uitgangspunten van het postmodernisme
geïnspireerde lezing van De keisnijder van Fichtenwald. Ik wil in het navolgende
daarom bezien of er in de roman niet tóch, zoals Ferron suggereert, een betekeniskern
onderkend kan worden. Is er inderdaad een sleutel die toegang geeft tot wat in de
ogen van de auteur de essentie van de roman zou kunnen zijn? Deze bijdrage is een
voortzetting van een recent artikel voor ditzelfde tijdschrift waarin ik vanuit een
structuralistisch-hermeneutische benadering eveneens de vraag naar de betekeniskern
van de laatste roman van Ferrons Teutoonse Trilogie aan de orde gesteld heb.10 Ik
ben toen op grond van een in principe tekstinterne argumentatie niet alleen tot de
conclusie gekomen dat Friedolien als het alter ego van Jankowsky gezien moet
worden, maar ook dat laatstgenoemde niet anders dan als Nazitäter gezien kan worden.
Ik denk deze inzichten nu te kunnen onderbouwen met buitenliteraire gegevens
waarover ik bij het schrijven van mijn eerdere artikel nog niet beschikte. Ik wil laten
zien dat de SS-arts Dr. Sigmund Rascher model gestaan heeft voor Ferrons Jankowsky.
Zijn naam is in het onderzoek tot dusverre één keer kort gememoreerd.11 Ik ben
evenwel van mening dat er over het doen en laten van deze beruchte
oorlogsmisdadiger en zijn relatie tot Jankowsky het nodige méér gezegd kan worden.12
De figuur van Rascher biedt in ieder geval een nieuwe toegang tot De keisnijder van
Fichtenwald en men kan zich afvragen of men met zijn biografie niet de sleutel in
handen heeft waarover Ferron spreekt.
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Dieser Mann ist pathologisch und im Blutrausch gefährlich
Sigmund Rascher werd op 12 februari 1909 in München geboren. Tijdens de eerste
helft van de jaren dertig studeerde hij in Freiburg medicijnen; in 1936 promoveerde
hij te München. Op 1 maart 1933, enkele weken na de machtsovername van Hitler,
werd Rascher lid van de NSDAP. Over zijn nationaal-socialistische gezindheid hoeft
geen enkele twijfel te bestaan, want in 1936 volgde nog het lidmaatschap van de SA
en ten slotte, in 1939, zijn toetreding tot de SS. Rascher had wetenschappelijke
ambities, maar het moet gezegd dat zijn talenten bescheiden waren. Voor de oorlog
heeft hij meegewerkt aan kankeronderzoek dat aan de Universiteit München werd
doorgevoerd. Pas tijdens de eerste oorlogsjaren verwierf hij als wetenschapper een
zelfstandige positie, en wel nadat hij tot kamparts in het concentratiekamp Dachau
benoemd was. Daar heeft hij leiding gegeven aan experimenten op gevangenen ten
behoeve van de Luftwaffe.13 Rascher onderzocht in de eerste helft van 1942 de risico's
waarmee gevechtspiloten te maken krijgen wanneer op grote hoogte de drukcabine
van hun vliegtuig het plotseling begeeft. En vanaf augustus 1942 ging zijn
belangstelling uit naar de overlevingskansen van piloten die met hun vliegtuig in zee
storten. Met behulp van een speciaal daartoe opgestelde mobiele drukkamer - in het
kampjargon de ‘Himmelfahrtswagen’14 genoemd - voerde hij op enkele honderden
gevangenen vacuümproeven door. Een vergelijkbaar aantal geïnterneerden werd in
een ijswaterbassin aan onderkoelingsproeven onderworpen. tussen de zeventig en
tachtig gevangenen lieten daarbij het leven en op hen werd direct nadat zij gestorven
waren - of soms zelfs nog tijdens het stervensproces - sectie verricht. Tijdgenoten
beschrijven Rascher als een sadistische moordenaar en een geboren opportunist. Zo
tekent de Funktionshäftling Walter Neff, die in de jaren 1940-1944 als verpleger in
Dachau werkzaam was, in zijn Erfahrungsbericht uit 1946 het volgende op:
Dieser Mann ist pathologisch und im Blutrausch gefährlich. Er spielt auf
der einen Seite den Biedermann und Helfer der Gefangenen, auf der andern
Seite nimmt er mit 2 Händen alles was er und seine Familie brauchen
können. Launisch wie ein verzogenes Kind, von krankhaftem Ehrgeiz, der
über Leichen geht, mit einem Lebensmotto: Angabe ist halbes Leben, aber
auf ärztlich-wissenschaftlichem Gebiet eine Figur ohne Kopf.15
Vergelijkbaar negatief oordeelt de voormalige Dachau-gevangene Stanislav Zámečnik
over Rascher:
Dr. Sigmund Rascher sah ganz sympathisch aus. Er war von untersetzter,
mittelgroßer Statur, hatte rötliche Haare und sprach mit einer hohen
kehligen Stimme. [...] Rascher trat mit einer sympathischen Maske auf.
Die Art seiner Versuche machte eine gewisse Mitarbeit der
Versuchspersonen erforderlich. Selbst wenn sie in der Unterdruckkammer
nach Luft rangen oder im Eiswasser froren, sollten sie noch ihre Gefühle
beschreiben, und wenn sie zum Reden nicht
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mehr fähig waren, dann sollten sie mit verabredeten Zeichen auf seine
Fragen antworten. Dazu war es notwendig, daß das Opfer glaubte, der
Versuch sei keineswegs gefährlich, obgleich hinter der Türe bereits die
Bahre zum Fortschaffen der Leiche bereit lag.16
De voorspoedige carrière van Rascher had veel te danken aan zijn persoonlijke relatie
met Heinrich Himmler, die als Reichsführer-SS de hoogste bevelhebber van het
gevreesde militaire orgaan van de NSDAP was. Rascher had hem in 1939 leren
kennen via zijn latere echtgenote Karoline ‘Nini’ Diehl (geboren Wiedemann). Zij
was zestien jaar ouder dan hijzelf, een gewezen operazangeres en de weduwe van
de theaterregisseur Oskar Diehl (o1929). Karoline Diehl kende Himmler al sinds de
vroege jaren twintig en er deden geruchten de ronde dat zij een tijdlang zelfs zijn
geliefde zou zijn geweest. In ieder geval was het contact aan het einde van de jaren
dertig tussen beiden nog altijd zo hecht, dat ze de nazileider met een zekere regelmaat
op de hoogte hield van haar persoonlijk wel en wee. Bovendien wist ze zijn
belangstelling te wekken voor het wetenschappelijke werk van Sigmund Rascher,
die zich maar al te graag door de machtige Himmler liet protegeren.

Versuche mit Menschenmaterial
Toen Rascher het plan vatte om ‘terminale’ proeven op gevangenen van het
concentratiekamp te gaan doen - proeven dus die van meet af aan de dood van de
proefpersonen incalculeren - zocht hij in een brief van 15 mei 1941 bescherming bij
de Reichsführer-SS. Hij doet dat op een moment dat Karoline Diehl hem juist een
tweede zoon geschonken heeft. Uit de inleidende woorden van zijn schrijven blijkt
hoe persoonlijk het contact tussen Himmler en het (nog ongetrouwde) paar
Rascher-Diehl is:
Hochverehrter Reichsführer!
Für Ihre herzlichen Glückwünsche und Blumen zur Geburt meines zweiten
Sohnes danke ich Ihnen ergebenst! Es ist auch diesmal wieder ein kräftiger
Junge, obwohl er 3 Wochen zu früh kam. Ein Bildchen von beiden Kindern
darf ich Ihnen gelegentlich zusenden. [...] Zur Zeit bin ich nach München
zum Luftgaukommando VII kommandiert für einen ärztlichen
Auswahlkurs. Während dieses Kurses, bei dem die Höhenflugforschung
eine sehr große Rolle spielt - bedingt durch die etwas größere Gipfelhöhe
der englischen Jagdflugzeuge -, wurde mit großem Bedauern erwähnt, daß
leider noch keinerlei Versuche mit Menschenmaterial bei uns angestellt
werden konnten, da die Versuche sehr gefährlich sind und sich freiwillig
keiner dazu hergibt... Daher stelle ich die ernste Frage: ob zwei oder drei
Berufsverbrecher für diese Experimente zur Verfügung gestellt werden
können? Die Versuche werden angestellt in der ‘Bodenständigen Prüfstelle
für die Höhenforschung der Luftwaffe’ in München. Die Versuche, bei
denen selbstverständlich die Versuchspersonen sterben können, würden
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unter meiner Mitarbeit vor sich gehen. Sie sind absolut wichtig für die
Höhenflugforschung und lassen sich nicht, wie bisher
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versucht, an Affen durchführen, da der Affe vollständig andere
Versuchsverhältnisse bietet. Ich habe mit dem Vertreter des
Luftflottenarztes, der diese Versuche durchführt, absolut vertraulich in
diesbezüglicher Richtung gesprochen und dieser ist ebenfalls der Meinung,
daß die in Frage kommenden Probleme nur auf dem Wege des
Menschenversuches geklärt werden können. Es können als
Versuchsmaterial auch Schwachsinnige Verwendung finden.17
Deze brief, die het demonische systeem van het nationaal-socialisme
(‘Menschenmaterial’, ‘Versuchspersonen sterben selbstverständlich’, ‘auch
Schwachsinnige können Verwendung finden’) op ondubbelzinnige wijze demonstreert,
vindt men in een min of meer letterlijke vorm terug in De keisnijder van Fichtenwald:
Hooggeëerde Reichsführer, mijn allerbeste Heinrich, [...]
Laat me je in de allereerste plaats hartelijk danken voor de gelukwensen
en de bloemen die ik van je mocht ontvangen ter gelegenheid van mijn
hernieuwde vaderschap. Waarachtig, alweer een zoon. [...] Maar ook op
andere gebieden heb ik niet stilgezeten. Zo heb ik [...] me onlangs laten
voorlichten door de commandant van het Luftgaukommando VII. Tijdens
de gesprekken die ik met Hauptsturmführer Raschke mocht hebben, deed
hij me uitvoerig de problemen, verbonden aan het vliegen op grote hoogte,
welke onzerzijds bepaald wordt door de maximum vlieghoogte der Engelse
jagers, uit de doeken. Raschke merkte teleurgesteld op dat tot nu toe helaas
nog geen enkele realistische proef kon worden gearrangeerd. Aangezien,
zo verklaarde hij, de proeven een hoge risicofactor hebben en het benodigde
materiaal moeilijk te vinden is. Daarom zou ik je willen voorstellen het
onder mijn beheer vallende materiaal te mogen aanwenden. [...] De proeven
zullen worden verricht in de hiervoor reeds aangepaste laboratoria en
zullen de zwaarste, soms zelfs te zware eisen stellen aan het te gebruiken
materiaal. Zij vinden echter onder mijn persoonlijke leiding plaats, zodat
wetenschappelijk rendement zonder meer gewaarborgd is. Deze proeven
zijn van volstrekt belang voor het onderzoek ten behoeve van vluchten op
grote hoogte en kunnen niet, zoals tot dusverre het geval was, op apen
worden uitgevoerd, aangezien de aap volkomen andere proefcondities
oplevert. Raschke, die met dit onderzoek al een eindweegs gevorderd was,
moest tot zijn spijt bekennen op een punt te zijn aangekomen waarop het
hem niet verantwoord leek de proeven te vervolgen.18
In De keisnijder van Fichtenwald stamt deze brief van de kamparts Jankowsky, die
zich net als Rascher direct tot Heinrich Himmler wendt. Jankowsky dicteert hem aan
Friedolien, de SS-kampwachter die hij kort daarvoor tot zijn secretaris gemaakt had.
Op deze manier spreekt de fictieve figuur Jankowsky dus met de stem van de
historische persoon Sigmund Rascher. Voor de goede verstaander heeft Ferron in
het schrijven van de kamparts een niet mis te verstaan signaal ingebouwd. Blijft
namelijk in de originele brief van Rascher de ‘Vertreter des Luftflottenarztes’
anoniem, in de versie van Jankowsky heet hij Raschke - een nauwelijks verhulde
toespeling op de historische kamparts van Dachau. Voor de interpretatie van De
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keisnijder van Fichtenwald is het nu uiteraard van belang om na te gaan of Jankowsky
ook op ander plaatsen in de roman met Sigmund Rascher op één lijn gesteld kan
worden.
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Een daad van rechtvaardigheid
Het antwoord van Himmler op het verzoek van Jankowsky is net als in de
werkelijkheid positief: de proeven mogen worden doorgevoerd. In de roman komt
dat kort aan in de orde in een persoonlijke brief van Himmler, waarin deze Jankowsky
bovendien nog een officiële bevestigingsbrief aankondigt: ‘Binnen afzienbare tijd
zal ik, tijdens een van mijn korte vakanties op Neu Kufstein, een bezoek aan de
Zelewski's brengen. Tijdens dit bezoek kunnen wij de affaire nog eens geheel
doorpraten. Mijn fiat doe ik je overigens separaat en mede geparafeerd door het hoofd
medische diensten toekomen.’19 Deze gang van zaken is in overeenstemming met de
historische werkelijkheid, want de schriftelijke toestemming voor de proeven kreeg
Rascher in een (ongedateerde) brief van Himmlers persoonlijke referent, Dr. Rudolf
Brandt, die in dat verband blijkbaar direct in opdracht van zijn chef handelde:
Sehr geehrter Herr Dr. Rascher!
Kurz vor seinem Abflug nach Oslo hat mir der Reichsführer-SS Ihren
Brief vom 15.5.1941 zur teilweisen Beantwortung übergeben. Ich kann
Ihnen mitteilen, daß Häftlinge für die Höhenflugforschung
selbstverständlich gern zur Verfügung gestellt werden. Ich habe dem Chef
der Sicherheitspolizei von diesem Einverständnis des Reichsführers-SS
Kenntnis gegeben und gebeten, den zuständigen Sachbearbeiter
anzuweisen, mit Ihnen Verbindung aufzunehmen. Ich möchte die
Gelegenheit benutzen, um Ihnen auch noch zu der Geburt Ihres Sohnes
meine herzlichen Wünsche zu übermitteln.20
Ook dit schrijven laat zien hoe in de kringen van de hier ter discussie staande Nazitäter
een discours over iemands persoonlijke familiegeluk en een vertoog over dodelijke
proefnemingen op weerloze mensen dicht bij elkaar konden liggen. Ruim een half
jaar na de brief van Brandt zijn de vacuümproeven in Dachau op gang gekomen. De
gevangenen werden in de al even ter sprake gekomen drukkamer opgesloten en
kunstmatig tot op een hoogte van 18.000 meter gebracht. Dan werd een val
gesimuleerd door de druk snel op te voeren tot het moment dat op 4.000 meter hoogte
een parachute zou opengaan. Maar al te vaak overleefden gevangenen deze en
vergelijkbare proefnemingen niet. In de voorstelling van Ferron worden in het fictieve
Fichtenwald dezelfde vacuümproeven doorgevoerd - in de beschreven vorm hebben
ze tijdens de Tweede Wereldoorlog uitsluitend in Dachau plaatsgevonden.
In De keisnijder van Fichtenwald wordt vaker geciteerd uit de briefwisseling tussen
Rascher en Himmler. Zo schrijft dokter Jankowsky op zeker moment aan zijn
beschermheer bij de SS: ‘Ik dank je als kameraad en als gehoorzaam soldaat voor
de grote hulp en de al even grote belangstelling voor de hier in Fichtenwald
ondernomen proeven. [...] Dit werkt zeer stimulerend op onze verdere
onderzoekingen.’21 Aan deze formuleringen liggen onloochenbaar de woorden ten
grondslag
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waarmee Rascher een brief van 16 april 1942 aan Himmler afsloot:‘Hochverehrter
Reichsführer, darf ich zum Schluß versichern, daß Ihr produktives Interesse an diesen
Forschungen die Arbeitskraft und Einfallsfreudigkeit außerordentlich beeinflußt.’22
In een publieke redevoering waarin hij zichzelf lijkt te verliezen, verdedigt dokter
Jankowsky zich één keer en in dat verband geeft hij in feite in het openbaar en ten
overstaan van allerlei mensen van buiten Fichtenwald toe dat hij proeven doet op
mensen die daarvoor niet om toestemming is gevraagd:
En als men de beste zonen voor de krijg heeft uitverkoren en de
krijgskansen lijken niettemin een onvoorziene keer te nemen? Dan, zo zou
ik aan dit beginsel willen toevoegen, dan zet men ook de jeugd in de strijd,
de vrouwen en zelfs hen die volgens onze strenge normen niet aan de eisen
voldoen. Een daad van rechtvaardigheid, niet alleen tegenover onze hoge
idealen maar ook tegenover onze zonen die hun leven voor deze strijd
reeds gegeven hebben. Hun strijd mag immers niet tevergeefs zijn? Moeten
wij, men vergeve mij deze uitdrukking, de economisch onnutten, de
dwazen, sparen uit zogenaamd humane overwegingen als wij daarmede
de bloem van de natie een zinloze heldendood bezorgen? Nee, nee,
driemaal nee.23
De mensenverachting die uit deze argumentatie spreekt, vindt men eveneens terug
op vele plaatsen in de correspondentie van Rascher en Himmler. Zo schrijft
laatstgenoemde op 24 oktober 1942 aan de kamparts ‘Leute, die heute noch diese
Menschenversuche ablehnen, lieber dafür aber tapfere deutsche Soldaten [...] sterben
lassen, sehe ich auch als Hoch- und Landesverräter an, und ich werde mich nicht
scheuen, die Namen dieser Herren an den in Frage kommenden Stellen zu nennen.
Ich ermächtige Sie, von dieser meiner Ansicht die betreffenden Stellen zu
verständigen.’24

Het Nürnberger Ärtzteprozess
Zo doemt dus achter de figuur van Jankowsky steeds weer een persoon uit de
historische werkelijkheid op en met hem het KZ Dachau. Is men eenmaal op het
spoor van dit concentratiekamp gekomen, dan winnen allerlei details in de roman
van Ferron aan betekenis. Zo spreken de ligging van Fichtenwald voor de poorten
van de stad M. (= München) en de nabijheid van Neu Kufstein (= Schloss
Neuschwanstein) voor zichzelf. Ook de plaatselijke omstandigheden in het kamp
van dokter Jankowsky verwijzen naar de realiteit van Dachau. Op enige afstand van
de gevangenenbarakken bevond er zich inderdaad een afgesloten bunkercomplex
waar niemand toegang had. Evenzo heeft het toneelstuk dat de gevangenen van
Fichtenwald opvoeren een historische equivalent. De Penthesileia-opvoering met
Friedolien en de bejaarde heer Zelewski in de hoofdrollen kan men in verband brengen
met ‘Die Blutnacht auf dem Schreckenstein’. Gevangenen vertoonden dit
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theaterstuk in de vroege zomer van 1943 tijdens zes opeenvolgende weekends voor
medegevangenen en SS-leden.25 Zelfs het bezoek van Himmler aan Fichtenwald kan
in de historische bronnen getraceerd worden, want op 1 mei 1942 bezocht de
Reichsführer-SS Dachau om zich over de voortgang van de proefnemingen te laten
informeren. Hij was doorvoor door Rascher persoonlijk in een schrijven, dat gedateerd
is op 5 april 1942, uitgenodigd:
Ich glaube, hochverehrter Reichsführer, es würden Sie diese Versuche
außerordentlich interessieren! Ist es nicht möglich, daß Sie sich anläßlich
einer Reise nach Süddeutschland einige Versuche vorführen lassen? Wenn
sich die bisherigen Versuchsergebnisse auch weiterhin bestätigen, so
ergeben sich für die Wissenschaft volkommen neue Resultate, ebenso
werden für die Luftfahrt restlos neue Gesichtspunkte geschaffen...26
Het oordeel van de geschiedenis over de proefnemingen van Sigmund Rascher is
uiteraard negatief. Vanzelfsprekend beroept men zich in dat verband op ethische en
juridische argumenten, maar ook wordt steeds weer benadrukt dat het werk van
Rascher in de kern onwetenschappelijk was.27 Zijn onderzoeksmethoden waren
onnauwkeurig en zijn vraagstellingen leken nogal eens door sadisme en sexuele
perversie te zijn ingegeven. Dat laatste blijkt bijvoorbeeld uit zijn proefnemingen
met ‘animalische’ warmte.28 Rascher wilde weten of onderkoelde piloten door de
lichaamswarmte van derden gered konden worden. Daartoe liet hij uit het
vrouwenkamp Ravensbrück ten noorden van Berlijn vier ‘prostituees’ komen die
zich naakt tegen de tot ca. 28 graden onderkoelde mannelijke proefpersonen moesten
drukken. Daarbij werd gekeken hoe lang het duurde tot iemand zijn normale
lichaamstemperatuur weer terug had. Rascher was speciaal geïnteresseerd in de vraag
of het opwarmingsproces door sexuale handelingen versneld kon worden en zo dwong
hij de vrouwen tot geslachtsverkeer met de proefpersonen.
De in het voorgaande geciteerde fragmenten uit de briefwisseling tussen Rascher en
Himmler stammen alle uit de processtukken van het Nürnberger Ärzteprozess
(december 1946 - augustus 1947). Een groot deel van het briefmateriaal werd in 1949
gepubliceerd in een uitgave die uitsluitend aan de Westduitse Ärztekammern ter
beschikking werd gesteld om te verspreiden onder medici.29 De briefwisseling tussen
Rascher en Himmler is door de aan de dag gelegde wreedheid, die weinig minder
dan diabolische dimensies heeft, zware leeskost. De SS-arts neemt geen blad voor
de mond en bericht gedetailleerd over de gruwelijkste details van zijn proefnemingen.
Zelfs over zijn secties - eigenlijk: vivisecties - op stervende mensen spreekt hij
openlijk. Himmler doet weinig voor Rascher onder en blijkt een aandachtig lezer
van zijn onderzoeksverslagen. Regelmatig ook doet hij, hoewel hij geen medische
vooropleiding heeft, suggesties voor verdere proefnemingen. Speciaal interesseert
Himmler zich voor het verschijnsel van de ‘animalische’ warmte. Zo schrijft hij in
zijn brief aan Rascher van 24 oktober 1942 waaruit zojuist
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reeds een zinsnede werd aangehaald: ‘Sehr neugierig bin ich auf die Versuche mit
animalischer Wärme. Persönlich nehme ich an, daß diese Versuche vielleicht den
besten und nachhaltigsten Erfolg bringen werden. Es kann natürlich sein, daß ich
mich täusche.’30
Ferron heeft De keisnijder van Fichtenwald blijkens de datering van de roman
geschreven tussen mei 1974 en april 1975. De biografie van Sigmund Rascher was
in die tijd reeds betrekkelijk goed onderzocht en kon bijvoorbeeld nageslagen worden
in een omvangrijke studie over de Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe,
de door de nationaal-socialisten opgerichte pseudo-wetenschappelijke instelling die
zich wijdde aan onderzoek naar de arische herkomst van het Duitse volk. Rascher
was lid van deze onderzoeksgemeenschap en speelt een belangrijke rol in Michael
H. Katers Das ‘Ahnenerbe’ der SS 1935-1945. Ein Beitrag zur Kulturpolitik des
Dritten Reiches uit 1974. De briefwisseling tussen Rascher en Himmler was sinds
1960 in grote delen voor iedereen beschikbaar dankzij een pocket-uitgave die
gebaseerd was op de zoëven genoemde documentatie voor de Westduitse
Ärztekammern. Het gaat gaat om het boek Medizin ohne Menschlichkeit. Dokumente
des Nürnberger Ärzteprozesses. Het werd uitgegeven door Alexander Mitscherlich
en Fred Mielke, twee jonge artsen die in 1946-1947 in Nürnberg hebben meegewerkt
aan de procesvoering tegen de nazi-artsen.

Karoline Rascher-Diehl
Niet alleen voor wat betreft de mensenproeven zijn er parallellen tussen dokter
Jankowsky en Sigmund Rascher. Het opmerkelijkst is wel dat de fictieve kamparts
van Fichtenwald net als zijn tegenhanger uit de historische werkelijkheid aan het
einde van de oorlog in onmin valt en door de SS gevangen wordt gezet. Om te
begrijpen hoe dat in het geval van de succesvolle Sigmund Rascher zo ver kon komen,
is het zaak diens levensloop wat nauwkeuriger onder ogen te nemen. Nadat hij en
Karoline Diehl in 1936 liefde voor elkaar hadden opgevat, ontwikkelde zich hun
relatie langzamer dan het paar zich dat had voorgesteld. Ze betrokken al snel een
gezamenlijke woning, maar tot een huwelijk kwam het vooralsnog niet, omdat
Himmler er zijn toestemming niet voor wilde geven. Die was in het geval van Rascher
noodzakelijk, want SS-leden mochten pas trouwen wanneer de leiding van het militaire
orgaan ervan overtuigd was dat de voorgenomen verbintenis voldeed aan een reeks
van ideologisch bepaalde criteria.
Vooral de leeftijd van Karoline Diehl, die geboren was in 1893, bleek een probleem.
Toen zij Rascher leerde kennen was zij reeds boven de veertig en er bestond twijfel
aan de productiviteit van het huwelijk. Pas toen er twee kinderen geboren waren, te
weten Peter (o1939) en Volker (o1941), ging Himmler overstag, zodat het paar ten
slotte op 16 juli 1941 in het huwelijk kon treden.31 Met de vruchtbaarheid van Karoline
Rascher-Diehl leek lange tijd alles in orde, want er volgden zelfs nóg
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twee zonen: Dieter (o1942) en Rainer (o1944). Maar toen barstte de bom.32 De
echtgenote van kamparts Rascher werd in het voorjaar van 1944 gearresteerd, nadat
was komen vast te staan dat ze op 23 maart van datzelfde jaar haar jongste zoon, die
ze kort daarvoor gebaard zou hebben, in werkelijkheid uit een kinderwagen in een
park te München gekidnapt had.33 Kort daarna werd bovendien duidelijk dat ook haar
eerste drie zonen geen kinderen van eigen vlees en bloed waren. Karoline
Rascher-Diehl had ze uit weeshuizen ontvreemd, en dat om het nationaal-socialistische
ideaal van een kinderrijk gezin te verwezenlijken.
De gevolgen voor het echtpaar Rascher waren ingrijpend. Karoline Rascher-Diehl
werd na een korte internering in de politiegevangenis van München gedeporteerd
naar het al even gememoreerde KZ Ravensbrück. Nadat ze daar een bewaakster
aangevallen had, is ze in het begin van 1945 ter dood veroordeeld en door de strop
om het leven gekomen. Sigmund Rascher werd eveneens gearresteerd, niet alleen
omdat zijn vrouw uitsluitend met zijn medeweten gehandeld zou kunnen hebben,
maar ook omdat er ineens financiële malversaties op Dachau werden vastgesteld.
De kamparts werd ervan beschuldigd gevangenen, die voor zijn diensten moesten
betalen, te hebben bevoordeeld.34 Rascher werd naar Buchenwald gebracht en zat
daar enige tijd in een cel. Tijdens de eerste maanden van 1945 wordt hij dan
overgebracht naar Dachau, waar hij op 26 april 1945 - en dat op het directe bevel
van Himmler - geëxecuteerd is. In de processtukken van Nürnberg heet het dat dat
in cel nummer 73 van het bunkercomplex gebeurd zou zijn, en wel door de chef van
het Dachauer crematorium, SS-Hauptscharführer Theodor Heinrich Bongartz.35 Tot
op de dag van vandaag valt er evenwel twijfel te beluisteren over deze voorstelling
van zaken.36 Zou het niet kunnen dat Rascher in de chaotische dagen kort vóór de
bevrijding van Dachau alsnog de dans ontsprongen is? Na de oorlog kon de
belangrijkste getuige, Theodor Bongartz, niet meer ondervraagd worden. Hij slaagde
erin kort voor de bevrijding van Dachau te ontsnappen. Hij werd begin mei in
Württemberg weliswaar weer opgepakt door de Amerikanen, maar stierf op 15 mei
1945 in het krijgsgevangenenkamp Heilbronn-Böckingen, waarschijnlijk aan
tuberculose.37

Ik ben nu vierendertig jaar
In de romanwerkelijkheid van De keisnijder van Fichtenwald valt ook de SS-arts
Jankowsky kort voor het einde van de oorlog in ongenade. De aanleiding daartoe is
- anders dus dan bij Sigmund Rascher - geen kinderroof. Wel worden hem net als
de kamparts van Dachau financiële malversaties voor de voeten geworpen en ook
zou hij gevangenen bevoordeeld hebben. In het geval van Jankowsky gaat het daarbij
om het joodse gezin Benda. In grote lijnen zijn de consequenties van zijn val
vergelijkbaar met die van Rascher in de realiteit. Ook Jankowsky wordt gescheiden
van zijn vrouw direct nadat zij van een zoon bevallen is: ‘nauwelijks uit het kraambed
[heeft ze mij] in de steek [...] gelaten.’38 Niet anders dan Rascher, die volgens de
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bronnen door zijn duidelijk oudere echtgenote bemoederd werd, verliest Jankowsky
daardoor zijn voornaamste steun en toeverlaat.39 Hij toont zich vertwijfeld: ‘En sinds
mijn echtgenote uit mijn leven verdwenen is [...] is er ook niemand die mij, als ik
geluidloos schreeuwend belaagd wordt, aanstoot om me van die afgrijselijke
bezoekingen te verlossen.’40 Net als Rascher verdwijnt Ferrons kamparts in een cel
op het KZ-terrein, waar hij is uitgeleverd aan de willekeur van zijn voormalige
SS-kameraden. Vanaf dit moment gaat Ferron evenwel een eigen weg, want bij hem
wordt Jankowsky níet geëxecuteerd, maar door de Amerikanen gerehabiliteerd. Op
die manier lijkt Ferron in te spelen op de hardnekkige geruchten dat Rascher wellicht
toch ontsnapt zou zijn. In de persoon van Jankowsky, wiens gedachten al weer bij
de wederopbouw van het verwoeste Duitsland zijn (‘De gezondheidszorg moet op
poten worden gezet.’41), geeft hij hem zogezegd een nieuwe toekomst.
Ook Karoline Rascher-Diehl vindt men zonder al te veel problemen terug in De
keisnijder van Fichtenwald, al kan zij níet geïdentificeerd worden met Jankowsky's
echtgenote. Die heet in de roman Ilse en speelt uiteindelijk geen rol van betekenis.42
De levensgeschiedenis en de karaktertrekken van Karoline Rascher-Diehl zijn
daarentegen overgegaan op Irmgard Zelewski, de echtgenote van de naziprofiteur
Erich Zelewski. Net als haar tegenhangster in de historische werkelijkheid kijkt
Irmgard, ‘een representatieve, al wat oudere vrouw’, terug op een carrière als
concertzangeres.43 Met Erich Zelewski heeft zij vier kinderen, die echter niet van
hem zijn. Zelf stelt hij op zeker moment: ‘Al ben ik de verwekker van haar kinderen
niet, ze dragen toch mijn naam.’44 Irmgard Zelewski onderhoudt net als Karoline
Rascher-Diehl een bijzondere relatie met Heinrich Himmler en steeds weer wordt
gesuggereerd dat zij heimelijk verliefd op hem is. Tijdens een toneelvoorstelling ten
huize van de Zelewski's, waarbij ook de Reichsführer-SS aanwezig is, verliest ze
haar rol uit het oog en bekent op een hoogst compromitterende wijze publiekelijk
haar gevoelens voor hem:
‘Het is waar, Heinrich,’ prevelde ze, nauwelijks hoorbaar en inmiddels
haar kousen losmakend, ‘als ik op het toilet zat en al mijn spieren liet
ontspannen, alles liet gaan, dan liet ik ook mezelf gaan. Dan wisten mijn
vingers mijn zaligheid te vinden. En in die orgie van geuren en gevoelens
kon ik jouw naam wel uitschreeuwen, Heinrich, mijn hartebeet, mijn
Minotaurus... mijn...’45
Met dit beschamende optreden vernietigt Irmgard Zelewski haar sociale status en
familiaire geluk, zoals Karoline Rascher-Diehl dat met de roof van haar vier zonen
had gedaan. Het echtpaar Zelewski wordt van elkaar gescheiden. De overheid
confisqueert de bezittingen van Erich en hij wordt naar het front gestuurd. Ook
Irmgard moet het mooie, gezamelijke huis verlaten en belandt uiteindelijk in ‘een
bescheiden woning in een van de volkswijken van M.’46
In De keisnijder van Fichtenwald kan de kampwachter Friedolien, zoals ik in mijn
eerder genoemde artikel betoogd heb, als het alter ego van dokter Jankowsky gezien
worden. Het is opvallend dat in de roman enkele van de karaktereigenschappen en
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handelingen van Sigmund Rascher aan hem worden toegeschreven. Zo is daar zijn
leeftijd, die Friedolien zelf noemt: ‘Ik ben nu vierendertig jaar, lezer, en geloof me,
ik weet zo zoetjesaan waar ik het over heb.’47 Omdat nu de historische werkelijkheid
van Dachau aan het handelingsverloop van De keisnijder van Fichtenwald gerelateerd
kan worden, is het niet alleen mogelijk de chronologie van de gebeurtenissen te
reconstrueren, maar kan in het verlengde daarvan ook het geboortejaar van Friedolien
bepaald worden. De mededeling over zijn leeftijd doet Friedolien wanneer de
onderkoelingsproeven uit de tweede helft van 1942 op gang gekomen zijn. Enkele
hoofdstukken later heet het dan dat de geallieerde invasie in Normandië (6 juni 1944)
plaatsgevonden zou hebben.48 Redeneert men nu dat Friedolien zijn leeftijd te kennen
geeft in 1943, het jaar dus tussen de proeven van 1942 en de invasie van 1944, dan
is hij - net als Sigmund Rascher! - geboren in 1909.
Net als laatstgenoemde valt op zeker moment ook Friedolien het
Kriegsverdienstkreuz Erster Klasse ten deel.49 Opvallend is verder dat de relatie
Rascher-Diehl zich spiegelt in de amoureuze gevoelens die Friedolien koestert voor
Irmgard Zelewski. Zij begunstigt op haar beurt de kampwachter en brengt hem met
hoge nazi-officieren in aanraking. Op die manier geniet Friedolien voordelen zoals
ook Sigmund Rascher profiteerde van de goede contacten van zijn vrouw. De seksuele
perversie die in het voorgaande met betrekking tot de historische SS-arts werd
aangesproken, is eveneens op Ferrons kampwachter overgegaan: zijn uitgesproken
fetisjisme en de erotisch getoonzette geweldfantasieën spreken in dit verband
boekdelen. Ten slotte is het opmerkelijk dat Friedolien de vader van Irmgard Zelewski
meeneemt naar Dachau. De oude man is in zijn ogen beter af in het concentratiekamp
dan bij zijn schoondochter Irmgard, die hem ernstig verwaarloost. Ook op dit punt
tekent zich een parallel met de oorlogsmisdadiger Rascher af. Van hem wordt namelijk
gezegd dat hij zijn eigen vader op Dachau heeft ‘ondergebracht’.50
En zo zijn er nog wel meer overeenkomsten tussen de roman van Ferron en de
levensgeschiedenis van Sigmund Rascher te vinden. Na de bevrijding van Fichtenwald
wordt Jankowsky bijvoorbeeld van oorlogsmisdaden beticht door ene dokter
Schramm.51 Deze medicus was tijdens de oorlogsjaren eveneens werkzaam in
Fichtenwald, maar hij lijkt de gevangenen heel wat menselijker te hebben behandeld
dan Jankowsky.52 In hem kan men vrij eenvoudig de nazi-arts Dr. Hans-Wolfgang
Romberg herkennen, die intensief heeft samengewerkt met Rascher. Hij stond er
evenwel om bekend de gevangenen waar mogelijk te ontzien en in ieder geval heeft
hij hun het leven niet op voorhand willen nemen. Zijn getuigenverklaringen waren
van essentiële betekenis voor het Nürnberger Ärzteprozess, waar hij uiteindelijk
werd vrijgesproken.53 Romberg is later huisarts in Düsseldorf geworden en dat laat
zien dat de rehabilitatie van Jankowsky in de roman van Ferron in zekere zin niet
zonder historisch precedent is. Zelfs wanneer iemand tijdens de oorlogsjaren als
medicus aan proeven op KZ-gevangenen had deelgenomen, was het hem onder
bepaalde omstandigheden wel degelijk mogelijk na de bevrijding een regulier
burgerbestaan op te bouwen.
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Er zijn uiteraard ook verschillen tussen de roman van Ferron en de historische
werkelijkheid. Zo vindt men in de bronnen geen equivalente personen voor de
individuele gevangenen die in De keisnijder van Fichtenwald het kamp bevolken.
Ook de familie Benda moet op het konto van Ferron gesteld worden. Niet anders is
het gesteld met de persoonlijke strijd tussen Göring en Himmler, zogezegd tussen
de Luftwaffe en de SS, die in de optiek van Ferron een concurrerende luchtmacht in
Nazi-Duitsland zou willen opbouwen. Ook op dit punt manifesteert zich de
verbeeldingskracht van de auteur. Het duidelijkste verschil met de historische
werkelijkheid is uiteraard het feit dat Jankowsky aan het einde van de oorlog, in
tegenstelling dus tot Rascher, niet geëxecuteerd wordt. Als redder van een belaagde
joodse familie wordt hij door de Amerikaanse bevrijders gevierd en in ere hersteld.
Over de mogelijke redenen voor deze afwijkingen is zeker discussie mogelijk, maar
op deze plaats volstaat de vaststelling dat men op grond van het overgeleverde
bronnenmateriaal een intrigerende hypothese kan ontwikkelen met betrekking tot de
actual intentions van Ferron. Het blijkt namelijk dat men zijn Keisnijder van
Fichtenwald als een sleutelroman kan lezen die de lezers direct terugvoert naar
Dachau tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het waanzinsprotocol van een SS-kamparts
Wanneer men de in het voorgaande toegelichte historische achtergronden níet kent,
is het uiterst gecompliceerd vat te krijgen op de realiteit die in De keisnijder van
Fichtenwald wordt opgeroepen. Door een meervoudig en onbetrouwbaar
vertelperspectief, als ook door een groteske vertekening van de gebeurtenissen wordt
de referentialiteit van de tekst danig ondermijnd. In de ogen van veel onderzoekers
blijft daardoor een groot aantal vragen open en is het in het bijzonder moeilijk te
bepalen of Friedolien en Jankowsky nu als dader of als slachtoffer gezien moeten
worden, of ze actieve nazi's dan wel meelopers zijn. Legt men evenwel de
levensgeschiedenis van Sigmund Rascher en de gebeurtenissen in Dachau tijdens de
oorlogsjaren over de roman van Ferron, dan vallen er ineens veel dingen op hun
plaats. Tegelijkertijd worden de belangrijkste bevindingen van mijn eerste artikel
over De keisnijder van Fichtenwald, dat als gezegd op een tekstinterne leesstrategie
berust, in grote lijnen bevestigd.
Het feit dat men Jankowsky als de fictieve tegenhanger van Sigmund Rascher kan
beschouwen, impliceert in de eerste plaats dat Ferron met hem een Nazitäter van het
ergste soort tot de protagonist van zijn roman gemaakt heeft. De vele parallellen met
Rascher spreken in dit opzicht voor zichzelf en zij ontnemen de woorden waarmee
Jankowsky zich vrijpleit (‘Ik ben een verzetsstrijder die de gevangeniscel van binnen
gezien heeft.’54) en de schuld van zich afwijst (‘Welbeschouwd kan men wel stellen
dat er eigenlijk niets gebeurd is.’55) iedere overtuigingskracht. Jankowsky en Rascher
versmelten in een mate dat men uiteindelijk niet meer om de beschul-
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diging van Friedolien heen kan. Op zeker moment vallen hem naar eigen zeggen de
schellen van de ogen en hij onderkent dan dat Fichtenwald ‘het slachthuis van de
zwarte orde [= de SS]’ is56. Friedolien stelt in dat verband dat er bloed aan de handen
van de kamparts kleeft, letterlijk zelfs: ‘Ik zag opeens het bloed van tussen zijn
vingers op de grond druipen.’57 De morele én juridische verantwoording voor de
misdaden op Fichtenwald moet dan ook zonder enig voorbehoud bij Jankowsky
gelegd worden. Of men bereid is hem daarnaast - zoals hij dat immers zelf doet - als
slachtoffer te zien, hangt af van de vraag of men geloof wenst te hechten aan zijn
omstandige zelfbeklag, dat uiteraard met een duidelijk eigenbelang verbonden is.
In de tweede plaats ondersteunt het feit dat zo veel karaktertrekken van Rascher
op Friedolien zijn overgegaan de veronderstelling dat deze als een afsplitsing van
Jankowsky gezien moet worden. Het heeft er alle schijn van dat laatstgenoemde zijn
herinneringen aan de tijd in Dachau op een ingebeelde figuur projecteert. Maar een
blijvend en bevrijdend effect heeft dat niet, want Friedolien laat Jankowsky ook ná
de bevrijding van het concentratiekamp door de Amerikanen niet met rust:
Als ik dan tenslotte, met hevig bonzend hart, toch ontwaak, dan is het of
een koude wind door mijn botten jaagt en die verrekte Friedolien als
Moeder de Gans aan mijn voeteneind zit en maar blijft vertellen, blijft
vertellen. Licht wil het dan niet meer worden, al hoor ik vaag en ver weg
al het opgewonden geschreeuw van de baseballspelers. Voor mij blijft het
nacht en Friedolien misbruikt het geschreeuw door te zeggen: ‘Weet je
nog wel, Jankowsky, herinner je je het geraas en getier nog?’ Maar ik weet
van niets, echt niet. Ik heb niets gedaan en ga van mijn voeteneind en ga
uit mijn hoofd.58
Het is tegen deze achtergrond verleidelijk nog één keer terug te grijpen op hetgeen
Ferron zelf over zijn roman gezegd heeft. Het is namelijk opvallend dat ook hij de
authenticiteitswaarde van Jankowsky in de fictionele realiteit van de roman hoger
waardeert dan die van Friedolien. In tegenstelling tot laatstgenoemde heet het met
betrekking tot de kamparts: ‘Ja, die bestaat, die bestaat echt.’59 Ook suggereert hij
dat Friedolien een projectie is van Jankowsky, die ‘zijn schuldige gevoelens probeert
weg te schrijven in die jongen. Het is een volkomen verwisseling van identiteit, zoiets
wilde ik gewoon.’60 Deze uitspraken sluiten naadloos aan bij de centrale conclusies
van de voorgaande analyse van De keisnijder van Fichtenwald en zo is er dus sprake
van een opmerkelijke congruentie tussen de tekst van de roman, de historische
werkelijkheid waarnaar die verwijst en de werkexterne uitingen van Ferron.
Hoe moet de roman nu geïnterpreteerd worden? Deze vraag is vanzelfsprekend niet
in de absolute zin des woords te beantwoorden.61 Om te beginnen moet de aard van
de interpretatie waarnaar men streeft bepaald worden. Gaat het om een
Gesamtbedeutung, zoals in het geval van een betekeniskern, of is het slechts de
bedoeling een deelaspect van een werk te duiden? Daarnaast is het van wezenlijk
belang welke interpretatietheorie men hanteert. Het maakt een groot verschil of men
bij-
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voorbeeld een psycho-analytische, een ideologiekritische of een mentaliteitshistorische
interpretatie nastreeft. Het is daarom goed te expliciteren hoe de interpretatie van De
keisnijder van Fichtenwald die hier wordt voorgestaan theoretisch verankerd is.
Welnu, deze intepretatie moet gezien worden in het perspectief van het Modest Actual
Intentionalism en zij is compatibel met de structuralistisch-hermeneutische lezing
van de roman die ik in mijn eerder genoemde artikel gepresenteerd heb.
Tegen deze achtergrond kan De keisnijder van Fichtenwald opgevat worden als
het fictieve waanzinsprotocol van de beruchte oorlogsmisdadiger Sigmund Rascher,
die bij Ferron onder de naam Jankowsky voortleeft. Hij heeft het contact met de
werkelijkheid verloren en geeft een vervormd en volstrekt subjectief beeld van de
gebeurtenissen in Dachau. Met name ook in de aanvankelijke uitingen van zijn alter
ego Friedolien wordt duidelijk hoezeer zijn denken door verdringingsmechanismen
en een Verharmlosung, het bagatelliseren van zijn eigen functioneren in het
concentratiekamp bepaald wordt. Friedolien doet zich voor als slachtoffer, bekeerling
en iemand die schijn en werkelijkheid niet meer uit elkaar weet te houden, maar deze
rollen kunnen zijn sadisme en antisemitisme, zijn onvermogen tot empathie en de
afwezigheid van iedere morele zelfreflectie op de keper beschouwd niet verhullen.
In de persoon van Jankowsky-Friedolien ontpopt Rascher zich op die manier tot een
schizofrene en psychopathische seriemoordenaar, die zich in verschillende identiteiten
verliest en uiteindelijk ook zelf verstrikt raakt in een netwerk van ideologisch bepaalde
waanideeën.
Daarmee is binnen het hier gehanteerde onderzoekskader het belangrijkste gezegd,
maar er zijn nog twee aspecten die nadere aandacht behoeven. In het voorhanden
onderzoek heet het regelmatig dat de zijnsstatus van de empirische wereld in de
Keisnijder van Fichtenwald geproblematiseerd wordt. Wanneer men de roman in
een postmodern perspectief plaatst, zou men dat inderdaad zo kunnen zien. Maar er
is met het oog op de in deze bijdrage blootgelegde historische contekst een andere
lezing van de roman denkbaar, die het bestaan van een objectieve werkelijkheid
nadrukkelijk níet ter discussie stelt. Dat de realiteit in de formuleringen van
Jankowsky-Friedolien haar coördinaten lijkt te verliezen vindt namelijk een eenduidige
verklaring in het verwrongen en gemankeerde perspectief van deze gespleten
persoonlijkheid. Zijn vertekende blik zegt in dat verband dan ook weinig over het
wezen en de kenbaarheid van de wereld, maar eerst en vooral iets over deze persoon.
Het procédé dat Ferron toepast is zeker niet uniek, want er zijn hem óók in de
Nederlandstalige literatuur veel auteurs voorgegaan die protagonisten aan het woord
laten die om welke reden dan ook geen vat kunnen krijgen op de werkelijkheid
waarmee zij geconfronteerd worden. Te denken valt in dit verband aan Arnold Cleever
in W.F. Hermans ‘Paranoia’ (1953), aan de jonge bankier Olivier in Vestdijks Een
moderne Antonius (1960) of aan Victor de Rijckel in Hugo Claus' De verwondering
(1962).
De uiteenzettingen over Sigmund Rascher illustreren hoeveel research er in De
keisnijder van Fichtenwald steekt en geven een goede indruk van de documentaire
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werkwijze van Ferron. Tegelijkertijd kan men zich afvragen waarom de auteur de
concrete historische achtergronden van zijn roman nimmer geopenbaard heeft. Het
antwoord op deze vraag moet denkelijk gezocht worden in het feit dat de morele
posities diffuus blijven zolang de figuur van Sigmund Rascher ongenoemd blijft.
Als lezer wordt men door het consequent volgehouden ik-perspectief in de
gedachtenwereld van Jankowsky-Friedolien opgenomen. Uiteraard blijft er
wantrouwen bestaan, maar zou het niet tóch denkbaar zijn dat Friedolien en
Jankowsky gelijk hebben, dat eerstgenoemde weinig meer dan een meeloper is en
de tweede inderdaad de filosemiet die hij zegt te zijn? Aan dit soort overwegingen
komt een abrupt einde wanneer achter Jankowsky-Friedolien de persoon van Rascher
opdoemt. Dan ziet men in de kamparts en de SS-bewaker eerst en vooral de Nazitäter
die in de historische werkelijkheid zo veel mensen op zijn geweten heeft. Met de
moreel diffuse posities is het op datzelfde moment gedaan en men moet als lezer
concluderen dat men zich in slaap heeft laten sussen door een weefsel van hele en
halve leugens, van verzonnen identiteiten en steeds wisselende rollen. Maar niet
alleen de lezer heeft zich door de mooie woorden van de literaire antipode van Rascher
laten verschalken. Datzelfde geldt voor Captain John Harvey Roth, de Amerikaanse
legeroverste die de directeur van Fichtenwald in ere herstelt. Er is, zo lijkt Ferron
met andere woorden te zeggen, waakzaamheid geboden wanneer de dragers van een
misdadig politiek systeem achteraf de schone schijn ophouden.
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(Con)tekst en commentaar
Zes wetenschappelijke publieksedities vergeleken
Britt Kennis en Matthijs de Ridder (Universiteit Antwerpen)
Abstract
Based on a critical review of six recently published scholarly editions, this
article assesses the present state of scholarly editing, or more precisely
of popular print editions. A recent trend seems to be a shift towards
editions-as-narratives that focus on ‘telling the story behind the text’ by
means of contextualisation. Despite the undeniable importance of generally
accepted guidelines, the cases that are being discussed show that the
practice of scholarly editing calls for an individual approach rather than
a standardized approach. ‘The’ universally valid scholarly editing method
simply does not exist. Therefore, the most convincing and ‘complete’ text
editions are those that place the art of scholarly editing in a larger research
context.
Er zijn weinig wetenschappelijke disciplines die zich nog uitvoerig bezighouden met
de vragen die ooit aan de basis lagen van hun ontstaan. Ook in de literatuurwetenschap
ligt de nadruk allang niet meer op de klassieke filologie, maar goed
editiewetenschappelijk onderzoek, de moderne variant van de aloude filologie, blijft
desondanks een voorwaarde voor haar bestaan. Zonder betrouwbare teksten begint
een literatuurwetenschapper immers niets.
De editiewetenschap kampt echter vaak met een wat stoffig imago. Het is gepriegel
op de vierkante millimeter, of - in net iets minder charmant Nederlands kommaneukerij. Details kunnen evenwel van groot belang zijn, zoals we al meerdere
malen hebben mogen vaststellen in onze eigen editiepraktijk. In Paul van Ostaijens
Bankroet jazz (ca. 1921) bleek in de enige editie die er tot dan toe van deze
overgeleverde tekst bestond bijvoorbeeld een cruciale scène op de verkeerde plek te
staan, een vergissing die de interpretatie van het filmscenario gevoelig beïnvloedt.1
Ook Louis Paul Boons veelgelezen bandietenroman De bende van Jan de Lichte
(1957) liet
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zich in de vele drukken die er door de jaren heen van verschenen zijn niet zonder
problemen lezen. Op twee plaatsen situeert de schrijver het verhaal namelijk in 1749,
terwijl de bende al in 1748 ontbonden werd.2 Hoewel deze fout een goed begrip van
de tekst bemoeilijkt, is dat maar een klein mankementje in vergelijking met de passage
van maar liefst twintig regels die tot Boons grote ongenoegen uit de eerste druk van
De voorstad groeit (1943) is verdwenen.3 Dankzij dit onderzoek zijn deze teksten
beschikbaar in betrouwbare leesedities.
Ondanks het onomstotelijke belang van de editiewetenschap bestaan er veel
verschillende opvattingen over hoe een goede editie er uit moet zien, welk publiek
ze moet dienen, welke uitvoerigheid ze moet betrachten en welke scope het onderzoek
mag omvatten. Alleen al om economische redenen lijken de dagen van de
historisch-kritische editie op papier geteld. Daarvoor in de plaats komen elektronische
edities die meer en meer mogelijkheden bieden en steeds gebruiksvriendelijker
worden.4 Terwijl de nog jonge digitale tak van de editiewetenschap voorlopig nog
vooral een groep van specialisten bedient, worden er tal van wetenschappelijk
onderbouwde edities op de markt gebracht die gericht zijn op een groter publiek.
‘Het gaat goed met het vakgebied’ opent Charlotte Cailliau dan ook haar bijdrage
aan ‘Trends en thema's in de editiewetenschap’ (Verslagen en mededelingen van de
KANTL 119 (2009), 2).5 Zij verwijst daarmee naar het aantal edities dat verschijnt,
de wetenschappelijke betrouwbaarheid van die edities en de groei van de
editiewetenschap als discipline. Tegelijkertijd stipt ze echter een aantal zeer terechte
problemen van de (publieks)editie aan. Wie maakt immers deel uit van het ‘brede
publiek’? Wie is de ‘geïnteresseerde lezer’? Dit blijken moeilijk te beantwoorden
vragen, al zijn ze cruciaal voor de editeur. Welke vorm een editie zou moeten
aannemen is natuurlijk afhankelijk van de te editeren tekst, maar editeurs dienen ook
in toenemende mate rekening te houden met ‘de’ lezer, omdat boeken nu eenmaal
een concreet doelpubliek moeten dienen. In de praktijk worden wetenschappelijke
edities vooral gebruikt door literatuuronderzoekers en editeurs, maar de resultaten
van het onderzoek zijn interessant voor een veel grotere groep van lezers. Cailliau
pleit dan ook voor de hybride editie, bestaande uit een papieren en een digitaal deel,
die naast elkaar bestaan en elkaar aanvullen. Zo'n hybride editie is dus gericht op
een publiek van geïnteresseerde lezers (papieren editie) én specialisten (elektronische
editie).6 In de toekomst zullen hybride edities - zowel het Verzameld werk van Louis
Paul Boon (www.lpbooncentrum.be/verzameldwerk) als de Volledige werken van
W.F. Hermans (www.wfhermansvolledigewerken.nl) zijn daar vormen van ongetwijfeld steeds belangrijker worden als ultiem compromis tussen het streven om
het volledige ontstaansproces, inclusief de varianten in kaart te brengen, exhaustieve
primaire en secundaire bibliografieën te publiceren, annotaties te verzorgen en
ondersteunend beeldmateriaal ter beschikking te stellen en de vraag naar handzame
handelsedities.7 Dat betekent dat de moderne editeur zich niet meer alleen tot zijn
vakgenoten richt, maar ook en misschien wel nadrukkelijker tot het ondefinieerbare
grote publiek.
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Ook Fabian Stolk pleit in zijn bijdrage aan hetzelfde nummer van Verslagen en
mededelingen van de KANTL8 voor een editiewetenschap die zijn best doet om (een
groot publiek) te overtuigen. Daarvoor is het volgens hem noodzakelijk om gedurfde,
prikkelende edities te maken die een compleet verhaal vertellen. Elke tekst schept
immers zijn eigen voorwaarden en Stolk concludeert daar terecht uit dat er ‘geen
tijdloos tekstideaal als vastliggend fundament van of format voor edities [bestaat],
noch is er een realiseerbaar ideaal van een objectief vaststelbare tekst’. Hij pleit voor
een doordachte aanpak per geval en wijst in dat verband ook nadrukkelijk op het
belang van het commentaar. Een tekst staat immers niet op zich. De totstandkoming,
de uitgave, de receptie, de bestudering, al deze elementen spelen een rol in het bredere
‘verhaal’ van een tekst en het is dat verhaal - gevat in het commentaar - dat voor een
groot deel de gehanteerde editieprincipes bepaalt.
De door Caillau en Stolk geschetste evolutie naar een meer op het ‘brede publiek’
gerichte en een sterk betogende of verhalende editiewetenschap lijken inderdaad
twee van de belangrijkste trends in de recent verschenen publieksedities te zijn. In
dit artikel willen we een kritisch overzicht geven van zes wetenschappelijk
gefundeerde tekstuitgaven die in 2009 en 2010 verschenen en die samen een beeld
geven van de stand van de editiewetenschap voor zover die zich met publieksedities
bezighoudt. Het gaat hier dus om edities die niet louter tot doel hebben om teksten
beschikbaar te maken, zoals bijvoorbeeld de online bibliotheek dbnl.org die nauwgezet
een welbepaalde bestaande uitgave weergeeft, maar om edities die met het oog op
een specifiek publiek een tekst of een tekstcorpus willen ontsluiten. Omwille van
onze eigen betrokkenheid en vanwege hun work-in-progress-karakter bleven de twee
grote editieprojecten van dit moment - het Verzameld werk van Louis Paul Boon,
uitgevoerd door het Louis Paul Boon-documentatiecentrum van de Universiteit
Antwerpen en het Volledig werk van W.F. Hermans, uitgevoerd door het
Huygensinstituut - buiten beschouwing.

Mijmeringen
Van de hier behandelde edities is Mijmeringen van Caesar Gezelle, bezorgd door
Johan van Iseghem, ongetwijfeld de meest klassieke. De inzet van deze uitgave is
geen andere dan het publiek maken van de voorheen ongepubliceerde Mijmeringen.
Hoewel de editeur in de eerste paragraaf van de ‘Verantwoording’ uiteenzet wat het
belang is van het onderhavige manuscript en hij aangeeft welke groepen van
onderzoekers baat zouden kunnen hebben bij de publicatie ervan, doet hij zelf geen
poging om zijn editorische arbeid onderwerp te maken van een breder opgevatte
analyse. Veel meer dan dat deze Mijmeringen nieuwe biografische informatie
opleveren over Caesar Gezelle en zijn verhouding met zijn beroemde familie (waarvan
behalve Guido Gezelle ook Stijn Streuvels deel uitmaakte), dat volkskundigen er
opmerkingen vinden over devotie en feesten in de late jaren 1920
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en dat taalkundigen hun hart kunnen ophalen aan de discussies over het Vlaams
versus het algemeen Nederlands leert de lezer niet uit de verantwoording. De analyse
van deze teksten wordt nadrukkelijk overgelaten aan onderzoekers van allerlei
pluimage. De taak van de editeur bestaat in dit geval uit het zorgvuldig beschrijven
en bezorgen van het manuscript.
In die zin is er niet veel af te dingen op deze editie. Zeker door de toevoegingen
van talloze verklarende en becommentariërende voetnoten heeft Van Iseghem de
tekst voor de moderne lezer toegankelijk gemaakt. Toch zou men zich kunnen
afvragen of de ambities van een dergelijke editie niet groter zouden moeten zijn.
Natuurlijk, er is een beperkt publiek dat, al dan niet via de omweg van zijn dichtende
oom Guido, geïnteresseerd is in het leven en het werk van Caesar Gezelle, maar het
valt te vrezen dat dit boek erg weinig weerklank zal vinden buiten die beperkte kring
van specialisten.
De vraag is verder of het wel zo waarschijnlijk is dat volks- en taalkundigen deze
uitgave zullen betrekken in hun onderzoek. Niets is uitgesloten, maar de teksten die
hier worden gepresenteerd - hybride egoteksten van een auteur die op zich al in de
marge van de literatuurgeschiedenis te situeren valt - zijn zo obscuur dat de loutere
ontsluiting ervan niet automatisch belangwekkend is. Dit is het soort tekst dat geen
- om een wat vaag begrip te gebruiken - intrinsieke literaire of documentaire waarde
in zich draagt. Daarmee is uiteraard niet gezegd dat de teksten niet belangrijk zouden
zijn, maar ze zijn het wel alleen vanuit een of meerdere welbepaalde gezichtspunten.
De tijd voor een dergelijke statische opvatting van de editiewetenschap lijkt voorbij.
Zeker als de uitgave van een tekst niet automatisch een heel onderzoeksveld opent,
is het aan de editeur om zijn onderzoek te presenteren als een verhaal waarin de editie
een onderdeel vormt van een breder tekstanalytische, contextuele, of biografische
analyse. Aangezien elke editie ook een vorm van interpretatie in zich draagt9 - Van
Iseghem geeft deze Mijmeringen bijvoorbeeld een heel dienende functie - is het ‘ten
nutte’ maken van een editie niet iets wat zonder meer kan worden uitbesteed.

Maurice Gilliams in Contact
De kwestie die centraal staat in Maurice Gilliams in Contact (1934-1937) van Liesbeth
van Melle is vanaf het begin duidelijk. In deze uitgave ontsluit Van Melle namelijk
een deel van het oeuvre van Gilliams dat door de schrijver zelf niet werd opgenomen
in zijn literaire testament Vita brevis (1975-1978). Mede daardoor bleven de kritieken
die Maurice Gilliams publiceerde in het bibliografisch periodiek Contact van 1934
tot 1937 nagenoeg onbekend. Dit terwijl deze vroege kritieken, zo betoogt Van Melle
in haar inleiding, inzicht verschaffen in de poëticale evolutie van Gilliams'
schrijverschap.
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Hoewel Contact eigenlijk een louter promotionele en publicitaire functie had, nam
Gilliams zijn taak als criticus zeer serieus. Hij ontleedde de boeken die hij ter
bespreking aangeboden kreeg vanuit zijn eigen poëticale visie, zonder daarbij rekening
te houden met de gangbare literatuuropvattingen in het interbellum. Bovendien
vertonen de Contact-bijdragen volgens Van Melle opvallende parallellen met de
literatuuropvattingen van de latere, veel bekendere Gilliams. Voor de ontwikkeling
van het schrijverschap lijken deze kritieken dus onontbeerlijk. Van Melle concludeert
zelfs dat ‘de auteur [Gilliams] nooit meer zo onomwonden zijn mening over
andermans werk zou neerschrijven’. Misschien wel omdat de inleiding zo informatief
is, roept zij ook een aantal vragen op. Wat was bijvoorbeeld de reactie van Gerard
Walschap op de zeer kritische bespreking van Celibaat? En hoe was de verhouding
tussen beide schrijvers toen en later? Over die verhouding zijn immers enkele
(polemische) bijdragen verschenen, onder meer een van Van Melle zelf, maar daar
wordt vreemd genoeg niet of slechts zijdelings naar verwezen.10 En hoe komt het
eigenlijk dat Gilliams zoveel vrijheid kreeg van de redactie van Contact en hoe stond
die redactie tegenover de soms wel erg kritische en tegendraadse recensies van
Gilliams? Het zijn vragen die alleen maar kunnen ontstaan naar aanleiding van deze
editie,11 maar het feit dat ze niet worden beantwoord, toont aan dat deze uitgave
aanleiding had kunnen zijn voor een veel breder verhaal over Gilliams' schrijverschap
en zijn positie in het literaire landschap.
Daarnaast is het jammer dat Van Melle zich bij de selectie van de teksten
hoofdzakelijk heeft gebaseerd op Firmijn van der Loos' Gilliams-bibliografie. Alleen
de bijdragen met de signatuur van Gilliams zijn opgenomen. Dat is op zich een
legitieme keuze, maar dit zou ook het moment bij uitstek zijn geweest om - al was
het maar in de vorm van een bibliografisch overzichtje achteraan - hypotheses te
formuleren over bijdragen die mogelijk of zelfs waarschijnlijk van de hand van
Gilliams zijn. In een studie-editie als deze, waarin plaats is voor een variantenapparaat,
is zo'n overzicht voor de Gilliams-studie eigenlijk onontbeerlijk. Dat neemt natuurlijk
niet weg dat Van Melle met Maurice Gilliams in Cantact (1934-1934), voor
onderzoekers, studenten en geïnteresseerde lezers een interessante bijdrage heeft
geleverd aan de Gilliams-studie en aan de Nederlandse literatuurstudie tout court.

De Hollandsche natie
Datzelfde kan gezegd worden van de editie van J.F. Helmers' De Hollandsche natie
van Lotte Jensen (Vantilt 2009). Alleen al vanwege het feit dat dit patriottische
gedicht van Helmers al geruime tijd niet meer te verkrijgen was, is deze nette
studie-editie een aanwinst voor iedereen die geïnteresseerd is in de Nederlandse
literatuurgeschiedenis.
De editie stoelt op degelijke, klassieke wetenschappelijke principes, maar ze is
tegelijkertijd ook behoorlijk vrijmoedig. Jensen schrikt er namelijk niet voor terug
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om een - weliswaar gemarkeerde - composiettekst te presenteren; een mengeling van
twee versies, hetgeen in de editiewetenschap doorgaans als een groot taboe geldt.
Elf passages die uit de eerste druk uit 1812 waren geweerd omwille van de censuur
van het napoleontische bewind zijn in deze editie cursief in de lopende tekst geplaatst.
Een moedige en nuttige beslissing, want - zoals Jensen aangeeft in de
‘Verantwoording’ - ze bieden een zeldzaam inkijkje in de censuur van die dagen.
Zondigen tegen de editieprincipes - opname van de elf geschrapte passages in voetnoot
of in bijlage zou immers gangbaarder zijn geweest - maakt die kwestie onmiddellijk
inzichtelijk.
Helaas is deze editie iets klassieker van opzet in die zin dat ze de editorische
onderzoeksresultaten in de commentaar niet uitvoerig instrumentaliseert - e.g. voorziet
van een op de uitkomsten van het editorische onderzoek gebaseerde interpretatie.
De censuurkwestie die de ontstaansgeschiedenis tekent en de maatschappelijke
relevantie van het gedicht reveleert, wordt zelfs redelijk karig belicht. De lezer wordt
doorverwezen naar publicaties waarin de kwestie al uitvoerig werd behandeld. Dat
is op zich een valabele keuze. Het heeft weinig zin om onderzoek dat al bestaat nog
eens dunnetjes over te doen. Maar deze kwestie heeft veel meer belang voor de editie
dan nu wordt aangegeven. Op p. 23 van de inleiding staat bijvoorbeeld te lezen dat
ook de openingsverzen ‘ongetwijfeld’ zijn aangepast onder invloed van de censuur.
Die opmerking blijft enigszins in het luchtledige hangen, omdat Jensen vervolgens
overgaat naar een ander onderwerp en er ook in de verantwoording niet meer op
terugkomt. De impliciete conclusie luidt echter dat behalve de elf geschrapte passages
wel meer delen van het gedicht te lijden hebben gehad onder (of in esthetisch opzicht
misschien wel gewonnen hebben bij) de censuur. Maar in het ene geval (de geschrapte
passages) is dat dus wel, en in het andere geval (varianten) is het geen argument om
rekening te houden met de in de tweede druk uit 1814 opgenomen ‘oorspronkelijke
versie’. Dat levert wel een onbevredigend resultaat op. Hoe nuttig de toevoeging van
de geschrapte passages ook is en hoezeer dit soort vrijmoedigheid ook toe te juichen
valt, uit de inleiding blijkt dat er in deze editie een duidelijke keuze voor de
gecensureerde versie (de eerste druk en de ultima manus-versie) of voor de
‘oorspronkelijke versie’ (de tweede druk) had moeten worden gemaakt. Een
uitgebreide bespreking van de varianten tussen de eerste druk en de ‘oorspronkelijke
versie’ in de voetnoten of in de inleiding had het punt dat Jensen nu heeft willen
maken met de simpele ingreep van de toevoeging van de elf geschrapte passages,
veel gedetailleerder kunnen belichten.
De uitgave als geheel laat overigens ook het belang zien van een grondige
reconstructie én contextualisering van de ontstaansgeschiedenis, het belang dus van
een methode waarin de verschillende vaststellingen (er was censuur, er zijn passages
geschrapt, de oorspronkelijke versie vertoont verder nog andere varianten ten opzichte
van de eerste druk) niet simpelweg naast elkaar komen te staan, maar functioneel
worden gemaakt in een verhaal dat niet alleen over de materiële, maar
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ook over de intellectuele genese van de tekst handelt. Een composiet- of eclectische
tekst kan namelijk te verkiezen zijn boven een klassieke editie, maar daarvoor is een
steviger analyse nodig, zowel van de tekst in zijn context, als van de omliggende
documenten. Vooral de uitvoerige correspondentie tussen Helmers, zijn uitgever, de
drukker en de overheidsinstanties - die wel worden genoemd, maar nauwelijks worden
gebruikt - hadden de argumentatie hier kunnen dienen.

Spiegel en bokswant
Spiegel en bokswant, een onuitgegeven roman van Gaston Duribreux bezorgd door
Tom Sintobin en Pieter Verstraeten is een voorbeeld van een editie die een voorheen
nog weinig bestudeerd deel van de (literatuur)geschiedenis blootlegt. In hun
commentaar geven Sintobin en Verstraeten een vermoedelijk nagenoeg volledig
overzicht van de Nederlandstalige ‘boksromans’ en benadrukken tegelijkertijd dat
Duribreux' roman een bijzondere plaats inneemt in die kleine romantraditie. Spiegel
en bokswant blijkt namelijk de enige psychologische boksroman te zijn. In het oeuvre
van Gaston Duribreux speelt het boek bovendien een belangrijke rol omdat het een
belangrijke stapsteen blijkt te zijn in de ontwikkeling van een eerder realistische
schriftuur met een folkloristisch inslag, naar verhalen met meer psychologische
diepgang. Deze editie levert met andere woorden een flinke bijdrage aan zowel de
studie naar het werk van Duribreux als aan de Nederlandse literatuurgeschiedenis
op zich.
Goede edities, zo bleek ook al in het geval van Gilliams, roepen veel vragen op.
In dit geval blijft de lezer echter niet zitten met vragen over de wereld buiten het
boek, maar met vragen over de tekst zelf. Zo blijft het wat onduidelijk wanneer
Spiegel en bokswant precies is geschreven. Ergens in de jaren 1950 zoals de familie
van de schrijver denkt, of toch eerder in de jaren 1960, zoals het poëticale onderzoek
suggereert? En waarom is deze roman in de lade van de auteur blijven liggen? Het
zijn vragen die als gevolg van het ‘gebrek aan geschreven bronnen’ onbeantwoord
blijven, maar waarvoor de editeurs toch een aantal hypotheses hadden kunnen
formuleren.
Ook de tekstconstitutie roept een aantal vragen op. Zo wordt het bijvoorbeeld niet
duidelijk waarom de editeurs ervoor hebben gekozen om de spelling ‘stilzwijgend’
te moderniseren. Was het de bedoeling om de tekst toegankelijker te maken voor de
hedendaagse lezer, of was het simpelweg een vraag van de uitgever? Beide
overwegingen zijn legitiem en de discussie over het al dan niet herspellen is eindeloos
(cf. infra). Het is echter wat jammer dat er aan die discussie nu een ‘stilzwijgend’
argument wordt toegevoegd, zeker omdat het hier om een relatief jonge tekst gaat.
Problematischer is het dat Sintobin en Verstraeten ook archaïsche woordvormen
hebben gemoderniseerd. Verouderde vervoegingen werden voorzien van een
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hedendaags equivalent en ook zelfstandige naamwoorden en zelfs hele uitdrukkingen
werden gemoderniseerd. Dit zijn op zich al drastische ingrepen, waarvan het maar
de vraag is of ze wel echt nodig zijn, maar het blijkt ook erg moeilijk om hier enige
consequentie in aan te brengen. Dialectvormen bleven namelijk behouden, zo stellen
de editeurs, maar dan is het wel vreemd dat het foutief gebruik van ‘toen’ (in plaats
van ‘dan’) en van bepaalde voorzetsels (‘voor mij’ in plaats van ‘volgens mij’; ‘van’
in plaats van ‘om’) gecorrigeerd werd, hoewel dat toch ook typische dialectische
eigenaardigheden zijn, net als ‘kleerkamer’ (in plaats van ‘kleedkamer’). Belangrijker
is misschien toch wel dat al deze vormen zonder probleem te begrijpen zijn en dat
geldt ook voor de meest drastische ingrepen: ‘van een ander kant’ dat vervangen
werd door ‘anderzijds’ en ‘ondergeschikt doen zijn’ dat werd veranderd in
‘onderworpen’.
Ondanks onze bedenkingen bij een aantal doorgevoerde ingrepen, die evenwel
keurig in een lijstje worden opgesomd en dus controleerbaar zijn, hebben we hier te
maken met een heel mooi voorbeeld van een betrouwbare en relevante leeseditie,
die in haar geheel - als ‘verhaal’ - interessant is voor zowel wetenschappers als een
breed leespubliek.

Verzameld werk, Jotie T'Hooft
Dat een editie niet altijd een venster op een groter deel van de literatuurgeschiedenis
hoeft te vormen om een relevant verhaal te vertellen, bewijst het Verzameld werk
van Jotie T'Hooft, bezorgd door Marie Lesy. In zekere zin is dit zelfs een heel
introspectieve editie, maar dat is ze wel met een heel welbepaalde reden. Het
uitvoerige onderzoek dat aan deze editie is voorafgegaan, wees namelijk uit dat er
niet alleen nog veel ongepubliceerd werk bestond van de jonggestorven
publiekslieveling, maar ook dat het gepubliceerde werk - waarvan veel pas na de
dood van T'Hooft openbaar werd gemaakt - vaak drastisch door de toenmalige
uitgevers-annex-tekst-bezorgers onder handen was genomen. Het aldus populair
geworden werk stond in een aantal gevallen behoorlijk ver van de oorspronkelijke
manuscripten.
Elke tekst vraagt om zijn eigen editie. Dat geldt in optima forma voor het oeuvre
van Jotie T'Hooft dat in het verleden vaak met de nodige sensatiebelustheid op de
markt werd gebracht. Vooral het korte leven van de romanticus die lustig
experimenteerde met drank en drugs voedden de belangstelling voor zijn werk,
waardoor dat werk zelf - de teksten op zich - al te vaak uit beeld verdwenen. Het
publiek zwolg aan de hand van de gedichten van T'Hooft in zijn eigen ‘junkieverdriet’
en de literatuurbeschouwing keerde zich niet zelden om dezelfde reden van deze
poëzie af.
Een tekst is nooit alleen een tekst. In dit geval was een heel oeuvre gekleurd door
een merkwaardige receptie- én publicatiegeschiedenis. Het gaat misschien te ver om
die voorgeschiedenis te kwalificeren als een grote zetfout, maar het is een
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facet van het werk waar een editeur rekening mee moet houden. Er leven immers
verwachtingen die niet noodzakelijk door het beschikbare bronnenmateriaal bevestigd
hoeven te worden. Een kritische leeseditie zal onherroepelijk een andere gedaante
van de dichter onthullen. Marie Lesy heeft zich zeer bewust getoond van dit tamelijk
unieke probleem en heeft haar verhaal over Jotie T'Hooft - een verhaal dat louter
over de schrijver T'Hooft handelt - in deze editie verteld door het uitdrukkelijk niet
te vertellen. In haar kordate tekstverantwoording pleit zij er op overtuigende wijze
voor om het werk na al die jaren van sensatiebeluste mythevorming voor zichzelf te
laten spreken, ‘omdat het werk van de schrijver belangrijker geacht mag worden dan
onze nieuwsgierigheid’.
Die keuze levert een behoorlijk radicale editie op waarin geen onderscheid wordt
gemaakt tussen poëzie en proza, noch tussen fictie en non-fictie. Het oeuvre van
T'Hooft trekt zich chronologisch aan het oog van de lezer voorbij. Bovendien heeft
Lesy ernaar gestreefd om de ingrepen tot een absoluut minimum te beperken. Ook
die keuze wordt beïnvloed door het feit dat enkele van haar voorgangers het principe
hanteerden dat T'Hooft ‘taalkundig zeer zwak’ was. Zijn recalcitrante spelling ging
zo verloren, al won hij aan grammaticale accuratesse. Lesy maakt met die verbeterdrift
komaf door alleen in te grijpen daar waar de tekst anders onbegrijpelijk zou zijn. Dat
betekent dat ook de dt-fouten zijn blijven staan, een keuze die in deze gedurfde editie
wellicht consequent te noemen valt, maar verder weinig meerwaarde oplevert. Je
zou zelfs kunnen zeggen dat die dt-fouten met name in het proza de aandacht juist
weer van de tekst afleiden. Niettemin is Lesy erin geslaagd om met haar radicaal
minimalistische aanpak een andere visie op Jotie T'Hooft te lanceren en zo de schrijver
een nieuwe kans te geven, los van de wilde verhalen die hem ongetwijfeld ook zijn
roem hebben bezorgd.

Dichter en boer
Een omgekeerde beweging wordt gemaakt in Dichter en boer. Hubert Korneliszoon
Poot, zijn leven zijn gedichten, een becommentarieerde bloemlezing van Riet
Schenkeveldvan der Dussen. Poot wordt hier namelijk niet zo getrouw mogelijk en
al helemaal niet zo compleet mogelijk aan de lezer voorgesteld, maar zo aantrekkelijk
mogelijk. Bleek het wegens de voorgeschiedenis in de Jotie T'Hooft-editie
noodzakelijk om de dichter tegen zijn eigen mythe in bescherming te nemen door
rücksichtslos terug te gaan naar de bronnen, dan achtte Schenkeveld het noodzakelijk
om juist wat vrijer met die bronnen om te springen om Poot weer wat leven te
schenken.
Echt principieel komt de editiewetenschap hier misschien niet uit naar voren, maar
het is allerminst vreemd dat deze grote verschillen naast elkaar kunnen bestaan. Elke
editie dient naast een aantal onvervreemdbare uitgangspunten (waarvan
betrouwbaarheid wel de belangrijkste is) immers ook haar eigen praktische en zelfs
performatieve doelen. Dichter en boer is bijvoorbeeld gemaakt met het doel
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om Poot op basis van het decennialange onderzoek van de editrice toegankelijk te
maken voor een zo groot mogelijk publiek.
Schenkeveld ziet in dat streven twee grote problemen opdoemen. Ten eerste is er
het feit dat Poot zeer veel gelegenheidsgedichten heeft geschreven en volgens haar
zal ‘[v]rijwel niemand die allemaal willen lezen’. Als iemand dat ‘om de een of
andere, bijvoorbeeld genealogische reden toch verlangt’ dan kan hij of zij zich, zo
stelt Schenkeveld, wenden tot de DBNL, waar al het dichtwerk te raadplegen valt.
Een uitgave van heel Poots oeuvre levert volgens haar echter een nodeloos dik en
voor nagenoeg iedereen oninteressant boek op. Een tweede struikelblok is de
verouderde spelling, die een woordbeeld oplevert dat de moderne lezer vreemd is.
Voor beide problemen is een oplossing voorhanden. Dichter en boer is een
becommentarieerde bloemlezing waarin Schenkeveld de lezer bij de hand neemt en
op een boeiende wijze door het oeuvre van Poot heen leidt. Men leest Poot als het
ware door de bril van Schenkeveld, maar dat stoort geen moment omdat die bril een
interessante visie biedt. Wie een dichter aan de nevelen van de tijd wil onttrekken,
zal een verhaal moeten vertellen. Het verhaal van Schenkeveld is breed toegankelijk
en slaagt alleen daarom al in zijn opzet.
De oplossing voor het tweede probleem is minder onproblematisch. In haar
ultrakorte verantwoording stelt Schenkeveld zonder enige omhaal: ‘De teksten zijn
om de toegankelijkheid te verhogen in modern Nederlands herspeld en soms minimaal
gemoderniseerd.’ In welke zin de teksten gemoderniseerd zijn, valt jammer genoeg
alleen door middel van filologisch onderzoek te achterhalen. Ook op de vraag waarom
ze precies herspeld zijn, geeft de verantwoording geen antwoord. Wel wordt in de
literatuurlijst verwezen naar Schenkeveld-van der Dussens artikel ‘Schopenhauers
vloek of het probleem van de herspelling’ uit 1999 (Nederlandse Letterkunde 4
(1999), pp. 385-390). De teneur van dat artikel is dat een publiekseditie die niet
herspeld is vaak haar doel voorbij schiet omdat zij een tekst presenteert die voor de
moderne lezer ‘veel vreemder is dan die voor een tijdgenoot was’ (388). Een tekst
in een oude spelling refereert dus aan een context die niet meer de context is van de
moderne lezer en zo de tekst van de lezer vervreemdt. Dat is waar, al zijn daar tal
van argumenten tegenin te brengen. Met elke herspelling en modernisering van een
tekst gaan nuances verloren. Bovendien is het maar de vraag hoe lang de ‘moderne
spelling’ in ons taalgebied actueel blijft en of je op termijn dus niet de ene in onbruik
geraakte spelling door de andere vervangt.
Toch is er iets voor de keuze van Schenkeveld te zeggen. Als je er van uitgaat dat
de dichter verscholen blijft achter een schriftsysteem, is de spelling het kleinste offer
dat je kunt brengen. En zeker voor het doel dat haar bij deze uitgave voor ogen stond,
is dat een te verantwoorden keuze. Overigens corresponderen de overtuigingen van
Schenkeveld hier met de uitgangspunten van de reeks Delta 2.0, waar deze uitgave
deel van uitmaakt. In deze publieksvriendelijke variant van de klassieke Deltareeks
is herspelling van oude teksten regel. Hoewel die regel in andere gevallen mogelijk
tot conflicten kan leiden, staat dit opgelegde principe
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hier niet in de weg van de door Schenkeveld beargumenteerde inherente noodzaak
van haar keuzes.

Conclusie
Een kritisch overzicht van recente publieksedities resulteert vanzelfsprekend in een
vergelijking tussen appelen en peren, knollen en citroenen. Een verzameling kritieken
is niet te vergelijken met de uitgave van een bundel onuitgegeven mijmeringen, een
dergelijk onuitgegeven document is op zijn beurt niet te vergelijken met een
onuitgegeven roman, deze twintigste-eeuwse roman niet met een negentiendeeeuws
gedicht, het vaderlandslievende gedicht in kwestie niet met het oeuvre van een
veelgelezen dichter uit het recente verleden, en het Verzameld werk van deze dichter
niet met een bloemlezing uit het oeuvre van een achttiende-eeuwse poëet.
Zo'n vergelijking maakt echter wel duidelijk dat het moeilijk - zo niet onmogelijk
- is om één bevredigende editietheorie te formuleren. Zowel de uitgavegeschiedenis
als (het ontbreken van) de wetenschappelijke studie naar een auteur spelen een grote
rol in de verantwoording van de editeurs voor de keuzes die zij maken. Alleen in het
specifieke geval van Jotie T'Hooft - dichter van een oeuvre waarmee zowel vroegere
uitgevers als lezers aan de haal zijn gegaan - is een radicale keuze voor een terugkeer
naar de bronnen immers nuttig of misschien wel noodzakelijk. Het werk wordt op
die manier een beetje bij de lezer weggehaald in een poging om de dichter een nieuwe
kans te geven om op zijn eigen voorwaarden - middels de teksten zoals hij ze heeft
geschreven - een nieuw publiek te vinden.
De intentie van Schenkeveld-van der Dussens bloemlezing uit het werk van Poot
staat daar diametraal tegenover, maar is in zichzelf even ‘nuttig’. De lezer heeft in
het geval van Hubert Korneliszoon Poot immers geen behoefte aan een bestraffende
vinger, maar aan een uitnodigende hand. Of het afwijkende schriftbeeld werkelijk
zo'n grote belemmering is voor de moderne lezer of niet valt te betwisten, maar het
punt is dat de kwestie alleen bij Poot zo urgent is dat er een principieel standpunt
over moet worden ingenomen (zij het middels een verwijzing naar een oud artikel):
wil je een groot publiek bereiken, dan dient er te worden herspeld. Waarbij overigens
moet worden opgemerkt dat de relatieve obscuriteit van Poot ook de stelligheid van
het argument vergroot. Zoveel kansen zijn er immers niet om publieksedities van
het werk van deze dichter te bezorgen. De meest economische keuze (zowel in
praktische, financiële als wetenschappelijke zin) wordt in die omstandigheden ook
de geprefereerde keuze.
Feit blijft dat elke editie haar eigen wetten stelt en dat die wetten nooit zo ‘hard’
zijn dat ze kunnen worden veralgemeend voor de hele editiewetenschap. Ook Marita
Mathijsen lijkt naar dat standpunt te zijn geëvolueerd. Ter gelegenheid van het
verschijnen van de vierde oplage van haar handboek Naar de letter (1994) schreef
zij een nawoord getiteld ‘Vijftien jaar Naar de letter’. Daarin staat Mathijsen
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stil bij de door haar voorgeschreven richtlijnen en algemeen geldende editieprincipes
en komt ze tot de conclusie dat die richtlijnen en principes als gevolg van de evolutie
in de editiewetenschap toch enigszins moeten worden gerelativeerd. Zo schrijft
Mathijsen dat ‘de “koninklijke weg” die ik voorstond [...] niet meer de enige die
wetenschappelijk te verantwoorden is’. Bovendien heeft de schrijfster van het
handboek editiewetenschap een flinke dosis pragmatisme toegelaten in haar denken,
vooral daar waar het over het al dan niet herspellen van teksten gaat. ‘Een zin als
“een editie voor wetenschappelijk gebruik dient niet herspeld te worden” zou ik nu
niet meer schrijven’, stelt ze vijftien jaar na dato, om daarna zelfs te concluderen dat
vandaag de dag misschien eerder het tegenovergestelde waar is: ‘ik denk nu dat voor
leesuitgaven en studieuitgaven herspelling en in veel gevallen zelfs hertaling nodig
is.’
Men zou zich kunnen afvragen of er in vijftien jaar zoveel veranderd is aan het
vermogen van een gestudeerd publiek om een tekst in een andere spelling, of een
oudere variant van het Nederlands te begrijpen, dat een dergelijke draai van 180
graden noodzakelijk wordt. Wat Mathijsens nawoord echter vooral duidelijk maakt,
is dat algemeen geldige editieprincipes moeilijk te formuleren zijn. Zo moeilijk dat
Mathijsen moet vaststellen dat sommige hoofdstukken uit haar handboek ‘essentieel
verouderd’, ‘niet meer adequaat’ of zelfs ‘totaal betekenisloos’ zijn geworden. Naar
de letter blijft natuurlijk een belangrijke inleiding voor studenten en (aankomende)
editeurs, maar ze heeft niet meer de sturende werking van weleer, omdat een moderne
editie een gevalstudie is geworden die zich moeilijk laat sturen door een verzameling
statische voorschriften. Dat neemt overigens niet weg dat er nog steeds behoefte is
aan richtinggevende (hand)boeken, maar dan wel boeken met een opener structuur.
Een voorbeeld daarvan is Dirk Van Hulles De kladbewaarders, waarin eerder een
werkhouding wordt voorgesteld dan een set onwrikbare principes. In die zin
verwachten we ook veel van de ‘Handleiding teksteditie’ waaraan onderzoekers van
het Huygensinstituut momenteel werken.
Omdat er niet één algemeen geldige editiewetenschappelijke methode is, zijn de
edities die over de hele lijn overtuigen de uitgaven waarin de editie in een ruimer
onderzoek wordt geplaatst. Edities, dus, waarin het editiewetenschappelijke
commentaar niet meer te scheiden valt van het onderzoek naar de schrijverspoëtica,
de intertekst, de kritiek, de institutionele omkadering en de literairhistorische en
maatschappelijke context. De moderne editeur is met andere woorden een complete
literatuurwetenschapper die tegelijkertijd op een betrouwbare manier teksten ontsluit
voor onderzoekers en lezers én zijn op basis van het uitgebreide onderzoek gebaseerde
visie op de tekst ontvouwt.
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Recensies
Hadewijch, Liederen. Ed. Veerle Fraeters & Frank Willaert, Groningen:
Historische uitgeverij, 2010 (tweede druk). Met een reconstructie van de
melodieën door Louis Peter Grijp. Met vier cd's. - 455 p. ISBN
978-90-6554-478-0.
Hadewijch, Liefdesliederen. Vert. Jan Kuijper, met een nawoord door
Rosita Steenbek, Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep, 2010
- 155 p. ISBN 978-90-253-6730-5.
Met de wetenschappelijke editie van Veerle Fraeters en Frank Willaert en de vertaling
van Willem Kuijper zijn er twee uitgaven van Hadewijchs 45 liederen beschikbaar
die nauwelijks meer van elkaar zouden kunnen verschillen in doel, beoogd publiek,
opbouw, inhoud en ook omvang. Toch gaan zij over hetzelfde oeuvre, eenmaal op
de titelpagina ‘liederen’ genoemd en eenmaal ‘liefdesliederen’. Aangezien beide
kort na elkaar zijn verschenen, de vertaling een jaar later dan de eerste druk van de
editie, lijkt de vraag gerechtvaardigd of een pure vertaling alleen überhaupt nog nodig
is. De editie levert die toch ook. Wat bieden dus beide boeken?
De uitgave van Willaert en Fraeters is het eerste deel van de (toekomstige) complete
editie van Hadewijchs oeuvre. In de inleiding geven de auteurs de nodige informatie
over Hadewijchs leven en werk, met een heldere uitleg van Hadewijchs concept van
de minnemystiek. De overlevering, de vorm en de inhoud van haar liederen, waaronder
ook de invloed van het hoofse minnelied, worden beschreven, waarbij de auteurs en dat is nieuw - uitgaan van handschrift A, dat de oudste bron blijkt te zijn.
Inhoudelijk springt bij de uitleg vooral één aspect in het oog, namelijk de manier
waarop Hadewijch zich in de liederen als leidster van een kring gelijkgezinden
profileert. De auteurs laten zien dat Hadewijch vooral respect heeft verworven omdat
ze iedere dag dezelfde figuurlijke weg gaat die ze haar publiek aanraadt om te gaan.
Hadewijch is gelijke en meerdere in één persoon en wordt als zodanig geacht, wat
voor een middeleeuwse vrouw als uitzonderlijk beschouwd mag worden. Het komt
niet vaak voor dat een vrouw met een dergelijk zelfbewustzijn haar toehoorders
aanstuurt om bepaalde keuzes te maken; in de Nederlanden zien we dat pas weer bij
Anna Bijns gebeuren, maar dan in een totaal andere context.
Op de inleiding volgt de editie. Steeds is naast de Middelnederlandse
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tekst de moderne vertaling afgedrukt. De auteurs hebben er opzettelijk voor gekozen
om de inhoud zo goed en leesbaar mogelijk weer te geven, zonder in hun vertaling
van rijm en andere stilistische middelen gebruik te maken. Deze ‘dienende’ vertaling
hebben zij van uitgebreid commentaar voorzien dat in de marge van de betreffende
liederen is afgedrukt; het is doorlopend commentaar, bedoeld om ieder lied apart en
onafhankelijk van de voorafgaande of volgende liederen te kunnen lezen en begrijpen.
Aangezien de auteurs eerder betogen dat het eerste en het laatste lied met opzet op
de betreffende plaats zijn gezet en dat de volgorde van de liederen in de verschillende
bronnen nauwelijks afwijkt, dringt zich de vraag op of het niet zinvol zou zijn geweest
om ook voor de overige liederen na te gaan of hun plaatsing wel zo toevallig is.
Fraeters en Willaert lijken er immers van overtuigd te zijn dat Hadewijch zelf voor
de ordening verantwoordelijk is geweest (‘[...] de kans [is] groot dat Hadewijch zelf
als redactrice aan het werk is geweest’, p. 32). Alhoewel zij aangeven dat er ‘een
duidelijke lijn of ontwikkeling’ tot nu toe nog niet ontdekt is, lijkt het aannemelijk
dat ook de plaatsing van de overige liederen niet geheel toevallig was. Immers, als
Hadewijch zo veel zorg besteedt aan de keuze van een eerste en een laatste lied, en
wellicht zelfs het eerste speciaal voor de opening van de verzameling geschreven
heeft (p. 33) - waarom dan niet ook aan de overige? Het zou dus mooi zijn geweest
als auteurs in hun commentaar toch wat meer bij de context van de betreffende
liederen waren stilgestaan.
Zeer interessant is het deel dat op de editie volgt, namelijk de uiteenzetting van
Louis Grijp waarin hij dankzij een vergelijking van de door Hadewijch gebruikte
rijm- en strofevormen en accentuering met bekende hoofse liederen een groot aantal
liederen overtuigend van melodieën kan voorzien. Aandacht voor de performatieve
aspecten van liederen komt in het tegenwoordige onderzoek wel geregeld voor, maar
niet zo uitgebreid en zo duidelijk met de teksteditie verbonden als dat hier gebeurt.
Extra mooi is dat vervolgens die liederen, waarvoor een melodie gevonden is,
nogmaals met alle strofen en met de bijbehorende muzieknotatie genoteerd staan.
Daarna wordt ieder lied van uitleg voorzien met betrekking tot lied- en strofevormen,
bronnen en opmerkingen over de populariteit van de betreffende melodieën. Wie dat
wil, kan deze liederen dus zelf zingen - of naar een uitvoering ervan luisteren. Alle
liederen zijn immers opgenomen op de cd's die met het boek worden meegeleverd.
Ze worden gelezen of gezongen. Bij dat laatste is het een weldaad dat alleen de
stemmen van de zangeressen te horen zijn, zonder een muzikale begeleiding wier
originaliteit toch niet bewezen kan worden. De lezingen door Fraeters en Willaert
zijn eveneens goed, al vraagt men zich soms af of Hadewijch zelf niet met nog wat
meer passie zou hebben gelezen (of gezongen). Echter, het feit dat men de liederen
niet alleen kan lezen maar ook aanhoren, betekent een grote meerwaarde voor deze
uitgave. Zij moet dan ook als de nieuwe standaardeditie worden beschouwd. De
onderzoeker krijgt een uitstekende,
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goed beredeneerde uitgave met relevante informatie over leven en werk. De
uitvoeringen in voordracht en zang completeren het beeld en doen recht aan teksten
die nooit bedoeld waren om te worden gelezen. Want hoe kon Hadewijch haar
volgelingen beter leren het nuttige met het aangename te verbinden, dan door liederen
te maken die de toehoorder door de combinatie van woord en klank meenemen in
haar wereld vol van minne?
Hiertegenover staat de vertaling van Kuijper. Zij is zoveel soberder dan de editie
van Fraeters en Willaert: ze bevat alleen de vertalingen van de 45 liederen, zonder
middeleeuwse tekst en zonder commentaar. De lezer mag direct beginnen met het
lezen van lied één. Een korte uitleg in de vorm van een nawoord wordt geleverd door
Rosita Steenbeek, die zich wel eens laat meeslepen door de emotionele stijl van
Hadewijch zelf die in de vertaling inderdaad goed naar voren komt. De keuze voor
de titel ‘liefdesliederen’ is derhalve richtingwijzend. In het nawoord ontbreekt iedere
referentie aan wetenschappelijk werk. Binnen enkele bladzijden wordt kort
samengevat wat er over Hadewijchs leven en werk bekend is; dat is zo helder
opgeschreven dat ook de leek er geen moeite mee zal hebben. En die leek is
ongetwijfeld ook voor wie dit boek bedoeld is: een publiek dat graag wil kennismaken
met de liederen van Hadewijch, maar dat niet gebaat is bij een uitgebreid
wetenschappelijk commentaar of bij de originele tekst. Daarom is het doel van de
vertaling zelf ook een andere. Kuijper geeft in zijn verantwoording aan dat hij ernaar
heeft gestreefd om een ‘mooie’ vertaling te maken, dus een die de tegenwoordige
lezer goed in de oren klinkt, waar het rijmschema intact is en waar de liederen ook
in vertaling nog op de oude melodieën zingbaar zijn. Het is niet Kuijpers bedoeling
om, zoals Fraeters en Willaert deden, precies duidelijk te maken wat Hadewijch
wilde zeggen. De beide vertalingen hebben dan ook geen enkel vers met elkaar
gemeen. Fraeters en Willaert bieden een toegang tot Hadewijchs minneconcept;
Kuijper biedt soepel lopende, meeslepende literatuur.
Wie een professionele uitgave van Hadewijchs liederen nodig heeft, zal dus niet
Kuijpers vertaling erbij pakken. Voor een eerste kennismaking en om lekker weg te
lezen, zonder daarbij wetenschappelijke belangstelling te koesteren, is de vertaling
echter een aanrader. Daarom mogen we uiteindelijk concluderen dat we beide edities
nodig hebben: de een in het vak, en de ander om de buitenwereld te laten merken
hoe spannend de literatuur kan zijn waarmee ‘wij, Neerlandici’ ons bezig houden.
Judith Keßler
(Radboud Universiteit Nijmegen)
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Klaartje Groot, Geliefd en gevreesd. Duits toneel in Nederland rond 1800.
Hilversum: Verloren, 2000. ISBN 978 9087 0420 35.
De weerzin van veel Nederlandse theatercritici jegens de vele uit het Duits vertaalde
treurspelen die in de jaren rond 1800 op de planken werden gebracht was enorm.
Door deze algemene afkeer werd de toon gezet voor latere geschiedschrijvers: het
werk van auteurs als Kotzebue en Iffland zou slecht geschreven en moreel
verwerpelijk zijn en zou niet in de schaduw kunnen staan bij eerdere en latere grote
namen van het Duitse theater, zoals Lessing of Goethe. Dat beeld wordt volledig op
zijn kop gezet in het proefschrift van Klaartje Groot. In een boek dat de lezer vaak
doet vergeten dat het een promotieverhandeling is, opent Groot een schatkamer aan
materiaal van en over de groep Duitse toneeldichters die aan het eind van de achttiende
en het begin van de negentiende eeuw en masse werden vertaald en opgevoerd in
Nederland. Ze betrekt daarbij de toneelstukken, de recensies, de context van de
opvoering, maar ook de originele stukken, de kritieken daarop in Duitsland en de
context van de werken, zowel contemporaine auteurs als invloedrijke voorgangers,
van Shakespeare en Diderot tot Gottsched en Lessing.
Het beeld van de literatuur werd en wordt vaak bepaald door de eerste receptie
door critici. Voor hen is de belangrijke taak weggelegd een selectie te maken uit het
werk en daarover oordelen te vellen. Wanneer de critici van een generatie unaniem
zijn in hun oordeel is het begrijpelijk dat dat oordeel door schrijvers van handboeken
en, later, historici wordt overgenomen. Een belangrijke vraag in de studie van Groot
is dan ook waarop de Nederlandse toneelrecensenten hun negatieve oordeel baseerden.
Waarom kon slechts enkele jaren eerder het werk van Lessing nog wel op waardering
rekenen en werden de toneelstukken van Kotzebue steevast met de grond
gelijkgemaakt? Door een grondige analyse van de kritieken en de stukken zelf laat
Groot zien hoe een discrepantie tussen de Nederlandse verwachtingen en een nieuwe
Duitse stijl aan dit onbegrip ten grondslag lag. Dat wil overigens niet zeggen dat het
oordeel van de critici breed werd gedeeld. In tegendeel: het Duitse toneel, juist van
auteurs als Kotzebue, was ongekend populair. De in 1791 geopende Hoogduitsche
Schouwburg was een doorslaand succes, waarna toneelstukken ook in andere theaters
massaal op de planken werden gebracht, zowel in het origineel als in vertaling.
De populariteit van het nieuwe Duitse toneel is af te leiden uit het grote aandeel
van oorspronkelijk Duitse stukken in de speellijsten van het theater, aan het aantal
verschenen vertalingen, maar ook aan uitgaven van toneelgezelschappen. Onder de
Nederlandse amateurtoneelspelers genoten Kotzebue en de zijnen kennelijk een
enorme populariteit. Juist in deze jaren verloor het classicistisch drama aan terrein
en richtten critici en publiek zich op verlicht, burgerlijk drama. Prozateksten kregen
de overhand en ook de speelstijl veranderde. Het Duitse theater paste goed in deze
ontwikkeling, ook al week het op een aantal punten af van de in de Republiek
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gangbare poëtica. In Hollandse ogen waren de stukken onrustig van opbouw en
bovenal ‘losbandig’ en ‘wild’. Het Duitse theater van de Romantiek brak met vrijwel
alle regels van wat in de Nederlandse republiek als beschaafd en normaal gold. Voor
de Hollandse toneelkritiek stonden de klassieke toneelwetten nog fier overeind.
Kotzebue brak fundamenteel met die wetten.
Een belangrijk bezwaar van critici in tijdschriften als De toneelkijker (1816-1819)
of De toneelmatige roskam (1799) tegen het nieuwe Duitse toneel betrof de handeling.
Zij hielden onverkort vast aan de Aristotelische regels van eenheid van plaats, tijd
en handeling. In stukken van iemand als Kotzebue lopen vaak meerdere handelingen
door elkaar. De Nederlandse toeschouwers raakten hierdoor niet alleen in de war, ze
verloren de rode draad van het stuk uit het oog en raakten verveeld. Omdat de Duitse
toneelstukken soms ook nog eens langer duurden dan men gewend was, ervoeren de
critici het werk van Kotzebue als saai en vervelend. Veel van de verhaallijnen hadden
bovendien geen duidelijke functie in het stuk. Een criticus riep de schrijvers dan ook
op ‘al het wanstaltige, al het overtollige [te] verwerpen’ - wat in zijn ogen nogal wat
was.
Behalve de structuur van de toneelstukken, stuitte ook de aankleding van de
personen en de ruimtes velen tegen de borst. Overbodige voorwerpen en personages
en onwaarschijnlijke handelingen voerden de boventoon. De Amsterdamse
toneelcriticus Barbaz besprak het stuk Het vaderlyk huis van August Wilhelm Iffland
voor zijn Amstels schouwtoneel (1804) en voer uit tegen de ‘hobbelpaarden, molentjes
en ander kinderspeelgoed’ die hij op het podium zag. Ook ergerde hij zich mateloos
aan het ongeloofwaardige en verwerpelijke beeld van ‘een kind dat brandewyn drinkt,
en met zyne grootmoeder over de engelen, den duivel, de hel, en den vryen wil
disputeert!’ Alle verhevenheid, die traditioneel gold als het belangrijkste middel van
het theater om zijn toeschouwers te verheffen, was van de planken verdwenen.
Groot brengt perspectief aan in deze discussie door te laten zien hoezeer ook de
recensenten schatplichtig waren aan hun oosterburen. Veel van de kritiek in de
Nederlandse tijdschriften blijkt terug te voeren te zijn op besprekingen van de
oorspronkelijke opvoeringen. Ook daar verzette men zich tegen de banaliteit van
veel van het nieuwe toneel, overigens evenals tegen Shakespeare-uitvoeringen waarin
tegen dezelfde ongeschreven regels werd gezondigd. Tot rond 1800 waren de
vernieuwingen in het burgerlijk drama ook daar taboe. Latere literatuurhistorici deden
de populariteit van deze toneelstukken vaak af met een verwijzing naar de
herkenbaarheid en toegankelijkheid ervan. Groot laat zien dat juist de politieke
context een belangrijke reden was van de populariteit van bijvoorbeeld Zschokkes
Albällino (1798). Dat avontuurlijke drama was zelfs de inspiratiebron voor een
gelijknamig satirisch tijdschrift in 1800.
Misschien wel de belangrijkste bijdrage van Geliefd en gevreesd. Duits toneel in
Nederland rond 1800 is het inzicht in de schatplichtigheid van de Nederlandse
toneelkritiek aan die in het land van oorsprong van de in deze studie besproken
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toneelstukken. Voor een goed begrip in de ontwikkeling van het toneel en de
waardering voor bepaalde auteurs en genres is een dergelijke analyse, zo blijkt,
bijzonder nuttig. Het valt daarom te hopen dat de oproep waarmee Groot haar
proefschrift afsluit, namelijk om ook onderzoek te doen naar de verwevenheid van
de Nederlandse toneelreceptie met die in Frankrijk en Engeland, navolging zal krijgen.
Edwin van Meerkerk
(Radboud Universiteit Nijmegen)

Arend Fokke Simonsz, De moderne Helicon. Editie Lotte Jensen & Alan
Moss. Nijmegen (Vantilt) 2010, 120 bladzijden, ISBN 9789460040573.
Prijs € 13,50.
De bestudering van de achttiende-eeuwse literatuur en cultuur heeft in de afgelopen
decennia een dermate grote vlucht genomen dat van een verwaarloosde periode
eigenlijk nauwelijks nog sprake is. De achttiende eeuw heeft, in elk geval onder
vakgenoten, haar suffe imago van pruikentijd reeds lang afgeworpen, en is
tegenwoordig in de eerste plaats een eeuw van Verlichting, sociabiliteit en satire. In
het voetspoor van pioniers als Piet Buijnsters en André Hanou zijn inmiddels vele
studies over deze periode verschenen, en er is een hele reeks nieuwe edities van
achttiende-eeuwse teksten uitgekomen.
De jongste telg in deze laatste categorie is de leeseditie met inleiding en toelichtende
woordverklaringen die Lotte Jensen en Alan Moss maakten van De moderne Helicon,
een satirische droomvertelling van Arend Fokke Simonsz uit 1792. In hun inleiding
proberen Jensen en Moss de tekst van Fokke Simonsz te contextualiseren, met name
door hem te plaatsen binnen verschillende tradities, waaronder de burleske. Dat is
geen overbodige luxe, aangezien deze tekst, zoals vrijwel alle historische literatuur,
zonder kennis van de (cultuur-en literair-historische) context voor hedendaagse lezers
amper nog te begrijpen is.
Fokke Simonsz' vertelling haalt het contemporaine literaire veld met veel humor,
maar toch ook wel het nodige venijn, door de mangel. Plaats van handeling van deze
satire is de beroemde berg Helicon, waar volgens de klassieke mythologie de god
van de dichtkunst, Apollo, met zijn negen muzen huisde. De ik-figuur en spreker
van het verhaal is hier tijdens een koortsdroom terechtgekomen en wordt door Apollo
zelf op de berg rondgeleid. Maar van de oude glorie van de Helicon blijkt weinig
meer over. De berg zelf is tegenwoordig ‘niet anders dan een gewoone duin’ (p. 60),
naar later blijkt omdat Apollo hem heeft afgegraven en het zand heeft verkocht (p.
92). Hij baat de berg namelijk commercieel uit, middels een rijmwinkel, waarin
dichters allerhande benodigdheden voor hun dichtwerk kunnen kopen, zoals zilte
tranen (p. 74), angstig kloppende harten (p. 80) en albasten borsten (p. 84). Van
zowel Apollo als de zanggodinnen is ook niet veel meer over; ze zijn allen oud en
grijs, en hebben weinig fut meer. Over Thalia, godin van het blijspel, merkt Apollo
op: ‘[H]
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et regte Komische vuur is er uit’ (p. 69) en over Melpomené, godin van het treurspel:
‘[D]ie is nu al over het ernstige heen en wordt dweepig en knorrig, in één woord,
Sentimenteel’ (p. 70).
Daarmee stuiten we op een van de voornaamste mikpunten van spot van deze
satire, de literaire stroming van het sentimentalisme die met de publicatie van Rhijnvis
Feiths roman Julia in 1783 in Nederland een hoogtepunt had bereikt. Regelmatig in
de vertelling laat Fokke Simonsz zijn afkeer blijken voor deze stroming, onder meer
ook als hij tegen het eind van het verhaal de ik-figuur (eindelijk) persoonlijk kennis
laat maken met de muzen, die met elkaar aan tafel zitten, en zich bezig blijken te
houden met het opschrijven van paren rijmwoorden op kaartjes, ten behoeve van de
dichters. ‘[W]e geven er dan ook’, zo merkt godin Clio op, ‘een pakjen streepjes en
verwonderings tekens [sic] bij, somtijds bijna zo veel als woorden’ (p. 89), een
evidente sneer naar de sentimentele gewoonte om teksten te larderen met grote
hoeveelheden gedachtestreepjes en uitroeptekens.
Maar de spot in De moderne Helicon reikt verder dan alleen het sentimentalisme.
De vertelling als geheel leest als één grote aanklacht tegen de verwording van de
eens zo hooggeprezen Nederlandse dichtkunst tot een vercommercialiseerd bedrijf
- heel letterlijk verbeeld door de rijmwinkel van Apollo dat niet veel meer doet dan
clichés uitspugen en zouteloze praatjes opdissen. Die verwording wordt in de
literatuurgeschiedenis vaak gekoppeld aan het achttiende-eeuwse genootschapsdichten,
met zijn sterke nadruk op regelgeving en de navolging van ideale voorbeelden. Het
is in dit verband des te opmerkelijker dat Fokke Simonsz zelf volop meedraaide in
dat genootschapsleven en deze droomvertelling zelfs voorlas in en opdroeg aan de
prestigieuze Amsterdamse maatschappij Felix Meritis, iets wat Jensen en Moss ook
in hun inleiding constateren. Zij koppelen dit aan de ironische zelfpresentatie van de
auteur, die past binnen de burleske traditie (vgl. p. 21-22).
Uit het voorgaande blijkt al dat De moderne Helicon stevig is ingebed in het
contemporaine literaire (en culturele) debat. Het goed in kaart brengen van dit soort
debatten is geen sinecure, maar Jensen en Moss slagen er hier over het algemeen
toch heel behoorlijk in. Aan de stroming van het sentimentalisme besteden ze
uitgebreide aandacht, waarbij ze goed duidelijk maken dat de kritiek daarop van
Fokke Simonsz niet op zichzelf staat, maar eveneens te plaatsen valt binnen een
traditie. De koppeling aan het burleske noemde ik eerder al. Daarnaast plaatsen Jensen
en Moss de tekst ook in een geleerdentraditie, die zij terugzien in de vele verwijzingen
naar filosofen en schrijvers uit zowel de klassieke oudheid als de vroegmoderne tijd
(p. 22-23). De inleiding bestaat verder uit een korte schets van het leven en werk van
Fokke Simonsz, en een bespreking van zowel de navolging als de waardering die
tekst en auteur in hun eigen tijd en daarna ten deel vielen. Tenslotte zijn er dan nog
de annotaties bij de tekst, die de vele referenties aan zowel het klassieke erfgoed als
de actualiteit doorgaans goed weten te verhelderen
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voor de lezer, en zo bijdragen tot een beter begrip van deze satire.
Hoewel deze editie in de basis dus erg geslaagd is, heb ik toch ook twee voorname
kritiekpunten. Deze vloeien beide voort uit het feit dat onduidelijk is welke doelen
deze editie precies nastreeft, ten eerste wat betreft het publiek, en ten tweede wat
betreft de benadering van historische literatuur.
Moderne edities van historische teksten kunnen gemaakt worden voor heel
verschillende publieksgroepen. De twee voornaamste zijn scholieren, studenten en
algemeen geïnteresseerden enerzijds - dit zijn de zogenaamde leesedities - en
vakgenoten en specialisten anderzijds - dit zijn de ‘historisch-kritische’ edities, gericht
op het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek. De editie van De moderne Helicon
van Jensen en Moss behoort gezien zijn opzet (en prijs) duidelijk tot de eerste
categorie. Als we hier vanuit gaan is mijn bezwaar dat deze uitgave voor de genoemde
doelgroep, ondanks de uitgebreide inleiding en de vele annotaties, nog steeds te
moeilijk zal zijn. Jensen en Moss vooronderstellen namelijk tussen de regels door
toch wel de nodige voorkennis van de achttiendeeeuwse cultuur en literatuur, en ook
enige vertrouwdheid met het achttiendeeeuwse Nederlands; de tekst is immers niet
hertaald. Ik vrees dat die kennis en vertrouwdheid buiten de kring van liefhebbers
en wetenschappers tegenwoordig maar amper gevonden wordt, en dat daarom
uiteindelijk maar weinig leraren in het voortgezet onderwijs het zullen aandurven
deze editie in hun lesprogramma op te nemen, en dat zelfs universitair docenten nog
zullen twijfelen, in elk geval als het een eerstejaarscursus betreft. Dit geldt temeer
omdat het hier om een satirische tekst gaat, die door zijn spel met allusies en
tongue-in-cheek, een extra grote vertaalslag vereist in vergelijking met andere genres.
Een wat scherpere profilering qua leespubliek, en een commentaar dat zich daar dan
vervolgens expliciet op richt, waren dus gewenst geweest. Nu dreigt de editie zijn
doel voorbij te schieten.
Mijn tweede kritiekpunt gaat over de drie spotprenten die bij De moderne Helicon
verschenen, weliswaar pas in de tweede druk van deze tekst uit 1802, maar toch
specifiek bedoeld ter illustratie van dit verhaal. Jensen en Moss hebben deze prenten
wel opgenomen in hun uitgave, maar gaan er verder niet op in. Dat vind ik jammer.
Ik had graag geweten wie de tekeningen gemaakt heeft - Fokke Simonsz zelf
misschien? - en of ze in een bepaalde iconografische traditie te plaatsen zijn. Nu kan
men natuurlijk tegenwerpen dat het hier in de eerste plaats een teksteditie betreft,
maar die stellingname gaat voorbij aan het feit dat de tekst geen geïsoleerd medium
is, maar functioneert in samenhang met andere media. Dat is althans de opvatting
binnen de cultuurhistorische benadering die in de huidige vakbeoefening erg
gebruikelijk is. Jensen en Moss lijken daarbij te willen aansluiten met hun editie,
hoewel ze ook op dit punt geen expliciete uitspraken doen. In dat licht beschouw ik
het niet behandelen van de prenten als een omissie.
Het maken van edities is een ondankbare taak. Het is een ambacht dat veel geduld,
speurwerk en precisie vereist,
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en doorgaans maar weinig credits oplevert, omdat het eindproduct niet in de eerste
plaats als het ‘eigen’ werk van de bezorgers gezien wordt. Wat dat betreft is het net
als met vertalingen. Jensen en Moss verdienen dus alle lof omdat ze het aangedurfd
hebben deze klus te klaren. Bovendien hebben ze zich behoorlijk goed van hun taak
gekweten. Hun inleiding en annotaties zijn degelijk, helder en informatief. Mijn
voornaamste bezwaar is dat deze uitgave vermoedelijk te moeilijk zal zijn voor het
publiek dat ze lijkt te beogen, en daardoor uiteindelijk weinig gebruikt zal worden.
Dat zou ik erg spijtig vinden, vooral omdat de voornaamste functie van tekstedities
toch is om interessante historische teksten als die van Fokke Simonsz een nieuw,
hedendaags publiek te bezorgen.
Tenslotte nog een opmerking over het kader waarbinnen deze editie verscheen.
Hij vloeide voort uit een initiatief van de Radboud Honours Academy. Als deelnemer
aan deze Academy, kreeg Alan Moss, zelf student Nederlandse taal en cultuur aan
de Radboud Universiteit, de gelegenheid samen met een universitair docent aan een
onderzoeksproject te werken. Die docent was Lotte Jensen, het project werd deze
editie. Dat Moss al in zo'n vroege fase van zijn ‘carrière’ heeft kunnen meewerken
aan een publicatie als deze, is natuurlijk een voorrecht voor hemzelf, maar het spreekt
tevens voor universiteit en uitgever dat zij hem deze kans geboden hebben. Allen
mogen tevreden zijn met het geleverde resultaat.
Ivo Nieuwenhuis
(Universiteit van Amsterdam)

Piet J. Buijnsters, Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie. Boek- en
prentverzamelaars 1750-2010, Nijmegen, Vantilt, 512 p, geïllustreerd met
tal van foto's. ISBN 978 94 6004 043 6. € 45
Het woord ‘verzamelaar’ heeft als vrouwelijk equivalent ‘verzamelaarster’. P.J.
Buijnsters' boek bevestigt wat iedereen die wat vertrouwd is met het bibliofiele
verzamelmilieu bekend is: er zijn beduidend meer verzamelaars dan verzamelaarsters.
Buijnsters laat in het midden wat daar de oorzaak van is. Omwille van die mannelijke
dominantie, maar vooral omwille van de leesbaarheid en met uitsluiting van elke
andere bedoeling, wordt in deze bespreking aan ‘verzamelaar’ de voorkeur gegeven.
Uit het boek blijkt overigens dat, in acht genomen dat nogal wat echtparen samen
een collectie opzetten, verzamelen geen mannelijke exclusiviteit is.
In de epiloog bestempelt de auteur het verzamelen als een ‘onuitroeibaar virus,
een gezonde gekkigheid’ en daarbij heeft hij, alvast wat de particuliere verzamelaar
betreft, meer dan gelijk. Wie niet lichtjes afwijkt van het normale gedragspatroon,
is ongeschikt om als verzamelaar door het leven te gaan. Onderhevig aan ‘een drang
waaraan niet kan worden weerstaan’ graait de verzamelaar al wat binnen zijn
verzamelgebied bereikbaar is en wat hij belangrijk acht tot een collectie bijeen en
dit is dikwijls een levenswerk. Hij stouwt, soms tot ergernis van de huisgenoten, de
hele woning vol. Bij de bibliofiele verzamelaar staan alom bibliotheek- en
archiefkasten, elke vrije plek wordt ingenomen. Niet uitzonderlijk wordt er uit-
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sluitend voor de berging van de collectie een speciale ruimte gecreëerd, of wordt er
zelfs een tweede huis aangekocht. Geef toe, dit is niet de gedraging van wie niet
begaafd is met enige ‘gezonde gekkigheid’.
De verzamelaar geniet van elk van de bijeengegaarde collectiestukken. Ze maken
in menig geval deel uit van een gedegen studie zowel van het object op zich en de
herkomst er van, als het inhoudelijke aspect. Het wetenschappelijke en culturele
landschap zou op veel terreinen heel wat minder gestoffeerd zijn zonder de ontelbare
publicaties die door zowel professioneel gevormde als door niet of minder opgeleide
maar even bevlogen verzamelaars de wereld werden ingestuurd. In zijn boek bewijst
P.J. Buijnsters dit ten overvloede. Tientallen verzamelaars passeren de revue:
honderden van hun publicaties worden op hun waarde getaxeerd.
In het verleden zijn heel wat van de meestal met uiterste zorg bijeengebrachte en
dikwijls ook nauwkeurig gecatalogiseerde collecties, uiteindelijk geheel of gedeeltelijk
in reguliere bibliotheken, archieven en musea terechtgekomen. Zonder de verdienste,
zeg maar de ijverige inspanningen van verzamelaars waren ongetwijfeld heel wat
van de bijeengebrachte objecten in de loop der tijd verloren gegaan. De auteur haalt
ontelbare voorbeelden aan van waardevolle collecties die door de verzamelaar of
zijn erven aan officiële instanties werden overgemaakt, hetzij bij openbare veiling,
door onderhandse verkoop of door schenking. Bij schenking rest de collectioneur of
zijn erfgenamen enkel het genoegen, bij verkoop de vraag of de soms levenslange
inspanning winstgevend was of eerder tot een financiële kater leidde. De meesten,
uitzonderingen buiten beschouwing gelaten, zijn het erover eens: voor de echte
verzamelaar is financieel gewin geen primaire beweegreden, het ‘verzamelvirus’
haalt het van de gewinziekte.
Wat aan particuliere collecties via de ‘verzamelweg’ in officiële bewaarplaatsen
is terechtgekomen, blijft er voor eeuwig en een dag beschikbaar voor al wie zich
thematisch wil documenteren. Thuisbewaarde verzamelcollecties zijn meestal ook
te consulteren, hoewel uit Buijnsters' boek blijkt dat heel wat verzamelaars met hun
collecties niet te koop lopen. Sterker nog, om diverse redenen waken sommigen er
angstvallig over met hun verzameling nooit in de openbaarheid te komen. Ze cocoonen
en wagen zich nooit aan enige publicatie, ze weigeren pertinent elke medewerking
aan of de opzet van een tentoonstelling en laten zich nooit ‘en personne’ zien op
openbare veilingen. Koopopdrachten plaatsen ze via intimi of via antiquaren.
Buijnsters weet het maar al te goed, ‘de’ verzamelaar bestaat niet.
Ook na de lectuur van Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie ligt een scherpe
omschrijving niet voor de hand van wie die Nederlandse, en bij uitbreiding ook al
eens buitenlandse, bibliofiele verzamelaars wel mogen zijn. Er is duidelijk evenveel
diversiteit aan verzamelaars als er verzamelingen zijn. Men treft er naast de meest
erudiete wetenschapper ook de meest bizarre, dikwijls niet van humor gespeende
fanaat. Wat motiveert hen en wat zijn hun doelstellingen? De auteur slaagt erin een
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boeiend en indringend beeld op te hangen van tientallen nog levende en evenveel al
overleden collectioneurs. Hij doet dat aan de hand van soms uitgebreide, soms
beknopte maar altijd relevante biografieën van zijn ‘objecten’. Die biografieën brengt
hij onder in per verzamelgebied gerangschikte hoofdstukken. Waar het nog kon, ging
hij de verzamelaar persoonlijk opzoeken in zijn vertrouwde biotoop: zijn
huisbibliotheek. Die tijdrovende maar erg voordelige wijze van benadering stelde
hem in staat gelijktijdig zowel de verzamelaar als diens collectie in het licht te stellen.
Terugkerende rubrieken zijn de personalia, de analyse van het verzamelgebied, de
vraag hoe en waar het allemaal begon, de doelstellingen, de leveranciers, de eventuele
publicaties, de bestemming van de collectie en soms nog heel wat méér. Kortom,
telkens weer een boeiende opvoering van wat een verzamelaar bezielt en van wat hij
ervan terechtbracht.
Alle biografieën worden chronologisch ondergebracht per thematisch
verzamelgebied, telkens voorafgegaan door een globale kijk op het omschreven
terrein. Naast de boekenverzamelaars besteedt Buijnsters ook ruime aandacht aan
het verzamelen van oude en moderne grafiek. Verder specificeert hij: ‘Mijn galerij
van besproken boekenverzamelaars is als elke selectie tot op zekere hoogte subjectief.
Gestreefd is wel naar een zo rijk mogelijk geschakeerd tableau, evenwichtig verdeeld
over ruim twee eeuwen, maar met bijzondere aandacht voor de laatste vijftig jaar’
(p. 8). Algemeen bekende, minder bekende en heden ten dage onbekende verzamelaars
passeren de revue. Sommige van zijn lezers-verzamelaars zullen teleurgesteld zijn
als ze hun naam niet terugvinden in de galerij. Anderen, zij die onopvallend wensen
te blijven, zullen hem daarvoor dankbaar zijn.
Per hoofdstuk gaat de aandacht naar o.a. de klassieke en de moderne bibliofilie,
de costerianen en de elzevierverzamelaars, de verzamelaars van kinderboeken,
Nederlandse literatuur en volksboeken, reisverhalen, boekbanden en sierpapier,
verboden boeken en erotica, handschriften en autografen. Het valt moeilijk binnen
al wat geheel of gedeeltelijk van papier of perkament is gemaakt een object te
detecteren dat niet door ten minste één Nederlander gecollectioneerd werd of nog
wordt. De meeste van die bibliofiele verzamelgebieden worden door P.J. Buijnsters
uitvoerig besproken.
Eén exemplarisch gebied krijgt, gespreid over het hele boek, bijzondere aandacht:
het ex libris, het artistieke eigendomsmerk dat rond 1470 voor het eerst in Duitsland
in boeken werd gekleefd. Later werd het ex libris op zich een niet onaardig
verzamelobject - thematisch gevarieerde collecties omvatten enkele tientallen tot
soms vele duizenden exemplaren. Ir. Eugène Strings (1899-1980) bracht er maar
liefst 120.000 bijeen, een collectie die uiteindelijk in Den Haag in het Museum
Meermanno terecht kwam (p. 438). P.J. Buijnsters pleit herhaaldelijk voor het
doelmatige gebruik van het ex libris, al zegt hij dit niet met zoveel woorden. Tijdens
zijn jarenlange speurwerk naar bekende en minder bekende boekencollecties ervoer
hij jammer genoeg
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heel dikwijls de onoverkomelijke moeilijkheid om efficiënt de provenance van een
boek en/of van hele collecties terug te vinden. De origine van het antiquarische boek
is voor de verzamelaar-bibliomaan een belangrijk en boeiend aspect. Aan de hand
van het ex libris kan hij met zekerheid de herkomst achterhalen van een bepaald boek
of detecteren waar een collectie is terechtgekomen. Bovendien kan het ex libris van
een bekende of vooraanstaande figuur aan het boek een belangrijke intrinsieke en
soms ook financiële meerwaarde toevoegen.
Met Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie is P.J. Buijnsters, emeritus
hoogleraar achttiende-eeuwse literatuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen, niet
aan zijn proefstuk. In 2007 verscheen van zijn hand Geschiedenis van het Nederlandse
antiquariaat (ISBN 978 90 77503 70 6), een al even omvangrijk als adequaat
historisch overzicht van de Nederlandse handel in oude en waardevolle boeken en
prenten. Levenslang al is de auteur gepassioneerd door het mooie boek en de wereld
van antiquaren, veilinghuizen en verzamelaars. Ontelbare publicaties wijdde hij aan
die themata.
Zijn echtgenote Leontine Smets en hij zijn zelf gedreven verzamelaars van
kinderboeken en kennen de verzamelwereld dus door en door. Wie van de bibliofielen
heeft ook niet zijn gedegen Het verzamelen van boeken (ISBN 90 6194 128 8, 2e
verbeterde en vermeerderde druk, 1992), een handleiding bij het opzetten en doelmatig
beheren van een boekencollectie, in de boekenkast staan? De compleetheid van
Buijnsters' bibliofiele oeuvre is prominent in de studie van het Nederlandse
antiquarische boek en in de hele handel daaromheen. Het bibliofiele verzamelen is
definitief tot wetenschap gepromoveerd.
In het opzet ‘een overzicht’ te bieden van ‘de ontwikkelingen op bibliofiel gebied
[...] vanuit het perspectief van de boekenverzamelaar’, zoals de auteur vooropstelt
in het voorwoord, is hij meer dan geslaagd. De verzamelaar en de verzamelgebieden
worden in hun historische context geplaatst, maar evengoed is er oog voor de moderne
evolutie met het internet als alternatief voor het dikwijls amicale maar aan belang
verliezende antiquarenbezoek.
Het boek heeft heel wat meer te bieden dan een louter naslagwerk. Wie als bibliofiel
bij wil zijn, moet het gelezen hebben. Voor het eerst wordt de Geschiedenis van de
Nederlandse bibliofilie zo uitvoerig in kaart gebracht.
Paul Thiers
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[2011/2]
Interdisciplinariteit als participerende objectivering
Over de erkenning van de institutionele autonomie van literatuur in
het recht in Nederland rond 1920
Ralf Grüttemeier (Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg)1
Abstract
This article takes as its point of departure the obvious heterogeneity of
the present debate on interdisciplinary research. An effort to find
explanatory factors for this heterogeneity is combined with a plea for
interdisciplinary research based on disciplinary research questions and/or
on what Bourdieu calls ‘participant objectivation’ as a mode of
foregrounding the foundations of disciplines. Against this background,
the second part of this article tries to give an example for interdisciplinary
research on the area of law and literature in which the professional view
of the juridical field on literature is analyzed from the perspective whether
it can give more plausible and profound answers to questions concerning
the literary field. Especially the hypothesis of the rise of a literary field in
the Netherlands around 1900 is tested with regard to the recognition of a
relative autonomous literary field by the field of power, in casu by
jurisdiction. As a case study, the reflection of the trials 1919/1920 on the
Dutch translation of the novel De hel by the French writer Henri Barbusse
is analyzed with regard to the concept of institutional autonomy of
literature within the legal field. That reconstruction is undertaken from
different sources, among which newspaperarticles, a parliamentary debate
and a juridical journal.
Het begin van het debat over interdisciplinariteit wordt over het algemeen in de jaren
zestig van de twintigste eeuw geplaatst (cf. Balsiger 2005, 19 et passim; Jahraus
2007), althans wat het expliciete gebruik van de term betreft. Ruim 40 jaar later kan
geen sprake zijn van een consensus in deze. Zo is onder anderen voor de
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redacteuren van het boek Interdisziplinarität. Theorie, Praxis, Probleme anno 2010
nog steeds ‘notorisch unklar, was darunter überhaupt zu verstehen ist’ (cf. Jungert
e.a. 2010, xi; Jungert 2010, 2). En zij staan met die opvatting bepaald niet alleen (cf.
Bogner, Kastenhofer & Torgersen 2010, 7).
Ook de inschattingen over de praktijk van interdisciplinair onderzoek lopen nogal
uiteen. Zo wordt bijvoorbeeld in de genoemde bundel een discrepantie geconstateerd
tussen de wetenschapspolitieke eisen aan de ene kant en aan de andere de eerder
‘bescheiden’ vraag naar interdisciplinariteit vanuit de wetenschappelijke praktijk.
Volgens Thomas Sukopp (2010, 13) wordt interdisciplinariteit in alle
wetenschapstakken vaak geëist, maar zelden in de praktijk gebracht. In een
programmatisch artikel in het tijdschrift Ecology and Society kan men in 2008
ongeveer hetzelfde lezen: ‘We [...] argue that most academic knowledge production
remains, at present, entrenched in strictly disciplinary approaches. Despite decades
of attempts to encourage interdisciplinarity, many stakeholders are holding on to a
system framed by disciplinary boundaries.’ (Miller e.a. 2008, 1) Maar terzelfder tijd
wordt ook het tegendeel beweerd, bijvoorbeeld in Inter- und Transdisziplinarität im
Wandel?, een andere verzamelbundel eveneens uit 2010: deze redacteuren gaan ervan
uit dat interdisciplinariteit in grote delen van de wetenschappelijke praktijk
ondertussen eerder de regel dan de uitzondering is (cf. Bogner, Kastenhofer &
Torgersen 2010, 14). Hetzelfde stelden recentelijk Joost de Bloois en Esther Peeren
(2010, 22): ‘Binnen de geesteswetenschappen is interdisciplinariteit steeds meer
gemeengoed aan het worden’. Kortom: de stand van zaken in het debat is bijzonder
heterogeen.
Wat mij tegen de geschetste achtergrond niet zinvol lijkt is om zich nog eens
storten in het begrippendebat rond multi-, pluri-, cross-, inter- en transdisciplinariteit,
om daar een eigen invulling aan toe te voegen die vervolgens moet fungeren als
kapmes bij het bepalen van wat interdisciplinariteit is, en wat niet. Mijn indruk is
immers dat juist in de literatuurwetenschap, maar ook in de geesteswetenschappen
in het algemeen, definitiedebatten van enig theoretisch belang vanwege hun
onvermijdelijk circulaire en normatieve dimensie meestal slechts fungeren als opstap
voor een volgende ronde (cf. Beekman 1984, 19v). Wel meen ik dat het zinvol zou
kunnen zijn om te proberen in het bestaande debat enkele redenen voor de hierboven
geschetste heterogeniteit te ontwaren. In het eerste deel van mijn verhaal zal ik mij
daarbij tot twee in mijn ogen verwaarloosde verklaringsfactoren beperken, waarmee
ik uiteraard niet pretendeer recht te doen aan het complexe debat, laat staan aan de
mogelijkheden van interdisciplinair onderzoek in het algemeen. Deze analyse zal ik
vervolgens laten uitmonden in een voorstel voor een bepaald type interdisciplinair
onderzoek dat mij een aantal voordelen lijkt te bieden. In het derde en laatste deel
van mijn verhaal zal ik proberen om aspecten van dat type interdisciplinair onderzoek
in de praktijk te brengen. Ik zal mij daarbij richten op de erkenning van de
institutionele autonomie door de rechter in Nederland, met als casus de rechtszaken
rond De Hel van Henri Barbusse.
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1. Aspecten van het interdisciplinariteitsdebat
In de tot nu toe meest systematische studie naar de begripsvorming rond
interdisciplinariteit die ik ken, omschrijft Philipp Balsiger de term als volgt:
eine Form kooperativen, wissenschaftlichen Handelns in Bezug auf
gemeinsam erarbeitete Problemstellungen und Methoden, welche darauf
ausgerichtet ist, durch Zusammenwirken geeigneter Vertreter
unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen, das jeweils angemessenste
Problemlösungspotential für gemeinsam bestimmte Zielsetzungen
bereitzustellen. (Balsiger 2005, 173)
Dit is een in mijn ogen representatieve definitie, onder andere omdat ze de aspecten
methode, probleemgerichtheid en institutionele samenwerking verbindt. Die drie
aspecten worden met verschillende klemtonen meestal gebruikt om greep op het
fenomeen te krijgen. Een ander aspect dat uit deze definitie valt af te leiden, is dat
interdisciplinariteit stoelt op een disciplinair fundament. De disciplines zelf staan
door de samenwerking over het algemeen niet ter discussie. Dat laatste geldt
daarentegen niet voor wat meestal onder transdisciplinariteit wordt verstaan - een
term die de laatste jaren internationaal opgang heeft gemaakt en zelfs al met een
handboek werd geconsacreerd, het Handbook of Transdisciplinary Research uit
2008. Van grote invloed op dit debat was de hoogleraar filosofie uit Konstanz, Jürgen
Mittelstraß. Hij definiëert transdisciplinariteit als volgt:
ein Forschungs- und Wissenschaftsprinzip, das dort wirksam wird, wo
eine allein fachliche oder disziplinäre Definition von Problemlagen und
Problemlösungen nicht möglich ist bzw. über derartige Definitionen
hinausgeführt wird. (Mittelstraß 2003, 10)
Belangrijke aspecten van transdisciplinariteit zijn in de ogen van Mittelstraß de
langdurigheid van de samenwerking, de feitelijke transformatie van disciplines tot
iets nieuws en de relevantie van maatschappelijke probleemstellingen.
Deze begripsbepalingen lijken mij voldoende om als opstap te fungeren bij mijn
poging om enkele kanttekeningen te plaatsen bij het gevoerde debat. Ik zal daarbij
niet streven naar een systematisch overzicht. Dat overzicht is er immers al in de vorm
van de studie Transdisziplinarität van Balsiger (cf. 2005, 133-188). Ik beperk mij
hier tot de analyse van twee aspecten die volgens mij tot nu toe te weinig aandacht
in het inter- en transdisciplinariteitsdebat hebben gekregen.

1.1 Interdisciplinariteit als positioneringsinstrument
Het eerste aspect betreft de geringe aandacht voor het strategische gebruik van het
concept ‘interdisciplinariteit’. Dat wil uiteraard niet zeggen dat men blind is
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voor de wetenschapspolitieke kant ervan: die wordt in vrijwel iedere publicatie aan
de orde gesteld (cf. Jahraus 2007, 373f.). Maar deze aandacht voor de strategische
dimensie betreft voornamelijk het perspectief van de wetenschapspolitici of de
universiteitsbestuurders - nauwelijks dat van de interdisciplinariteit bedrijvende
wetenschappers zelf. Een en ander blijkt bijvoorbeeld uit de standaard
ontstaansverhalen van het concept.
Over het algemeen wordt interdisciplinariteit als antwoord gepresenteerd op twee
ontwikkelingen in de wetenschap eind jaren zestig. Aan de ene kant een groeiende
kritische houding in brede kringen ten opzichte van de wetenschap en aan de andere
een toename van de complexiteit van de werkelijkheid en haar problemen, waarbij
de afzonderlijke disciplines ontoereikend bleken (cf. Balsiger 2005, 19). In beide
opzichten wordt de interdisciplinair werkende wetenschapper als iemand neergezet
die op een gemis in de wetenschappelijke praktijk reageert. Interdisciplinair onderzoek
is vanuit die optiek een antwoord op een wetenschappelijk crisisdiscours, waarmee
- in de woorden van Mittelstraß - een soort van ‘Reparaturvorstellung’ wordt
verbonden: interdisciplinariteit moet verkeerde ontwikkelingen corrigeren (cf. Bogner,
Kastenhofer & Torgersen 2010, 7-15). Wat in het debat, voor zover ik dat overzie,
bij een dergelijke klemtoon op reparatie-eisen aan de wetenschapper onderbelicht
blijft, is interdisciplinariteit als mogelijkheid om zich als wetenschapper te
onderscheiden van de wetenschappelijke concurrenten en op die manier de eigen
wetenschapspraktijk als geavanceerd te presenteren. Algemeen gesproken: een
concept als interdisciplinariteit dat juist in tijden van een enorme groei van
universiteiten en aantallen academici in de jaren zestig opduikt, lijkt mij ook een rol
als positioneringsinstrument te hebben vervuld.
Als men met deze bril op de publicaties over interdisciplinariteit nader bekijkt, is
het opvallend hoe vaak de term inderdaad wordt gebruikt om de eigen
wetenschappelijke activiteiten als vooruitstrevend, als navolgenswaardig of in ieder
geval als in bepaalde opzichten bijzonder neer te zetten. Om een voorbeeld te geven:
een van de eerste publicaties die de BNTL onder interdisciplinariteit opvoert, dateert
uit 1989 en draagt de titel ‘NEM-docentschap en interdiscipline’. Daarin wordt door
de extramurale neerlandicus Herman Vekeman de ‘interdisciplinaire praktijk in
Keulen’ neergezet als interdisciplinair onderwijs dat ‘altijd’ aan interdisciplinaire
publicaties is gekoppeld. Een en ander zou collega's ‘kunnen inspireren om aan uw
eigen universiteit [...] iets in die richting te ondernemen’ (cf. Vekeman 1989, 354vv.).
Ik zou daar nog veel soortgelijke voorbeelden aan toe kunnen voegen. Die lopen van
transdisciplinaire gender-studies (cf. Wenk 2001) tot aan verzamelbundels zoals de
hierboven reeds genoemde. Zo ligt aan Interdisziplinarität. Theorie, Praxis, Probleme
de constatering ten grondslag dat in een complexe en globale wereld een
gespecialiseerde academische vakopleiding niet meer voldoende zou zijn. Deze
constatering wordt verbonden met de daar uit resulterende eisen naar
vakoverschrijdende interdisciplinaire competentie binnen het BA/MA-Bolognaproces:
‘Hier muss sich die Philosophie neu aufstellen.’ En juist dat doet deze bundel (cf.
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Mainzer 2010, vii). Interdisciplinariteit wordt dus vaak gebruikt om een bepaalde
opvatting van vakbeoefening als eigentijds en bijzonder te legitimeren en op die
manier de positie van de beoefenaar te verdedigen of te verbeteren.
Onderscheiding met behulp van interdisciplinariteit speelt daarnaast ook op het
vlak van de wetenschappelijke producten die op die manier als geavanceerd
gepresenteerd worden. Het is frappant hoe vaak interdisciplinariteit in verband wordt
gebracht met de term ‘innovatie’, dat wil zeggen met de belofte van de invoering
van iets nieuws. Wat ik bedoel wordt naar ik hoop duidelijker als je het contrasteert
met bijvoorbeeld de opvattingen over wetenschap die Max Weber in Wissenschaft
als Beruf heeft uiteengezet. Voor Weber was het centrale kenmerk van wetenschap
- ook van geesteswetenschappen - het proces van ‘Fortschritt’, waaronder hij letterlijk
het voortschrijden van inzichten verstond in een nooit af te sluiten proces.2 Over
Webers concept van wetenschap en ‘Fortschritt’ valt uiteraard veel meer te zeggen,
maar mij gaat het hier alleen om het contrast. Wanneer de klemtoon bij de legitimatie
van interdisciplinair onderzoek vooral op innovatie wordt gelegd - en niet bijvoorbeeld
op het voortbouwen op inzichten en vergissingen van voorgangers - lijkt mij dat
wederom de kant op te wijzen van een strategie van onderscheiding, met behulp van
interdisciplinariteit. Zo plaatst bijvoorbeeld Klaus Mainzer in de hierboven reeds
genoemde bundel Interdisziplinarität deze wetenschappelijke praktijk expliciet binnen
de ‘weltweiten Wettbewerb globaler Märkte’ en stelt vervolgens:
Innovation setzt Kreativität voraus, die sich zunehmend in
interdisziplinären Forschungsclustern bündelt. Innovationen entstehen
heute vorwiegend fachübergreifend an den Schnittstellen traditioneller
Fächergrenzen. (Mainzer 2010, vii)
Het gaat mij er niet om of dat waar is. Waar het mij om gaat, is dat deze omschrijving
representatief is voor het gebruik van interdisciplinariteit om de eigen
wetenschappelijke activiteiten als innovatief te presenteren (cf. De Bloois & Peeren
2010, 24).Daarbij lijkt de innovatie tevens het doel ván en de legitimatie vóór het
interdisciplinaire onderzoek. L'innovation pour l'innovation, bij wijze van spreken.
Het concurrentie- en marktmechanisme dat uit de hier geschetste klemtoon op dit
type innovatie spreekt, is zelden zo expliciet als bij Mainzer. Wel is de innovatietopos
een rode draad die van genderonderzoek3 loopt tot aan onderzoek naar ethisch advies
bij technische ontwikkelingen4.
Interdisciplinariteitsclaims van de homo academicus hebben dus blijkbaar ook een
strategische dimensie. Die strategische dimensie bestaat er in dat wetenschappers
zich met behulp van de interdisciplinaire claim positioneren en de eigen
wetenschappelijke activiteit legitimeren, binnen het wetenschapsbedrijf en daarbuiten.
Zo bekeken, is de in mijn inleiding geschetste heterogeniteit een stuk minder
verontrustend: interdisciplinariteit lijkt immers een concept te zijn dat in grote mate
ter onderscheiding en ter differentiatie dient. Heterogeniteit bij de invulling ervan is
door deze strategische dimensie als het ware voorgeprogrammeerd.
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1.2 De vraagstelling van interdisciplinair onderzoek
Als opstap bij mijn tweede observatie met betrekking tot interdisciplinariteit kan een
citaat uit de meest recente Nederlandstalige literatuurwetenschappelijke bijdrage aan
het debat dienen, waarnaar hierboven al werd verwezen. Zo stellen Joost de Bloois
en Esther Peeren (2010, 9) dat de literatuurwetenschap
in de laatste decennia steeds sterker interdisciplinair [is] geworden. Niet
alleen zijn methodes, theorieën en concepten geïmporteerd en geëxporteerd
uit en naar andere disciplines, maar ook het onderzoeksobject is uitgebreid
van de literaire tekst naar de tekst in de breedste zin, als ‘leesbaar’
tekensysteem.
Waar het mij hier om gaat, is iets wat op het eerste gezicht een nogal
schoolmeesterachtige opmerking lijkt, maar dat misschien toch niet is:
interdisciplinariteit is voor De Bloois en Peeren vooral een vraag van methode en
van object; over een interdisciplinaire vraagstelling reppen zij hier niet. En in dat
opzicht zijn zij beslist geen uitzondering. Ik zou dan ook in het algemeen willen
beweren dat in interdisciplinair onderzoek weinig aandacht uitgaat naar het type
wetenschappelijke vragen dat men al dan niet vanuit interdisciplinair perspectief zou
kunnen of moeten formuleren.5
Daarvoor zou ik talrijke voorbeelden ter adstructie kunnen aanvoeren, van
Mittelstraß en Balsiger tot aan de hierboven genoemde bundels toe.6 Wat mij echter
interessanter lijkt is de gedachte dat een dergelijke concentratie op methoden en
objecten eveneens een deelverklaring kan zijn voor de hier boven geschetste
heterogeniteit. Wie zich met behulp van interdisciplinariteit positioneert, is immers
gebaat bij een conceptueel fundament dat een maximaal aantal verbindingen mogelijk
maakt. In die behoefte voorziet een interdisciplinaire klemtoon op wetenschappelijke
objecten en op methoden. De objecten en methoden zelf werpen immers nauwelijks
grenzen op voor een interdisciplinaire combinatie. Het criterium voor het al dan niet
slagen van interdisciplinaire samenwerking komt zo te liggen in de combinatorische
creativiteit van wetenschappers.7 Het wordt met andere woorden gesitueerd in de
samenwerking zelf en in dat wat de wetenschappers met bepaalde objecten en
methoden ten overstaan van maatschappelijke problemen doen. Wat ik daar tegenover
zou willen stellen is interdisciplinair onderzoek dat in grotere mate aandacht besteedt
aan wetenschappelijke vragen.

2. Interdisciplinair onderzoek als participerende objectivering
Om te beginnen lijkt mij het nadenken over wetenschappelijke vraagstellingen
interessanter dan het nadenken over het combineren van onderwerpen of methodes
(cf. Dorleijn 2009, 2vv.). Die voorkeur is ingegeven door vermoedelijk breed
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gedeelde neigingen als nieuwsgierigheid om iets onbekends te weten te komen,
plezier in het volgen of opzetten van een methodisch gefundeerde argumentatie ter
beantwoording van een wetenschappelijke vraag, en afkeer van een al te grote
circulariteit en voorspelbaarheid van resultaten. Daar moet echter minstens nog een
aspect aan worden toegevoegd: een klemtoon op het precieze formuleren van
onderzoeksvragen dwingt de wetenschapper in grotere mate om zijn onderzoek te
relateren aan het onderzoek van anderen. Vraaggebaseerd onderzoek in de zonet
geschetste zin is meestal onderzoek dat voortkomt uit onopgeloste vragen of
tegenspraken binnen een discipline. Het probeert daarmee expliciet een relatie te
leggen met het debat dat in de eigen discipline wordt gevoerd. Niet combinatorische
creativiteit staat dan centraal, maar analytische verknochtheid aan de eigen discipline
en de vragen en problemen die de discipline opwerpt.8 Intensieve gerichtheid op het
werk van anderen binnen dat deel van de wetenschap waarin men actief is, lijkt mij
de beste garant voor interessant onderzoek, omdat het de schijnwerpers richt op dat
wat op een bepaald moment als gedeelde kennis kan worden beschouwd, wat daar
niet onder valt, en wat er in de toekomst eventueel onder zou kunnen vallen.
Mijn hier uitgesproken voorkeur voor een grotere klemtoon op onderzoeksvragen
geldt natuurlijk in eerste instantie voor disciplinair onderzoek. Zo bekeken, is
interdisciplinair onderzoek slechts een aanduiding voor een bepaald soort
onderzoeksvragen die met de binnen de betreffende discipline ter beschikking staande
middelen niet of niet bevredigend kunnen worden beantwoord. Anders geformuleerd:
vraaggebaseerde interdisciplinariteit stoelt allereerst op een specifieke disciplinariteit
(cf. De Bloois & Peeren 2010, 295), en kan van daaruit de discipline in een beperkt
aantal gevallen verder helpen, onder nauwkeurig te formuleren omstandigheden.
Daarnaast heb ik nog een tweede reden voor mijn pleidooi voor een bepaald type
interdisciplinair onderzoek. Er zijn immers ook relevante onderzoeksvragen waarbij
interdisciplinariteit een bijzondere functie kan claimen die haar niet langer slechts
in het verlengde van disciplines plaatst, maar in het hart ervan. Die specifieke
interdisciplinaire functie zie ik in een soort foregrounding van de kerndiscipline door
er vanuit een andere discipline naar te kijken. In de woorden van de latere Bourdieu:
Es geht darum, diesen fremden Blick auf die eigenen Praktiken
anzuwenden, man muß sich, mit Hilfe der Kenntnis fremder Praktiken,
seinen eigenen Praktiken entfremden. (Bourdieu 2004, 158)
Dat is wat Bourdieu ‘participerende objectivering’ noemt, analoog aan het
methodische concept dat in de etnologie als ‘participerende observatie’ ingang heeft
gevonden. Wat Bourdieu hier van de onderzoeker eist, is een systematische en
kritische reflectie over de samenhang tussen zijn wetenschappelijke praktijk aan de
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ene kant en aan de andere de specificiteit van het wetenschappelijke veld waarin hij
werkt. Dat wil zeggen: reflectie over de specifieke methodes, objecten en vragen van
zijn discipline, door vanuit de andere discipline naar de eigen te kijken (cf. Bourdieu
2004, 10vv.). Anders geformuleerd: interdisciplinaire onderzoeksvragen kunnen
worden ingezet om een nadenken op gang te brengen over datgene wat iedere
discipline als vanzelfsprekendheden veronderstelt, of dat nu op het feitelijke, op het
normatieve of op het methodische vlak is (cf. Hacking 2010, 197vv.).9 Deze
vanzelfsprekendheden kunnen met behulp van participerende objectivering tot
onderwerp van expliciete reflectie worden gemaakt - en juist interdisciplinaire
onderzoeksvragen kunnen daar toe aanzetten (cf. Bourdieu 2004, 172vv.). Op die
manier kan datgene object van het wetenschappelijke nadenken worden wat aan de
puur disciplinaire aandacht ontsnapt. Die dingen dus, waar geen wetenschapper aan
getwijfeld heeft, omdat ze ons voortdurend voor ogen lijken te staan (cf. Wittgenstein
1984, 411) - de disciplinaire doxa met andere woorden.
Hoe kunnen deze nogal abstracte gedachtegangen nu worden vertaald naar concreet
literatuurwetenschappelijk onderzoek? Ik zal in wat volgt de bruikbaarheid van enkele
aspecten van mijn pleidooi testen aan de hand van onderzoek op het gebied van
literatuur en recht. Mijn doel is daarbij beperkt van aard, en wel in de hierboven
geschetste betekenis. Ik zal kijken in hoeverre een analyse van de juridische blik op
literatuur kan helpen bij het beantwoorden van een uit het bestaande onderzoek naar
het literaire veld in Nederland voortkomende onderzoeksvraag. Een
literatuurwetenschappelijke onderzoeksvraag, wel te verstaan. Voor de helderheid:
de bedoeling is dus niet om een nieuwe vraagstelling en een daaruit voortvloeiende
methode vanuit een andere wetenschappelijke discipline hier: het recht - in stelling
te brengen. Mijn volgende illustratie is dus interdisciplinair slechts in die zin dat ik
een stap over de grenzen van het literaire veld heen zal maken en de binnen het
juridische veld vigerende juridische concepten in de omgang met literatuur zal
proberen te achterhalen.

3. Literatuur in het recht: De Hel (1919) van Henri Barbusse
Uitgaande van de Verenigde Staten, is de relatie tussen literatuur en recht sinds de
jaren zeventig uitgebreid onderzocht, zowel vanuit juridisch als ook vanuit
literatuurwetenschappelijk perspectief. Over het algemeen wordt dit zogenaamde
law and literature-onderzoek onderverdeeld in verschillende categorieën, waarvan
literature in law er een is.10 Daaronder valt bijvoorbeeld onderzoek naar rechtszaken
tegen schrijvers of uitgevers op grond van de verdenking van een delict, gepleegd
middels een literaire tekst. Met het oog op dit soort rechtszaken wordt in het boek
De wet van de letter (Beekman & Grüttemeier 2005) een aantal stellingen verdedigd.
Een daarvan is de stelling dat ergens tussen 1900 en 1920 iets fundamenteel verandert
in de relatie tussen literatuur en recht in Nederland, te weten de erken-
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ning van een uitzonderingspositie van literatuur binnen de rechtspraak die door
juristen ook wel wordt aangeduid als het concept van de exceptio artis. Exceptio
artis mag daarbij niet als strafuitsluitingsgrond worden opgevat, maar wil slechts
zeggen: uitspraken die op zichzelf beschouwd een strafbaar feit opleveren, kunnen
door de rechterlijke macht anders worden beoordeeld wanneer het om literatuur gaat.
Dit concept duikt in verband met literatuur voor het eerst op in een uitspraak van de
Hoge Raad van 12 april 1920. Die uitspraak had betrekking op een proces tegen een
Haagse boekhandelaar wegens het in bezit hebben van enkele exemplaren van de in
1919 verschenen Nederlandse vertaling De Hel van Henri Barbusse - het Franse
origineel L'enfer was in 1908 verschenen. De roman speelt in een hotel waarin de
ik-verteller door een spleet de belendende kamer in kan kijken. Daardoor wordt hij
ooggetuige van onder andere de seksuele contacten van verschillende mensen. Deze
passages waren aanleiding voor het optreden van het openbaar ministerie op basis
van artikel 240 van het Wetboek van Strafrecht. In de genoemde uitspraak van april
1920 bevestigt nu de Hoge Raad het oordeel van het Hof dat de boekhandelaar van
rechtsvervolging had ontslagen. De voornaamste reden was: het openbaar ministerie
had in zijn telastlegging alleen de aanstotelijkheid van afzonderlijke passages aan
de orde gesteld. Maar de aanstotelijkheid van enkele regels of alinea's was voor een
veroordeling op grond van artikel 240 niet voldoende, concludeerde de Hoge Raad
in overeenstemming met de rechtbank en het Hof, omdat
daarmede geweld zou worden aangedaan aan den aard van elk werk van
kunst [...] dat immers alleen in zijn geheel kan worden gekend en naar
waarde beoordeeld (Nederlandse Jurisprudentie 1920, 449).
Dat is dus het eerste expliciete signaal in de Nederlandse rechtspraak dat de Hoge
Raad aan literatuur - nota bene aan eigentijdse literatuur - een uitzonderingspositie
toekent.
Vanuit institutioneel perspectief kan men in de uitspraak van de Hoge Raad uit
1920 echter nog iets anders zien, te weten de juridisch-maatschappelijke erkenning
van het bestaan van een literair veld in Nederland en van de relatieve autonomie
ervan. Deze erkenning wordt - in termen van Bourdieu - uitgesproken vanuit het veld
van de macht. Aan de ene kant bevestigt een dergelijke interpretatie onderzoek zoals
dat bijvoorbeeld in De productie van literatuur van Dorleijn en Van Rees is
gebundeld. In dat boek wordt op grond van de analyse van tal van literaire instituties
aannemelijk gemaakt dat rond 1900 in Nederland een relatief autonoom literair veld
is ontstaan (cf. Dorleijn & Van Rees 2006, 27v. et passim). Aan de andere kant echter
zou het hier gekozen literature in law-perspectief een belangrijke aanvulling op het
genoemde soort onderzoek kunnen vormen, en dat niet alleen omdat het recht in De
productie van literatuur slechts terloops aandacht krijgt. Waar het mij vooral om
gaat is of het met behulp van een blik van buiten - vanuit het recht - op het literaire
veld mogelijk is om beter de betrouwbaarheid
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en reikwijdte te beoordelen van resultaten die zijn verkregen vanuit een analyse van
de ontwikkeling van literaire instituties zelf. Hoe zit het met de vermeende
autonomisering van literaire instituties wanneer men niet naar de literatuurkritiek of
het literatuuronderwijs zelf kijkt, maar naar dat wat daarvan als autonomisering en
professionalisering wordt erkend door buitenstaanders die in het veld van de macht
zijn te plaatsen? De uitspraak van de Hoge Raad lijkt er op het eerste gezicht op te
wijzen dat die maatschappelijke erkenning van het ontstaan van een literair veld in
1920 ver gevorderd moet zijn. Het recht kan immers beschouwd worden als een soort
kristallisatiepunt van breed gedragen maatschappelijke opvattingen, althans binnen
de bestuurlijke en politieke elite. Tot zover in een notendop een centraal punt uit De
wet van de letter.
Als ik de kritiek er meteen zelf bij mag leveren: een belangrijke bedenking tegen
de hier geschetste institutionele interpretatie van de uitspraak van de Hoge Raad ligt
erin dat de empirische basis voor een dergelijke stelling bijzonder dun is. Die basis
komt immers tot nu toe min of meer neer op de hierboven aangehaalde zinsnede uit
Nederlandse Jurisprudentie. Nu zijn er allerlei verzachtende omstandigheden voor
die dunne empirische basis: er waren in Nederland slechts weinig processen waarin
een literaire tekst centraal stond. Verder: het recht beschouwt het niet als zijn taak
om uitspraken te doen over wat al dan niet literatuur is, en wanneer het dat toch moet
doen, is het recht daar bijzonder terughoudend in. Uiteindelijk: de juridische
documentatie van de processen zoals die in Nederlandse Jurisprudentie terecht komt,
is slechts het jurisprudentieel relevante topje van wat in processen is gezegd en
overwogen. Maar hoe zou die dunne empirische basis dan wel uitgebreid kunnen
worden? Men zou bijvoorbeeld kunnen verwachten dat als de hier gegeven
interpretatie van het oordeel van de Hooge Raad juist is, het proces en die uitspraak
sporen zouden moeten hebben achtergelaten buiten Nederlandse Jurisprudentie om,
bijvoorbeeld in de contemporaine pers. Een institutionele erkenning van het literaire
veld door de rechtspraak zal immers niet uit de lucht komen vallen, maar zal danig
geworteld moeten zijn in de handelingen van veel maatschappelijk relevante actoren
uit die tijd. Hoe kun je die handelingen met betrekking tot De Hel achterhalen? Hier
biedt het Historische kranten-project van de KB in Den Haag (http://kranten.kb.nl/)
dat alle Nederlandse kranten vanaf 1618 online wil ontsluiten, sinds kort nieuwe
mogelijkheden voor onderzoek. Inderdaad levert een zoektocht binnen de KB-selectie
die half december 2010 op het net stond, tientallen treffers op bij de zoektermen
‘Barbusse’ en ‘De Hel’ uit de jaren 1919 en 1920.
Mijn centrale vraag bij het onderzoeken van die treffers was: wat is de graad van
institutionele autonomie die aan literatuur rond het De Hel-proces werd toegekend?
Voorafgaand aan de analyse van het beeld van het proces heb ik een drietal
verwachtingen geformuleerd. Op basis van het bestaande onderzoek in De wet van
de letter en in De productie van literatuur, zou men het volgende kunnen verwachten:
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1. De verslaggeving over het Hel-proces in kranten en andere bronnen getuigt van
een grote maatschappelijke aandacht voor deze juridische procedure;
2. de exceptio artis speelt - als erkenning van de relatieve vrijheid en autonomie
van kunst - in de beeldvorming rond 1919 een significante rol (of, negatief
geformuleerd: over de vervolging van de roman van Barbusse wordt niet alleen
in termen van ‘vrijheid van meningsuiting’ gesproken);
3. in de beeldvorming rond 1919 is de overtuiging herkenbaar dat wie over
literatuur spreekt, over gespecialiseerde kennis dient te beschikken.

3.1 De inbeslagneming van De Hel
Bij mijn analyse van het krantenmateriaal onderscheid ik enkele aandachtsfasen die
vooraf gaan aan het eigenlijke proces. De eerste fase betreft stukken over de
inbeslagneming van het boek op 19 mei 1919 bij een aantal boekhandelaren in onder
andere Den Haag, Rotterdam, Alkmaar, Haarlem, Den Helder en Goes, waarbij in
eerste instantie niet helemaal duidelijk is op grond van welk artikel en met welke
systematiek een en ander gebeurt.
De justitiële actie trekt snel de aandacht van de pers. Een wat uitgebreider stuk
staat bijvoorbeeld in de NRC die op 24 mei een artikel uit het Nieuwsblad voor den
boekhandel overneemt. Daarin vraagt de auteur zich in verband met de inbeslagneming
van dit ‘literair werk’ af: ‘Dient men hierin het begin van een toezicht van regeering
en justitie op het gebied der letterkunde te zien?’ De link met literatuur als apart
domein dat los staat en ook zou moeten blijven staan van juridisch en/of politiek
toezicht, is dus van meet af aan in het debat aanwezig. Dat geldt ook voor het
expliciete onderscheid tussen literair gevormde lezers en anderen die dat niet zijn.
In het genoemde stuk wordt erkend dat ‘een zeker deel der bevolking zich in zijne
gevoelens gekrenkt acht’ door De Hel. Maar daar wordt meteen aan toegevoegd:
Doch zoolang daartegenover staat eene méérderheid van ontwikkelde
lezers, die in zulk een boek een kunstwerk zien, is het element pornografie
[...] buitengesloten. (NRC, 24-05-1919)
Een dergelijke opvatting impliceert dat literatuur eisen stelt aan wat als adequate
omgang met literatuur kan worden beschouwd. Alleen de stemmen van degenen die
beschikken over een adequate literaire socialisatie tellen voor het Nieuwsblad in dit
geval - en al helemaal wanneer een ‘méérderheid van ontwikkelde lezers’ het eens
is. Aan de groep daarentegen die zich ‘in zijn gevoelens gekrenkt acht’ wordt de
legitimatie ontzegd om over literatuur adequaat te oordelen. Nu zou men terecht er
aan toe kunnen voegen dat dit de opvatting is van het Nieuwsblad voor den
Boekhandel, het blad van een brancheorganisatie binnen het literaire veld - een
belanghebbende partij wier uitspraken met de nodige voorzichtigheid moeten worden
bekeken.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 16

76
Dat eigenbelang bij de erkenning van een institutionele autonomie van literatuur
geldt uiteraard ook voor Barbusse zelf, die reeds in deze eerste fase van de procedure
ingrijpt met een open brief aan zijn uitgever Querido (afgedrukt in Het Volk van 2
juni 1919). In die brief plaatst Barbusse zijn roman in een Europees kader en weigert
vooralsnog te geloven ‘dat mijn Hollandse vrienden een uitzondering zouden maken
ten opzichte van de breedheid van gedachte en de eerbied voor de kunst’. Barbusse
beroept zich dus zowel op de vrijheid van meningsuiting als ook op een
uitzonderingspositie voor kunst om de verspreiding van zijn boek doorgang te laten
vinden. Maar er zijn ook in deze vroege fase reeds signalen dat de aandacht voor dit
proces verder strekt dan alleen de direct of indirect betrokkenen.
Zo treft men zowel in de NRC (30-05-1919) als ook in Het Volk (02-06-1919) een
verslag aan over een op 27 mei 1919 belegde protestvergadering van de
vrijdenkersvereniging De Dageraad in Den Haag, waar A.M. de Jong als door het
bestuur uitgenodigde spreker de inbeslagname fel bekritiseert. Niet alleen was er
volgens de NRC ‘nogal veel belangstelling voor deze vergadering’. Op de vergadering
zelf blijkt de brede belangstelling voor de inbeslagneming uit ‘een paar uittreksels
uit krantenartikelen’ die De Jong op de vergadering voorlas, waarin het optreden van
justitie wordt goedgekeurd. De Jong is het daar - als letterkundige en als socialist uiteraard niet mee eens. Hij schetst de roman van Barbusse als een ‘hoog moreel
boek’ en haalt ter adstructie letterkundige autoriteiten aan als Anatole France en
Maurice Maeterlinck. Verder plaatst hij de justitiële actie in de context van het proces
tegen Flaubert over Madame Bovary, ‘dat zijn aanstichter tot eeuwige belachelijkheid
zal strekken’. Op het einde machtigt de vergadering het bestuur een protest tegen de
inbeslagneming op te stellen en tot de regering te richten.
Het lijkt er dus inderdaad op dat ook buiten strikt literaire kringen anno 1919 een
houding ten opzichte van literatuur leeft, die de omgang met literatuur koppelt aan
specifieke literaire expertise. Tevens is de opvatting te herkennen dat literatuur ten
opzichte van justitie en regering een zekere autonome positie zou moeten innemen.

3.2 De interpellatie Wijnkoop
De brede maatschappelijke spreiding van dit soort opvattingen zal in de volgende
fase van de journalistieke verslaggeving nadrukkelijk worden bevestigd. Binnen vier
weken na de inbeslagneming - om precies te zijn op 12 juni 1919 - is de justitiële
actie onderwerp van een uitgebreid debat in de Tweede Kamer. Dat debat komt tot
stand op grond van een interpellatie van het CPH-kamerlid David Wijnkoop. Van
deze interpellatie wordt zowel in de NRC als ook in Het Volk van 13 juni 1919
uitvoerig verslag gedaan. In het debat stelt Wijnkoop een motie voor waarin de kamer
de inbeslagneming van De Hel afkeurt. Die motie wordt uiteindelijk met 36 tegen
27 stemmen verworpen, waarbij de meerderheid gevormd wordt door de Rooms-
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Katholieke Staatspartij, de ARP, de Christelijk-Historische Unie, alsmede de Vrije
en Unie-liberalen. Anders dan het resultaat zou kunnen doen vermoeden, lijkt er
echter op één punt een brede overeenstemming te heersen: dat van de relatieve
autonomie van literatuur ten opzichte van recht en politiek.
De interpellatie begint met tien vragen die Wijnkoop stelt aan de minister van
justitie, Theo Heemskerk van de ARP. Door die vragen loopt als een rode draad de
overtuiging dat met de inbeslagneming ‘de regeering en de justitie [...] zich een recht
van toezicht aanmatigen op het gebied van kunst [...], in het bijzonder op het gebied
van de letterkunde, dat haar volstrekt niet toekomt’ (cf. NRC 13-06-1919). Voor
Wijnkoop dienen zich dus noch politiek noch rechtspraak met literatuur te bemoeien.
Ter adstructie van deze overtuiging herinnert hij aan het Kamerdebat van 1911 over
het nieuwe pornografie-artikel waarin ‘de quaestio van de kunstexceptie aan de orde
kwam’. In dat debat van 1911 liet Minister E.H.R. Regout geen twijfel ontstaan dat
in de rechtspraak rekening moest worden gehouden ‘met de eischen van kunst en
wetenschap’ en met de ‘kunstprotectie’, aldus Wijnkoop (cf. NRC 13-06-1919).
De overtuiging dat de overheid moet afblijven van de werken van een kunstenaar
als Barbusse, wordt in het debat niet alleen door de sociaaldemocraten en
communisten naar voren gebracht. Ook de liberalen zijn deze opvatting toegedaan.
Zo stelt Kamerlid H.C. Dresselhuijs van de Vrije Liberalen, die het boek overigens
nog niet heeft gelezen: ‘Als het boek ook een litteraire strekking heeft, dan had het
O.M. beter gedaan de handen daarvan af te houden.’ (cf. NRC 13-06-1919) Hij volgt
daarin de vrijzinnige democraat Henri Marchant, die had voorgesteld ‘een wenk te
laten uitgaan tot het Openbaar Ministerie, dat het in het vervolg met dergelijke
vervolgingen wat voorzichtiger moet zijn’ (cf. NRC 13-06-1919). Dat is ook de
opvatting van het Kamerlid Van Doorn van de Liberale Unie, wiens oordeel gebaseerd
op de overtuiging dat ‘de Kamer de bevoegdheid mist, uit te spreken, of dit werk een
kunstwerk is’ (cf. NRC 13-06-1919). Van Doorn is er van overtuigd dat professionele
literaire kennis nodig is om over het al-dan-niet-kunstkarakter van De Hel te kunnen
oordelen. En deze overtuiging deelt hij dan weer met de sociaaldemocraten, voor
wie A.B. Kleerekoper stelt: ‘om dit te lezen moet men over zekere letterkundige
vorming beschikken’ (cf. NRC 13-06-1919).
Zowel Kleerekoper als ook Wijnkoop hebben zich bij hun oordeel over het boek
duidelijk laten inspireren door wat de letterkundige A.M. de Jong in verband met de
inbeslagneming had gesteld. Zo spreekt Wijnkoop bijvoorbeeld van de
‘schaamteloosheid van de waarheid’ die uit De Hel zou spreken (cf. NRC 13-06-1919).
Dat komt neer op een korte versie van wat bij De Jong heette de ‘hevige,
hartstochtelijke, onverbiddelijke waarheid, de waarheid van Henri Barbusse. Zij wil
alles zien en laten zien.’ (cf. NRC 30-05-1919) Kortom, de overgrote meerderheid
van de kamer lijkt de opvatting te zijn toegedaan dat het recht rekening dient te
houden met een uitzonderingspositie van kunst in Nederland rond 1919. Deze
opvatting lijkt ook minister Heemskerk toegedaan: ‘Men mag de kunst niet knechten.’
Wel is voor
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hem die uitzonderingspositie voor literatuur geen absolute die automatisch van iedere
rechtsvervolging ontslaat. Of hier een delict is gepleegd, dient de rechter uit te maken,
aldus de minister. Daarom moet de kamer zich van commentaar op deze lopende
procedure onthouden (cf. NRC 13-06-1919). In die redenering volgen hem de
liberalen, waardoor de motie Wijnkoop uiteindelijk geen meerderheid krijgt. Maar
dat neemt niet weg dat bijna iedereen die in het Kamerdebat het woord nam, het
bestaan en de wenselijkheid van de exceptio artis voor literatuur beaamde.
De enige uitzondering op dat standpunt werd namens de Rooms-Katholieke
Staatspartij door het Kamerlid Deckers gearticuleerd, die ‘slechts lof’ had voor de
inbeslagneming. Voor Deckers is De Hel geen kunstwerk, omdat het ‘de ontucht’
zou kweken, ‘een belediging van de natuur zelf’ zou zijn en niet het ‘schoone’ zou
dienen (cf. NRC 13-06-1919): ‘In een goed kunstwerk spreekt elke gedachte van
schoonheid, maar “De Hel” bevat een walgelijke mannenfiguur, die op een stoel
klimt om door een spleet in een muur te zien.’ (Het Volk 13-06-1919) Maar zelfs al
zou het een kunstwerk zijn, stelt Deckers, dan nog zou het geen aanspraak mogen
maken op enige uitzonderingspositie: ‘In het belang van het algemeen welzijn dient
het individueel belang ondergeschikt gemaakt aan dat der gemeenschap. Dit geldt
ook den kunstenaar.’ (cf. NRC 13-06-1919) Deckers beoordeelt De Hel dus op
ethische gronden en met een Platoons concept van de eenheid van het ware, goede,
schone. Tevens ontkent hij expliciet de wenselijkheid van een uitzonderingspositie
voor literatuur binnen de rechtspraak. Daarmee staat hij buiten dat wat de overgrote
meerderheid van de kamer in deze vindt. Het is dan ook tekenend dat de NRC
eveneens notuleert hoe Deckers zich ‘gelach’ op de nek haalt wanneer hij het woord
van Aristoteles aanhaalt ‘dat men ook de dwaze en oppervlakkige lieden dankbaar
moet zijn’. Deckers wordt meteen door een tussenroep van Kleerekoper gecorrigeerd:
‘van Aristophanes bedoelt u. (Gelach.)’ (cf. NRC 13-06-1919). Deze flater wordt
vlak daarop in het debat door Willem van Ravesteyn van de CPH opgepikt en tevens
ingepakt in de overtuiging dat over literatuur alleen mag spreken wie over de
noodzakelijke literaire kennis beschikt: ‘De heer Deckers, die Aristoteles met
Aristophanes verwarde, moest liever over litteraire dingen gezwegen hebben.’ (cf.
NRC 13-06-1919)
De Barbusse-casus heeft het dus tot een debat in de Tweede Kamer gebracht - en
dat ook nog eens onder grote openbare belangstelling. In de inleiding van de
‘Kamerkroniek’ van die dag schrijft Het Volk: ‘De tribunes zijn stampvol,
waarschijnlijk vooral in verband met de interpellatie Wijnkoop over de
inbeslagneming van “De Hel”. Ook de loges zijn bezet. En dan zegt men nog, dat
ons volk geen belangstelling heeft voor de kunst en voor het parlement.’ (Het Volk
13-06-1919) De roman schijnt dan ook ná de lokale inbeslagneming elders in het
land massaal te zijn verkocht. In de Sumatra Post van 26 juli 1919 kon men in de
rubriek ‘Amsterdamse brieven’ lezen: ‘Nooit is er zo'n sensatie geweest over een
boek, als nu over ‘De Hel’ van Barbusse. [...] Op het Damrak heeft een handwagen
heen en weer gereden en de menschen, die van en naar den trein gingen, konden zich
onderweg het elders verboden boek aanschaffen.’

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 16

79
Een blik op de debatten in het Weekblad van het recht bevestigt de grote belangstelling
ook vanuit juridisch perspectief.

3.3 Het juridische debat
Reeds op 23 mei 1919 besteedt het Weekblad van het recht aandacht aan de
inbeslagneming en reeds dit eerste artikel lijkt een bijzonder trefzekere voorspelling
van de vonnissen van de toekomstige processen: dat van de rechtbank op 6 oktober
1919, van het Hof op 7 januari 1920, en van de Hoge Raad op 12 april 1920. Een
klein half jaar vóór deze procedure feitelijk van start ging, uitte in het Weekblad van
het recht een zekere H. Landberg in een kort stuk zijn twijfel over de inbeslagneming.
Die twijfel was gebaseerd op literaire kennis, waarop Landberg een beroep deed. Zo
constateerde hij dat De Hel geenszins uniek was: ‘Wie ook maar een beetje thuis is
in de hedendaagsche letterkunde weet zeer goed dat het [...] geen “vreemde eend in
de bijt” is.’ Wat Landberg concreet als punt van overeenkomst ziet, licht hij meteen
daarna toe: ‘èn op maatschappelijk, èn op litterair gebied breekt zich de overtuiging
baan, dat ook in het sexuele de sluier der geheimzinnigheid moet worden opgeheven.’
Maar niet alleen vanuit literair, ook vanuit juridisch perspectief was het geval voor
Landberg duidelijk:
Wie toch, het boek geheel leest, en niet slechts de z.g. onzedelijke passages,
zal moeilijk kunnen volhouden, dat het werk in zijn geheel genomen
aanstoot geeft. (Weekblad van het recht, 23-05-1919)
Dat was precies wat in het vervolg het oordeel van alle rechters en van de
procureur-generaal bij de Hoge Raad zou zijn. Deze voorspelling is echter allesbehalve
een toevallige treffer van een enkele jurist. Het lijkt er eerder op dat Landberg
opvattingen onder woorden bracht die op dat moment in brede kringen van juristen
leefden. Een indicatie voor deze duiding is dat Landbergs opvatting van meet af aan
gesteund werd door de redactie van het tijdschrift. In een onderschrift bij Landbergs
bijdrage voegde de redactie er aan toe dat ze het boek nog niet had gelezen, maar nu
al vreesde ‘dat de Nederlandsche justitie bezig is zich aan dezelfde onhandigheid
schuldig te maken als de Fransche indertijd beging bij de gerucht gebleven vervolging
van Madame Bovary.’ (Weekblad van het recht, 23-05-1919) Uit deze redactionele
toevoeging blijkt niet alleen literaire kennis, maar impliciet ook de overtuiging dat
literatuur relatief autonoom is en dient te blijven ten opzichte van het recht.
In de verslaggeving over de interpellatie Wijnkoop wordt de redactie ruim een
maand later explicieter. Allereerst constateert zij dat deze interpellatie in de Tweede
Kamer ‘tot niet onbelangrijke beraadslagingen aanleiding gegeven’ heeft (Weekblad
van het recht, 27-06-1919). Daarmee doelt de redactie in eerste instantie op
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de debatten over de ontstaansgeschiedenis van het pornografie-artikel en de daarin
door de minister en de kamer tot uiting gebrachte wens, aan kunst een beschermde
positie toe te kennen. Volgens de redactie lijdt het geen twijfel wat de bedoeling van
de wetgever was: ‘uitingen van kunst zouden niet onder de bepaling vallen’. Dat is
echter niet uit de wóórden van het artikel af te leiden: ‘de mogelijkheid, dat eene
uiting van kunst voor de eerbaarheid aanstootelijk is, kan niet geheel ter zijde worden
gesteld’. Maar toch is de redactie niet bang, dat het met betrekking tot Barbusse zo
ver zal komen:
Wij hebben thans ‘De Hel’ gelezen en aarzelen niet te verklaren, dat dit
werk als geheel zoover afstaat van de geschriften, die de wetgever met
zijne strafbepaling heeft willen treffen, dat eene toepasselijk-verklaring
van art. 240 op het bedoelde werk als ondenkbaar mag worden beschouwd.
(Weekblad van het recht, 27-06-1919)
Hier loopt dus de redactie van een gezaghebbend juridisch tijdschrift - voordat enige
zitting heeft plaatsgehad en tijdens een lopende procedure - vooruit op het resultaat
van de nog te voeren processen. En het voorspelde resultaat blijkt ook precies datgene
te zijn, wat hierboven als exceptio artis werd geschetst: de erkenning van de relatieve
institutionele autonomie van literatuur door de juridische macht, die zijn beslag krijgt
in de hierboven aangehaalde uitspraak van de Hoge Raad van april 1920.

Conclusie
Ik meen dus, wat mijn casus betreft, te mogen concluderen dat de hierboven
aangehaalde exceptio artis-uitspraak van de Hoge Raad met betrekking tot literatuur
uit 1920 veel meer is dan slechts een incidentele opmerking. Zij blijkt veeleer het
kristallisatiepunt te zijn van de maatschappelijk, politiek en juridisch breed gedragen
overtuiging dat uiterlijk rond deze tijd het bestaan van een relatief zelfstandig literair
veld in Nederland een feit is. Net zo breed wordt de overtuiging gedragen dat adequate
uitspraken over literatuur zich dienen te baseren op gespecialiseerde en professionele
literaire kennis. De overgrote meerderheid van de gezaghebbende kringen is het er
over eens dat justitie aan literatuur - inclusief de eigentijdse! - een uitzonderingspositie
in de vorm van de exceptio artis dient toe te kennen. De inbeslagneming en de
aanklacht lijken vanuit dit perspectief op een achterhoedegevecht vanuit een
idealistisch-ethische literatuuropvatting. Bij de verliezers van dat achterhoedegevecht
is tevens duidelijk te zien dat zij niet bereid zijn het bestaan van een relatief autonoom
literair veld te erkennen, noch dat zij een beroep wensen te doen op vermeende
specifieke professionele kennis van literatuur.
Met het oog op literature in law-onderzoek in het algemeen hoop ik duidelijk te
hebben gemaakt dat de analyse van de juridische omgang met literatuur toestaat
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om op veldintern literatuuronderzoek gebaseerde uitspraken te testen en hun reikwijdte
nauwkeuriger te bepalen. De vorm van relatieve institutionele autonomie van literatuur
die in de eerste twee decennia van de 20e eeuw in Nederland binnen de rechtspraak
haar beslag krijgt, blijkt daarbij een lang leven beschoren. Zij is nogal stabiel en
duurt tot op de dag van vandaag voort, tot en met het Waterdrinker-proces in 2001
toe. Deze relatieve stabiliteit vanuit juridisch perspectief in de omgang met literatuur
over de afgelopen 100 jaar enerzijds en anderzijds het bijzonder heterogene poëticale
strijdgewoel binnen het literaire veld vanuit literairhistorisch perspectief in dezelfde
periode, vormen daarbij een intrigerende contradictie. Het onderzoeksvragen
stimulerende en reflexieve potentieel van die contradictie lijkt mij nog lang niet
uitgeput.
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Eindnoten:
1 Dit artikel is een bewerking van de openingslezing van het congres Cross-over III op 12 januari
2011 in Leiden.
2 ‘Fortschritt’ schetst Weber als volgt: ‘jede wissenschaftliche “Erfüllung” bedeutet neue “Fragen”
und will “überboten” werden und veralten. [...] Wir können nicht arbeiten, ohne zu hoffen, daß
andere weiter kommen werden als wir.’ (Weber 2010, 17)
3 ‘Frauen- und Geschlechterstudien als Modellfall der Innovation’ (Wenk 2001, 111).
4 ‘Der vorliegende Band untersucht Politikberatung als institutionalisierte Form inter- und
transdisziplinärer Kooperation. Damit entwirft er eine innovative Perspektive auf das Phänomen
der Politikberatung [...].’ (Bogner, Kastenhofer, Torgersen 2010, 14) Sommige formuleringen
in dit verband wekken daarbij zelfs de indruk dat interdisciplinariteits- en innovatie-claims ook
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dienen om zich als het ware te immuniseren tegen legitimerings-criteria van buiten de
interdisciplinaire samenwerking. Zo stelt Uwe Voigt in verband met de vraag of een konkrete
interdisciplinaire samenwerking al dan niet als geslaagd kan gelden: ‘Die andauernde Kooperation
selbst ist der Aufweis solchen Gelingens. Dieser Aufweis ist keinen ihm externen Kriterien
unterworfen, denn er besteht ja in dem Versuch, das bisher vertraute Feld von
Gegenstandsbereichen und Methoden zu erweitern.’ (Voigt 2010, 42)
Laat ik vanuit deze summiere stelling nog eens terugkijken op de hierboven aangehaalde
definities van inter- en transdisciplinariteit. Op het eerste gezicht lijken die het beweerde meteen
tegen te spreken. Balsiger had het in zijn definitie van interdisciplinariteit immers over
‘gemeinsam erarbeitete Problemstellungen und Methoden’ (cf. Balsiger 2005, 173) en Mittelstraß
had het in verband met transdisciplinariteit over gevallen ‘wo eine allein fachliche oder
disziplinäre Definition von Problemlagen und Problemlösungen nicht möglich ist bzw. über
derartige Definitionen hinausgeführt wird’ (Mittelstraß 2003, 10). Wordt hier niet immers
expliciet van probleemstellingen, probleem-constellaties en probleem-oplossingen gesproken?
Wanneer men echter naar de context van de aangehaalde definities kijkt dan ziet men dat daarmee
in eerste instantie niet bepaalde vragen worden bedoeld die uit onderzoeksproblemen van een
of meerdere disciplines voortkomen. Waar probleem, probleemstelling enzovoorts hier naar
verwijzen, is het wetenschappelijk bewerken van bijzonder complexe objecten. Zo zijn de
voorbeelden voor problemen en probleemstellingen die bij Mittelstraß steeds weer voorkomen:
‘Umwelt-, Energie- und Gesundheitsprobleme’ (ibid.). Dat geldt ook voor Balsiger:
‘Ökologie/Umweltwissenschaften’ is de context waarbinnen de definitie van Balsiger is ontstaan
en ‘ecologie’ is het levensgrote probleem waar hij naar verwijst.
Bijvoorbeeld Heckhausen 1987; Jungert 2010; maar ook Mieke Bal (1989, 337):
‘Interdisciplinariteit houdt in, dat een specifiek inzicht, theorie, model, analyseprocedure, van
één vakgebied, na serieuze verantwoording van de relevantie, binnen een ander vakgebied wordt
ingezet.’ Löffler (2010, 164vv.) zoekt expliciet de kern van interdisciplinariteit in de
‘interdisciplinaire objecten’ en hoopt op die manier goede interdisciplinariteit van
‘nice-to-know’-interdisciplinariteit of ‘als-of’-interdisciplinariteit te kunnen scheiden. Zijn
criterium is: hoe meer verwantschap qua materiële en wetenschappelijke objecten, hoe beter.
Hoe dat beoordelen echter precies in zijn werk moet gaan, zegt hij niet.
Cf. De Bloois/Peeren (2010, 20): ‘“Interdisciplinariteit” legt daarentegen de nadruk op de
veelheid aan blikpunten en theorieën, afkomstig uit verschillende disciplines, waarmee we
literatuur (en ook andere culturele teksten) kunnen analyseren, en die ervoor zorgen dat een
overkoepelende benadering onmogelijk is. Dit is niet zozeer een zwaktebod, maar zorgt ervoor
dat we steeds weer opnieuw kunnen lezen en nieuwe aspecten in literatuur kunnen belichten.’
Het wetenschappelijke motto van de wetenschapsfilosoof Ian Hacking onderschrijf ik dan ook
zonder meer: ‘Wenn du einen Teil deiner Kraft darauf verwendest, innerhalb des Bereichs, in
dem du dich auskennst, scharf darüber nachzudenken, was andere tun, dann werden Interessierte
erfahren wollen, was du tust, innerhalb des Bereichs, in dem sie sich auskennen.’ (Hacking
2010, 197 en 205) Onderzoek naar citeergedrag van de socioloog Andrew Abbott (2010) binnen
de geesteswetenschappen wijst er op dat hier een algemeen probleem ligt. Abbott komt bij zijn
casus tot de conclusie dat maar een kwart van alle verwijzingen wetenschappelijk adequaat is.
Van een voortbouwen van specialisten op een bepaalde stand van kennis kan in de sociologie
dus nauwelijks sprake zijn - en dit geldt volgens mij minstens in dezelfde mate voor de
literatuurwetenschap.
Een vergelijkbare opvatting treft men ook aan in Max Webers Wissenschaft als Beruf. Weber
is ervan overtuigd ‘daß der Einzelne das sichere Bewußtsein, etwas wirklich ganz Vollkommenes
auf wissenschaftlichem Gebiet zu leisten, nur im Falle strengster Spezialisierung sich verschaffen
kann. Alle Arbeiten, welche auf Nachbargebiete übergreifen [...], sind mit dem resignierten
Bewußtsein belastet: daß man allenfalls dem Fachmann nützliche Fragestellungen liefert, auf
die dieser von seinen Fachgesichtspunkten aus nicht so leicht verfällt [...].’ (Weber 2010, 11)
De twee qua omvang voornaamste onderzoeksrichtingen binnen law and literature zijn law in
literature en law as literature. Bij law in literature gaat het om de representatie van het recht
en juridische procedures in de literatuur, van de Oresteia van Aischylos via Kleists Der
zerbrochene Krug tot aan bijvoorbeeld Christiaan Weijts Art. 285b. Bij law as literature gaat
het, kort gezegd, om het deconstrueren van verborgen hiërarchieën en machtseffecten binnen
het recht met behulp van taal- en literatuuranalytische strategieën. Het eerste type van law and
literature-interdisciplinariteit lijkt mij daarbij vooral objectgericht - hoe word een specifiek
object, te weten het recht, binnen literatuur gerepresenteerd? -, het tweede vooral methodegericht:
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wat levert de toepassing van deconstructivistische methodische aanzetten binnen het recht op?
Voor een recent pleidooi voor meer literature in law-onderzoek zie Conter (2010, 10 et passim).
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Het uitgelezen uur
Couperus en de beleving van het heden
Piet Kralt
Abstract
In this essay the author examines the relationship between the Present
and the Happiness in the works of Louis Couperus. He also examines to
what extent Couperus' moments of happiness match the literary epiphany
as defined by Van Halsema in his book Epifanie. It appears that around
1900 a turning point occurred in Couperus' appreciation of the present.
Before that time the term stood for everything that was small and
insignificant. After that Couperus generated the idea that happiness comes
from the acceptance of the present. In a series of variations on the theme
Couperus unfolds his views on the connection of the present and happiness.
The story ‘Jahve’ and the novel Antiek toerisme are of crucial importance
for this relationship. In these two texts the acceptance of the present is a
divine power that man must master. The epiphany character of the moments
is initially weak. Only at the end of Couperus' career as a writer do the
moments of happiness get the character of an epiphany.

Inleiding
De aanleiding tot dit artikel is tweeledig. Een eerste impuls was een passage in het
reisboek Met Louis Couperus in Afrika (1921), te vinden in het zestiende verslag.
Couperus en zijn vrouw zijn aangekomen in het oude Carthago. Hij kijkt er verbaasd
rond. De eens zo grote havens zijn nu twee kleine vijvertjes. Er ligt een stuk
afgebroken zuil; daarop gaat hij zitten. Om hem heen bloeien de affodillen. Hij
herinnert zich dan hoe een tijdje terug twee stiertjes de heuvel kwamen afhup-
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pelen, ontsnapt aan de hoede van hun herder. Voor zijn voeten spoelden de
schuimende golven een murex-hoorn aan, de schelp waaruit het antieke purper werd
bereid. Hij schrijft er dit over:
[...] en ik weet niet waarom die schulp, die jonge stiertjes, de zee, de lucht,
de roze affodillen en de immense ruïne mij een indruk gaven van ‘l’ heure
exquise’ in het late, gouden middaglicht, maar het was zoo en niet anders.1
De uitspraak is van april 1921. Hij treft omdat hij herinnert aan eerdere verbeeldingen
en uitspraken over het Heden en het Geluk die, wanneer we ze met elkaar vergelijken,
een enigszins verwarrende indruk maken. In Extaze (1892) ervaart Cecile van Even
de stip van het heden als klein. Ze geeft er niet veel om.2 Het verloop van de roman
geeft haar gelijk: het Geluk waarvan in het motto sprake is, verwerkelijkt zich in de
‘eindelooze ruimten’ van de extase.3 In de begrenzing van (het moment van) het
heden ligt het geluk dus niet. Maar in een feuilleton van 13 juli 1912 noemt de auteur
‘de secònde van het Heden’ waarin wij het geluk van de wereld smaken.4 Nu
overheerst de overgave aan het moment. Dat komt niet met elkaar overeen: wat in
de vroege roman verworpen wordt, wordt in de latere feuilleton geprezen. Men zou
willen weten hoe het precies zit. Waar spreekt Couperus zich uit over (het ogenblik
van) het heden en hoe verhouden die passages zich tot elkaar?
Een tweede impuls was de lectuur van de studie van J.D.F. van Halsema: Epifanie.
Ogenblikken van verlichting en verschrikking in de Nederlandse letterkunde rond
1900, in het bijzonder het tweede hoofdstuk waarin hij de aard van de epifanie
omschrijft en een exposé geeft van de wereld- en levensbeschouwelijke achtergrond
van dit verschijnsel.
Voornamelijk aan de hand van Ch. Taylor's Sources of the Self: The Making of
the Modern Identity5 schetst Van Halsema hoe de oorspronkelijke samenhang van
mens en wereld vanaf 1800 versplintert. De grote waarheden waren die van ‘de
samenhang tussen God en mens of Natuur en mens, van de samenhang van God
zelf.’6 Die samenhangen vallen uiteen. Men ziet het individu niet langer als een
eenheid, de werkelijkheid niet langer als een geheel. In feite - zegt men - bouwt de
mens zijn ‘zelf’ op uit een reeks losse ervaringen. En in feite is de werkelijkheid een
samenklontering van toevalligheden, ‘een wereld van een meer algemene,
betekenisloze incongruentie’.7 Vanaf het begin van de negentiende eeuw beheerst
de fragmentatie het denken. In de visie van de moderne mens hangt de wereld als
los zand aaneen.
Een reactie op deze ontwikkeling is de beleving van het intense moment. De mens
ontleent waarheid en waarde niet langer aan de verbondenheid van alles met alles,
maar aan het losse ogenblik waarin iets hem raakt. Van Halsema legt dat uit aan de
hand van de roman van Walter Pater Marius the Epicurist (1885). Marius is slechts
in schijn bekeerd tot het christendom, in werkelijkheid bindt hij ‘zich telkens weer
aan het hic et nunc van de concrete werkelijkheid met uitzicht op het
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verdiepte moment, en deze zijnswijze heeft steeds het primaat boven elk systeem
dat een omvattender samenhang wil bieden.’8 We zijn hier vlakbij Couperus, de
gegeven voorbeelden tonen het aan, in het bijzonder dat uit 1912. Ook bij Couperus
gaat het om het hier en nu waarin plotseling iets met hem gebeurt. Zijn opmerkingen
blijken dus te passen in een algemeen patroon.
Het gaat Van Halsema echter om een bepaald soort intens moment: de epifanie.
Hij behandelt die uitgebreid. Hier volstaat voorlopig de definitie die hij geeft: ‘Bij
een epifanie in de modern-literaire betekenis, [...], gaat het om een zich aan de ratio
onttrekkende, plotselinge, kort durende, diep inwerkende ervaring waarin een
zintuiglijk waarneembaar element in de gewone, alledaagse werkelijkheid een niet
binnen een gangbaar kader te plaatsen reactie oproept bij wie het ondergaat.’9 Er
zitten dus nogal wat kanten aan de epifanie: onbegrijpelijk, kort, diep, vanuit de
dagelijksheid, buiten elk religieus of filosofisch systeem om. Van Halsema geeft
voorbeelden uit het werk van Van Deyssel en Gorter.10 Wim Tigges, die een inleidend
essay over het verschijnsel schreef, noemt onder andere de befaamde momenten in
Marcel Prousts A la recherche du temps perdu (1913-1922) en uitspraken van Ralph
Waldo Emerson in zijn essay ‘The Over-Soul’(1841).11 Wat Proust betreft kan men
denken aan de scène met het madeleinekoekje. Hij doopt het koekje in de thee en
een intense verrukking overvalt hem. Het is de geur van de drank en de madeleine
die een herinnering uit zijn jeugd oproept toen hij bij een tante in Combray eenzelfde
koekje in zijn thee doopte. Een verleden dat hij vergeten was, komt weer tot leven.
Hier is alles bij elkaar: de waarneming (een geur), de dagelijksheid (een koekje), het
plotselinge, het intense. Zo precies zullen we de epifanie bij Couperus niet aantreffen.
Dat neemt niet weg dat Van Halsema's definitie goed bruikbaar is als een ijkpunt
waaraan we de speciale ogenblikken in Couperus’ werk kunnen relateren.
De vraag is derhalve niet alleen waar en hoe het (intens beleefde) ogenblik in het
werk van Couperus voorkomt, maar ook hoe die ogenblikken zich verhouden tot de
door Van Halsema beschreven epifanie. Dat laatste is gewenst, omdat de epifanie
een belangrijk literair verschijnsel is, zeker in Couperus' tijd.

‘C'est l'heure exquise’
Toen Couperus zijn gelukzalige moment bij de ruïnes van Carthago beleefde, citeerde
hij de laatste regel van het beroemde gedichtje van Paul Verlaine ‘La lune blanche’.
Verlaine schreef het in 1869 voor Mathilde Mauté, het meisje op wie hij verliefd
was en die hij het jaar daarop zou trouwen. Hij nam het op in La bonne chanson,
1870, de bundel met aan Mathilde gewijde gedichten. Ik citeer naast de Franse tekst
de vertaling van Peter Verstegen.
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La lune blanche
Luit dans les bois;
De chaque branche
Part une voix
Sous la ramée...
Ô bien-aimée.
L'étang reflète,
Profond miroir,
La silhouette
Du saule noir
Où le vent pleure...
Rêvons, c'est l'heure.
Un vaste et tendre
Apaisement
Semble descendre
Du firmament
Que l'astre irise...
C'est l'heure exquise.
Wit maanlicht boven
Doorschenen bos;
Het dichte lover
Laat stemmen los,
Eén fluistering...
O lieveling.
Diep vijverbed
Weerspiegelt stil
Het silhouet
Van donkere wilg,
Waar wind in schreit...
't Is dromentijd.
Een weidse vrede,
Sereen en teder,
Daalt naar beneden
Vanuit de hemel
Vol sterrenvuur...
O ragfijn uur.12

Het gedichtje nadert de epifanie. Wat eraan ontbreekt, is het plotselinge, het flitsende
van het ene moment. Maar er is wel sprake van een bijzondere lichtwerking, volgens
Van Halsema een belangrijk bijkomend kenmerk van de epifanie.13 Bovendien
suggereert het gedicht de twee wezenlijke aspecten van de epifanie: het diep
doorvoelde en het onbegrijpelijke. ‘Was die heure exquise eigentlich ist, worin die
exquisité eigentlich besteht, das wird freilich nicht begrifflich faßbar ausgesagt’,
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constateerde Kayser reeds.14 Terecht. Het gedichtje is ‘een volmaakte lyrische evocatie
[...] van maanlicht in een bos’, stelde Peter Verstegen.15 Ook terecht.
Couperus bouwt zijn scène nabij het oude Carthago op dezelfde manier op. Hij
noemt een aantal elementen dat in zijn totaliteit de bijzonderheid van de situatie moet
suggereren. Ook zijn tafereel baadt in het licht. Hij legt iets meer nadruk op het
onbegrijpelijke en doorvoelde (‘ik weet niet waarom [...] mij een indruk gaven van’),
maar net als bij Verlaine moet de schildering van het tafereel de epifaniebeleving
van de auteur op de lezer overbrengen. Zelfs de keuze van de elementen hebben dat
doel: een ruïne, roze affodillen, huppelende stiertjes, gouden middaglicht - ze
omhullen de werkelijkheid van een Noord-Afrikaans strand met een romantisch
waas.
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Hoe die verhulling werkt, wordt duidelijk als we beide teksten vergelijken met de
bekendste epifanie uit de Nederlandse literatuur: de door Lodewijk van Deyssel
beschreven sensaties in het dertiende hoofdstuk van zijn roman Een liefde (1887).
Voor Mathilde is de tijd samengetrokken, ‘haar leven was dit oogenblik’. Ze bevindt
zich in de tuin. Bladzijden lang wordt wat daar te zien is, uitgesponnen: de dennen
staan hoog in de lucht, het grasveld vlakt uit, ‘donker groen, geel-groen, goudgroen’,
de iepen staan ‘eén geweld van geluidloos leven, eén staan van groene krachten’.
Enzovoort, te veel om te citeren. Maar de lezer wordt er voortdurend op geattendeerd
dat het om Mathilde gaat, om wat zíj voelt, om háar ‘goud-warm verbeelden’. Al die
lichten, kleuren, wemelingen contrasteren bovendien met een bezoeker die net afscheid
heeft genomen, ene Ster, met zijn ‘overvoedde onder het grijze kamgaren opbollende
vormen’. Een gemoedelijke, dikke man dus, uit de alledaagse werkelijkheid.16
Tenslotte kan de lezer weten dat je het ook allemaal anders kunt zien, want toen
Mathilde de tuin betrad, vond ze die ‘klein en leelijk’, de hut was vies, de bloemen
weinig en gewoon.17 Er is kortom allerlei tegenspel. Dat ontbreekt bij Verlaine en
Couperus.

‘De Seconde sloeg als met een lichten, gouden gongslag’
Enkele jaren na het uitgelezen uur nabij Carthago schrijft Couperus een feuilleton
waarin hij een ongeveer gelijke ervaring behandelt. Het stuk is van 18 maart 1923.
Couperus heeft ondertussen een reis naar Indië, China en Japan gemaakt en is ziek
teruggekomen. Helemaal hersteld is hij niet. Nu is hij in een stemming om te peinzen
en hij peinst over het Geluk. Hij zegt dat hij nogal eens een Seconde van geluk heeft
gekend. Hij kreeg haar ‘door de meest verschillende gewaarwordingen’, ze kwam
als ‘een plotse verrassing’ en het was ‘alsof de tijd stil stond’.
De Seconde sloeg als met een lichten, gouden gongslag meestal
onverwachts, onvoorbereid, en daar was het er: daar was het Geluk rondom
je en in je en het wiegde je als in sterke, teedere armen en fluisterde je iets
in, [...]18
Het gaat niet over een beleving die hij nu heeft, maar over belevingen die hij zijn
hele leven heeft gehad. Ze hebben min of meer het karakter van een epifanie. Dat
hij er pas nu, in deze fase van zijn leven, uitgebreid over schrijft, is ontdekkend. Het
zeldzame moment, het epifanische ogenblik, is eindelijk onderdeel van zijn
schrijverschap geworden.
Het gaat nog verder. Want Couperus plaatst zijn gedachten over het Geluk in een
beschouwing over het Ongeluk. Het Geluk komt van binnenuit, het Ongeluk davert
op ons neer. Het Geluk is kort - al kan men de herinnering eraan koesteren - het
verdriet en ongeval kan een mens vele bittere jaren overkomen.19 De teneur van het
stuk is zeker blijmoedig en optimistisch, maar er is toch dat andere,
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tegengestelde geluid. Het is de constructie die Van Halsema schetste als de
maatschappelijke achtergrond van de epifanie: de negatief ervaren werkelijkheid (bij
Van Halsema de fragmentatie, het uiteengevallen wereldbeeld, bij Couperus het
Noodlot, de Hel, het Ongeluk) dwingt de mens zijn heil te zoeken in de losse
momenten van een diepe beleving.
De parallellie is geen toeval. Dat Couperus zijn Geluk tegen een donkere
achtergrond schetst, is kenmerkend voor zijn manier van beleven en schrijven. Hij
is zijn leven lang een discipel van Emersons compensatieleer geweest: geen enkel
gegeven staat op zichzelf, ieder verschijnsel roept zijn tegendeel op. Actie wekt
reactie. ‘Polarity, or action and reaction, we meet in every part of nature; in darkness
and light; in heat and cold; in the ebb and flow of waters; [...]. The same dualism
underlies the nature and condition of man. Every excess causes a defect; every defect
an excess. Every sweet hath its sour; every evil its good.’20 In het teken van die
compensatiewet staat Couperus' schrijverschap. Vandaar dat hij niet over de seconde
van het Geluk kan spreken zonder het Ongeluk erbij te halen.
Dit dualisme blijkt ook nog uit iets anders. In navolging van Northop Frye
onderscheidt Van Halsema naast de positieve epifanie de demonische epifanie,
waarvoor hij de term ‘aporie’ kiest, omdat het om de ervaring van het Niets en de
leegte gaat. Van Halsema: ‘Geen verlichting van het ik hier, maar destructie, geen
plotseling doorbrekend inzicht in een verborgen ordening, maar een
ongeprogrammeerd verdwijnen in het niets’.21
Een dergelijk moment vinden we ook in het latere werk van Couperus, zij het net als bij de epifanie - niet helemaal volgens de definitie. In Iskander (1920) komt
koning Alexandros na een lange, veel eisende veroveringstocht ziek en levensmoe
bij het graf van de Perzische koning Kyros. Daar dringt de vergeefsheid van al wat
hij heeft ondernomen tot hem door.
Nieuwe Koningen zouden in volgende eeuwen geboren worden, uit
goddelijken of zelfs menschelijken oorsprong; nieuwe oorlogen zouden
gevoerd worden; nieuwe rijken zouden worden gesticht... en alles zoû
wederom de vreeslijke stroom des Tijds mede sleepen, achter latende den
wanhopigen, verbaasden mensch, die zich af zoû vragen het vreeslijke,
eeuwig antwoordlooze waarom van al dit eindelooze worden en eindelooze
vergaan der grootste, bereikbare dingen!22
Maarten Klein noemt deze zin ‘de kern van de roman’.23 Hij heeft gelijk. Heel die
vuistdikke roman is naar dit moment toegeschreven. En het nadert heel dicht de
aporie zoals Van Halsema die omschreef. Dat betekent dat in het late werk van
Couperus beide elementen voorkomen: de plotselinge ervaring van het Geluk, de
plotselinge ervaring van de Leegte. In deze tijd - 1920 en daarna - sluit het werk
nauw aan bij dat van Gorter en Van Deyssel uit het begin van de jaren negentig van
de negentiende eeuw, zo'n dertig jaar daarvoor dus.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 16

91

‘Het was het kleine geluk van het Heden’
Het is heel anders begonnen. Het motief van het korte moment van het heden komt
voor het eerst voor in de roman Extaze van 1892. In de inleiding tot dit artikel kwam
het al ter sprake. De weduwe Cecile van Even leidt een rustig, burgerlijk leven in
een huis aan de Scheveningse Weg. Nadat zij Taco Quaerts ontmoet heeft, op wie
ze verliefd zal worden, schrijft ze in haar dagboek over de stip van het heden, het
enige wat is of schijnt te zijn.24 Ze bedoelt haar kleine leven, haar genoeglijk bestaan
in haar prettige huis. Het lijkt of ze zich aan die beperktheid overgeeft. Maar dan
gaan haar gedachten in tegengestelde richting en noteert ze dat herinnering en illusie
(lees: verleden en toekomst, lees: de oneindige tijd) alles zijn, dat die de ziel zijn die
afglijdt naar wijkende einders. De tegenstelling die ze maakt, is die tussen het
begrensde heden en de goddelijke oneindigheid. De beleving van het heden (de stip,
het moment) is negatief: klein en burgerlijk.
De tegenstelling die Couperus vervolgens construeert, is die tussen deze stip en
het moment van de extase. Cecile en Taco beleven die vervoering als zij 's avonds
door de Boschjes wandelen, het park bij Scheveningen. Ze heeft iets van een epifanie.
Stil straalde het, het Licht, als éene enkele zonnester, die straalt met zachten
glans van klaarheid; [..]. Zij waren er alleen, in hunnen hemel, in hunne
hemelwijdte, die was als de Ruimte, eindeloos onder hen en boven hen en
om hen rond, met eindelooze ruimten van licht en muziek; van licht, dat
muziek was.25
De extase past niet precies in de omschrijving van Van Halsema: de zintuiglijke
waarneming ontbreekt eraan. Maar alle andere elementen zijn aanwezig: het
plotselinge, het intense, het kort durende, het zich aan de ratio onttrekkende. Daar
komt nog iets bij. Van Halsema's interpretatie van de epifanie komt zo goed als
overeen met wat Van Deyssel een ‘Sensatie’ noemde. Niet voor niets gaf hij de
tuinscène in Een liefde als voorbeeld. Maar Van Deyssel liep hoog weg met Extaze.
Hij meende dat Couperus van de Observatie met één ruk tot de Sensatie gestegen
was, zonder de Impressie te hebben aangedaan.26 Zo gezien mag men de vervoering
van Cecile en Taco een epifanie noemen.
Het punt is niet van doorslaggevend belang. Waar het eigenlijk om gaat, is dat in
het denken van Couperus in deze tijd het heden losgekoppeld is van de gelukservaring.
In de tot nu toe gegeven voorbeelden uit een latere periode was de geluksbeleving
impliciet of expliciet verbonden met het heden. Sterker: de aanvaarding van het heden
was de voorwaarde tot het Geluk. Dat is in Extaze anders. Daar is het heden klein
en begrensd en het geluk dat de extase brengt, bestaat in de doorbreking van die
grenzen naar de lichtende ruimten van de oneindigheid. Heden en Geluk zijn niet
met elkaar verbonden, ze contrasteren. Het begrip ‘heden’ is negatief geladen. Het
staat voor alles wat benauwt.
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In Psyche (1898) is die betekenis in gunstige zin opgeschoven, maar niet essentieel
veranderd. Ook in dit sprookje speelt de tegenstelling tussen een begrensd heden en
de wijde sfeer van de oneindigheid een rol, verbeeld in respectievelijk de Tuin van
het Heden en het Rijk van de Toekomst. De kleine Psyche wordt door prins Eros
naar zijn Tuin van het Heden gevoerd. De verteller tekent die tuin als een soort
paradijs: alles is even lieflijk en idyllisch. Er is zachte muziek van fluiten. Om de
rondom staande zuilen klimmen rozen. De lentezon is getemperd. In dit oord is
Psyche gelukkig met prins Eros. Het lijkt volmaakt.
Maar toch is er iets mee. Eros had haar al gezegd, nog voor hij haar meenam naar
zijn Tuin: ‘Uit smart, wordt het geluk, niet in het Heden, maar... in de Toekomst’.27
Die uitspraak houdt in dat het ware geluk niet in de Tuin ligt. Daarbij komt dat de
verteller tot drie keer toe opmerkt dat het geluk in de tuin ‘het kleine geluk’ is, twee
keer daarvan ‘het kleine geluk van het Heden’.28 In deze zin gebruikt, heeft het woord
‘klein’ bij Couperus een negatieve gevoelswaarde. Dat had het al in Eline Vere (1889)
waarin van Georges de Woude van Bergh en Lili Verstraeten wordt gezegd: ‘tevreden
met hunne eenvoudige, ietwat minime gedachten en illuzies, een weinig oppervlakkig
en klein van ziel’.29 Ook de beschrijving van de tuin verraadt iets van die min of meer
negatieve instelling. Tegen het eind krijgen sommige zinnen een ironische ondertoon.
Het was altijd het kleine geluk van bloemen en vogels, van lente en liefde,
cupido's en rozen, muziek en wiekjesdans.30
Tegenover deze Tuin van het Heden staat dan ook het Rijk van de Toekomst dat
Psyche op de laatste bladzijden van het sprookje bereikt, als zij sterft. De Chimera
voert haar erheen. Zij roept uit: ‘Het is wijder dan de wijdste sfeer’. Hij antwoordt
dat het ‘onmeetbaar ver, onbeschrijfbaar wijd’ is, dat het ‘Alles’, het ‘Het’ (de
Chimera weet er geen namen voor) zich er uitbreidt. Daar ziet ze Eros die haar naar
de poort begeleidt ‘waar zonnestralen (uitvloeien) als een pad van zonnegoud’.31 De
structuur van Psyche is kortom in dit opzicht dezelfde als die van Extaz[e:] tegenover
een klein, dus onbeduidend heden staat een extatisch moment van ruimte en licht
waaarin de mens het ware, grote Geluk vindt. In Extaze is dat een liefdesmoment,
in Psyche het stervensmoment. In Couperus' verbeeldingswereld is in 1898 het heden
dus nog steeds van weinig (of, zo men wil, van onvoldoende) betekenis.

‘Het Heden is heden deze lieflijke plek’
Dat verandert! In december 1902 voltooide Couperus het verhaal ‘Jahve’ dat hij
opnam in de bundel God en goden (1903). De god Jahve die het heelal gevuld heeft
met engelen en zonnen hoort van de engel Azriël dat hij niet de enige god

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 16

93
is. IJverzuchtig als hij is, raast hij ze daarop allemaal langs: Baäl en Astarte, Osiris
en Isis, Zeus en Hera. Van die laatste twee heeft hij in een visioen al het verblijf
gezien: groen als een tuin, allerliefst klein, een wereld van schoonheid en goedheid.32
De lezer wordt onmiskenbaar herinnerd aan de Tuin van het Heden in het sprookje
Psyche, maar nu ontbreekt ieder spoor van geringschatting en ironie. Dat het Couperus
ernst is, blijkt nog duidelijker als Jahve in dit paradijs aankomt. Hij raakt in gesprek
met Kronos. Hij erkent dat de goden glanzend en lieflijk zijn. Maar eeuwig, zoals
hijzelf, zijn ze niet. Dat lijkt Kronos echter niet te deren. ‘Of zij eeuwig zijn, of zullen
verschemeren [...] wie van hen zint er over in twijfel of treurigheid?’, zegt hij. En
hij vervolgt: ‘De aarde is bevallig, de hemel is heerlijk en tusschen beiden leven zij,
hemelingen.’33 De verteller vermijdt het woord ‘heden’, maar het zal duidelijk zijn
dat voor deze goden de zin van het bestaan in de aanvaarding van het heden ligt.
Door de bewoordingen waarmee Jahve zijn visioen beschrijft en door de rust en
zekerheid waarmee Kronos zijn gedachten verwoordt, krijgt de gebondenheid aan
het heden zelfs iets van een belijdenis. Het verhaal dwingt de lezer de boodschap
serieus te nemen. Het gaat niet meer om iets kleins, iets van roosjes en cupidootjes,
maar om iets wat misschien wel de enige mogelijkheid tot geluk is.
Hoe de omslag tot stand kwam, is niet helemaal duidelijk, maar het is waarschijnlijk
dat de doem van de tijd (‘Tijd’ zou Couperus schrijven, met een kapitaal) daarbij
een rol speelde. De goden zullen verschemeren. Dat is hun noodlot. Maar zij verweren
zich door zich op het heden te richten. De toekomst valt buiten hun bestaanssfeer.
Het noodlot deert hen niet. In de gedachtegang van Emerson: de doem roept de
verlossing op. Men kan het nog breder stellen. Tot dan toe interpreteerde Couperus
het noodlot psychologisch, als het onvermijdelijke gevolg van aanleg en milieu, of
(zoals in de roman Noodlot, 1890) als een boven de mensen staande macht. Hierna
interpreteerde hij het ook als de doem van de tijd, de onherroepelijke neergang der
dingen, de eeuwige keten van worden-zijn-vergaan. Om dit kwaad te bezweren, zocht
hij zijn heil in de intense beleving van het heden. Vandaar dat dit van iets kleins tot
iets groots werd.
Na 1902 keert het motief van het bevrijdende Heden telkens terug, in allerlei
variaties. Het houdt Couperus duidelijk bezig. In Dionyzos, geschreven in 1903,
uitgegeven in 1904, predikt de godmens Dionyzos het ‘vreugde-oogenblik’ en het
‘NU’ waarin men zich met hem verzoent.34 In Van oude menschen, de dingen, die
voorbij gaan..., geschreven in 1904, verschenen in 1906, lopen alle huwelijken stuk,
maar bloeit de vrije relatie tussen Ottilie en haar minnaar Aldo, omdat ze leven voor
het nu: ‘ons geluk, dat nu werkelijk is.’35 In twee feuilletons, geschreven in de zomer
van 1910, onder de gemeenschappelijke titel ‘Begeertes naar kleine wijsheden’,
citeert Couperus met instemming de slotregel uit de elfde ode (van het eerste boek
der Oden) van Horatius: ‘carpe diem quam minimum credula postero’, in de vertaling
van Piet Schrijvers: ‘pluk de dag en vertrouw nimmer op die van morgen’.36 Hij vat
de regel op als een bevel. Zijn commentaar is een lofzang.
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Dweep en droom niet met de schim van het Verleden, en wees niet bang
voor het spook van de Toekomst, maar sla de verliefde armen vast om het
levende, gloeiende Heden, [...].37
In de korte roman Antiek toerisme, geschreven in 1910, uitgebracht in 1911, krijgen
deze variaties zoiets als een ‘theologisch’ fundament. De Romein Lucius leert in
Egypte de wijsheid kennen. Die wijsheid luidt: ‘Wees uw eigen godheid’. De spreuk
wordt de grondslag van zijn leven. Aan zijn pedagoog Thrasyllus legt hij hem als
volgt uit: ‘Deze nacht is schoon. Morgen is de dag een andere schoonheid. In die op
een volgende schoonheden, Thrasyllus, wil ik mijn eigen god zijn...’38
Betekenis en herkomst van de spreuk zijn niet helemaal duidelijk. Hij is een
mystieke wijsheid die Lucius zich in vijf dagen en nachten eigen heeft gemaakt, een
inzicht dat zijn verdere levenshouding bepaalt. Hij past in het kader van de roman.
Lucius heeft tot dat moment zijn slavin Ilia met een verafgodende liefde bemind en
is nu los van haar, is zijn eigen god. De spreuk houdt zeker ook verband met een
historisch gegeven: Lucius komt tot inzicht in het heiligdom van Amon in de oase
Siwa in het westen van Egypte, het in de antieke wereld beroemde orakel, waar
Alexander de Grote zich tot zoon van Zeus liet uitroepen.
Ook Emerson heeft met de spreuk te maken. Maarten Klein haalt een passage aan
uit Emersons eerste boek, Nature (1836), waarin de Amerikaan ‘zijn eenwording
met het Goddelijke’ (zoals Klein het noemt) beschrijft.39 Het citaat komt uit het eerste
hoofdstuk, ik geef het iets uitgebreider.
In the woods, we return to reason and faith. There I feel that nothing can
befall me in life - no disgrace, no calamity (leaving me my eyes), which
nature cannot repair. Standing on the bare ground - my head bathed by the
blithe air and uplifted into infinite space - all mean egotism vanishes. I
become a transparent eyeball; I am nothing; I see all; the currents of the
Universal Being circulate through me; I am part or parcel of God.40
Bluestein, die de passage ook citeert (hij spreekt van ‘a famous passage’) concludeert
dat het hier gaat om een literaire esthetica die grote invloed heeft gehad in de
Verenigde Staten en daarbuiten.41 Te denken valt dan onder andere aan Couperus’
Lucius die zich een God voelt in de schoonheid van de nacht, de dag - de elkaar
opeenvolgende ‘hedens’. ‘Give me health and a day, and I will make the pomp of
emperors ridiculous’, schrijft Emerson verderop.42 Lucius, die de confiscatie van
keizer Tiberius gelaten ondergaat, had het hem na kunnen zeggen. Ook hem gaat het
uitsluitend om de dag, deze dag
Een verbinding van de spreuk met de theosofie van Blavatsky ligt eveneens voor
de hand. W.J. Lukkenaer geeft in zijn dissertatie een reeks citaten uit de drie
hoofdwerken van Blavatsky die dat verband aannemelijk maakt. Ik kies er één, uit
The Secret Doctrine (1888): ‘man is an animal plus a living God within his physical
shell’.43 Maarten Klein noemt andere theosofische schrijvers en citeert uit hun werk.44
Een van hen is G. de Purucker van wie ik - uit nog weer een ander boek -
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een kleine legende navertel die meer zegt dan welke uiteenzetting ook. De ziel komt
bij het huis van God, klopt aan en antwoordt op Gods vraag wie hij is: ‘Ik’. God zegt:
‘Ik ken geen ik’. Na vele eeuwen keert de ziel terug, klopt opnieuw aan en antwoordt
op dezelfde vraag: ‘Gij’. Dan nodigt God hem binnen, omdat zij één zijn.45
De vraag doet zich voor in hoeverre dit ‘Wees uw eigen godheid’ overeenkomt
met en/of verschilt van het binnengaan in de goddelijke zijnssfeer in Extaze. De twee
formules zijn te kort en te weinigzeggend om over de aard van het goddelijke iets
vast te kunnen stellen. Wel kunnen we concluderen dat de herkomst van beide
belevingen voor een deel bij Emerson ligt. Maar in hun uitwerking zijn ze
tegengesteld: in Extaze verschrompelde door de vervoering het heden tot een
kleinburgerlijke stip, in Antiek toerisme krijgt door het goddelijk besef het heden een
religieus getint verlossingskarakter.
In de mythologische roman Herakles, geschreven in 1912, verschenen in 1913,
heerst deze gedachte nog steeds. Herakles is, na het achtste werk te hebben volbracht,
met zijn vrouw Deianeira en zijn wagenmenner Iolaos op weg naar huis, naar Trachis.
Ze bevinden zich aan de zoom van een woud, diep beneden is de zee, waar de Held
en zijn menner in de vroege morgen gebaad hebben. Er is een grazige weide waar
de twee witte rossen van Herakles ronddartelen. Hij komt zijn vrouw tegemoet en
zegt:
Het Heden is heden deze lieflijke plek van zomerzon, schaduwwoud, zilte
zee en Iolaos zal, als ware hij een vroolijke faun en geen weenende vriend,
fluiten de dubbele fluit en onzen droom wiegen op dartele klanken [...].46
De scène heeft veel weg van l'heure exquise in Noord-Afrika. Ze lijkt wel een
aankondiging van wat Couperus jaren later zelf zal overkomen. De nabije zee, de
dartelende paarden en klanken en vooral de op psalm 23 zinspelende grazige weiden
roepen die sfeer op. Toch heeft ze weinig van een epifanie. Het onverwachte, het
diep doorvoelde en het onbegrijpelijke ontbreken. Herakles wordt niet overvallen
door een geluksgevoel - zoals Couperus bij Carthago - hij proclameert het.
De scène herinnert aan de stip in Extaze en de Tuin in Psyche. Maar alleen door
het woordgebruik: ‘Het Heden is heden [...]’. De hoofdletter verraadt het bijzondere
van dit ‘heden’. Het heeft niets kleins meer. Het is geladen met iets wat ruim twintig
jaar geleden de extase bood. Die bijzonderheid heeft minder te maken met de gunstige
omstandigheden, veel meer met het feit dat het een ‘heden’ is, een ‘nu’, aanwezigheid
en geen droom, als het verleden, of illusie, als de toekomst. Herakles bedoelt: Wat
geweest is, is geweest, wat komt, is onbekend, we leven nu en dat is wat telt. Ieder
uur is een ‘heure exquise’. In de (latere) woorden van Nijhoff: ‘(Een) kort geluk,
telkens opnieuw gesticht.’47
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Afronding
Van Halsema situeert het hoogtepunt van de epifanie in de Nederlandse literatuur in
de jaren negentig van de negentiende eeuw, bij Van Deyssel en Gorter. Hij constateert
een vervolg in de twintigste eeuw, onder anderen bij Leopold en Nijhoff. Couperus’
ontwikkeling is aan die beweging verwant; zij contrasteert ermee maar vertoont ook
parallellen. Als hier de epifanie volop doorbreekt, zo omstreeks 1890, heeft bij hem
de stip van het heden juist een negatieve betekenis. Ligt bij de epifanie het accent
op het (plotselinge) moment (de stip), bij Couperus zal het accent steeds meer komen
te liggen op het element ‘heden’. Het gaat bij hem niet zozeer om het korte ogenblik
als wel om het feit dat dit ogenblik er nu is. Wel heeft voor hem na 1902 het begrip
niet langer een negatieve betekenis. Integendeel, rond 1910 wordt het zelfs uitermate
positief. Dat is een belangrijke verschuiving waarbij de geminachte stip uit Extaze
is veranderd in het gewaardeerde Heden uit Herakles. Dat Heden kan, blijkens
uitspraken in feuilletons van 1911 en 1912 kort zijn als een seconde. Daarmee neigt
het naar de epifanie, al voldoet het nog steeds niet aan de definitie van Van Halsema.
Pas tegen het eind van zijn schrijverscarrière nadert Couperus het dichtst de idee
van een epifanie. Dan eerst omschrijft hij de ‘seconde van Geluk’ als een plotselinge
gewaarwording waarin de tijd stilstaat. Zijn ‘heure exquise’ bij de ruïnes van Carthago
is het sprekendste voorbeeld van een dergelijk ogenblik. Dan is ook het gelukkige
ogenblik een moment tegen de grijze, soms zwarte achtergrond van het gewone leven
waarin bovendien niet alleen schone ogenblikken opflitsen, maar waarin zich ook
duistere momenten voordoen van een plotseling inzicht in de vergeefsheid van alles
wat wie ook onderneemt.
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‘Sonnet / aan D.G. Rossetti voor zijn portretstudies naar mevrouw
Morris’
Interpretatie en contextualisering van een beeldgedicht van P.C.
Boutens
Anne van Buul (Rijksuniversiteit Groningen)
Abstract
The poet P.C. Boutens was much interested in the poems and artworks of
the English Pre-Raphaelite painter-poet Dante Gabriel Rossetti. He bought
and read Rossetti's books, translated Rossetti's poetry, and alluded to
Rossetti's artworks in his own poetry. In the ‘Sonnet / aan D.G. Rossetti’,
Boutens refers to Rossetti's portrait studies of Jane Morris. This paper
explores the function of the reference to Rossetti's visual artworks in this
poem, and indicates how Boutens' ‘picture-sonnet’ can be related to
international tendencies in the genre of ekphrasis (or ‘Bildgedichten’)
around 1900, and to Rossetti's double works of art in particular. I will
show that Boutens placed himself in Rossetti's tradition with his poem to
D.G. Rossetti by choosing the sonnet form, by articulating the attempt to
get a glimpse of an eternal soul through the visual representation of a
face, and by putting this momentary experience into a permanent, symbolist
language.
‘Lady, I fain would teil how evermore
Thy soul I know not from thy body, nor
Thee from myself, neither our love from God’
Dante Gabriel Rossetti, ‘Heart's Hope’
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1. Inleiding
Hij was bevriend met bekende schilders zoals Jan Toorop en Willem van
Konijnenburg. Hij legde een waardevolle kunstcollectie aan. Hij liet zijn bundels
versieren door de beste kunstenaars. En hij schreef beeldgedichten. De dichter P.C.
Boutens (1870-1943) heeft zich zijn leven lang beziggehouden met beeldende kunst
en heeft getracht om in zijn werk de ‘zusterkunsten’, beeldende kunst en literatuur,
met elkaar te verenigen. Hij sloot daarmee aan bij een internationale tendens: in de
periode van het fin de siècle hebben talloze schilders en schrijvers pogingen
ondernomen om door middel van ‘the subtle interfusion of art with art, of sound with
form, of vocal words with silent colours’1, de ultieme schoonheidservaring op te
wekken.
Binnen de groep van meer dan dertig beeldgedichten die Boutens' oeuvre rijk is2,
gedichten geschreven bij of naar aanleiding van kunst, is het ‘Sonnet / aan D.G.
Rossetti voor zijn portretstudies naar mevrouw Morris’ (vanaf nu aangeduid als
‘Sonnet / aan D.G. Rossetti’) uit de bundel Carmina (1912) een opvallende
verschijning. Dit sonnet, geschreven aan de Engelse dichterschilder Dante Gabriel
Rossetti (1828-1882), is - met vier gedichten bij werk van Jan Toorop3 - een van de
weinige beeldgedichten die Boutens vóór 1930 schreef, en is Boutens' enige
beeldgedicht bij buitenlandse negentiende-eeuwse schilderkunst.4 Ook in formeel
opzicht wijkt dit gedicht principieel af van de andere beeldgedichten doordat het als
enige in de sonnetvorm is geschreven. De keuze voor het maken van een gedicht bij
beeldend werk van Rossetti is bovendien interessant omdat Rossetti zelf ook
beeldgedichten schreef. Hij deed dat ook (en zelfs vooral) bij eigen werk, en niet
zelden bij zijn portretten van Jane Morris. Het feit dat in de titel van Boutens' ‘Sonnet
/ aan D.G. Rossetti’ naar meerdere kunstwerken, ‘portretstudies’, wordt verwezen
en niet precies duidelijk is welke werken worden bedoeld, nodigt tot slot ook uit tot
nadere bestudering van de relatie tussen tekst- en beeldelementen in dit sonnet.
Met een onderzoek naar het ‘Sonnet / aan D.G. Rossetti’ hoop ik meer inzicht te
kunnen bieden in de functie die zowel Rossetti als (algemener) de referentie aan
beeldende kunst in het oeuvre van Boutens kan hebben en in de manier waarop
Boutens' ‘ekphrasis’ (in dit ene geval) in een internationale context kan worden
ingebed en begrepen.5 De centrale vraag in dit onderzoek luidt wat de functie is van
de verwijzingen naar beeldende kunst in dit sonnet en of de manier waarop de relatie
tussen woord en beeld tot stand is gebracht ook overeenkomsten vertoont met de
manier waarop Rossetti beeldgedichten maakte. Het eerste deel van de vraag zal ik
proberen te beantwoorden aan de hand van een vergelijkende analyse van Boutens'
gedicht en Rossetti's portretstudies naar Jane Morris. Omdat Boutens ook goed bekend
was met Rossetti's dichtwerk en die kennis eveneens een rol kan hebben gespeeld in
de totstandkoming van het sonnet aan Rossetti, zal ik elementen uit dat dichtwerk in
mijn analyse betrekken waar deze het begrip van het sonnet
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vergroten. Voor de beantwoording van het tweede deel van de vraag zal ik ook een
‘picture-sonnet’ van Rossetti met Boutens' gedicht vergelijken.
De vergelijkende analyse van woord en beeld en de vergelijking van twee
beeldgedichten vormen dus de kern van dit artikel. Een dergelijke hermeneutische
aanpak (die ik in paragraaf 4 zal toelichten) is nodig om de precieze functie van
Rossetti, diens beeldgedichten en beeldende kunst voor Boutens' dichterlijke praktijk
te kunnen vaststellen. Er kan echter niet tot een volledig begrip van het ‘Sonnet / aan
D.G. Rossetti’ worden gekomen wanneer de productiecontext waarin dit beeldgedicht
is ontstaan buiten beschouwing wordt gelaten. Een brede, cultuurhistorische
verdieping in de relatie tussen literatuur en schilderkunst ten tijde van het fin de
siècle en in Boutens' kennis van Engelse literatuur en kunst rond 1900, beschouw ik
als een essentiële aanvulling op de werkimmanente benadering. In het onderstaande
zal tekst- en beeldanalyse (in paragraaf 5 en 6) dan ook in combinatie met deze meer
contextuele en institutionele benadering (in paragraaf 2 en 3) worden toegepast.

2. De zusterkunsten: strijd en hereniging
Eeuwenlang heeft de stelregel van Horatius ut pictura poesis (‘dichten is als
schilderen’) de visie op de relatie tussen literatuur en schilderkunst bepaald. Volgens
de klassieke theorie waren poëzie en schilderkunst fundamenteel hetzelfde. Beide
kunsten werden gezien als in essentie beschrijvend en hadden beide als belangrijkste
functie de mimesis, het nabootsen van de natuur. Het doel dat schilders en schrijvers
met hun kunst voor ogen stond was ook hetzelfde, namelijk het veroorzaken van een
schoonheidservaring. Welke kunstvorm het beste slaagde in het opwekken van die
schoonheidservaring was vaak onderwerp van discussie. Het idee van de strijd tussen
de zusterkunsten, de paragone, is in de context van die discussie ontstaan.
De publicatie van G.E. Lessings Laocoön oder Über die Grenzen der Malerei und
Poesie (1766) markeert een omslag in het denken over de relatie tussen woord en
beeld.6 Lessing betoogt in dit werk namelijk dat poëzie en schilderkunst juist
fundamenteel verschillend zijn: de literatuur is in essentie temporeel, voortschrijdend,
terwijl de beeldende kunst juist ruimtelijk werkt en statisch is. Hoewel dit idee door
de tijd heen veel bijval heeft gekregen, vond Lessings visie op de zusterkunsten in
de negentiende eeuw lange tijd geen vruchtbare voedingsbodem.
In de negentiende eeuw ontwikkelde zich, eerst in Duitsland en Engeland (met
name bij Samuel Taylor Coleridge7), later ook in Frankrijk, de romantische gedachte
dat alle kunstvormen onlosmakelijk verbonden zijn omdat ze allemaal hun oorsprong
hebben in de verbeelding. Waar Lessing de poëzie en de schilderkunst streng
tegenover elkaar afgebakend had, daar gingen de romantici weer op
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zoek naar nieuwe intermediale verbanden. In deze periode was er dan ook geen
sprake van een paragone, een strijd tussen woord en beeld, maar van een toenadering
van beide kunstvormen tot elkaar en van een nieuwe synthese. Schrijvers trachtten
de uitdrukkingskracht van taal te vergroten door picturale middelen te gebruiken.
Zij maakten daarbij frequent gebruik van de sonnetvorm, die door haar compactheid
en tweeledige structuur bij uitstek geschikt werd bevonden om iets van de eenheid
en ruimtelijkheid van een picturale voorstelling in woorden te herscheppen.8 Beeldend
kunstenaars verrijkten hun schilderijen met literaire titels, met citaten op de lijst en
later zelfs ook in de beeltenis (zie bijvoorbeeld Rossetti's dubbelkunstwerk Proserpina
(1871-1882)). Het verlangen naar een hereniging van de kunsten culmineerde
uiteindelijk in een streven naar gemeenschapskunst, naar het ideale Gesamtkunstwerk
waarin woord, beeld en geluid samen de ultieme schoonheidservaring moesten
opwekken.
De prerafaëlitische9 dichterschilder Dante Gabriel Rossetti trachtte kunst en
literatuur met elkaar te verbinden door dubbelkunstwerken te maken - veelal
combinaties van schilderijen en sonnetten, die hij ‘picture-sonnets’ noemde. Ook in
zijn werk was er geen sprake van een paragone, een strijd tussen beide kunstvormen
of van een voorkeur voor een van beide, maar eerder van een verkenning en verrijking
van de ene kunstvorm via een andere10, of, zoals Swinburne het uitdrukte: ‘the splendid
quality of pain ting and the subüe faculty of verse gain glory from each other without
taking, reign side by side with no division of empire’.11 Volgens Rossetti deelden de
literatuur en de beeldende kunst de eigenschap ‘profound human truth’ te bezitten
en te openbaren.12 De openbaringskracht die literatuur en kunst afzonderlijk hebben,
kon naar zijn idee worden vergroot door beide kunstvormen met elkaar te combineren.
Kenmerkend voor Rossetti's beeldgedichten is verder dat deze, in overeenstemming
met de ekphrasitische traditie van zijn tijd, steeds in de sonnetvorm zijn geschreven.
Volgens Rossetti vormden de lengte van het sonnet en de cesuur na de achtste regel
perfecte analogieën voor de ‘pregnant moments’ die in de beeldende kunst verbeeld
worden.13 Over de inhoud van Rossetti's gedichten bij eigen werk - want in bijna alle
gevallen ontstond het gedicht bij Rossetti na het schilderij - kan in het algemeen
worden gezegd dat er steeds een reflexief element in aanwezig is. De gedichten zijn
niet alleen ekphrastische weergaven van de schilderijen, ze thematiseren ook de
eenheid van de kunsten, het kijken naar en maken van kunst, en de manier waarop
visuele en verbale kunst schoonheid belichamen.

3. Boutens en Rossetti
Wanneer Victor van Vriesland in zijn studie Het werkelijkheidsgehalte in de
letterkunde (1962) tot een karakterisering van de dichter Boutens tracht te komen in
relatie tot zijn tijdgenoten, benadrukt hij dat Boutens ‘voorbij [ging] aan wat hij niet
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in de persoonlijke, eigen zielsbewegingen vond’, en omschrijft hij hem als ‘de
Prerafaëliet, verwant met Rossetti, met Hofmannsthal, vooral met Borchardt.’14 Het
is niet toevallig dat Van Vriesland Boutens hier een ‘Prerafaëliet’ noemt en hem
onder anderen verwant noemt aan Rossetti. Boutens heeft zich op verschillende
manieren en gedurende een lange periode met Rossetti beziggehouden en zijn
verwantschap met en bewondering voor deze dichterschilder openlijk betoond. Hij
vertaalde zes gedichten van Rossetti, gaf een lezing over de dichterschilder, en heeft
verschillende keren gedichten van Rossetti voorgedragen voor publiek.15
Hoe kwam Boutens in aanraking met Rossetti's poëzie en beeldende kunst?
Allereerst had Boutens verschillende vroege en latere uitgaven van Rossetti's
dichtwerk in zijn boekenkast staan, waaronder in ieder geval een rijk gedecoreerde
Kelmscott-uitgave van Sonnets and Lyrical Poems uit 1894, de bundel vertalingen
The early Italian poets. Together with Dante's Vita nuova in een uitgave uit 1904,
een uitgave van The Blessed Damozel uit 1906 en een Nederlandse uitgave van de
Sonnets and Songs towards a work to be called The House of Life uit 1926. Daarnaast
beschikte Boutens over enkele geschriften over Rossetti en de prerafaëlieten, zoals
de korte biografie van Rossetti door Henriette en Richard Roland Holst16 Ook heeft
Boutens ten minste vier keer een bezoek gebracht aan Engeland: in 1901, 1912, 1924
en 1931.17 Hoewel het doel van Boutens' reizen naar Engeland en zijn dagbesteding
aldaar niet steeds bekend zijn, kan wel worden aangenomen dat hij in Engeland, waar
hij met Engelse literatoren zoals Robert Ross en de leden van de Engelse R.E.N.-club
in contact kwam, kennis van de nieuwste Engelse kunst en literatuur heeft opgedaan.
Of Boutens in Engeland ook beeldende kunst van Rossetti heeft gezien, valt niet
te achterhalen. Gezien het feit dat Rossetti's kunst lange tijd nauwelijks tentoongesteld
is, is het waarschijnlijker dat Boutens de portretstudies van Jane Morris waarbij hij
dichtte van reproducties kende.18 Deze waren bijvoorbeeld te koop bij galerie Maison
Dietrich in Brussel, waar ook fotoreproducties van Rossetti's werk op ware grootte
tentoongesteld werden.19 Verder drukten verschillende internationale kunsttijdschriften
zoals de Gazette des Beaux Arts20 reproducties van Rossetti's kunst af. Vroege
overzichtswerken en verzamelbundels zoals H.C. Marrillier's Dante Gabriel Rossetti.
An Illustrated Memorial of his Art and Life (1898) en het door William Michael
Rossetti bezorgde The poems of Dante Gabriel Rossetti with illustrations from his
own pictures and designs (1904) zijn eveneens rijk van reproducties voorzien.
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1 Reproductie van Dante Gabriel Rossetti, Studie voor Beatrice, 1871. Bradford City Art Gallery and
Museums. Onder andere gereproduceerd in de Gazette des Beaux-Arts van 1887.
Bron: www.rossettiarchive.org

In de periode van 1905 tot 1910 vertaalde Boutens zes gedichten van Rossetti.
Zijn eerste vijf Rossetti-vertalingen publiceerde hij in 1905 en 1906 in De Gids en
De Beweging.21 In 1906 liet Boutens van deze vertalingen een bibliofiele uitgave
vervaardigen.22 Een laatste Rossetti-vertaling verscheen in De Gids van oktober 1910,
naast het ‘Sonnet / aan D.G. Rossetti’.23 In 1912 zijn de zes vertalingen bijeengebracht
in de bundel Carmina, waarin Boutens naast een afdeling met eigen poëzie ook de
afdeling ‘Undique’ (‘van alle kanten’ of ‘overal vandaan’) opnam met achttien
vertaalde gedichten uit verschillende talen en tijden.24 De zes Rossetti-vertalingen
vertonen onderling een samenhang en houden ook verband met verschillende aspecten
van Boutens' eigen poëzie. Op thematisch vlak speelt zowel in de vertalingen als in
Boutens' werk de dood een prominente rol, is er sprake van een gerichtheid op een
hogere werkelijkheid, en worden de mystieke gaven en de verbeeldingskracht van
de dichter meermaals gethematiseerd. Daarnaast worden zowel de vertaalde gedichten
als Boutens' eigen werk gekenmerkt door een mengsel van christelijke, platoonse en
middeleeuwse symboliek.
Boutens zal zich niet alleen tot het vertalen van Rossetti hebben gezet om de
Nederlandse literatuur te verrijken met een aan hem verwante Britse schrijver, maar
wellicht ook om zichzelf strategisch in een bepaalde (Angelsaksische en
symbolistische) traditie te plaatsen, om zijn eigen werk te voeden en om zijn
creativiteit op gang te brengen. Niet toevallig zijn er in Boutens' Beatrijs (1908)
talloze overeenkomsten te vinden met Rossetti's beroemde jeugdgedicht ‘The Blessed
Damozel’25, dat Boutens kort voor het schrijven van Beatrijs had vertaald. Ook op
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andere plaatsen werkt de door Boutens vertaalde poëzie door in zijn eigen dichterlijke
productie.26 Zoals nog zal blijken, kunnen ook in het ‘Sonnet / aan D.G. Rossetti’
interferenties van Rossetti's poëzie worden herkend.
Het ‘Sonnet / aan D.G. Rossetti’ kan gezien worden als de kroon op en de afsluiting
van Boutens' periode van intensieve receptie van Rossetti aan het begin van de
twintigste eeuw. Met dit beeldgedicht sluit Boutens dicht aan bij de ekphrastische
praktijk van Rossetti. Net als Rossetti was hij ervan overtuigd dat kunst, voortgekomen
uit de ‘ziende verbeelding’27 van de kunstenaar of dichter, iets van een diepere
waarheid kan blootleggen en de toegang tot een hogere werkelijkheid of waarheid
kan verschaffen. Het feit dat hij zich intensief en openlijk afficheerde met beeldende
kunst en verbindingen tussen woord en beeld creëerde in zijn gedichten, zouden
aanwijzingen kunnen zijn voor het idee dat beide kunstvormen ook voor hem een
zelfde esthetische ervaring konden oproepen en een zelfde openbaringskracht bezitten.
Ook schilderijen beschouwde hij als middelen waarmee een hogere schoonheid kan
worden benaderd en gekend. Een aanwijzing voor die veronderstelling biedt Boutens'
gedicht bij het schilderij Johannes de Doper (ca. 1514, Musée du Louvre, Parijs)
van Leonardo da Vinci.28 Hieruit blijkt dat de dichter bij het zien van dit schilderij
een soort visioen heeft gehad, dat door er een gedicht over te schrijven, via de
dichterlijke taal, opnieuw kan worden beleefd.

4. Beeldgedichten: kenmerken en analysemethode
De term ‘beeldgedicht’ verwijst naar een apart genre. In het Engels worden
beeldgedichten bij gebrek aan een equivalente term veelal als ekphrastische teksten
aangeduid. Toch bestaat er een verschil. ‘Ekphrasis’, door James Heffernan
gedefinieerd als de verbale representatie van een visuele representatie29, is tegelijkertijd
een bredere en een engere term dan ‘beeldgedicht’. Breder, omdat onder ekphrasis
ook niet-poëtische teksten vallen zoals romans, en kritische teksten zoals besprekingen
van tentoonstellingen. Enger, omdat binnen het genre van de beeldgedichten ook
gedichten voorkomen die niet ekphrastisch zijn: vaak representeren beeldgedichten
het kunstwerk namelijk niet of nauwelijks, maar zijn ze ontstaan naar aanleiding
van het zien van een kunstwerk en verwoorden zij de indruk die dat werk op de
dichter heeft gemaakt of de associaties die het bij de dichter heeft opgeroepen.30 Iets
dergelijks is ook in Boutens' ‘Sonnet / aan D.G. Rossetti’ aan de hand.
Het genre van het beeldgedicht wordt door Eykman als volgt gekarakteriseerd:
[...] im Bildgedicht geht es offensichtlich weder urn eine klassifizierende
wissenschaftliche Analyse des Bildes noch (in den meisten Fallen) um
nachschaffendes Beschreiben dessen, was auf dem Bild zu sehen ist
sondern um die ‘Antwort’ eines Mediums mit seinen ihm eigenen Mitteln
und seinem ihm eigenen geistigen Habitus auf das andere Medium, das
der Anschaulichkeit verpflichtet ist.31
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In een beeldgedicht wordt een dichterlijke kunstervaring weergegeven, wordt de
innerlijke toe-eigening van het geziene in woorden gevangen. Het beeldgedicht
verwoordt ‘was es im empfänglichen Geist des Poeten auslöst, um seine Verwandlung,
seine “Resonanz” in einer tieferen und breiteren Schicht erlebten Lebens, das sich
in Vergleichen, Metaphern und Gedanken Ausdruck verschafft.’32 De manieren
waarop in een beeldgedicht uitdrukking kan worden gegeven aan deze ‘resonantie’
van het beeld zijn talrijk, en het genre van het beeldgedicht kent dan ook een grote
variëteit.
Bij de analyse van de beeldgedichten in dit artikel heb ik een methodologisch
onderscheid gemaakt tussen verschillende analyseniveaus - iconografisch, formeel,
thematisch en iconologisch33 - en heb ik getracht al deze niveaus in de vergelijking
van woord en beeld te betrekken, zonder dat ik deze in mijn betoog ook steeds
expliciet onderscheid. Op iconografisch niveau tracht ik vast te stellen in hoeverre
tekstuele en visuele kunst gebruikmaken van dezelfde beelden en/of symbolen. Op
formeel niveau kan bijvoorbeeld worden bekeken hoe in het gedicht, overeenkomstig
met of verschillend van het beeld, kleuren, vlakken, ruimtes en lijnen, materialen en
teken- of schildertechnieken worden benoemd of beschreven. Kortom, de manier
waarop de formele en materiële kenmerken van een beeld al dan niet in woorden
worden gevat. Een vergelijking op thematisch niveau kan overeenkomsten in
onderwerp en motieven tussen woord en beeld aan het licht brengen. Op iconologisch
niveau kan worden vergeleken hoe beeld en woord verband houden met bepaalde
stromingen en (kunst- of literatuur) opvattingen.
Om beeldgedichten niet alleen met visuele kunst maar ook onderling te kunnen
vergelijken, heb ik de typologie van beeldgedichten uit Gisbert Kranz' studie Das
Bildgedicht in Europa als hulpmiddel gebruikt.34 Kranz' inventarisatie van alle
verschillende typen beeldgedichten heeft geresulteerd in zeven categorieën waarvan
sommige nog verder in subcategorieën zijn onderverdeeld (zie bijlage 1). Deze
typologie kan dienstbaar zijn bij de vergelijking van verschillende beeldgedichten
omdat daarmee algemenere tendensen in een periode of in een oeuvre kunnen worden
opgespoord. In dit specifieke onderzoek fungeert Kranz' typologie van beeldgedichten
als zoeklicht om verschillen en overeenkomsten tussen een beeldgedicht van Boutens
en dat van Rossetti op het spoor te komen en te benoemen.
Het gebruik van deze typologie heeft echter ook een aantal beperkingen. In de
eerste plaats heeft Kranz een aantal typen beeldgedichten niet in zijn inventarisatie
opgenomen, zoals de volgens hem zeldzame categorie van het cumulatieve
beeldgedicht, geschreven bij meerdere schilderijen of het gehele oeuvre van een
kunstenaar.35 Ook beeldgedichten waarin de relatie tussen woord en beeld in het
gedicht zelf gethematiseerd wordt, brengt Kranz niet onder in zijn schema. In de
tweede plaats zal blijken dat het niet eenvoudig is om een concreet beeldgedicht in
één specifieke categorie onder te brengen. Meestal is er sprake van grensgevallen en
past een beeldgedicht binnen meerdere categorieën. Het beschrijvende aspect beslaat
bijvoorbeeld altijd slechts een gedeelte van het gedicht, waardoor een beeldgedicht
naast ‘descriptief’
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ook altijd nog anders getypeerd kan worden. Kranz' typologie kan dan ook alleen
dienstbaar zijn als er geen strikte demarcatielijnen tussen de categorieën worden
verondersteld: ze overlappen en vermengen in elke individuele artistieke uiting op
een andere manier. Beter dan als een onderverdeling in types zouden we Kranz'
schema dan ook kunnen begrijpen als een inventarisatie van mogelijke (en mengbare)
karakteristieken of kwaliteiten van beeldgedichten.

5. Boutens' ‘Sonnet / aan D.G. Rossetti’
Sonnet
Aan D.G. Rossetti voor zijn portretstudies naar mevrouw Morris
1
2
3
4

O water in den avond onbewogen,
Waarvoor de ziel haar schoonsten dorst bewaart
Door liefde en lust wier kussen haar bedrogen,
Door 't eenzaam zwerven over troostlooze aard...

5
6
7
8

Meer dan der wijsheid ijdele vertoogen,
Meer dan de bloemen langs den weg gegaard:
Eén late glimlach en éen blik der oogen,
Die aan de ziel de ziel zelf openbaart!

9 De middag neigde al toen gij 't eerst kwaamt lenen
10 Over den spiegel: als een mist doorschenen
11 Ging heel 't verleden op in heerlijkheid:
12 Uw rijpe kracht won jeugds verrukking weder:
13 Uw oogen hebben van vervoering teeder
14 Elk gouden uur in dit gelaat geleid.

Het ‘Sonnet / Aan D.G. Rossetti voor zijn portretstudies naar mevrouw Morris’36 kan
een beeldgedicht worden genoemd omdat met de (onder)titel wordt verwezen naar
beeldende kunst: het is geschreven voor ‘portretstudies naar mevrouw Morris’. Voor
Rossetti was het portret de kunstvorm die, in de woorden van Helsinger, ‘most
concentrates, most saturates itself [...] with issues of “truth”’, en het was dan ook het
genre waar hij als schilder het meest in werkte.37 Jane Morris (de vrouw van Rossetti's
vriend en kunstbroeder William Morris) tekende en schilderde hij talloze malen,
vooral in de laatste fase van zijn kunstenaarschap. De tekeningen die het beste
geassocieerd kunnen worden met de ‘portretstudies’ uit de titel van Boutens' sonnet
zijn de rond 1870 ontstane portrettekeningen van Jane - onder andere naar aanleiding
van een reeks foto's van haar - waarvan het merendeel in kleurkrijt en pastel op licht-
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groen papier is gemaakt. Het zijn studies van hetzelfde formaat als de schilderijen,
en kunnen ook als onafhankelijke werken worden beschouwd.38 De centrale positie
die het gelaat op deze portretstudies inneemt en het feit dat zowel de kleding als de
omgeving van het model hierop onuitgewerkt zijn gebleven, komt overeen met de
accenten die Boutens in zijn gedicht heeft gelegd.

2 Dante Gabriel Rossetti, Perlascura, 1871. Ashmolean Museum, Oxford.
Bron: www.rossettiarchive.org

In het ‘Sonnet / aan D.G. Rossetti’ wordt een mystieke ervaring of openbaring op
symbolistische wijze verwoord. De twee kwatrijnen kunnen gezien worden als een
inleiding op het visioen dat in de terzetten wordt beschreven: ze geven een indicatie
van een tijd, een plaats en de manier waarop een mystieke openbaring kan geschieden
en benadrukken het contrast tussen het aardse of lichamelijke leven en het bovenaardse
leven of zielenleven. Uit de eerste twee regels blijkt dat ‘de ziel’ haar ‘schoonsten
dorst’, haar meest zuivere, geestelijke begeerte, bewaart voor ‘water in den avond
onbewogen’ (een regel die doet denken aan de ‘waters stilled at even’ uit Rossetti's
‘The Blessed Damozel’, dat door Boutens is vertaald). Met dit water is mogelijk het
gladde wateroppervlak van een meer of een zee bedoeld.39 Dáár zal zich uiteindelijk
‘de ziel zelf’ openbaren, zo blijkt uit regel 8. Met ‘de ziel zelf’ wordt hier
waarschijnlijk, geheel in overeenstemming met de (nieuw) mystieke beeldtaal van
het fin de siècle, iets abstracts en metafysisch aangeduid: het wezen van alle dingen
of een goddelijke, transcendente ziel.
De openbaring van ‘de ziel zelf’ geschiedt via ‘Eén late glimlach en éen blik der
oogen,’ (r. 7). Mogelijk worden die ogen en glimlach via het onbeweeglijke
wateroppervlak aan ‘de ziel’ geopenbaard. De ‘schoonsten dorst’, het verlangen naar
een geliefde ander en een hogere werkelijkheid, wordt zo letterlijk via het
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water gelest. Voordat het zover is, moet ‘de ziel’ echter nog ‘door’ het aardse leven
heen, dat negatieve connotaties krijgt, zo blijkt uit de regels 3 t/m 6: aardse liefde en
lust zijn bedrieglijk en impliceren geen ware liefde (r.3). Aards leven is bovendien
eenzaam, doelloos en vreugdeloos (r. 4). Aardse ‘vertogen’, verhandelingen met een
maatschappelijk belang, zijn ‘ijdel’ en dus zonder betekenis (r. 5). En ‘de bloemen
langs den weg gegaard’ (r. 6), die hier mogelijk symbool staan voor alles wat men
in het leven (op de levensweg) aan ‘bloemen’ vergaart in de zin van geestelijk en
tastbaar bezit, bieden de ziel evenmin voldoening en openbaren haar niets wezenlijks.
De momentane, visioenachtige waarneming van één glimlach en één blik, geeft
daarentegen toegang tot hetgeen waarnaar het meest wordt verlangd.
Het is de vraag van wie of wat de ‘late glimlach’ en de ‘blik der oogen’ uit regel
7 afkomstig zijn. Doordat ogen en een glimlach kunnen worden geassocieerd met
een gelaat, kan hier een verband worden gelegd met de portretstudies naar Jane
Morris uit de titel. Rossetti benadrukte de ogen van Jane meestal sterk en tekende
ze groot in verhouding tot de rest van haar gezicht. Ze symboliseerden voor Rossetti
het geestelijke of spirituele en hadden voor hem een openbarende kracht.40 In de
portretten van Jane Morris lijkt een mystieke openbaring van de ziel via het
lichamelijke tot stand te komen. Deze kunstwerken getuigen volgens Casteras van
een ‘double vision, one which [...] recombines the real and imaginary worlds into a
transformed image that partakes of both spheres.’41 Net als het contact met een hogere
werkelijkheid via portretten van Jane Morris tot stand kan komen, wordt in Boutens'
gedicht via gelaatsaspecten een glimp van ‘de ziel zelf’ opgevangen.
De ‘late glimlach’ is minder makkelijk te interpreteren in het licht van Rossetti's
portretten, omdat Jane Morris op portretten van haar nooit glimlachend staat afgebeeld.
Op vrijwel alle portretten die Rossetti van Jane maakte, springt een sterk aangezette,
wulpse mond in het oog. De sensualiteit van de mond contrasteert met de afwezige,
mysterieuze blik van de ogen, waardoor een evenwicht tussen het lichamelijke en
het geestelijke ontstaat. In Boutens' sonnet is echter niets van die vrouwelijke
sensualiteit terug te vinden. De glimlach in zijn gedicht roept eerder transcendente
associaties op. Betrekken we Rossetti's dichtwerk erbij, dan blijkt dat Rossetti in het
beeldsonnet ‘The Portrait’ ook spreekt van een ‘sweet smile’, terwijl de vrouwen op
de schilderijen waarbij het mogelijk geschreven is geen van allen lachen of
glimlachen.42 In beide gevallen zou de glimlach symbool kunnen staan voor een
gelukzalige of mystieke zijnstoestand van de geportretteerde.
Na regel 8 volgt een wending. In de terzetten, die samen een laatste zin vormen,
lijken we in het moment te worden gezogen waarop de openbaring van ‘de ziel zelf’
zich voltrekt. Aan het einde van de middag komt er een ‘gij’ over een ‘spiegel’ leunen,
waarna het besef van tijd, van verleden, heden en toekomst, vervaagt en een moment
van heerlijkheid wordt beleefd. De introductie van een ‘gij’ roept de vraag op wie
daarmee wordt aangeduid en of de ‘late glimlach’ en de ‘blik der oogen’ uit regel 7
aan de ‘gij’ of aan een ander toebehoren.
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Een eerste mogelijkheid is dat ‘gij’ hier verwijst naar Rossetti, de kunstenaar aan
wie dit sonnet, gegeven de titel, is geschreven.43 Mogelijk wordt hier het beeld gewekt
van de schilder die kijkt naar zijn model, haar ‘spiegelt’ in een portret en via haar
afgebeelde gelaat een ziel en een hogere werkelijkheid toegankelijk weet te maken.
Rossetti's ‘rijpe kracht’ als schilder zou ervoor gezorgd kunnen hebben dat Jane op
portretten van haar ‘jeugds verrukking’ (r. 12) herwint. Door naar Jane te kijken (‘uw
oogen’ uit regel 13 zijn dan ook die van Rossetti), raakt de schilder in ‘vervoering’
(wat in deze interpretatie kan verwijzen naar mania, een platonische bewoording
voor de goddelijke inspiratie van de kunstenaar44) en is zodoende in staat ‘elk gouden
uur’ (r. 14), elk hemels, onbezorgd, mystiek moment, in het geportretteerde gelaat
te leiden en daaruit te laten spreken. De ogen en de glimlach uit regel 7 behoren in
deze interpretatie niet tot de ‘gij’, maar tot degene die door Rossetti is verbeeld en
wiens ‘gelaat’ door zijn kunstenaarshand en visionaire blik mystieke
openbaringskracht heeft gekregen.
Een tweede interpretatiemogelijkheid lijkt mij echter waarschijnlijker, namelijk
dat de ‘late glimlach’ en de ‘blik der oogen’ uit regel 7 evenals de ‘oogen’ en het
‘gelaat’ uit regel 13 en 14 wel aan de ‘gij’ toebehoren. Via de ogen, de glimlach en
het ‘gelaat’ van de ‘gij’ openbaart zich dan ‘de ziel zelf’ aan ‘de ziel’. Mogelijk wijst
het feit dat van de ‘gij’ alleen het gelaat (r. 14) zichtbaar wordt op een verband met
Rossetti's portretstudies naar Jane Morris. De afwezige, naar binnen gekeerde blik
van Jane correspondeert met de ‘oogen’ van de ‘gij’ in het sonnet (r. 13), die ‘van
vervoering teder’ zijn, wat eveneens een mystieke staat suggereert. Deze overeenkomst
tussen woord en beeld kan geïnterpreteerd worden als een aanwijzing voor het idee
dat het gelaat van de ‘gij’, dat zich in het sonnet openbaart, op de portretten van Jane
Morris staat afgebeeld. Via deze kunstwerken zou dan ‘de ziel zelf’ geopenbaard
worden. Het zien van het gelaat heeft het effect van het wegvallen van tijd, het opgaan
van het verleden in mist en in heerlijkheid, en de beleving van ‘elk gouden uur’ in
dit ene mystieke moment.
In Rossetti's lange gedicht ‘The Portrait’, dat door Boutens is vertaald, ziet een
kunstenaar zichzelf weerspiegeld in het glas dat over het portret van zijn dode geliefde
heen zit. Zo vermengt zich zijn spiegelbeeld met het beeld van de geliefde, en kunnen
ze één worden op aarde, via kunst.45 In Boutens' sonnet wordt met het woord ‘spiegel’
eveneens de suggestie gewekt dat via een beeltenis, een spiegeling (die mogelijk via
water tot stand komt), een mystieke eenheid kan ontstaan tussen twee zielen of tussen
het aardse en het hemelse, en er iets van ‘de ziel zelf’ voelbaar wordt.
Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de belangrijkste link
tussen Boutens' sonnet en Rossetti's portretstudies naar Jane Morris is dat de ziel,
het hogere zich openbaart via het lichamelijke, specifieker een gelaat. Ook wordt het
visionaire, mystieke element, dat in portretten van Jane Morris steeds aanwezig is,
in Boutens' sonnet gethematiseerd. De woorden ‘water’ en ‘spiegel’ en de verwij-
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zing naar beeldende kunst in de titel wijzen er bovendien op dat de ‘glimlach’, de
‘blik der oogen’ en het ‘gelaat’ indirect worden waargenomen. De ‘gij’ verschijnt
wel in een lichamelijke gedaante maar blijft (net als in kunst) immaterieel, op afstand,
transcendent, en juist daardoor veroorzaakt zijn of haar verschijning een verbinding
van het aardse en het eeuwige. De indirecte, visionaire waarneming van iets
universeels via een gelaat is een thema dat door de verwijzing naar beeldende kunst
in de titel op de voorgrond treedt. Een andere interessante overeenkomst tussen het
gedicht en de portretstudies is dat in beide kunstwerken één moment is vastgelegd.
Er worden in het sonnet wel tijdsindicaties gegeven (de openbaring van ‘de ziel zelf’
vindt plaats aan het eind van de dag), maar de openbaring zelf beslaat slechts één
enkel moment. ‘A sonnet is a moment's monument’, zo luidt een bekende dichtregel
van Rossetti.46 Een monument voor een mystiek of epifanisch moment, dat is ook
wat Boutens met zijn ‘Sonnet / aan D.G. Rossetti’ heeft gemaakt.47 Door zo'n moment
in een gedicht vast te leggen, kan dat visioen voortaan altijd, via de poëtische taal,
opnieuw worden beleefd.
Mijns inziens vertoont dit beeldgedicht kenmerken van vier verschillende typen
beeldgedichten zoals onderscheiden door Gisbert Kranz. In de eerste plaats past dit
gedicht binnen de categorie van de cumulatieve beeldgedichten, die Kranz wel noemt
maar niet in zijn schema opgenomen heeft. Boutens' gedicht is immers geschreven
bij meerdere portretstudies naar mevrouw Morris. Het lijkt mij overigens niet zonder
reden dat Boutens het beeld in de titel van zijn sonnet niet specifieker heeft benoemd.
Hij wilde niet zozeer een gedicht schrijven bij of over deze portretten, maar heeft de
idee die zijn gedicht uitdraagt slechts willen versterken door een verwijzing naar
portretstudies die een verwant idee verbeelden: alle verschaffen toegang tot de ziel.
In de tweede plaats vertoont het sonnet kenmerken van een meditatief beeldgedicht:
de in de titel genoemde portretstudies lijken in verband te staan met visionaire
ervaringen, openbaringen van het hogere, en lijken deze zelfs op te wekken. De
innerlijke zielservaringen van de dichter worden geassocieerd met of gestimuleerd
door Rossetti's portretstudies. Verder vertoont Boutens' sonnet kenmerken van het
apostroferend en het prijzend (‘Panegyrisches’) beeldgedicht. Ik heb beargumenteerd
dat in het sonnet, dat aan Rossetti is gericht, de kunstenaar mogelijk zelf aangesproken
wordt. Het gedicht is in dit opzicht echter niet eenduidig. Ook worden de portretstudies
naar mevrouw Morris niet openlijk geprezen, maar gezien de positief geladen woorden
(‘heerlijkheid’, ‘verrukking’, ‘gouden’) die verbonden worden aan de ervaringen die
in het gedicht worden verwoord (en die het gevolg zijn van het zien van een gelaat
dat mogelijk geschilderd is), is het wel mogelijk hierin ook een waardering voor deze
kunstwerken en/of de kunstenaar te lezen.
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6. Een ‘picture-sonnet’ van Rossetti
In hoeverre Boutens' ‘Sonnet / aan D.G. Rossetti’ niet alleen aan werken
(portretstudies) van Rossetti refereert, maar de dichterschilder ook volgt in de manier
waarop hij de relatie tussen woord en beeld tot stand brengt, kan misschien het beste
duidelijk worden wanneer we er een beeldgedicht van Rossetti zelf mee vergelijken.
Hoewel van Rossetti's beeldgedichten vrijwel altijd duidelijk is bij welk kunstwerk
ze zijn geschreven, bevat ook zijn oeuvre een beeldgedicht waarin de verwijzing
naar het beeld vaag is gelaten, namelijk het sonnet ‘The Portrait’.48 Dit sonnet is met
verschillende kunstwerken van Rossetti in verband gebracht, maar het meest
waarschijnlijk is het dat het is geschreven naar aanleiding van een portret van Jane
Morris, dat ook The Portrait (1869) is getiteld en in hetzelfde jaar als het gedicht is
ontstaan.49 Dit ‘picture-sonnet’ is geen cumulatief beeldgedicht zoals dat van Boutens,
maar de ambiguïteit van de verwijzing naar een beeld heeft hier hetzelfde effect: het
ideale van de esthetische situatie wordt erdoor onderschreven. Er is niet één vrouw
of één portret dat toegang tot de ziel verschaft, maar de (portret)kunst, de indirecte
waarneming van een gelaat via een beeltenis an sich.

3 Dante Gabriel Rossetti, The Portrait, 1869. Privécollectie, Tokyo.
Bron: www.rossettiarchive.org

The Portrait
1 O Lord of all compassionate control,
2 O Love! let this my lady's picture glow
3 Under my hand to praise her name, and show
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Even of her inner self the perfect whole:
That he who seeks her beauty's furthest goal,
Beyond the light that the sweet glances throw
And refluent wave of the sweet smile, may know
The very sky and sea-line of her soul.
Lo! it is done. Above the long lithe throat
The mouth's mould testifies of voice and kiss,
The shadowed eyes remember and foresee.
Her face is made her shrine. Let all men note
That in all years (O Love, thy gift is this!)
They that would look on her must come to me.

In het eerste kwatrijn van ‘The Portrait’ wordt een beroep gedaan op een goddelijke
inspirator, een ‘Lord of all compassionate control’, en op de kracht van Liefde (van
de schilder voor zijn model), om het de schilder mogelijk het maken het innerlijk,
de ziel van de vrouw uit haar portret te laten spreken. Degene die op zoek is naar
Schoonheid, zo blijkt uit het tweede kwatrijn, zal dan achter de zoete blikken en de
zoete glimlach van de vrouw op het portret het uiterste, de horizon van haar ziel
kunnen waarnemen. In de terzetten is de taak van de kunstenaar volbracht en heeft
het portret een bepaalde openbaringskracht gekregen. Boven een lange, soepele nek
tekende hij een mond die getuigt van de stem en de kussen die zij voortbrengt, en
ogen die zich zowel het verleden lijken te herinneren als in de toekomst kunnen
kijken. Het geportretteerde gelaat van de vrouw is haar heiligdom, haar tempel
(‘shrine’) geworden, en door de liefde die de kunstenaar erin heeft gelegd, zal haar
ziel (of zielskracht) daar voor eeuwig uit spreken.
Vergelijken we dit gedicht met het besproken gedicht van Boutens, dan valt allereerst
een formele overeenkomst op: beide zijn geschreven in de sonnetvorm. Het ‘Sonnet
/ Aan D.G. Rossetti’ is het enige beeldgedicht van Boutens dat in de sonnetvorm is
geschreven. Met de keuze van deze vorm voor dit gedicht plaatste Boutens zich ook
op het formele vlak in de door Rossetti in gang gezette traditie van ‘picture-sonnets’.
Kijken we naar de overeenkomsten tussen beide beeldgedichten op thematisch niveau,
dan blijkt dat Rossetti's sonnet in twee categorieën van Kranz kan worden geschaard
waar ook Boutens' ‘Sonnet / aan D.G. Rossetti’ toe kan worden gerekend. Ten eerste
is ook dit gedicht meditatief te noemen omdat het beeld de dichter aanzet tot reflectie
op de openbaringskracht van kunst en op de vrouw die op het portret staat afgebeeld.
Ten tweede is dit gedicht eveneens prijzend want het is een lofzang op de
geportretteerde vrouw en op het kunstwerk, zo blijkt vooral uit de regels 2 t/m 4: het
grootste geschenk van Liefde is kunst waarin de ziel van de geliefde vrouw, het
hogere in haar tot uiting komt.
Er zijn echter op thematisch niveau ook verschillen aan te wijzen. De uiting van
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dankbaarheid en liefde die gericht is tot de Schoonheid, gerepresenteerd door de
geportretteerde vrouw, treedt in Rossetti's gedicht veel meer op de voorgrond en is
veel uitbundiger dan in Boutens' sonnet, waarin de ervaring van hogere Schoonheid
ingetogen is en in het innerlijk, ‘de ziel’ van de aanschouwer plaatsvindt. Bovendien
wordt in Boutens' sonnet, ondanks de verwijzing naar Jane Morris in de titel, het
geslacht van de persoon aan wie het gelaat toebehoort in het midden gelaten, terwijl
in de kwatrijnen van Rossetti's sonnet expliciet de schoonheid van een vrouw (of de
vrouw) wordt geprezen. Verder is ‘The Portrait’ in tegenstelling tot Boutens' sonnet
niet apostroferend, want de dichter richt zich niet tot de voorgestelde persoon, het
kunstwerk of de kunstenaar, hoewel allen in het gedicht een rol spelen. En tot slot
heeft dit gedicht, anders dan Boutens' sonnet, ook een genetische component. De
woorden ‘it is done’ (r. 9) en ‘her face is made her shrine’ (r. 12) lijken erop te duiden
dat de kunstenaar een taak heeft volbracht: in het portret van (en het gedicht over)
de geliefde vrouw heeft hij de schoonheid van haar ziel geopenbaard en vereeuwigd.
Indien het woord ‘gij’ in Boutens' sonnet naar Rossetti verwijst, zouden de woorden
‘won’ en ‘geleid’ ook kunnen verwijzen naar de scheppende activiteiten van de
schilder, maar zeker is dat het thema van het maken van kunst in Rossetti's sonnet
een centralere plaats inneemt. Dit verschil in de aanwezigheid van een genetische
component kan zijn oorsprong hebben in het feit dat Rossetti ook zelf de maker van
het beschreven kunstwerk was, terwijl Boutens' gedicht een bespiegeling is bij
portretstudies die buiten zijn invloed om tot stand zijn gekomen.
Vergelijken we de sonnetten van Boutens en Rossetti op microniveau, dan vallen
allereerst de equivalente verwijzingen naar het beeld op. Ook Rossetti geeft geen
beschrijving van het portret, maar benoemt slechts bepaalde aspecten van het
geportretteerde gelaat, wat hij overigens gedetailleerder (of meer interpreterend) doet
dan Boutens. Rossetti spreekt van een ‘face’ (vergelijk Boutens' ‘gelaat’) met daarin
‘sweet glances’ (vgl. ‘éen blik der oogen’) en een ‘sweet smile’ (vgl. ‘late glimlach’),
en van ‘the long lithe throat’ met daarboven ‘The mouth's mould testifies of voice
and kiss’ en ‘Shadowed eyes’ (vgl. ‘blik der oogen’ en ‘oogen’). Merk op dat beiden
specifiek een blik, een glimlach en ogen benoemen, maar dat Rossetti meer aandacht
besteedt aan de nek en de mond dan Boutens. Voor Rossetti symboliseerde de mond
het zinnelijke en de ogen het geestelijke. Door in portretten op de ogen en de mond
de nadruk te leggen, thematiseert hij het evenwicht tussen lichamelijkheid en
spiritualiteit.50 In Boutens' sonnet worden ‘kussen’ echter als iets negatiefs voorgesteld,
als aards en bedrieglijk.51 Bij hem komt alle nadruk te liggen op de ogen, de ‘ziende
verbeelding’, wat zijn sonnet veel meer dan dat van Rossetti een platonisch karakter
geeft.
Verder komen ook in dit sonnet naamwoorden voor die niet eenduidig aan een
persoon kunnen worden toegeschreven. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk wie er
spreekt, en wie dus de ‘me’ is in regel 14. Dat kan de kunstenaar zijn, de dichter,
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het gedicht, het kunstwerk of het totaalkunstwerk dat beeld en gedicht samen vormen.52
Het feit dat het ideale, de personificatie ‘Love’ in dit gedicht en ‘de ziel’ in Boutens'
gedicht, als abstracties worden voorgesteld, geeft beide gedichten een symbolistisch
karakter.
Opvallend zijn ook de overeenkomstige tijdsindicaties in beide gedichten. Over
de ogen van de geportretteerde vrouw in Rossetti's gedicht wordt gezegd dat zij
‘remember and foresee’, zij hebben weet van het verleden en van de toekomst, en
stralen dat uit in het ene moment dat op het portret is vastgelegd. Net als in Boutens'
sonnet lijkt dit een soort mystieke samenballing van alle tijd in dit ene moment te
symboliseren. Bij Boutens' wordt ook gerept van het ‘verleden’ dat opgaat in
heerlijkheid, en van ‘jeugds verrukking’ die een gelaat herwint. Dat alle tijd
samensmelt in een gelaat, en het idee van de eeuwigheid of blijvendheid van kunst,
lijkt ook te spreken uit Rossetti's bewoording ‘all years’ en Boutens' ‘elk gouden
uur’.
Een laatste overeenkomst die ik wil noemen, is de functie die natuurelementen als
water en zee in beide beeldgedichten vervullen als mystieke plaatsen en als metafoor
voor het mystieke contact met het hogere. In regel 7 en 8 van Rossetti's sonnet vinden
we net als in Boutens' sonnet een verbinding van de openbaring van een ziel met een
glimlach en met het beeld van water of zee. Dat beeld wordt hier expliciet aan het
zien van het gelaat gekoppeld: met ‘refluent wave of the sweet smile’ wordt een
glimlach als een zich terugtrekkende golf voorgesteld en met ‘The very sky and
sea-line of her soul’ wordt gesymboliseerd dat via een portret een ziel compleet, tot
aan haar horizon zichtbaar wordt.

7. Conclusie
In de inleiding heb ik de vraag gesteld naar de functie van de verwijzing naar
beeldende kunst in Boutens' ‘Sonnet / aan D.G. Rossetti’ en naar de mogelijke
verwantschap met Rossetti's eigen beeldgedichten. Op basis van de analyse van
Boutens' ‘Sonnet / aan D.G. Rossetti’ kan gesteld worden dat dit beeldgedicht
elementen bevat die mogelijk verwijzen naar de portretstudies naar Jane Morris uit
de titel. In het gedicht wordt ‘de ziel zelf’ geopenbaard via een glimlach en ogen;
elementen die op Rossetti's portretstudies een soortgelijke functie hebben, namelijk
het contact maken met het hogere. Het beeldsonnet lijkt de uitkomst te zijn van een
poging het ideale dat in de portretten van Jane Morris waarneembaar is in taal te
vangen en daarin opnieuw beleefbaar te maken. Verder functioneert de verwijzing
naar beeldende kunst in dit beeldgedicht vooral op thematisch niveau: de mystieke
thematiek van het sonnet wordt versterkt doordat de genoemde portretstudies een
zelfde transcendent ideaal thematiseren. Bovendien versterkt de verwijzing naar
kunst in de titel het in het gedicht aanwezige idee dat het contact met de ziel of het
hogere altijd indirect, via een beeltenis of weerspiegeling van het lichamelijke tot
stand komt.
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Een vergelijking van het ‘Sonnet / aan D.G. Rossetti’ met een van Rossetti's
‘picture-sonnets’ wijst uit dat Boutens niet alleen met de verwijzing naar het beeld
in de titel aansluiting zocht bij Rossetti's kunstpraktijk, maar dat hij zich met dit
sonnet ook aansloot bij een aantal ontwikkelingen in het genre van het beeldgedicht
die Rossetti mede in gang heeft gezet: Boutens gebruikt de door Rossetti
gepropageerde sonnetvorm, hij haalt net als Rossetti inspiratie uit contemporaine
kunst en versterkt met een verwijzing daarnaar het thema en het beeldend effect van
zijn symbolistische sonnet. Daarnaast vertonen ook de symbolen die Rossetti en
Boutens in hun beeldsonnetten gebruiken en de manier waarop zij de
openbaringskracht van portretten verwoorden (het accent op de glimlach, de blik, en
de toegang tot een ziel via deze gelaatsaspecten, die worden verbonden met elementen
uit de natuur) sterke overeenkomsten.
Het grootste verschil tussen het werk van Rossetti en Boutens zit in de manier
waarop het etherische en het erotische zich daarin tot elkaar verhouden. Walter Pater
schreef over Rossetti: ‘he knows no region of spirit which shall not be sensuous also,
or material.’53 Het contact met het geestelijke komt bij Rossetti steeds tot stand naar
aanleiding van een sensueel hoogtepunt. In Boutens' oeuvre vinden we, subtiel, ook
wel zulke erotisch geladen momenten, maar in de meeste gevallen, zo ook in het
‘Sonnet / aan D.G. Rossetti’, blijft het momentane contact met het transcendente in
zijn poëzie abstract en bovenlichamelijk. Maar of dat contact met het onwaarneembare
nu wel of niet via de sensuele ervaring van het lichamelijke tot stand kwam, feit is
dat zowel Rossetti's als Boutens' werk gestoeld is op de onderliggende, centrale
gedachte dat er een geestelijker werkelijkheid achter de zichtbare bestaat, en dat de
dichter/kunstenaar een uitverkorene is die beschikt over de nodige ziende verbeelding
om tot die geestelijker werkelijkheid (de Ziel, de Schoonheid, of welke bewoording
ook uitkwam) door te dringen. Hun gedichten, en beeldgedichten in het bijzonder,
maakten zij tot monumenten van momenten: talige ruimten waarin een enkel moment
van openbaring voortaan op elk moment kan worden herleefd.

Bijlage: Gisbert Eranz' overzicht van typen beeldgedichten54
I. Rhetorisches Bildgedicht: Das Bild wird in direkter Rede dargestellt.
1. Allokutives Bildgedicht: Die Gestalt im Bilde wendet sich an den Betrachter
oder an andere Personen.
2. Monologisches Bildgedicht: Die Gestalt im Bilde oder der Künstler spricht vor
sich hin.
3. Dialogisches Bildgedicht: Die Gestalten im Bild reden miteinander oder die
Betrachter des Bildes reden miteinander.
4. Demonstratives Bildgedicht: Der Dichter wendet sich an den Betrachter, auf
das Bild hinweisend.
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5. Apostrophierendes Bildgedicht: Der Dichter wendet sich an die dargestellte
Person, an das Kunstwerk oder an den Künstler.

II. Episches Bildgedicht: Das Bild wird in einer Erzählung dargestellt.
1. Pragmatisches Bildgedicht: Der Stoff des Bildes wird als Handlung dargestellt.
2. Genetisches Bildgedicht: Das Bild wird als etwas Entstehendes dargestellt.
III. Descriptives Bildgedicht: Das Bild wird beschrieben.
IV. Meditatives Bildgedicht: Der Dichter gibt sich, vom Bilde angeregt,
Betrachtungen hin.
V. Assoziatives Bildgedicht: Das Bild wird mit persönlichen Erlebnissen verknüpft.
VI. Panegynsches Bildgedicht: Das Kunstwerk, der Künstler oder die porträtierte
Person wird gerühmt.
VII. Pejoratives Bildgedicht: Das Bild wird abgewertet.
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paratekst maar als deel van de poëtische tekst opgevat.
Volgens Fresco 1998, p. 15. Walter Pater bracht het werk van Rossetti overigens al in 1883
met Plato's mania in verband. Zie Pater 2007, p. 119.
Het thema van de spiegeling komt vaak voor in het werk van Rossetti. Zie hierover zie Hillis
Miller 1991.
Rossetti 1999, p. 275. Het is de beginregel van het openingssonnet van de sonnettencyclus ‘The
House of Life’, voor het eerst gepubliceerd in Poems (1870).
Voor een karakterisering van de epifanie in de Nederlandse literatuur van rond 1900, waar ook
Boutens' sonnet kenmerken van vertoont, zie Van Halsema 2006. Hij koppelt de Nederlandse
literaire epifanie aan de werking van dit literaire verschijnsel in de Angelsaksische literatuur,
waarover meer in Tigges 1999.
Het gedicht werd voor het eerst gepubliceerd in D.G. Rossetti, Poems (1870), en werd het
negende sonnet in de cyclus ‘The House of Life’. Geciteerd naar Rossetti 1999, p. 281.
In de oorspronkelijke lijst van The Portrait zouden twee regels uit het sonnet ‘The Portrait’
gegraveerd zijn. Zie over de ontstaansgeschiedenis de wetenschappelijke commentaren over
gedicht en schilderij in het digitale Rossetti Archive (laatst geraadpleegd februari 2011):
http://www.rossettiarchive.org/docs/1-1868.s212.raw.html
Zie Prettejohn in Treuherz e.a. 2003, p. 96-99.
Dit is in andere gedichten van Boutens soms wel anders. Zie bijvoorbeeld het gedicht ‘Kussen’
uit Vergeten Liedjes (1909).
Deze interpretatie is gesuggereerd door Helsinger 2007, p. 166.
Pater 2007, p. 121.
Dit schema is letterlijk overgenomen uit Kranz 1973, p. 77.
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Recensies
J.D.F. van Halsema, Vrienden & visioenen. Een biografie van Tachtig.
Groningen, Historische Uitgeverij, 2010. ISBN 978-90-6554-033-1. 495
pp. € 39,95.
Bij de Historische Uitgeverij verscheen van Dick van Halsema, emeritus hoogleraar
nieuwe Nederlandse letterkunde aan de VU, een forse bundel met artikelen onder de
titel Vrienden & visioenen. Een biografie van Tachtig. Eerder verschenen bij dezelfde
uitgever Van Halsema's oratie Te zoeken in deze angstige eeuw (1994), zijn bundel
Dit eene brein (1999) met artikelen over J.H. Leopold en de uitgewerkte versie van
zijn afscheidsrede Epifanie (2006). Uit deze nieuwe bundel blijkt eens te meer dat
Van Halsema meer is dan een Leopoldspecialist. De bundel bevat zeventien artikelen
(waarvan één niet eerder gepubliceerd), verdeeld over drie afdelingen: I over Gorter,
Van Deyssel, sensitivisme en decadentisme, II over Perk, Kloos en Verwey, III over
Verwey. Voor wie de publicaties van Van Halsema van de afgelopen jaren heeft
bijgehouden, levert de bundel dus weinig nieuws. Maar het is mooi en handig dat
het nu bij elkaar staat. Bovendien levert het geheel een beeld op van Van Halsema's
benadering en worden allerlei verbindingen - een lievelingswoord van Van Halsema
- tussen zijn artikelen zichtbaar.
Van Halsema is niet zozeer op zoek naar brede syntheses, maar besteedt vooral
aandacht aan verborgen verbindingen tussen teksten en aan literairhistorische en
biografische details die vaak achterwege blijven in bestaande literair-historische
studies. Zo spreekt hij ergens van ‘een klein stukje literatuurgeschiedenis onder de
microscoop’ (p. 41). Van Halsema heeft een scherp oog voor details en ongeziene
verbanden en speurt voortdurend naar mogelijke relaties of verbindingen tussen
verschillende literaire teksten, zowel nationaal als internationaal. Van Halsema
verricht veel intertekstueel onderzoek, maar hij maakt geen gebruik van theorieën
over intertekstualiteit, althans niet expliciet. Zijn intertekstuele benadering blijkt ook
uit het veelvuldig voorkomen van woorden als ‘netwerken’, ‘verbindingen’ en
‘resonanties’ (Verbindingen en resonanties zou overigens ook een aardige titel zijn
geweest voor deze bundel, in plaats van Vrienden en visioenen).
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Het eerste deel van de bundel wordt geopend met het artikel ‘Gorter na Mei’ uit 1978.
Hierin gaat Van Halsema in op de doorwerking van allerlei teksten in Gorters poëzie,
onder meer van Van Deyssel. De wisselwerking tussen Van Deyssel en Gorter - en
breder: tussen naturalisten, sensitivisten en stemmingsdichters - is een van de
belangrijke onderwerpen in Van Halsema's onderzoek (zie hierover ook zijn studie
Epifanie uit 2006). In dit vroege artikel vinden we al veel aspecten die in de latere
artikelen vaak terug zullen komen. Zo schrijft Van Halsema over ‘door Gorter
binnengehaalde intertekstualiteitsclusters’. En: ‘Wat ik duidelijk wil maken is hoe
vaak de tekst van Mei uitlokt tot het leggen van verbanden met andere teksten, en
dat de aard van deze verbanden, hun mate van beschrijfbaarheid en hun mogelijke
coöperatie met nog weer andere intertekstuele constellaties, een belangrijk object
van nadere studie zou moeten zijn.’ (p. 17). Ook besteedt Van Halsema aandacht
aan ‘een bindend denk- en voorstellingsidioom van de eigen tijd’ (p. 32). Ook dit
aspect zien we in veel van zijn latere artikelen terugkomen. Van Halsema gaat
voortdurend na op welke manier contemporaine literaire teksten elkaar beïnvloeden.
Hij spreekt in dit verband ook wel over ‘het contemporaine literaire discours’ (p.
119). Wat het mooie stuk over de verborgen receptie van Baudelaire in Nederland
(uit 1995) betreft, vind ik het jammer dat Van Halsema de door hem opgeworpen
intertekstuele relatie tussen Boutens' ‘Ik sloot de blinkevenstren van mijn Ziel’ en
Baudelaires gedicht ‘Paysage’ niet nader heeft uitgewerkt. Hij handhaaft de passage
uit 1995: ‘[...] dat ik hier, zonder dat op deze plaats nu verder te kunnen uitwerken,
een tamelijk acuut geval van intertekstualiteit vermoed.’ (p. 155). Voor een uitwerking
was in deze dikke bundel toch wel plaats geweest. Ik had er graag wat bladzijden
over Verwey voor over gehad. Ook vind ik het jammer dat Van Halsema zijn artikel
over Boutens en de literaire actualiteit (uit de bundel Dichters brengen het te weeg,
1994) niet heeft opgenomen. Het zou mijns inziens mooi hebben aangesloten bij Van
Halsema's aandacht voor décadence in Nederland en het homo-erotische idioom van
Perk, Kloos en Verwey.
De vriendschapscultus van deze drie Tachtigers is het onderwerp van het tweede
deel van deze bundel. Dit sluit het meeste aan bij de opmerkelijke ondertitel van deze
bundel: Een biografie van Tachtig. Het levert ook het meeste nieuwe materiaal,
vooral omdat het artikel ‘Een licht, schoon volk van enkel vrienden. Engelse impulsen
in de eerste fase van Tachtig’ niet eerder werd gepubliceerd (het is de uitwerking
van een lezing uit 2003 voor de KNAW). In dit deel komt heel duidelijk de werkwijze
van Van Halsema naar voren. Hij besteedt ruime aandacht aan ongepubliceerde
notities, kladbriefjes en brieven in allerlei archieven, zoals de archieven van Verwey
en Kloos. Heel mooi vind ik zijn uitgebreide aandacht voor een klein notitieboekje
van Willem Kloos uit de jaren 1881-1883. Ook hier zien we weer een stukje
literatuurgeschiedenis onder de microscoop. Het boekje bevat naast allerlei
aantekeningen over huiselijke dingen
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en zijn studie, ook een aantal overgeschreven gedichten, waaronder Perks ‘Iris’ én
enkele gedichten uit het Frans en het Engels. Het gaat om gedichten die allemaal te
maken hebben met de onmogelijkheid van echte, grote liefde. Van Halsema wijst op
de fascinerende dwarsverbanden tussen deze teksten. Kloos noteerde onder meer de
titel van de Poems van Oscar Wilde en schreef diens gedicht ‘Madonna Mia’ over
(dat in een eerdere versie homo-erotische elementen bevat). Van Halsema gaat daar
uitgebreid op in; deze passage over Wilde en Perk en hun ontmoeting in Laroche
(zie p. 209-215) ontbrak destijds in het eerder gepubliceerde artikel, dus ook dit is
nieuw. Het daarop volgende artikel over Engelse impulsen in de eerste fase van
Tachtig - dat dus niet eerder werd gepubliceerd - is ook zeer interessant. Van Halsema
gaat hierin nu eens niet in op de in literatuurgeschiedenissen vaak benadrukte invloed
van de Engelse romantici Keats en Shelley, maar betrekt ‘het contemporaine, niét al
zestig jaar dode Engeland’ in het onderzoek naar buitenlandse invloeden op de
Tachtigers. Zo gaat Van Halsema in op het belang van het werk van Dante Gabriel
Rossetti (een dichter die later ook bij Boutens een rol zal gaan spelen). Hij laat allerlei
interessante wetenswaardigheden de revue passeren, zoals Kloos' geschenk aan
Verwey van een bundel van Rossetti met aantekeningen. Van Halsema betrekt in
zijn onderzoek ook ander bewaard gebleven archiefmateriaal, zoals Engelse boeken
met dateringen en notities die Verwey gebruikte voor het schrijven van stukken in
zijn vroege periode. Zo wijst Van Halsema op een kladversie van Verwey's stuk ‘Het
sonnet en de sonnetten van Shakespeare’, waarbij Verwey in de marge een citaat van
Rossetti noteerde: ‘A sonnet is a moment's monument’. Een mooi voorbeeld van
verborgen Rossetti-receptie in Nederland! Dergelijke details - en er zijn er veel meer
- werpen nieuw licht op de plaats van de Tachtigers in de internationale literaire
context.
In het derde deel van de bundel gaat het louter over Albert Verwey. Het vormt
een flink aandeel in deze bundel en zou op zichzelf haast als een monografie over
de vroege Verwey kunnen worden beschouwd. Uit deze artikelen blijkt dat Van
Halsema zeer thuis is in het werk van Verwey en in het omvangrijke Verwey-archief.
Hij lijkt elke notitie en ongepubliceerde (en doorgestreepte) passage van Verwey te
kennen. Bijzonder veel aandacht is er in deze afdeling voor Verwey's preoccupatie
met de Boerenoorlog in Zuid-Afrika. Maar liefst twee grote artikelen gaan over dit
onderwerp. Het is hier en daar soms wel wat taaie kost. Dat geldt ook voor het
uitgebreide artikel over Verwey's toneelstuk Jacoba van Beieren; een stuk dat Van
Deyssel nogal vervelend vond en ik denk dat ik dat met hem eens ben. Dat geldt
uiteraard niet voor het artikel dat Van Halsema erover schreef, al lees ik liever zijn
bijdragen over Gorter, Van Deyssel en Kloos.
Hoewel deze bundel niet over J.H. Leopold gaat, komt deze dichter af en toe wel
eens om de hoek kijken, bijvoorbeeld als tegenvoorbeeld van Verwey. Voor mij was
dat telkens even een verademing. Na het lezen van de vele
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bladzijden over Verwey, kijk ik nu reikhalzend uit naar de Leopold-biografie die
door Van Halsema in voorbereiding is. Ongetwijfeld zullen we daarin veel
nauwgezette aandacht vinden voor notities, kladjes en allerlei ander onbekend
materiaal. Van Halsema is als geen ander in staat om dergelijk materiaal op boeiende
wijze in te zetten in zijn onderzoek.
Marco Goud

Arthur van Schendel, Drie Hollandse romans. De waterman - Een Hollands
drama - De grauwe vogels. Bezorgd door Hans Anten, Wilbert Smulders
en Joke van der Wiel. Amsterdam: Athenaeum - Polak & van Gennep,
2010. ISBN 978 90 253 6741 1. € 34,95
De Waterman van Arthur Van Schendel werd gepubliceerd in 1933. Het is het verhaal
van Maarten Rossaert uit Gorcum, in zijn jeugdjaren een moeilijke jongen die in
opstand komt tegen de streng-Calvinistische ideeën van zijn omgeving. Wanneer
zijn moeder de verdrinkingsdood sterft wordt hem door dezelfde omgeving een
schuldgevoel aangepraat, dat hij kwijtraakt doordat zijn uitdaging aan God hem te
straffen geen gevolg heeft. Hij geeft het idee van zonde op en sluit zich later, samen
met zijn vrouw Marie, aan bij een pacifistische broederschap die gemeenschap van
goederen en absolute naastenliefde predikt en het strenge zondebesef van het
orthodoxe Calvinisme afwijst. Maarten beleeft de ‘idealen’ tot de uiterste
consequentie: zijn radicale naastenliefde sluit eigen behoeften uit. Ofschoon hij een
mooie loopbaan in het dijkwezen kon hebben, wordt hij een arme beurtschipper die
volledig vereenzaamt, ook van zijn vrouw. Uiteindelijk sterft ook hij de
verdrinkingsdood.
Het verhaal is hoofdzakelijk te situeren in de eerste helft van de 19de eeuw. Het
water is in de roman prominent aanwezig, met name ook de referenties aan de
verschillende watersnoden waarbij Maarten (als dijkenexpert) telkens een belangrijke
rol speelt.
Totale persoonlijke inzet heeft ook Gerbrand in Een Hollands drama (1935). Nadat
zijn aan wal geraakte zwager zich van het leven heeft benomen, neemt Gerbrand
diens financiële schulden op zich, teneinde het zoontje Floris voor de schande te
behoeden. Hij wil van de jongen een eerlijk mens maken, niet gebukt onder ‘de last
van een immorele erfenis’ (p.513). Maar het loopt slecht af. De opgroeiende Floris
moet in zichzelf steeds opnieuw strijd leveren tussen goed en kwaad. Het bovenmatig
zondebesef zowel van Gerbrand als van Floris leidt tenslotte naar hun ondergang.
Gerbrand wordt gaandeweg somber en achterdochtig, takelt ook fysiek af, en Floris
komt tot waanzin. Beiden vinden de dood in het brandende huis.
In De grauwe vogels (1937) is de hoofdfiguur Kasper, die, in tegenstelling tot zijn
vrouw Heiltje, geen geloof hecht aan het bestaan van een persoonlijke God en alleen
in het toeval gelooft. Ook deze roman confronteert ons met personages die totaal
onbaatzuchtig zijn en een uitgesproken verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Kaspers
halfbroer
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Thomas is destijds in het aangezicht getroffen door een ongelukkig afgegaan schot
toen Kasper hem het geweer wou afnemen, en is gaandeweg blind geworden. Kasper
en Heiltje voelen zich genoodzaakt Thomas in hun gezin op te nemen. De man is
ondankbaar en kwaadaardig. Het gezin komt van de ene ellende in de andere terecht;
drie van de vier kinderen sterven, en op het eind vermoordt Thomas Heiltje. Kasper
blijft alleen achter met zijn zieke dochter Sophie.
In het nawoord wijzen de editeurs erop dat De Waterman ‘een overtuigende
historische roman’ is (p.500), waarbij Van Schendel voor een aantal feiten wel creatief
met de chronologie is omgesprongen. Er zijn heel wat verwijzingen naar historische
gebeurtenissen: het bezoek van Napoleon aan Gorinchem (1811), het bombardement
op de stad (1813-1814), de Belgische Opstand in 1830, de Afscheiding van 1834,
een cholera-epidemie, hongeroproeren en watersnoden. Jaartallen worden niet
gegeven, wel kan men bij afleiding stellen dat Maarten moet geboren zijn in 1801,
en vooraan in de jaren zestig overlijdt.
Het spreekt voor zich dat een historische roman als De Waterman uitvoerig
toelichting vereist. De editeurs hebben hun taak in dezen niet ontweken. De roman
tekst van ca. 150 bladzijden levert 30 pagina's ‘Aantekeningen’ op (p.441-471) die
nooit overdadig en steeds ad rem zijn. Zo vernemen we een aantal zaken over het
beleg en de overgave van Gorinchem in 1813-1814, waarbij Van Schendel
klaarblijkelijk als bron vooral gebruik maakt van het werk van De Graaff, namelijk
Verhaal betrekkelijk het beleg, bombardement en de overgave van Gorinchem, in
den winter van 1813 op 1814 door een ooggetuige verhaald (1893). Ook over de
‘Zwijndrechtse Nieuwlichters’ (1823-1843) waarop de broederschap waartoe Maarten
behoort gemodelleerd is, geven de editeurs voldoende en noodzakelijke toelichting.
De aanhangers van de broederschap richtten zich naar het voorbeeld van de eerste
christenen, verwierpen privébezit en leefden in gemeenschap van goederen. Tevens
verwierpen zij ‘de calvinistische preoccupatie met de zonde’. Zij kenden geen doop,
weigerden militaire dienst en sloten huwelijken zonder burgerlijke of kerkelijke
bekrachtiging. De broederschap werd als een sekte beschouwd, en waar ze zich
vestigde ‘door bevolking en overheid vijandig bejegend.’ In 1829 vestigde zij zich
in Zwijndrecht. Zij ging tenslotte aan interne twisten ten onder (p.455-457).
Een andere noot licht ons nader in over de Afscheiding in 1834, waarbij naast de
Nederlands Hervormde Kerk, zelfstandige gereformeerde kerken zijn ontstaan (p.463).
Waarmee maar gezegd is dat heel wat noten te maken hebben met godsdienst; de
editeurs citeren overigens op ettelijke plaatsen passages uit de bijbel.
Ook Een Hollands drama krijgt de nodige aantekeningen mee (p.47l-484).
Ofschoon geen ‘echte’ historische roman, is het verhaal perfect qua plaats en tijd te
situeren. Verklarende noten gaan o.a. in op de Damiaatjes, klokken in de toren van
de Haarlemse Sint-Bavo (p.472), op de katoennijverheid in Haarlem (cfr. de
Fenix-katoenfabriek
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in Haarlem p.478) of op de wereldtentoonstelling van 1895 in Amsterdam (p.482).
Op gelijke wijze kunnen we eveneens De grauwe vogels op het eind van de
negentiende eeuw plaatsen. In de noten (p.484-494) wordt o.m. gewezen op de
introductie van het brailleschrift; het eerste brailleboek verscheen in 1873 (p.488),
en er wordt in de tekst gewag gemaakt van ‘de nieuwe wagen’ (p.409), een verwijzing
naar de eerste auto's.
De aantekeningen bij de drie romans bevatten eveneens talrijke verklaringen van
moeilijke of minder gebruikelijke woorden. Ik laat in het midden of woordverklaring
niet beter in voetnoten wordt gegeven, zodat de lezer niet moet heen en weer bladeren,
doch dit raakt niet de essentie van de uitgave.
Zoals reeds even vermeld bevat de editie ook een uitgebreid ‘Nawoord’ (p.495-552)
dat het boek inschakelt in de uitgaven van de Deltareeks, die belangrijke werken uit
de Nederlandse literatuur permanent ter beschikking wil houden in een
wetenschappelijk verantwoorde editie. De erin gepubliceerde uitgaven streven veelal
een combinatie van lees- en studie-uitgave na. Dit impliceert dat de editie meer geeft
dan een betrouwbare tekst met de noodzakelijke verklarende commentaar en een
hoofdstuk over ontstaansgeschiedenis en tekstconstitutie, maar dat ze ook enige
duiding geeft. Zo gaan de editeurs in dit nawoord o.m. in op sociale context,
milieuschildering, personages, tijd, ruimte, etc.
Zoals het past in een studie-uitgave komt ook de ‘ontvangstgeschiedenis’, de
receptie aan bod (p.535-548). Van Schendels Hollandse romans werden met name
door de kring rond het tijdschrift Forum met lof onthaald. Daarbij werden inhoudelijke
kwesties als conflicten in personages en motieven positief geduid, en werd gewezen
op de stilistische kwaliteiten van deze romans. De negatieve kritieken hadden
hoofdzakelijk te maken met het bij Van Schendel aanwezige pessimisme en een
extreme voorstelling van een Calvinisme waarin geen plaats schijnt te zijn voor het
Evangelie en Christus' genade. Aan het slot van het nawoord houden de editeurs een
pleidooi voor de opname van de Hollandse romans van Van Schendel in de canon
van de moderne Nederlandse literatuur. De auteur ‘heeft met deze romans immers
een typisch Nederlandse variant geleverd van wat internationaal het literaire
modernisme wordt genoemd.’ (p.547)
In een kapittel ‘Verantwoording van de uitgave’ (p.557-561) bespreken de editeurs
de principes die aan de editie ten grondslag liggen. Ze wijzen erop dat er binnen de
Van Schendelstudie vier werken tot de Hollandse romans worden gerekend. Naast
de drie hier gepubliceerde is er De rijke man (1936). De editeurs geven de redenen
aan waarom deze roman niet mee opgenomen werd in de editie: ‘De omvang van
deze uitgave stond opname van slechts drie romans toe’. Geen enkel probleem
daarmee. Moeilijker te duiden is de volgende zin: ‘Op grond van literairesthetische
overwegingen hebben wij gekozen voor de hier uitgegeven drie romans’ (p.557).
Verwijzing naar literair-esthetische criteria is in de editie-
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wereld een hachelijke zaak: misschien zouden andere editeurs op grond van andere
criteria juist wel deze roman hebben opgenomen, en bijvoorbeeld De grauwe vogels
hebben weggelaten. Als men dan toch literair-esthetische overwegingen aanhaalt,
moet men daar tenminste enige uitleg over geven en in dit geval de argumenten geven
die ertoe geleid hebben De rijke man niet op te nemen.
Basistekst voor de drie romans is telkens de eerste druk (De Waterman 1933; Een
Hollands drama 1935; De grauwe vogels 19371). Voor zover handschriften,
typoscripten en gecorrigeerde drukproeven overgeleverd zijn, werden ze in geval
van twijfel geraadpleegd. De keuze voor de eerste druk is conform met de algemene
regel in de editiewetenschap dat, indien er geen tegenindicaties zijn, in principe de
eerste druk als basis voor de uitgave wordt genomen. (Een tegenindicatie kan er
bijvoorbeeld zijn wanneer de auteur zijn tekst voor een volgende druk grondig heeft
herwerkt). De eerste druk vormt in het schrijfproces een belangrijk moment: de auteur
geeft, soms na een lange incubatieperiode, zijn werk ‘goed voor publicatie’ vrij.
Praktisch gezien is de eerste druk ook meestal minder onderhevig aan het tekstbederf
dat in volgende drukken kan insluipen.
De spelling van de drie romans is gemoderniseerd. Er staat letterlijk: ‘De
romanteksten zijn herspeld volgens de vigerende regels’ (p.558). De editeurs vinden
dit blijkbaar zo evident dat hier geen enkele toelichting nodig schijnt te zijn (welke
zijn overigens de ‘vigerende regels’?) Het is trouwens opmerkelijk dat vorige edties
in de Deltareeks niet herspeld werden. Waarom is het hier dan wèl gebeurd? In de
spelling van Nederlandstalige werken uit de jaren dertig van de twintigste eeuw is
er niks onbegrijpelijks voor de geïnteresseerde lezer. Een grote massa lezers heeft
Van Schendel niet meer, en wie hem wèl wil lezen zal zich niet laten afschrikken
door spelvormen als ‘oogen’, ‘kleeren’, ‘frissche’ of een buigings-n. De regelgeving
zoals geformuleerd in Marita Mathijsens handboek Editiewetenschap blijft mijns
inziens geldig.2 Herspelling ‘onthistoriseert’ de tekst, trekt hem weg uit zijn contekst.
Woorden kunnen vandaag een andere betekenis of nuancering hebben dan honderd
jaar geleden, en herspelling kan dit verdoezelen. Consequente herspelling is trouwens
heel moeilijk toe te passen. Tenslotte: een herspelde editie riskeert snel verouderd
te zijn omwille van steeds terugkerende spellingswijzigingen in het Nederlands.
Mathijsen is de jongste jaren heel wat milder geworden wat modernisering van
de spelling betreft. In haar nawoord ‘Vijftien jaar Naar de letter’, gedateerd mei
2010, stelt ze zelfs ‘dat voor leesuitgaven en studieuitgaven herspelling en in veel
gevallen hertaling nodig is.’3 Men kan hierover van mening verschillen, en voor
teksten uit oudere periodes (tot en met de achttiende eeuw) geldt zeker dat aan
herspelling of zelfs hertaling kan worden gedacht.4 Voor negentiende- en
twintigste-eeuws werk blijft in ieder geval gelden: wie herspelt moet zulks motiveren.
De Van Schendeleditie schiet in dit vlak tekort.
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De interpunctie is dan weer wèl - en terecht - gehandhaafd, behalve in een paar
gevallen waar het handschrift van De Waterman uitsluitsel geeft (p.559). ‘Kennelijke
(zet)fouten in de spelling zijn verbeterd’ (p.560). De editeurs geven daar vier
voorbeelden van, alle uit de eerste 105 pagina's. Vermits de tekst van de derde roman
tot bladzijde 438 loopt, is het vermoeden gewettigd dat hier slechts een selectie van
zetfouten wordt opgenomen. In dit geval was de toevoeging van een lijst(je) met
editeursingrepen wenselijk geweest.
Plattegronden van Gorinchem en Haarlem (p.[562]-[563]) en een ‘Lijst van
geraadpleegde literatuur’ (p.565-573) sluiten de editie af.
Opmerkingen over herspelling of te summiere verantwoording nemen niet weg
dat drie belangrijke romans van Arthur Van Schendel nu weer ter beschikking zijn.
Wij munten in ons taalgebied niet uit in het hoeden van ons literair erfgoed. Talrijke
belangrijke auteurs uit de eerste helft van de twintigste eeuw, Nederlandse zowel als
Vlaamse, ontbreken in de boekhandel quasi geheel. Het verschijnen van de editie
van drie Hollandse romans van Van Schendel mag dan ook als positief worden
begroet.
Marcel De Smedt (K.U. Leuven)

Lars Bernaerts, Hans Vandevoorde en Bart Vervaeck (red.), Jan Walravens
en het experiment. Gent (Academiapress) 2011, 229 bladzijden, ISBN
9789038217079, € 25,00.
Jan Walravens (1920-1965) staat in de naoorlogse Vlaamse literatuur vooral bekend
als wegbereider van het experiment en natuurlijk als stichter en belangrijkste
woordvoerder van het avant-garde tijdschrift Tijd en Mens (1949-1955). Ook wordt
meestal opgemerkt, dat hij in de jaren na de Tweede Wereldoorlog een van de eersten
in het Nederlandse taalgebied was die aandacht besteedde aan het existentialisme
van Sartre en Camus én die over het werk van D.A.F. de Sade schreef. In de jaren
na zijn vroegtijdige overlijden - op 44-jarige leeftijd - zijn er maar liefst drie boeken
over leven en werk van Walravens verschenen: Facetten van Jan Walravens (1966),
een bijzondere uitgave van het tijdschrift De Vlaamse Gids waarvan Walravens een
tijdlang redactiesecretaris was, de door Paul de Wispelaere geschreven monografie
Jan Walravens (1974) en Van Walravens weg (1976), een onder redactie van Luc
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de Vos samengestelde uitgave van het tijdschrift Restant. Na de publicatie van deze
drie studies en het verzamelde proza was het lange tijd relatief stil rond Walravens
tot in 1996 het proefschrift van Jos Joosten over het tijdschrift Tijd en Mens verscheen,
waarin Walravens natuurlijk een heel belangrijke rol speelt. In datzelfde jaar schreef
Joosten voor het Kritisch Theater Lexicon ook nog een bijdrage over het theaterwerk
van Walravens.
Ondanks deze publicaties heeft Walravens in de Vlaamse literatuurgeschiedenis
niet de plaats gekregen die hem toekomt en die volgens de samenstellers van het dit
voorjaar verschenen boek Jan Walravens en het experiment te vergelijken is met die
van August Vermeylen. In Nederland is Walravens zelfs redelijk onbekend gebleven.
Onterecht en eigenlijk ook onvoorstelbaar. Dat tonen de bijdragen die zijn opgenomen
in Jan Walravens en het experiment overduidelijk aan. Walravens komt daaruit niet
alleen naar voren als de belangrijkste theoreticus van de Vlaamse Vijftigers, maar
ook als een bijzonder boeiende en veelzijdige kunstenaar. Waarom hij dan op de
achtergrond is gebleven? Misschien heeft zijn vroege dood ermee te maken, misschien
is hij als persoon te bescheiden geweest en te veel in de schaduw van Louis Paul
Boon en Hugo Claus blijven staan. Walravens was immers een weinig zelfzuchtige
en onbaatzuchtige persoonlijkheid, die beide grootheden uit de Vlaamse literatuur
in moeilijke tijden meer dan eens heeft bijgestaan. Achteraf beschouwt heeft hij
misschien ook te veel energie gestoken in zijn journalistieke bezigheden en de
organisatie van allerlei culturele evenementen.
Een van de doelstellingen van Jan Walravens en het experiment is - volgens de
samenstellers - het bestaande beeld van het werk van Walravens aan te vullen en te
corrigeren. Daar zijn ze wat mij betreft in alle opzichten in geslaagd. Wat de correctie
van het bestaande beeld betreft: het meest in het oog springt de vaststelling dat
Walravens in theorie en praktijk wars was van radicale vormexperimenten. Dirk de
Geest stelt dat wat de theorie betreft overtuigend vast via een minutieuze lezing van
het essay ‘Phenomenologie van de moderne poëzie’, misschien wel Walravens
bekendste publicatie. De bestaande interpretatie van Walravens essay als een
afrekening met de (neo) classicistische en een pleidooi voor de experimentele poëzie
dient volgens De Geest dan ook drastisch bijgesteld te worden. Walravens blijkt de
traditionele poëzie immers juist niet radicaal van de hand te wijzen en hij blijkt ook
geen voorstander van extreme vormexperimenten.
Vormexperimenten komen in Walravens eerste roman - Roerloos aan zee (1951)
- niet voor. Dat constateert Lars Bernaerts in een bijdrage met de titel ‘Roerloos
ontroerd. Emotie en cognitie in Roerloos aan zee’. Met die constatering an sich
corrigeert Bernaerts het bestaande beeld niet. De correctie heeft in dit geval betrekking
op de gangbare lezingen van Walravens debuutroman als een ideeën- of
probleemroman. De literaire kritiek heeft volgens Bernaerts veel en veel te weinig
oog gehad voor de psychologische laag in dit boek, die
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‘ondermaats’ werd genoemd of zelfs helemaal werd genegeerd. Bernaerts vindt dat
in zekere zin onvoorstelbaar, omdat er in de roman juist veel ruimte is voor de
weergave van gevoelens en gedachten van de hoofdpersonages. Fysieke handelingen
en gebeurtenissen worden zelfs beschreven in het licht van mentale handelingen.
Bernaerts stelt vast dat het bewustzijn in Roerloos aan zee in sterke mate
conventioneel psychologisch wordt gepresenteerd.
Jan Walravens en het experiment bevat een schat aan nieuwe informatie, waarmee
het bestaande beeld inderdaad wordt aangevuld en gecorrigeerd. De meest in het oog
springende is een facsimile (in kleur) van Die slanke byzonderheid, een vierendertig
bladzijden tellend bundeltje gedichten met tekeningen, dat Walravens op zijn
achttiende (in 1938) samen met Albert Bontridder en Florent Welles maakte. Dit
‘bijzondere’ document bevat niet alleen enkele van de weinige gedichten die
Walravens schreef (en een paar van de eerste gedichten van Bontridder), maar toont
ook hoe de drie bevriende kunstenaars-in-wording al vroeg werden beïnvloed door
het expressionisme van onder meer Constant Permeke en Paul van Ostaijen, het
kubisme van Georges Braque en Pablo Picasso en het surrealisme van Salvador Dali
en Joan Miró.
Behalve een inleiding van de samenstellers en de hierboven al genoemde bijdragen
bevat Jan Walravens en het experiment artikelen van: dochter Else (over de De
Sade-interpretatie van haar vader), Tom van Imschoot (over Jan Walravens en de
beeldende kunst), Jos Joosten (over Walravens avant-gardisme), Bart Vervaeck (over
Walravens visie op de nouveau roman), Liesbeth Plateau (over Roerloos aan zee en
het existentialisme), Tine Hendrickx (over de ruimte en de tijd van de existentie in
Negatief) en Hans Vandevoorde (over Jan Biorix als exponent van ‘le nouveau
journal’). Verder is in het boek een autobiografische schets opgenomen, die Walravens
in 1955 in een radioprogramma van de VARA heeft voorgelezen.
Jan Walravens en het experiment is de eerste uitgave in een nieuwe reeks van het
Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) van de Vrije Universiteit Brussel
en de Universiteit van Gent.
Jos Muyres

Eindnoten:
1 Op p.557 staat verkeerdelijk 1935.
2 Marita Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap. Den Haag: Constantijn Huygens
Instituut, 1997, 257-259.
3 Tekst van handboek Naar de letter (met inbegrip van het nawoord) op de website van het
Huygensinstituut.
4 In een bijdrage uit 1999 bepleit Riet Schenkeveld herspelling in studie- en leesuitgaven, met
name voor zeventiende-eeuwse teksten. (M.A. Schenkeveld-van der Dussen, ‘Stand van zaken:
Schopenhauers vloek of het probleem van de herspelling.’ Nederlandse letterkunde 4 (1999),
4, 385-390).
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[2011/3]
Inleiding. De PEN-club: ‘a world-parliament of literature’
Hans Vandevoorde (Vrije Universiteit Brussel)
Christophe Verbruggen (Universiteit Gent)
In 1921 opgericht door C.A. Dawson Scott wilde de internationale PEN-club de
wederzijdse verstandhouding tussen schrijvers en (nationale) literaturen stimuleren.
De PEN heeft zich vandaag tot doel gesteld wereldwijd literatuur te promoten en de
‘freedom of expression’ te verdedigen.1 De centrale doelstelling van dit themanummer
is de geschiedenis van de Nederlandse en Vlaamse PEN-club tijdens het interbellum
met elkaar te confronteren en zo een vergelijking mogelijk te maken met de rol,
betekenis en werking van de PEN-club in andere ‘minor language areas’ of landen
met meerdere literaturen. Deze vergelijking kan een beter inzicht verschaffen in de
geschiedenis van PEN-clubs in de Lage Landen. De vergelijking gebeurt hier nog
niet systematisch, maar laat toch toe enkele parallellen te trekken die getoetst kunnen
worden door verder onderzoek. Nadat Megan Doherty de vroegste ontwikkeling van
de Internationale PEN-club heeft geschetst, komt de geschiedenis van de PEN in de
jaren 1920 in België en Nederland en in de jaren 1930 aan bod. Ondanks de
methodologische diversiteit van de bijdragen en verschillende literair-theoretische
ambities kunnen de artikelen daarover toch gelezen worden als een aanzet tot de
geschiedenis van de PEN-club in de Lage Landen tijdens het Interbellum. Als laatste
artikel werd een bijdrage over de Spaanse PEN-clubs opgenomen. Die geschiedenis
moest nog geschreven worden en is naast de bestaande geschiedenissen van
bijvoorbeeld de Servische, Zweedse en Tsjechische PEN een interessant
referentiepunt.
Net zoals iedereen die vandaag aspecten van de geschiedenis van de PEN-club
wil bestuderen, kunnen wij niet heen om de geschiedenis van intellectueel
engagement. De geschiedenis van de Internationale PEN-club is voor het eerst in
extenso behandeld in De intellectuelen: een geschiedenis van het literaire engagement
1898-1968
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van Thomas von Vegesack. Wij schuiven in deze bundel geen uniforme a-priori
definitie naar voren van engagement of van de intellectueel, maar sluiten ons aan bij
de ‘reflexieve’ benadering van concepten als engagement en intellectuelen, zoals
Julien Vincent die omschreef: ‘in contrast to these definitions, the reflexive approach
to the history of intellectuals grounds itself in a history of the very categories upon
which any account of the various figures of political, moral or cultural authority can
be based.’2 Met name in de bijdrage van Gillis Dorleijn en Sandra van Voorst komen
de veranderende gedragscodes en een aantal invullingen van deontologie van de
schrijver-intellectueel aan bod, een notie die ze overnemen van Gisèle Sapiro.
De geschiedenis van de PEN laat niet alleen toe bij te dragen tot de geschiedenis
van intellectueel engagement. De casus van de PEN-club leent zich uitstekend tot
een transnationale en comparatieve benadering van culturele en intellectuele
samenwerking tijdens het interbellum. Sinds het midden van de jaren 1990 staat de
transnationale geschiedenis hoog op de agenda van de geschiedschrijving.
Wereldgeschiedenis in het algemeen en transnationale geschiedenis in het bijzonder
hebben zich aangediend als levendige onderzoeksvelden, gekarakteriseerd door een
wil om nationale analysecategorieën, onderzoeksobjecten en denkkaders te overstijgen.
Het transnationale perspectief heeft ook zijn weg gevonden in de literaire
geschiedschrijving, weliswaar niet zonder discussie en controverse.3 Reflecties over
de wereldliteratuur en comparatieve benaderingen van literatuur zijn zo oud als het
door Goethe gelanceerde concept van de Weltliteratur.4 Een eerste manier om naar
wereldliteratuur te kijken is het onderzoeken van wat Pierre Bourdieu omschreef als
de sociale condities van de internationale circulatie van ideeën en andere symbolische
goederen.5 In deze integrale benadering van het wereldsysteem van de letteren past
zeker het boek van Pascale Casanova, The World Republic of Letters, waarin literatuur
opgevat is als een globaal systeem met verschillen en competitie tussen naties.6 In
haar boek worden gebieden als België en Nederland, die ten opzichte van de metropool
perifeer zijn, gekarakteriseerd door de dubbele beweging om enerzijds bij te dragen
tot een eigen nationale literatuur en tegelijkertijd internationaal mee te spelen.7 In
het tweede kamp van onderzoekers die geïnteresseerd zijn in Weltliteratur, vinden
we hen die de deconstructie van het concept centraal plaatsen. Een van hen,
Christopher Prendergast, bekritiseerde Casanova met het argument dat zij het
wereldsysteem van de letteren bekeek door een teleologische ‘Franco-centrische’
bril. Hij geeft de voorkeur aan een culturele benadering (en dus geen sociale), waarin
Parijs niet gezien wordt als een hoofdstad, maar als een metropolis waarin netwerken
van culturele uitwisselingen elkaar overlappen. Maar bovenal verwerpt hij competitie
tussen naties als bepalende kracht in de uitwisseling van literaire werken.8 In elk
geval bevestigt veel onderzoek dat het ‘nationale’ meer geconstrueerd werd via het
‘internationale’ en omgekeerd en dat literaire circulatie niet alleen internationaal is,
maar ook transnationaal: culturele goederen circuleren, doorkruisen continu grenzen
en creëren
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zelfs nieuwe grenzen.9 De Internationale PEN-club levert een goed voorbeeld van
deze transnationale circulatie van culturele goederen.
Akira Iriye heeft het in dit verband over het ontstaan van een ‘cultureel
internationalisme’, dat hij omschreef als ‘a variety of activities undertaken to link
countries and peoples through the exchange of ideas and persons, through scholarly
cooperation, or through efforts at facilitating cross-national understanding’; Gisèle
Sapiro houdt het op de ‘internationalisering van het intellectuele veld’.10
Intellectuele samenwerking was natuurlijk geen creatie van het interbellum. De
negentiende eeuw was de eeuw van de congressen en het ontstaan van een
transnationale publieke ruimte. Kenmerkend voor de jaren na de Eerste Wereldoorlog
is inderdaad dat ondanks de scherpe nationale, politieke en andere tegenstellingen
de internationale intellectuele ruimte zich sterk institutionaliseerde. Centrale actoren
in een kluwen van organisaties waren de Volkenbond en aanverwante organisaties
als de Internationale Arbeidsorganisatie en het International Committee on Intellectual
Cooperation (ICIC), de voorloper van de UNESCO.11 Voortbouwend op de
fundamenten die onder meer gelegd werden door de Belgen Henri La Fontaine en
Paul Otlet, werd na de Eerste Wereldoorlog door verscheidene intellectuelen
aangedrongen op een - met de woorden van Paul Valéry - ‘société internationale des
esprits’ ter aanvulling van de politiek georiënteerde Volkenbond en de
sociaal-economisch georiënteerde Internationale Arbeidsorganisatie.
Het ICIC werd in Genève boven de doopvont gehouden in 1921. Het was een
afspiegeling van de Volkenbond en het duurde tot na het Verdrag van Locarno (1925)
vooraleer het meer deed dan het bevorderen van de intellectuele samenwerking tussen
de overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog. ‘Intellectuele samenwerking’ werd
ruim gedefinieerd, net zoals de bevoegdheden van het nieuwe samenwerkingsorgaan.
In domeinen waarvoor nog geen internationale federaties bestonden (wetenschap en
onderwijs bijvoorbeeld), werd onder druk van het Committee werk gemaakt van
nieuwe instituties.12 Ze droegen bij tot een ‘cultureel internationalisme’, waarvan de
uitingen - het ICIC op kop - niet bekend staan als grote successen. Al snel bleek dat
het Committee op weinig financiële steun kon rekenen voor de uitbouw van een
permanent orgaan en een technisch expertisecentrum. De Fransen zagen hier een
opportuniteit in en schoven in 1925 Parijs naar voren als zetel van het International
Institute of Intellectual Cooperation. Met tegenzin aanvaardden Duitsland en Engeland
dit ‘Institute’ als het uitvoerend orgaan van het ‘Committee’. Ook de kleine landen
klaagden geregeld over de manier van werken.13 Op het niveau van de institutionele
structuren kan intellectuele samenwerking immers gekarakteriseerd worden als een
constante competitie tussen naties. Dit was binnen de internationale PEN-club niet
anders.
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1. De verhouding van kunst tot de politiek en van nationaal-internationaal
Von Vegesack heeft het in De intellectuelen over een ingebouwde ambivalentie in
de opvattingen van de eerste voorzitter van de Internationale PEN,14 John Galworthy,
een ambivalentie waar ook Megan Doherty in dit themanummer op wijst. Om de
internationalistische en pacifistische droom van een internationale schrijversverenging
waar te maken diende de organisatie apolitiek te zijn. Galsworthy zag internationale
intellectuele samenwerking als een manier om vrede tussen volkeren te bevorderen
en de wapenwedloop te stoppen. De paradox is dat deze apolitieke stellingname
intrinsiek politiek is. De PEN-club werd dan ook geregeld het voorwerp van spot en
kritiek. De door Dorleijn en Van Voorst aangehaalde kritiek van Menno Ter Braak
en E. du Perron was zeker geen geïsoleerd geval. In zowat alle landen werd het
gezapige, vrijblijvende karakter van het kosmopolitische en humanistische ethos van
de club gehekeld. Het wereldparlement der letteren klonk volgens de talrijke
criticasters als een kakofonie van kikkerkoren. De PEN had volgens Doherty de
ambitie te functioneren als het ‘world-parliament’ van de wereldrepubliek der letteren.
De literaire wereldorde werd in dat parlement bepaald door een dialoog tussen
autonome literaturen. De basiseenheden waarmee het literaire internationalisme
georganiseerd werd, waren naast de autonome nationale en subnationale (regionale)
literaturen de steden. Een metropolitane en kosmopolitische literaire cultuur vormde
de sokkel van de PEN-club, zo blijkt uit de bijdrage van Christophe Verbruggen.
De groeipijnen van de PEN werden aan de ene kant dus bepaald door het
spanningsveld tussen regionalisme, stedelijk particularisme en internationalisme en
aan de andere kant door de discussie over het (a)politieke karakter van de PEN-club.
Deze discussies manifesteerden zich ook in de Catalaanse, Nederlandse en Belgische
afdelingen van de PEN-club, zoals uit bijna alle bijdragen in dit nummer naar voren
komt. Het apolitieke beginsel mocht dan wel van bij de aanvang ‘kwestieus’ zijn, in
de jaren 1930 blijkt het ook meer dan ooit onder druk te staan. De Eerste Wereldoorlog
had een slagveld van verbroken culturele betrekkingen achter zich gelaten en minstens even belangrijk - voor een totaal nieuwe politieke wereldorde gezorgd. De
Oostenrijks-Habsburgse Dubbelmonarchie en het Turkse rijk desintegreerden in
nieuwe landen. Het nationalisme entte zich op zowat alle politieke ideologieën,
ondermeer ook op het fascisme. Deze grote geopolitieke verschuivingen hadden ook
hun impact op de PEN-club: de lijst van PEN-centra anno 1935 leest als een
voorafspiegeling van het eenentwintigste-eeuwse Europa van de regio's.
De PEN-club was echter opgericht in een klimaat-van-nooit-meer-oorlog en niet
bij machte om het hoofd te bieden aan een totaal nieuw economisch, politiek en
cultureel bestel. Ondanks zijn organisatie die naar de toekomst wijst, moet de PEN
bovendien gezien worden als een product van de Belle Epoque. Dat de PEN-club
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een vooroorlogse creatie was, merken we niet alleen aan zijn schatplichtigheid aan
de bankettraditie maar ook en vooral aan de fundamenten waarop de nieuwe
afdelingen over heel Europa opgericht werden.

2. Materieel en immaterieel
Op basis van een eerdere typologie van Frans-Duitse culturele relaties, maakte Michel
Trebitsch een interessante opdeling van de verschillende soorten van transnationale
intellectuele samenwerking.15 Deze samenwerking vond plaats binnen institutionele
structuren, officieuze structuren, netwerken van sociabiliteit en interpersoonlijke
relaties. Onder de ruime koepel van de institutionele ‘intellectuele samenwerking’
waren verschillende soorten internationale verenigingen actief: aan de ene zijde
verenigingen die opgericht waren met als doel intellectuele rechten en corporatieve
belangen te verdedigen, zoals de Association Artistique et Littéraire Internationale
(o 1878), en aan de andere zijde van het spectrum de PEN-club. Niet alleen op het
internationale vlak waren dergelijke complementaire associaties terug te vinden. In
Nederland en Vlaanderen waren de PEN-clubs complementair met de Vlaamse en
Nederlandse Vereniging van Letterkundigen (VvL), de beroepsvereniging van
schrijvers. Ondanks die complementariteit kwamen deze verenigingen vaak in elkaars
vaarwater: het loskoppelen van de materiële en morele belangen is niet evident, wat
eigen is aan alle intellectuele en artistieke beroepen die boven alles de waardigheid
van de eigen professie willen benadrukken.
PEN-clubs opereerden dus enerzijds op de fundamenten van andere
auteursverenigingen, al waren zij - zoals Ton van Kalmthout en Doherty in dit nummer
aantonen - minder geoccupeerd met de materiële kant van de zaak. Anderzijds kan
hun ijveren voor de verdere verfijning en mondiale acceptatie van de Berner Conventie
en het propageren van vertalingen uit kleinere taalregio's in nieuwe markten als de
Amerikaanse, ook niet losgekoppeld worden van materiële interesses. Een voorbeeld
van deze ambivalentie wordt aangereikt door Dorleijn en Van Voorst, die de rol
aankaarten die de PEN in Nederland speelde bij het verkrijgen van literaire subsidies.
De gesubsidieerde cultuurdiplomatie en -propaganda waren in België al langer een
evidentie.
Er lijkt ook een verband te bestaan tussen een aanleg voor genootschappelijkheid
en een korpsgeest. In Spanje werd de PEN-club tijdens het interbellum nooit een
succes, zo betogen Brigitte Adriaensen en Álvaro Ceballos Viro. De politieke
instabiliteit, de regionalistische centrifugale krachten en de heteronomie van het
Spaanse literaire en artistieke veld verhinderden de consolidatie van literaire
verenigingen in het algemeen, niet alleen van de PEN. Ook de professionele
verenigingen hadden het in Spanje niet onder de markt.
De nog ongeschreven geschiedenis van de Italiaanse PEN-club in de jaren 1920
is even exemplarisch als die van de Spaanse PEN voor al de ambivalenties
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en spanningen die we prominent op de voorgrond zagen treden. Arthur Spender,
directeur van het in 1917 opgerichte British Institute in Firenze,16 zag aanvankelijk
geen meerwaarde in het creëren van een nieuwe organisatie.17 Problemen die hij
voorzag, waren de rivaliteit tussen de steden en de ‘psychology of the Italian’.
Italianen waren volgens hem niet snel gewonnen om hun gewoontes te veranderen,
tenzij er een duidelijk voordeel voor hen inzit. Hij stelde voor om in zee te gaan met
bestaande instellingen.18 Lauro de Bossis (1901-1931) bleek de juiste persoon te zijn
om de PEN in Italië te organiseren. Lauro zou de geschiedenis ingaan als
antifascistische martelaar. Hij was polyglot (vertaler van Shelley), maar bovenal de
zoon van Adolfo de Bossis (1863-1924), een van de weinige auteurs die voorzitter
kon worden omdat hij aanvaardbaar was voor ‘both young and old writers’. Naast
zijn vader als voorzitter stelde de Bossis Gabriele D'Annunzio voor als erelid. De
waarschuwing die hij aan Dawson Scott meegaf, zou achteraf wel waarheid worden.
Italië en Engeland hadden een totaal verschillende literaire cultuur: ‘certainly in Italy,
clubs as such have not at all the power and the importance, that it has in England, as
social live and especially relations between intellectuals develop here in other ways,
without organisation’.19 De Italiaanse PEN-afdelingen slaagden er pas op het einde
van de jaren 1920 in interne problemen te overstijgen en tot een nationaal centrum
met meerdere afdelingen te komen, niet toevallig in de periode waarin Marinetti het
voortouw nam en er een fascistische wind in de Italiaanse PEN ging waaien.

3. Interne organisatie en hiërarchie van de PEN-clubs
Het Italiaanse voorbeeld ligt ook in het verlengde van wat in elke bijdrage in deze
bundel terugkeert als achtergrond en verklarende factor: de bijzondere organisatie
van het literaire veld, gekarakteriseerd door zijn cyclische bewegingen met
distinctiemechanismen. Enerzijds werd er in een PEN-club naar gestreefd om in de
ledensamenstelling zo representatief mogelijk te zijn voor het autonome literaire
geheel dat men op internationaal vlak wenste te promoten. Anderzijds waren het in
de meeste landen de gevestigde literaire waarden die de clubs animeerden, een
generatie schrijvers die tot volle wasdom gekomen was voor de oorlog en zich had
afgezet tegen vroegere, ‘romantische’ generaties. Na eerder de VvL te hebben
gemonopoliseerd werd de PEN in Vlaanderen de nieuwe speeltuin van de Van Nu
en Straksers. In Nederland was dat niet anders met schrijvers uit de Beweging van
Tachtig. Net zoals hun evenknieën in andere Europese landen slaagden zij er
nauwelijks of niet in om de modernistische avant-garde van na de Eerste Wereldoorlog
te overtuigen zich aan te sluiten bij de PEN-club. Zelfs al werd er gestreefd naar een
exclusief lidmaatschap, dan nog worstelden de schrijvers in de organisatie met het
aura van middle-brow, middle-class en middle-aged, zoals blijkt uit de bijdragen van
Doherty en van Adriaensen en Ceballos Viro.
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De interne organisatie van de PEN-club was op Engelse genootschappelijke leest
geschoeid, maar entte zich zoals we zagen ook op lokale organisatieculturen. In hun
bijdragen beschrijven Van Kalmthout en Hans Vandevoorde de interne organisatie
en de praktijk van de ontvangsten. Zij bespreken ook hoe men lid werd van de
verenigingen. Men moet de steeds soepeler wordende criteria voor lidmaatschap zien
tegen het licht van de oorspronkelijk veel exclusievere regels waarmee de PEN begon.
Zowel Doherty als Vandevoorde demonstreren hoe er binnen elke club ook een
interne hiërarchie tot stand kwam. Van Kalmthout toont op zijn beurt aan dat de
gezellige omgang tussen de leden, over het algemeen gevestigde schrijvers,
belangrijker geacht werd dan het realiseren van de internationalistische en pacifistische
agenda. Dit kan niet veralgemeend worden tot alle centra en het volledige interbellum.
Met name in Franstalig België lijkt er - naar Frans model - een grotere actiebereidheid
te zijn geweest, al ging die in de ogen van de jongere generaties revolutionaire
schrijvers niet ver genoeg.
De heterogeniteit van de verschillende PEN-clubs verdoezelt nauwelijks de rode
draden tussen de clubs, zoals we die hebben geschetst. Zij behelzen spanningen
waaraan deze clubs niet ontkwamen: de spanning tussen een apolitieke belijdenis en
politieke realiteit, de spanning tussen de materiële belangen van de schrijver en de
geestelijke verantwoordelijkheid die hij draagt, de spanning tussen een gevestigde,
oudere generatie en een jongere generatie en de spanning tussen de nationale
organisatie van de centra en een organisatie die ook rekening houdt met regio, taal
en etniciteit. Een aantal van die spanningen is door de geringe omvang van de clubs
in kleine landen beter zichtbaar dan in grote landen, en andere spelen er een
belangrijker rol. Dat te laten zien, is zoals gezegd het doel van deze aflevering van
Nederlandse Letterkunde.
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A ‘guardian to Literature and its cousins’. The early politics of the
PEN Club
Megan Doherty (Columbia University)
Abstract
The PEN Club formed in London in 1921 as a dinner circle for writers.
Tough its founders preferred to emphasize the Club's cultural significance,
this article tracks PEN's politicization during its first decade. A Cornish
novelist named C.A. Dawson Scott proposed the Club as a way to heal
the rifts of World War I. British writers of sufficient stature would meet
monthly giving writers from abroad a forum to meet their British
counterparts. PEN's first President, the Nobel-prizer John Galsworthy,
encouraged the group's apolitical self-image. Writers should stand aside
from politics, he argued, precisely so that they might influence the
politicians, diplomats, and powerbrokers who had led the world to war.
PEN members rarely spoke of politics when they gathered, instead debating
the boundaries of ‘literary’ writing and the role of art itself. By refining
their conception of aesthetics and cordoning off a space for cultural activity
within civil society, this article argues that PEN members made a bold
move into the political sphere they professed merely to influence. In doing
so they foreshadowed the position that predominated among centrist and
liberal writers on the Western side of the Iron Curtain during the Cold
War.
Founded in London in 1921, the PEN Club aimed to bring ‘Poets, Playwrights,
Essayists and Novelists’ together to guard literature from politics. ‘Literature is an
Art which stands above politics’, founding President John Galsworthy argued.1 This
conception of both literature and politics informed PEN's founding charter, drafted
by Galsworthy and passed by delegates to the group's 1927 Brussels Congress.
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The PEN stands for Literature in the sense of Art (not Journalism, nor
Propaganda), and for the diffusion of Literature as art from country to
country. The PEN stands for hospitable friendliness between writers, in
their own countries, and with the writers of all other countries. The PEN
stands for humane conduct. Such words as nationalist, internationalist,
democratic, aristocratic, imperialistic, anti-imperialistic, bourgeois,
revolutionary, or any other words with definite political significance should
not be used in connection with the PEN; for the PEN has nothing whatever
to do with State or Party politics, and cannot be used to serve State or Party
interests or conflicts.2
Why did PEN position ‘Literature’ as an ‘Art’ distinguished from profit-driven
journalism or politically-motivated propaganda? The conception of literature as
elevated above the base realities of both marketplace and political instrumentalism
grew from a desire to codify a normative conception of literary writing and to promote
a certain class of writers as its guardians. The rhetorical separation of art from material
realities that marked PEN's founding decade performed crucial ideological work,
preparing the organization almost from its inception for action in the very realms politics and the market - to which it professed superiority.
This article focuses on the first of these two realms PEN disavowed, politics,
analyzing the dimensions and roots of the apolitical self-image PEN International
crafted during its founding period, an image it continues to project to this day.3 The
majority of existing published scholarship on PEN tracks the moment at which it
‘politicized’ - when it abandoned isolationism and entered the political fray. Inquiries
structured around identification of politicization, however, privilege the assumption
that literary activity can indeed exist separate from politics. Historians and other
critics have tended to evaluate PEN history to the extent that it either ‘fell’ from or
eventually ‘realized’ its promise. This assumption produces unsatisfyingly teleological
accounts of the organization.
The historiographical preoccupation with PEN's politicization takes its cue from
pronouncements made by the group itself. During the 1920s and early 1930s, the
leadership of PEN formulated an ‘artistic’ conception of literature founded on a
disavowal of politics. This discourse helped align the group with pre-War traditions,
crucial considering it came into existence in response to the catastrophic fissures of
the Great War. The wider ideological context of post-War internationalism, combined
with an older tradition of liberal humanism, proved the most powerful formative
influence on PEN during its founding decade. Apolitical, artistic ‘Literature’ could
be used as a tool to aid PEN's efforts to rescue, rehabilitate, and model to the world
conceptions of civility and civilization undergirded by normative high cultural forms.
The elevation of literature above politics helped PEN define for itself a field of
expertise. This authority could then be used to intervene in the political sphere. In
this sense, PEN formed part of a constellation of groups founded in the 1920s that
promoted transnational expertise as an antidote to national antagonisms.4

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 16

134
I conceive of literature and politics here as separate fields of endeavor each with
their own forms of capital, rules of legitimation, and systems of reward and prestige.
I argue, however, that while these fields function as discrete systems with their own
conventions (writers are rewarded with literary prizes, politicians by election), they
borrow from each other for legitimation more than is widely acknowledged. My
research on PEN builds on the work of scholars such as Pascale Casanova, who
investigate the dissemination of cultural prestige and modes of exchange between
different forms of capital (prestige, money, political influence), work itself indebted
to Pierre Bourdieu5 These writers emphasize the degree to which cultural ideals that
present them as timeless and autonomous are in fact undergirded by material power
relationships. Such research, however, sometimes succumbs to a trap similar to that
it critiques. With an almost exclusive emphasis on the politics of the literary
marketplace, these scholars seem to posit the ideal of radical autonomy of the literary
sphere itself. Examination of PEN demonstrates the degree to which the literary and
political fields were not only mutually constitutive, but also frequently converged.6
A materialist conception of culture in its descriptive sense therefore undergirds
the following analysis. I am sensitive, however, to the fact that PEN members
themselves remained committed to normative literary and cultural forms, to the
concept of cultural idealism itself. Methodology can provide a solution to the tension
that arises from imposing a materialist interpretative framework onto a group devoted
to rescuing (to borrow their deliberate capitalizations) Culture and Art from a world
torn asunder by the cataclysm of war. Attention to members' literary work, combined
with an embrace of a narrative prose voice, provide some amelioration of this tension.
To illustrate the manner in which PEN's non-instrumental definition of culture
helped ensure its political influence, this article proceeds on two fronts. First, it
locates the roots of PEN's conception of literature in the traditions and circumstances
of the English branch, the organization's founding center and the seat of its
International Executive. Particular attention must be devoted here to the ideological
perspective of the group's first International President, Galsworthy. Second, it
examines the varied ways different poles of the group interpreted PEN's purported
mission. Only then does the paradox undergirding the organization's authority become
apparent: PEN's political influence was indexed to the extent to which it denied
aspirations to such influence.

1. Mrs. Dawson Scott's Dinner Club
Though Galsworthy went on to define the group's mission, a novelist named Catherine
Amy Dawson Scott originally conceived of the PEN Club. Dawson Scott was gently
mocked by her contemporaries for her middle-brow sensibilities, a tone
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and a worldview that stamped the first incarnation of PEN. Born in London in August
1865, Dawson Scott became a novelist known primarily for depictions of Cornish
society. Her first published work, however, was a lyrical ode to the Greek poet
Sappho. The young writer admired the Greek's championing of women's equal rights
to education, confiding in her journal a desire to become known as ‘the Sappho of
this age’.7 She gave all of her savings - sixty-four pounds - to a vanity publisher for
publication of her first book, an epic poem about Sappho.8 Although she achieved
little critical recognition for the piece - and less than a month after it appeared her
publisher's warehouse burnt down, taking her uninsured life's savings with it - she
felt this signaled her entry into the literary world. To mark her transition, she discarded
‘Amy’ and christened herself after her idol. Apparently unaware of any sexual
implications, ‘Sappho’ felt obliged to assure PEN delegates later in life that she was
not a lesbian.9 Critics considered her literary work breezy entertainment at best and
provincial at worst.10 Her chief advocate, her friend the publisher William Heinemann,
confided to a literary agent, ‘it is a great pity that [she]... has not clever people to
sharpened her wits against. It is bad for her and shows in her work’.11
Dawson Scott was, however, celebrated for her zeal and organizational capacities,
and remembered for her enthusiastic networking. She arrived in London in the early
1890s and integrated herself into a circle of writers surrounding Heinemann and
Walter Besant, founder and head of the Society of Authors. Contemporaries
appreciated Heinemann's lunches partly because he refused to invite the spouses and
partners of writers, arguing that they led his guests to ‘censor themselves’ and
‘impeded the lively flow of discourse.’12 The obligations of middle class life, however,
eventually took the writer away from London. In 1898 Dawson Scott married a doctor
whose career sent them first to the Isle of Man in 1902 and then on to Cornwall in
1908. In Cornwall in 1917 she founded a harbinger of the PEN Club, the To-Morrow
Club. The To-Morrow Club aimed to nurture young writers by bringing them into
contact with established authors over teas, which Dawson Scott staged and directed,
from lettering invitations down to ordering china, in her house in Cornwall.
Given the success of the To-Morrow Club, Dawson Scott went on to found PEN
in 1921. Using information gained through Heinemann, she recruited writers with
greater stature than herself to attend the dinner. The PEN would provide a
much-needed social space for writers, invitees were informed. ‘London has no centre
where well-known writers of both sexes can meet socially, no place where
distinguished visitors from abroad can hope to find them,’ her introductory letter
began. ‘As a dinner-club would supply this need, it is proposed to start one.’13 Like
Heinemann before her, Dawson Scott prohibited spouses or any other ill-qualified
people from attending. While members could bring a guest, preferably also a writer,
they were barred from bringing the same person (most likely a spouse) twice per
year.14 This
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measure aimed to revive Dawson Scott's memory of the unhampered artistic and
intellectual discourse she had experienced in London at the end of the Victorian era.
Many writers accepted Dawson Scott's invitation either because of their relationship
with Heinemann or because Dawson Scott's lobbying eventually proved effective.
Rebecca West, one of the writers in whom Dawson Scoot took particular interest,
said of her in 1927, ‘There isn't probably a person in London who hasn't called Sappho
a pest.... [but] she is a loveable pest.’15 The tone of affectionate condescension West
uses typifies most accounts of Dawson Scott. PEN struggled to overcome conflation
with her reputation during its founding period.
PEN's effort to transcend its founder's identity also spoke to its need to overcome
the ‘taint’ that nonpartisan associationalism would come increasingly to connote
during the interwar years. Dawson Scott typified her social context. She sprang from
middle class world whose members peopled a vibrant associational culture. Secular
in character yet almost evangelical in their zeal, issue-based clubs, societies and
lobby groups flourished in the 1920s. Largely in response to the seemingly
unnecessary barbarism of the War, many of these groups were ‘committed to creating
and defending space within associational life that was free from partisan or sectarian
conflict.’16 By the 1930s, such groups would come to seem increasingly incompatible
with a world divided by ideological extremes, with a political and artistic ethos that
called for commitment before compromise.17
Derision of Dawson Scott also belied a decidedly gendered worldview. As active
and decisive political alignment came to dominate conceptions of the role of the
writer by the 1930s, PEN's paradigm of cultural civility could be cast as excessively
feminine. The PEN model of literary civility owed debts more to the private salons
of the eighteenth century than to the rhetorical practices of the public sphere
formalized by the nineteenth century. As PEN grew into an international organization,
Dawson Scott would become increasingly marginalized from its activities. Galsworthy
became President of the group in 1921, while Dawson Scott and her daughter Marjorie
Watts administered the group. In 1927 a salaried Secretary, Hermon Ould, a
playwright and acolyte of Galsworthy, replaced them both. Dawson Scott unironically
assumed the mantle ‘Sappho, The Mother of the PEN’.18 While women would continue
to fill PEN's rank-and-file membership, no woman to this day has ever served as
International President. Storm Jameson functioned as a de facto International President
during the Second World War. While French writer Jules Romains had officially
been elected President, as English branch President Jameson was left to run operations
when Romains decamped to New York in anticipation of the fall of France. Tension
amidst the English Executive against the idea of a woman leader must have been
palpable, considering Jameson felt compelled to remark to Ould after her election
to the English PEN Presidency, ‘I felt horribly sorry last night that I was a woman,
thus bringing dissension into the Club by the hand of Henry Simpson and some
others. I must work harder to remove this awful stigma.’19 Considering the
commendation Sappho received after her elevation to
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the ‘Mother of the PEN’, to the condemnation Jameson reports experiencing, interwar
PEN clearly embraced and perpetuated normative gender roles.
In this sense the PEN example provides a contrast to conclusions reached by
historians of women's literary and international activities. As scholars of both of
nineteenth and early twentieth century feminism and of literary history have argued,
writing and print provided one of the key routes through which women shared ideas,
explored new social roles, and inched their way into a civil society that denied them
suffrage. The vanguard of women's empowerment and feminist exchange often took
place in print. Authorship itself provided a way for middle class women to pursue
employment outside of the home, while intellectual and activist women exchanged
political ideas through journals and magazines. ‘The creative arts’ are often seen as
‘the “core” of avant-garde activity.’ ‘Like the “new woman”, “feminism” was closely
bound up with its representation in print - to be a feminist was very centrally a reading
experience.’20 Marginalized from more aggressively ‘political’ activities, literary
culture typically provided women a means to access the public sphere.
The fact that PEN privileged men's voices over women's suggests two conclusions.
Firstly, as will be demonstrated below in relation to literary hierarchies, by the 1920s
literary writing had been somewhat dissociated from excessively ‘middle-brow’,
‘feminine’ connotations. Yet this program was not yet complete by the 1920s. Male
PEN members could be pilloried for excessive softness. The type of man involved
with a group like PEN formed precisely Orwell's target when he excoriated ‘the
Nancy poets’ - the fey and effeminate artistic men who refused to take an assertive
political position.21 Orwell scathingly described Galsworthy as ‘the perfect Dumb
Friends Leaguer.’22 Secondly, the privileging of male perspectives suggests PEN's
desire to speak above all to the political and diplomatic powerbrokers. Writers, the
fundamental premise of PEN maintained, were to serve above all as ambassadors
between the fields of culture and politics. While women had long performed such
mediating roles in an informal sense, the process of professionalization encouraged
the increasing rigidity of gender barriers.

2. From Dinner Club to Discussion Circle
Galsworthy was the highest-profile writer to accept Dawson Scott's initial dinner
invitation. The potential of the idea rather than her articulation, however, most sparked
his interest. The PEN as he envisioned it would function less as a private dinner circle
and more as a forum for international cultural communication. At the first PEN dinner
at the Florence Restaurant in west London in October 1921, Galsworthy rose to give
a toast, which demonstrates the rhetorical and practical direction in which he would
push the group. ‘We writers are in some sort trustees for human nature; if we are
narrow and prejudiced we harm the human race. And
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the better we know each other... the greater the chance of human happiness in a world
not, as yet, too happy.’23 Writers, in short, possessed unique talents that enabled them
to function as links across cultures. Because art stood above politics, writers could
help nations transcend political strife. The Press almost without exception attributed
the PEN idea to Galsworthy. While Galsworthy denied credit (‘I am very sorry people
keep attributing the PEN Idea to me instead of to your mother,’ he wrote to Dawson
Scott's daughter Marjorie Watts in 192424), this factual slip belied the reality:
Galsworthy above all aspired to something greater than a dinner club, and he who
pushed PEN from London to the world.
PEN branches began largely through the personal initiative of Galsworthy, who
sent letters to friends and contacts worldwide urging them to found centers. The
branches that formed in the 1920s thus owe their composition and ideological
character to the web of relationships within which Galsworthy operated.25 He
personally wrote to contacts in each of the nations PEN branches formed during the
first decade,26 explicitly urging them to found centers:
England:

Austria:

Canada:

Thomas Hardy

Arthur Schnitzler

Stephen Leacock

Russia:

Spain:

Maxim Gorky

Blasco Ibáñez

W.H. Hudson
America:
Edith Wharton

Salvador de Madariaga
Sweden:

France:

Selma Lagerlöf

Anatole France
Romain Rolland
Italy:

Louis Couperus
Norway:

Herman Robbers

Knut Hamsun

Willem Kloos

Johan Bojer

Gabriele d'Annunzio
Matilde Serao

Holland:

Belgium:
Denmark:

Maurice Maeterlinck

Georg Brandes
Germany:

Martin Andersen Nexø

Gerhardt Hauptmann
Herman Sudermann
Galsworthy's list of invitees provides insight into his milieu. Most founding PEN
members were middle-aged. Many shared Galsworthy's liberal humanism. ‘Liberal
humanism’ may be understood here as a concern with social justice and a faith that
the health of civil society could be secured without recourse to political alignment.
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For Galsworthy's generation of Edwardians, this often involved critique of the
injustices of industrial capitalism through involvement in reform lobbies on an
issue-by-issue basis. Galsworthy considered his literature a vehicle for social and
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political criticism as early as 1910, when he staged his play Justice as a commentary
on Britain's penal system.27 ‘John Galsworthy,’ as one critic has noted, ‘shared the
faith of many Liberals... that English society could be made more equitable and
humane.’28 He refused, however, to join a political party, choosing to remain
unaligned, in contrast to Fabian socialist contemporaries such as George Bernard
Shaw and H.G. Wells. Galsworthy also eschewed the Church, preferring to
self-identify as a ‘humanist’ in its most ecumenical sense. ‘The world has an incurable
habit of going on, with a possible tendency towards improvement in human life,’29
he wrote in measured tones in 1919, echoing the cautious optimism and faith in the
resilience of civil society most often associated with exemplars of nineteenth century
liberalism such as John Stuart Mill. PEN remained a vehicle for expression of liberal
humanist ideals until Galsworthy's death in 1933.
Most importantly, recipients of Galsworthy's overtures were well-known to a
general public outside of literary circles. Some writers, like Edith Wharton, refused
to join ‘owing to Romain Rolland having been invited.’30 Others, like E.M. Forster,
averred without giving reason, leaving Galsworthy to surmise the cause of hesitation
himself. ‘I've written to Forster, but I doubt if I shall shake him... he really wants to
join the Bloomsbury boycott of the PEN.’31 PEN's prominent members by and large
operated within genres well-established before the War, particularly the long-form
narrative novel with a realist inclination. They tended to embrace linear narrative
styles and engaged little with modernism or other avant-garde currents of the day.
Given this tendency, the ‘Bloomsbury boycott’ made sense. English PEN struggled
from its inception to overcome perceptions that it catered to middle-class, middle-brow
writers of mediocre merit: precisely the type of ‘Edwardians’ who Virginia Woolf
argued had begun to be drown out by the ‘axes’ and ‘shattering glass’ of a younger
generation of ‘Georgians’ like D.H. Lawrence and T.S. Eliot in her famous essay
‘Mr. Bennett and Mrs. Brown’ - the essay in which, famously, she coolly pronounced
that ‘in or about December, 1910, human character changed.’32
PEN, in contrast, suggested that human character was immutable. Literature could
transmit epistemological certainties that linked the post-War world with pre-War
glory, helping heal the scars of war. Thus Galsworthy summoned a transcendent
conception of literature and of art itself:
Any real work of Art, individual and racial though it be in root and fibre,
is impersonal and universal in its appeal. Art is one of the great natural
links (perhaps the only great natural link) between the various breeds of
men. Only writers can spread this creed; only writers can keep the door
open for Art... and it is their plain duty to do this service to mankind.33
Yet what does it mean to describe a work of art as ‘real’? What might one identify
as ‘impersonal’ and ‘universal’? While national branches would go on to interpret
this ideal differently, and its boundaries would shift over time, Galsworthy's
articulations proved a decisive early influence on English PEN and, by extension,
the
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International Executive, which remained folded into the English branch until well
after the second World War. During PEN's founding decade the group issued frequent
pronouncements at Congresses affirming ‘Literature as an Art’, something ‘impersonal
and universal’ that ‘transcends national divisions’. The argument was reiterated so
often because PEN operated within a wider context disinclined to view literature in
such elevated terms.

3. Negotiating Cultural Hierarchies
PEN was able to define literature as an art partly because writing had been established
a generation earlier as a profession. Writers unions proliferated during the nineteenth
century. Britain's Society of Authors, which had been founded by Dawson Scott's
acquaintance Walter Besant in 1883, modeled itself after France's Société des Gens
de Lettres, which had in turn been founded in 1838. Similar groups sprouted across
Europe and America, marking the elevation of writers from Grub Street hacks to
professionals entitled to copyright and other protections.34 These Societies formed
part of the wider unionization impulse of the nineteenth century, rallying writers
together to defend their craft against those who purchased and by implication
controlled their labor, in this case publishers and editors. Through their lobbying
efforts, indeed by their very existence, writers’ unions asserted that writing was a
respectable craft. Or, as many increasingly argued by the end of the nineteenth
century, a legitimate profession.
PEN stood on the shoulders of these earlier groups. Writers concerned with
contractual, financial, or legal questions, for example, could be referred to the Society
of Authors, freeing PEN of the burden of acting on this front. The two groups openly
discussed the delineation of their separate spheres, at one point even shared office
space,35 and many PEN members carried cards for both groups. The fact that the
Society covered these professional and lobbying functions left PEN free to devote
itself to higher matters. ‘The PEN Club,’ wrote PEN Secretary Ould, ‘does not aim
at usurping the function of organizations, like the Society of Authors, which deal
with the economic status of writers.’36 A less successful writer was more likely to
use the Society's on-call legal advisor, while by the time a writer had achieved
sufficient stature to gain access to PEN he or she likely no longer needed or desired
participation in the Society. ‘The Society of Authors, unlike the PEN,’ wrote E.M.
Forster, ‘does not represent my particular tendencies. The two may cooperate on
occasion, but their functions are quite different. The Society of Authors has to do
with contracts, the PEN with culture. I know that one can't draw a hard and fast line,
as [suggested by] our BBC definition by classes as cultivated, but I feel... clear [this]
is its basic definition in each case.’37 Others had completed the labor of establishing
writing as a Profession. PEN, in turn, could afford the luxury of positioning writing
as an Art.
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Bearing the authority not just of professional expertise but artistic insight, writers
were thus uniquely positioned to transmit wisdom. Galsworthy toasted the special
insights writers could offer the wider world. ‘We writers are in some sort trustees
for human nature; if we are narrow and prejudiced we harm the human race. And
the better we know each other... the greater the chance of human happiness in a world
not, as yet, too happy.’38 The ultimate purpose, however, was to transmit the wisdom
gained from cultural authority to political leaders. ‘We'll be a model to politicians,’
Dawson Scott scrawled to Galsworthy in a letter affirming his expression of the
group's ethos: ‘books for diplomats!’ To claim total authority in the cultural field,
‘politics’ had to appear to be excluded. This was not because PEN was disinterested
in or indifferent to the political field, but rather the opposite. PEN consolidated
cultural authority in order to gain influence with political authorities. ‘The PEN is
propaganda. The biggest that has yet been attempted,’ Dawson Scott went on to
conclude: ‘It is an attempt to make art serve the community.’39 PEN aimed to make
a political impact from its inception. Cultural autonomy became a prerequisite for
political influence.
Indeed, the group borrowed nationalist discourses and mimicked institutional
practices that typified the political sphere. ‘The amazingly spontaneous world-response
to the idea seems to herald the development of PEN into a world-Parliament of
literature.’40 Journalists who drew parallels between PEN and Parliaments, or parallel
international bodies like the newly founded League of Nations, took their cue from
PEN itself. As early as 1924 PEN began to cast itself as ‘a world-Parliament of
literature.’41 Descriptions of PEN from its founding decade root Literature - often
vaguely, allusively - in both the Enlightenment and the nineteenth century. Frequent
references to both a ‘World Republic of Letters’ and to ‘Weltliteratur’ crowd
members' and journalists' accounts.42 ‘One of the great dreams of that great European,
Madame de Stael, was a literary league of nations,’ began one newspaper report on
a PEN Congress, concluding that PEN has ‘realized this ideal’.43 Just as art and culture
could redeem individuals and cultures, it could also impact communities and states.
During its first decade PEN formulated the citizenship requirements and
constituency of its imagined Republic of Letters. Although the title ‘PEN
International’ would not come into use until after the Second World War, as early
as 1924 PEN began to devise ways of sharing Executive power at the international
level. The French suggested the formation of a ‘Superior Council’ at the 1924
Congress which would ‘deal with all future developments of the PEN in its wider
aspects, and with questions concerning individual centers’ and ‘shall have the power
to take any initiative action which is in conformity of with the ideals of the PEN
Club.’44 While the Superior Council was to meet in London, the French, American
and German branches were to enjoy permanent votes on the Council, with a fourth
seat to be rotated amongst the smaller centers, specifically the center next on the
roster to host an international Congress. The influence of the League of Nations
clearly loomed large.
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Like the League, PEN found it difficult in practice to draw together different national
and cultural interest groups to achieve practical ends. The Superior Council, for
example, barely functioned in reality. For the yearly meeting of 1930 the Berlin
Center wrote to say it wasn't sending delegates (‘they cannot afford it, they say’45),
while the French center's Benjamin Cremieux had to be ‘reminded’ of the meeting,
and the American center simply forgot to come.46 In the absence of a coherent
international governing structure, The English Club functioned as PEN's global
executive. English PEN, however, had barely enough money to cover the
administrative costs of mailing newsletters to the international membership.
Galsworthy temporarily shored up the finances of English PEN, and ensured it would
continue to function as the seat of the International Executive after his death, by
donating the proceeds of his 1932 Nobel Prize to the Club. The Galsworthy
endowment, disbursed yearly from a trust after his death in 1933, covered the salary
of the part-time administrator. PEN had no financial resources outside the Galsworthy
endowment, which meant the writers who attended its Congresses self-selected on
the basis of personal means, further reinforcing its middle class image.
While PEN members themselves rarely discussed social class, as an organization
PEN was preoccupied from its inception with literary hierarchies. ‘To belong you
must have “arrived”,’ the Glasgow News informed its readers in 1923.47 Technically
membership was only open to poets, playwrights, essayists and novelists who had
published in ‘reputable’ forums. In reality, however, this proved almost impossible
to enforce, and membership was distributed along the lines of preexisting social
networks. Thus W.H. Auden's card stood blank; he was simply nominated by the
Executive Committee and seconded by Cecil Day Lewis.48 The process came to be
seen as so causal (someone called Charles Walter Berry, though not a writer, was
admitted because ‘he's a man of the world and might prove an excellent Club
Fellow’49) that by 1923 the Executive took to stamping the each card with the
following message: ‘Nominators must have read applicant's work.’50 Considering
the difficulty English PEN faced imposing any kind of membership standard on its
own branch, its protests against the American PEN's admittance of publishers, the
French PEN's predisposal towards critics, and German PEN's high number of
academics were, unsurprisingly, ineffectual.51 Although PEN advertised its exclusivity,
in reality it proved difficult to police the borders of its imagined Republic of Letters.
That the PEN Executive remained committed to a policy of artistic exclusivity despite
the impossibility of implementing it in practice underlines just how important the
concept of exclusivity was.

4. Becoming ‘International’
Once it established membership eligibility, PEN began to position itself as a literary
Parliament. Members debated the appropriate boundaries of the various constitu-
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encies of the literary world. Should branches model themselves along the lines of
preexisting nation-states? Or did language above all dictate a writer's allegiance? If
the later held, what of writers who spoke the same language from distinct national
territories? At the 1926 Congress in Berlin Ould, on behalf of the English Executive,
raised the question of ‘whether a PEN Centre can be established to represent a
literature which is not attached to a homogenous territory.’52 Louis Piérard of the
Centre Wallon - one of two Centers in Belgium - protested that ‘clearly the tactful
English centre really meant Belgium.’53 Piérard went on to argue that the Walloon
and Flemish speakers continue to be allowed separate centers because they ‘met in
perfect amity in the PEN Centre in Brussels.’54 Karl Federn of the German branch
responded to Piérard that the question could not be kept abstract for another reason:
the German organizers of the 1926 Congress had received two telegrams from Warsaw
‘emphatically rejecting the suggestion that a Yiddish chapter of the Warsaw chapter
should be formed.’55 Federn was right. The ‘tactful English’ did not, in fact, allude
here to the Belgian center, but rather to Jewish writers who wrote in Yiddish in Poland
who were pushing for the right to be allowed a branch separate from Polish writers.
Galsworthy, Ould, and other members of the International Executive were reluctant
to allow Jewish writers a separate branch.
From as early as 1923 writers living in Poland who published in Yiddish, led by
Zalman Rejzin and Scholom Asch, had begun petitioning the International Executive
in London expressing their desire to be known not as ‘Polish’ writers but as
‘Yiddish-speaking’ writers. They wished to join PEN as Yiddish-speakers, and to
be allowed to form a Yiddish-speaking PEN branch, instead of joining under the
auspices of the Warsaw branch. At the same time the English branch received a letter
from Galsworthy's contact in South Africa, a novelist called Sarah Gertrude Millin.
Galsworthy had written Millin urging her to found a PEN branch. But Millin deemed
the prospect impractical owing to the ‘enormous distance’ between the cities in South
Africa and ‘the fewness of writers,’ suggesting instead South Africans simply join
the London branch and access PEN through Britain.56 The English membership
committee balked at implications of this proposal in light of the Yiddish-speakers’
petitions. ‘There appears to be some fear in the back of people's minds that if we
once allowed writers not in England to become members of our Centre the door in
England would be open to those Yiddishers who claim the right to a Centre although
they have no territory of their own.’ Ould concluded, ‘I do not see that the cases are
in any way parallel but I thought you ought to know what people were thinking.’57
The International Executive rejected both suggestions, urging South African writers
to form their own branch and advising Yiddish writers to participate in the activities
of the Warsaw center, unless they could prove Yiddish really comprised a distinct
literature.
The Jewish contingent accepted the English challenge. They raised the matter at
the 1926 Berlin Conference, but the delegates voted to defer decision, as ‘it was
thought the matter was too serious to settle within so short a time.’58 A committee,
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comprised of writers from England, Poland and Belgium (because Brussels was to
host the next Congress) was established to discuss the matter. In preparation for the
1927 Brussels Congress the Yiddish group distributed a booklet to all attendees on
the Congress floor forcefully presenting their case. Written in French, German, and
Hebrew - neglecting English and, curiously, Yiddish itself - the booklet outlined a
brief history of Jewish literature. The narrative began in the seventeenth century,
discussing the works of Joseph Pintou and Moische Chaim Luzatu, moving on to
the eighteenth and nineteenth centuries with Schlomo Levinson, Aron Wolfzon Berel
Broder and Welwel Zabarager, and ended with a recitation of the works of Mani
Lejb and M.L. Halpern.59 Borrowing from the language of biological determinism
which had also informed some strains of nineteenth century nationalism, the works
of all of these writers, the text asserted, shared ‘a specific physiognomy, a uniform
character, and exhibit the peculiarities of Jewish life.’60 Jewish writers ‘already possess
a fully-formed national literature.’61 They comprised, in short, a cultural nation.
The solution the 1927 Congress settled upon aimed to conciliate both sides of this
question, both national and language imperatives. The Congress of PEN Clubs
resolves that
1) there should only be one PEN branch per city;
2) there can be multiple PEN branches per country;
3) the multiple sections from a country must federate into a central committee at
the national level.62

Yiddish writers countered that they too wished to base their activities out of Warsaw,
the place they lived. The assembly devised yet another compromise. It declared that
a PEN Center should soon form in Palestine, noting that as soon as a PEN branch
formed in the mid-East the Yiddish branch in Warsaw should consider itself a subset
not of the Polish but of the Jewish group.63 These resolutions, with their contradicting
and conflicting logic (on the one hand, only one branch was to be permitted per city,
so long as branches united at the national level; but then multiple branches were
allowed in one city so long as they formed branches of different literary nations) had
important implications for PEN's later structure. First, it established a precedent by
which PEN spread in other places. Only one PEN branch had existed at first in
Yugoslavia, located in Belgrade, which aimed to speak for the whole of what was
then the Kingdom of the Serbs, Croats, and Slovenes. Soon two new centers
established themselves, one in Zagreb and the other in Ljubljana. At first all three
considered themselves different national city seats of the same Club, and rotated
votes at Congresses - ‘until the national element prevailed and they became ‘Croatian
PEN and “Slovenian PEN”’ respectively64 Second, this was perhaps the first time a
body purporting to be international voted that Jews living in Europe constituted part
of a larger Jewish ‘nation’ whose logical homeland was in Palestine.
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A delicate balancing act between nation and language mirrored the dualities of
art/politics and national/international that PEN aimed to straddle. Galsworthy again
most clearly articulated these tensions. ‘I believe in my own country, I desire the
best for it,’ he said to PEN members. Yet national pride needed to be tempered by
awareness of others' equally valid national pride. ‘Because of that belief and that
desire,’ Galsworthy said, ‘I understand how others feel about their countries.’ PEN,
as a federation, needed to respect and accommodate national pride:
If one is a child in a large family and wished to have for oneself all the
nubbly bits and warm corners, or even have more than one's fair share of
them, one is commonly called and treated as, a pig, and rightly. I do not
know why it should be otherwise in the family of Homo Sapiens, in which
all modern nations are children.
This common rights conception of nationalism in turn formed a crucial plank of
PEN's internationalism. A laissez-faire accommodation of national multiplicity
formed the basis of Galsworthy and PEN's internationalism:
For myself I will say at once that practically all my interest in our
organization, now so widespread, has from the beginning lain in its
international side... That the PEN should bring the writers of all the nations
into closer and friendlier touch with each other, and through them help to
bring the nations themselves into closer and friendlier touch, has been my
hope. There are people who sneer at such aspiration, but happily I have
noticed that they are people whose sneers one can positively enjoy.
Scholars have ignored these fundamental links between PEN's politics and its culture,
focusing instead on the moment at which PEN abandoned its idealistic promise to
‘stand aside’ from politics. Exact periodization often hinges on which branch the
historian uses as a lens. Thus many cite Ernst Töller's speech at the 1933 Congress
at Dubrovnik, during which he rose to condemn Nazi infiltration of German PEN as
the assembled German delegates filed out of the hall in protest.65 Germans have
claimed this moment for German PEN.66 A recent Serbian account, in contrast, points
out that the protest owes a debt to the atmosphere of debate facilitated by the Serbian
branch67 A history of the Austrian PEN, however, pushes the moment of politicization
back in time, arguing that Austrian lobbying on behalf of Hungarian writer Laslos
Hatvany in 1927 stands as the first example of political activism.68 PEN members
themselves located ‘politicization’ within their own national narratives. Thus French
writer Jules Romains claimed to ‘save Europe for the PEN’ when he exiled himself
from Paris to New York in 1939.69 Meanwhile, writers on English PEN credit 1930s
leaders such as H.G. Wells and Storm Jameson with pulling PEN from its complacent
past into the politicized present. Politics were defined relatively.
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5. Conclusion
By its foundation and propagation throughout the ‘civilized’ world, PEN asserted
that a World Republic of Letters existed, and it positioned itself as its Parliament.
This, according to Galsworthy, should remain its ultimate function. As Galsworthy
confided in a private letter to Ould, ‘writers have no great, at least no direct influence,
on world affairs. Such influences as they exert are vague and, as it were, subterranean;
they do well not to pretend to possess political power they have not.’70 PEN, he
thought, should consider itself a model to the world. The PEN, he said in an early
speech to members, ‘should be a sort of guardian to Literature and its cousins - Music,
Painting and Sculpture - against chauvinistic national demons... [it] can educate the
public opinion of the world to regard the achievements of art as supra-national,
belonging to human nature as a whole.’71 Diplomats, politicians, and other writers not readers - formed PEN's intended audience. It was no small coincidence that
Ramsey MacDonald, the newly ascendant Prime Minister, was guest of honor at an
early PEN dinner.72
PEN insisted on the exclusivity of its membership requirements, modeled its
forums after legislative bodies, and displayed its cultural civility at Congresses with
a very real political aim: nothing short of preventing another Great War. Promotion
of liberal humanist ethos allowed the group to function as a bridge back to between
pre-War traditions, helping PEN transmit a sense of literary and cultural tradition to
the post-War world. Yet the values implied by these traditions were often defined
restrictively, tending to perpetuate normative gender roles and affirm established
rather than avant-garde literary forms. While this would leave the organization open
to charges of conflating ‘universalism’ with a Eurocentric perspective after World
War II, during its founding decade PEN aimed to do nothing less than return faith
in ‘culture’, ‘art’, and humanism itself to a world still raw from the trenches that had
sliced across Europe from 1914-1918.
PEN did not, of course, realize this lofty goal any better than the League of Nations
or various pacifist groups. Indeed, the march of fascism, the problem of how to help
exiles, and the question of the degree to which to aid allied governments would divide
the next generation of members by end of the 1930s, causing the groups almost to
cease to exist. Similar problems would arise again by the 1960s, when the CIA and
other interests tried to infiltrate the group as part of the larger Cold War Kulturkampf.
The potential for fragmentation concerned Galsworthy as early as 1927. He insisted
that, practically, PEN not claim too much. ‘If the PEN idea,’ he said, speaking in the
context of growing frustration at the apparent failure of the League of Nations and
spreading disenchantment with internationalism in general, ‘is looked upon as a
panacea for all evils, or even as a powerful preventative of international trouble, it
is bound to disappoint and to furnish one more vanished illusion in a disillusioned
world.’73 If the PEN was to wield any practical power, it had to position itself as an
ideal.
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Hoe literair internationalisme organiseren?
De ‘vervlochten’ geschiedenis van de Belgische PEN-club (1922-1931)
Christophe Verbruggen (Universiteit Gent)
Abstract
This article focuses on prevailing views on literary internationalism and
the way it was institutionally organised and developed in the Belgian PEN
Club. The organisation of the Belgian PEN and the way internationalism
was set up there cannot be discussed independently of developments in
the rest of the international intellectual field. It was an ‘entangled history’.
I have limited myself to a comparison with other countries and literatures
where it was hard to implement the original PEN model with a single
coordinating branch for each nation state. What arguments were used to
mark off autonomous entities from each other in an international intellectual
world that became increasingly institutionalised between the wars? The
Belgian case was interesting when it came to answering these questions.
It was only in 1930 (formally in 1931), after lengthy discussions reflecting
on these issues, that the Dutch-speaking and French-speaking authors in
Belgium went their separate ways.
In an article he wrote about the PEN Club in L'Europe in 1926, Stefan
Zweig offered an interesting analysis of the difference between
internationalism and cosmopolitanism. In Zweig's opinion, the aims might
have been more focused. The members of the club did well to opt decisively
for genuine internationalism: ‘ce qu'il nous faut, c'est un internationalisme
sincère, prêt à yous les sacrifices, une fidelité durable et indissoluble à la
seule veritable patrie, qui est pour nous la communauté de l'esprit
européen’. Has the PEN Club ever come anywhere near the ideal that
Zweig outlined, the achievement of a sincere internationalism loyal to
only one native land, ‘la communauté de l'esprit européen’? In fact to a
certain extent it has, in that it was initially a chiefly European affair, but
in other respects it has not at all. Previ-
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ous research has already pointed out that, in spite of the noble aspirations
of the International Committee on Intellectual Cooperation and the related
International Institute of Intellectual Cooperation, it has never been possible
to become detached from the power politics of governments and from
affinities with such categories as race, nation, religion, class and so on. In
addition, it was all too easily assumed that resourceful institutions with
complex information networks and equally complex decision-making
processes would smooth away any differences. Another of the principles
of the PEN Club was to encourage intellectual cooperation and in this way
it expressed the cultural internationalism that first saw the light in the
shadow of the First World War. Such equally ingenious constructions as
the voting procedures used in the International Committee on Intellectual
Cooperation regulated the balance between the large and small PEN centres
with their proportional expectations. There are nevertheless also major
differences between the PEN Club and the ICIC. In the first place there
were few indications of direct political involvement in PEN by the great
powers (the symbolic significance of PEN was too small to warrant it).
Another difference is that in the view of the protagonists in PEN the
cultural world order was not defined by a dialogue between major
‘civilisations’. There was little or no talk in the PEN Club of any ambition
to mediate between civilisations. The literary world order was defined by
dialogue between autonomous literatures. The basic entities involved in
the organisation of literary internationalism were literatures and cities.
These were supplemented by such additional entities as (native) countries,
nations, world empires and regions, but the basic foundations consisted
of a metropolitan literary culture.
The world's literary system is more complex than any economic world
system with its clearly identifiable dominant centre and peripheral (or
semi-peripheral) areas. The PEN Club does not fit into a model that takes
Paris as its absolute centre. Between the wars, Paris was at most just one
of several centres. If we nonetheless persist with the centre-periphery
model, the PEN Club symbolises the loss of the French centralist model
of culture that applied to the old nation states of the nineteenth century.
The PEN never clearly defined what autonomous literatures were, though
the Belgians (and others), with August Vermeylen at the forefront,
requested a vague definition. What we see here at a macro level are the
same mechanisms as those for determining who could be recognised as a
‘real’ writer: everything occurred in the form of co-option. ‘Real’ writers
determine who the other ‘real’ writers are by means of all sorts of
mechanisms and media for consecration. Representatives of ‘autonomous’
literatures within PEN determined what the other autonomous literatures
were. In accordance with this organic process, the regulations under which
it was hoped to organise literary internationalism were repeatedly discussed
in the course of the 1920s. It was not until the congresses in The Hague
and Amsterdam in 1931 that consensus was reached.
The unitary Belgian branch of the PEN Club ceased to exist at the end of
the 1930s too, at the same time as the end of the discussions on the

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 16

organisation of the international club. The broad, interwoven view of the
Belgian PEN Club demonstrates that the Belgian compromise, with
alternating chairmanship and peaceful coexistence, can also be seen as a
choice made out of sheer necessity, determined in part by centrifugal
literary forces in other countries. The French-speaking Bel-

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 16

154
gians were especially uncomfortable with the self-confident Flemish writers
in their ranks. There was never any doubt about the autonomy of French
and Dutch literature in the international PEN Club. But Belgium was by
no means the only country where it was hard to implement the original
PEN model with its single coordinating branch in each nation state. The
organisation of a Yiddish PEN (a literature without territory) saw to it that
for a long time two separate branches were not tolerated in a single city.
This was compounded by the fact that the problems with national and
regional attachment and the urge for independence always manifested
themselves together with and building on other fault lines, including those
between generations and political persuasions. This was the case in
Germany even before the breakthrough of fascism. It was not easy to
organise literary internationalism, let alone define it.
In 1926 publiceerde Stefan Zweig een interessante analyse over het verschil tussen
internationalisme en kosmopolitisme, een onderscheid dat gangbaar was tijdens het
interbellum.1 Beide termen werden volgens hem al te vaak als een synoniem gebruikt,
terwijl ze dat allerminst waren. Kosmopolitisme was volgens hem een ‘sorte
d'hospitalité reciproque existant entre les nations au point de vue des relations
mondaines et par suite d'une convention’. Het was vrijblijvend en kon enkel van
toepassing zijn in een stabiel internationaal politiek kader en in vredestijd.
Internationalisme daarentegen ging volgens hem uit van het principe van de ‘unité
indestructible’ van naties. In zekere zin was oorlog de ultieme uitkomst van
internationalisme, maar tegelijkertijd gingen internationalisten uit van de wil om
onvermijdelijke conflicten op te lossen zonder oorlog. Ze geloofden ook in de
fundamentele intellectuele eenheid van het universum. Het artikel van Zweig was
een duidelijke vingerwijzing naar de in 1921 opgerichte PEN-club en het onvermogen
van veel Europese schrijvers om het recente verleden achter zich te laten. De club
van ‘Poets, Playwrights, Editors and Novelists’ was zoals bekend een initiatief van
de Britse schrijfster Catherine Amy Dawson Scott. Met de steun van John Galsworthy
werd de Engelse gezelligheidsvereniging omgevormd tot een wereldwijde associatie
die als doel had grensoverschrijdende verstandhouding te promoten.2 Voor Zweig
mochten de ambities aangescherpt worden. De club-leden deden er goed aan duidelijk
te kiezen voor een oprecht internationalisme: ‘ce qu'il nous faut, c'est un
internationalisme sincère, prêt à tous les sacrifices, une fidélité durable et indissoluble
à la seule véritable patrie, qui est pour nous la communauté de l'esprit européen’.3
Zweig en zijn vriend en pacifistische geestesgenoot Romain Rolland waren het
idee van de PEN nochtans genegen. In 1922 aanvaardde Rolland het erelidmaatschap,
hij was een jaar later ook aanwezig op het eerste congres in London. Na het congres
waarschuwde Rolland wel voor dezelfde gevaren. Tot zijn tevredenheid had hij
vastgesteld dat er in twaalf verschillende landen afdelingen waren die het basisprincipe
van de PEN-club onderschreven, met name ‘le principe de confraternité
internationale’. Tot zijn ergernis had Rolland op het congres kunnen vaststellen
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dat op het Europese vasteland nog steeds schrijvers waren die er niet in slaagden de
oorlog achter zich te laten. Met name de Belgische schrijversvereniging stelde zich
onverzoenlijk op tegenover hun Duitse collega's, ik kom daar verder op terug. Indien
men internationaal inperkte tot ‘interallié’, dan kon niet gesproken worden van een
‘société mondiale des travailleurs de l'esprit’ en zou Rolland geen andere keuze
hebben dan ontslag te nemen.4
Naar analogie met de Volkenbond en tal van andere internationale federaties en
verenigingen, was de PEN-club geen toonbeeld van internationale harmonie en vrede.
De internationale intellectuele ruimte werd bovendien beheerst door een strijd tussen
metropolis en provincie, tussen metropolen als Londen, Parijs, New York en Berlijn
onderling én door een ideologische strijd.5 Onder die strijd liggen vaak verschillende
en soms tegenstrijdige noties van regionalisme, nationalisme en internationalisme.
Maar ook al zijn die noties op het eerste gezicht tegenstrijdig, ze kunnen niet
onafhankelijk van elkaar besproken worden.6 Internationalisme kunnen we samen
met Laqua en Clavin ruwweg omschrijven als een impuls om nieuwe netwerken en
verbanden te creëren die de natiestaat overstijgen.7 Cultureel internationalisme, zoals
het gedefinieerd werd door Akira Iriye, kan gezien worden als een specifiek onderdeel
daarvan: de wil van cultuurproducenten om verbanden te creëren die de natiestaat
overstijgen en tot meer onderling begrip te komen. Dat kreeg een vertaling in allerlei
structuren, vaak in de schoot van de Volkenbond.8 In een onderzoek naar ‘intellectual
workers’ en intellectuele samenwerking, uitgevoerd door de International Labour
Organisation, werd vermeld dat de PEN-club niet de ambitie had om gezien te worden
als een internationale beroepsvereniging.9 De PEN werd echter beschouwd als een
schoolvoorbeeld van een succesvolle manier om over de grenzen heen tot intellectuele
samenwerking te komen en die ook te organiseren.
Deze bijdrage focust op de vigerende opvattingen op literair internationalisme en
de manier waarop het institutioneel georganiseerd en uitgebouwd werd in de Belgische
PEN-club. De organisatie van de Belgische PEN en de manier waarop het
internationalisme geconstrueerd werd, kan niet onafhankelijk van de ontwikkeling
in de rest van het internationale intellectuele veld besproken worden. Zoals Andrea
Orzoff en Megan Doherty (elders in dit tijdschrift) aantoonden met respectievelijk
de Praagse casus en met de kwestie waar en hoe Jiddische schrijvers een eigen
afdeling konden oprichten, liet literair internationalisme zich niet makkelijk
organiseren.10 De centrale vraag in deze discussie, met name ‘wether a PEN centre
can be established to represent a literature which is not attached to a homogenous
territory’, is ook de centrale vraag in deze bijdrage.11 Welke argumenten werden
gebruikt om autonome gehelen van elkaar af te bakenen binnen een internationaal
intellectueel veld dat tijdens het interbellum in toenemende mate geïnstitutionaliseerd
werd? De Belgische casus is interessant voor het beantwoorden van deze vragen.
Pas in 1930 (formeel in 1931) gingen de wegen van de Nederlandstalige en Franstalige
auteurs in België na een lange discussie uit elkaar. Ik zal de geschiedenis
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van de laatste Belgische unitaire schrijversvereniging (van 1923 tot 1931) dus
benaderen als een ‘vervlochten’ of ‘entangled’ transnationale geschiedenis.12 Dit ligt
in het verlengde van de oproep van Boschetti om een reflexief-comparatief reflexief
perspectief te hanteren bij de studie van de transnationale culturele ruimte.13 Ik zal
mij hierbij beperkten tot een vergelijking met andere landen en literaturen waar het
oorspronkelijke PEN-model met één coördinerende afdeling per natiestaat moeilijk
te implementeren was.

1. Literair internationalisme ‘à la belge’: liefst zonder Duitsland en politiek
geëngageerd
De manier waarop de Belgische afdeling opgericht werd, is exemplarisch voor zowel
de strategie die Dawson Scott hanteerde bij de uitbouw van de PEN-club als voor
het profiel van de intermediaire actoren die ze hiervoor aansprak. Daar waar
Galsworthy voor de verschillende landen mogelijke ereleden aansprak in de hoop
de organisatie hiermee de nodige legitimiteit te geven, richtte zij (en nadien de vaste
secretaris Hermon Ould) zich op de werkelijke organisatoren. Het was niet erelid
Maurice Maeterlinck die de Belgische PEN-club zou uitbouwen. Een van de eerste
personen die ze aansprak en ook aanwezig was op het eerste congres van de PEN-club
was Emile Cammaerts. Net zoals verschillende progressief-liberale generatiegenoten
groeide hij in Brussel op in de invloedssfeer van Elisée Reclus.14 Hij was dichter,
toneelauteur, journalist en vertaler (van onder meer Gezelle en Ruskin). Hij verzeilde
in Londen na zijn huwelijk met Shakespeare-actrice Tita Brand, de enige dochter
van operadiva Marie Brema, en ontpopte zich op enkele jaren tijd als één van de
belangrijkste intermediaire actoren tussen Engeland en België. Deze functie werd in
1933 zelfs geformaliseerd met een leerstoel Belgian Studies aan de University of
Londen, een functie gefinancierd door de Belgische ambassade. Zijn culturele en
sociale kapitaal bouwde hij voornamelijk op in de schaduw van zijn schoonmoeder.
In haar salons en premièrefeestjes zou hij het netwerk opbouwen waarmee hij zijn
reputatie in Londen zou maken, ook als correspondent. Hij maakte onder meer kennis
met G.K. Chesterton (die hij ook zou vertalen), George Bernard Shaw en Edward
Elgar. De Eerste Wereldoorlog zorgde bij Cammaerts niet alleen voor een opstoot
van Belgisch patriottisme, zijn vaderlandslievende gedicht Le Carrillon werd in 1914
op muziek gezet door Elgar en zou hem ook buiten Londen en Brussel enige
bekendheid bezorgen.15 Hij was de geknipte persoon om op te treden als liaison
officier tussen het centrum in Londen en een nog op te richten Belgische afdeling.
Het is iets wat we ook bij andere afdelingen zien, vooral afdelingen op respectabele
afstand van Londen. Personen als Cammaerts en in het geval van Nederland ook
Pieter Geyl fungeerden als een soort culturele ambassadeur, ook in de PEN-club.16
Niet zelden onderhielden ze ook uitstekende contacten met de ‘echte’ ambassade
van hun land van herkomst. Cammaerts zou zich ook na
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de oprichting van de Belgische PEN de rol van intermediair laten welgevallen.17 Wie
eveneens sterk geïnteresseerd was in het uitbouwen van de ‘Anglo-Belgian intellectual
relations’ was zijn goede vriend Paul De Reul (1871-1945), professor Engelse
taalkunde aan de Brusselse universiteit en een echte anglofiel. Cammaerts
introduceerde hem zowel bij Galsworthy als bij Dawson Scott.18 Hij zou later
voorzitter worden van de Belgische PEN.
Begin 1922 komt alles een eerste keer in een stroomversnelling. Eerst werd met
Maurice Maeterlinck door Dawson Scott en Galsworthy contact opgenomen om
erelid te worden. Die reageerde vereerd: hij vond de PEN ‘extrèmement louable’,
uiterst lovenswaardig.19 De suggestie om een Belgische afdeling van de PEN op te
richten zou van Émile Vandervelde gekomen zijn.20 Voor de praktische uitwerking
van een Belgische afdeling werd Louis Piérard (1886-1951) om assistentie gevraagd.
Schrijver, journalist en criticus Louis Piérard was sinds 1919 parlementslid voor de
Belgische Belgische Werkliedenpartij (BWP). Onder de hoede van Jules Destrée
animeerde hij de Waalse regionalistische, humanistische en internationalistische
vleugel van de BWP. Hij gaf - net zoals Vandervelde en later ook Vermeylen - aan
zijn intellectueel engagement dus een duidelijke partijpolitieke vertaling. Voor de
oorlog verdiende hij zijn literaire sporen met het tijdschrift Antée, waarvan de
fundamenten later door André Gide gebruikt werden voor La Nouvelle Revue
Française. Louis Piérard was het idee van een Belgische PEN-club sterk genegen
en beloofde verdere stappen te nemen.21 Voor het voorzitterschap dacht hij aan
Grégoire Le Roy, ‘the great friend of Maeterlinck’ en kenner van de Engelse
literatuur.22 Een bijkomend voordeel was dat Le Roy aanvaardbaar zou zijn voor
zowel Nederlandstalige als Franstalige auteurs. Het was immers de bedoeling om
beide groepen onder één koepel te verenigen. Begin maart werd een datum vastgelegd
voor het ondertekenen van de statuten en voor het eerste diner.23 Dat bleek moeilijker
dan gedacht, ook Piérard was niet de juiste persoon om alles praktisch georganiseerd
te krijgen. Hij sprak de Brusselse dichter Raymond Limbosch (1884-1953) aan om
deze taak op zich te nemen. Limbosch was net zoals Cammaerts als geëngageerd
intellectueel gesocialiseerd in de middens rond de Brusselse Université Nouvelle.24
In juni 1922 liet hij aan Dawson Scott weten dat de inaugurale bijeenkomst uitgesteld
was omdat men er niet in slaagde om de vereniging tot een representatief geheel te
smeden: ‘we are working just now at grouping Belgian writers so as to make our
club really representive of our national literary movement’, schreef Limbosch.25
Volgens Cammaerts was er eenvoudigweg te weinig animo voor een nieuwe
schrijversvereniging.26
De zomer van 1922 zorgde voor een kentering. De statuten van de Club des
Écrivains Belges (de naam waaronder de Belgische PEN opereerde), werden
uiteindelijk op 1 oktober 1922 goedgekeurd. Er werd voorzien dat naast ‘les hommes
ou femmes de lettres [...] à leur actif des oeuvres de littérature (romans, contes,
poèmes, théâtre, essais)’ ook universitairen gespecialiseerd in Belgische of bui-
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tenlandse literatuur lid konden worden. Journalisten konden geen lid worden. De
belangrijkste doelstelling van de Belgische afdeling was net zoals die van de
moedervereniging het creëren en onderhouden van collegiale contacten tussen
buitenlandse en Belgische schrijvers. Ten slotte volgden nog een aantal bepalingen
over de lidmaatschapsbijdrage (10 frank) en over wie kon deelnemen aan de diners
(partners en vrienden).27 De statuten van de Franse PEN-club stonden model voor de
Belgische, al waren er een aantal belangrijke verschillen. De Belgen specificeerden
duidelijker wat bedoeld werd met ‘une position reconnue d'homme ou femme de
lettres’ en er bestond geen Comité van dertig leden waar nieuwe leden minstens twee
peters bij dienden te vinden.28
In de statuten van de Belgische PEN werd geen gewag gemaakt van de ambitieuze
doelstelling om beide taalgroepen te verenigen, iets wat bij eerdere ‘unitaire’
verenigingen wel het geval was. Vlaamse stichtende leden waren onder meer Karel
van de Woestijne, Cyriel Buysse, August Vermeylen, Fernand Toussaint van Boelaere
en een erg enthousiaste Felix Timmermans. Herman Teirlinck aanvaardde het
lidmaatschap ‘puisqu'il s'avère (sic) que ce club n'exclut pas les gens-de-lettres
flamands’.29 De band tussen de Belgische en de Franse PEN-club werd bezegeld met
een groots opgezette ontvangst van Belgische schrijvers in Parijs.30 Toen in 1923
onder het motto van de internationale verbroedering de Belgische schrijvers gefêteerd
werden in Parijs, waren in een omvangrijke delegatie Vermeylen en Buysse de enige
Nederlandstalige auteurs die zich konden vrij maken.31 Per kerende werden drie
Franse auteurs (Edmond Jaloux, Jean Giraudoux en Paul Morand) naar Brussel
uitgenodigd om de ‘commerce intellectuel’ tussen de beste schrijvers van beide
landen te bevorderen.32 Tijdens het eerste jaar werden naast Paul Valéry ook John
en de Francofiele Nederlander Johan De Meester ontvangen, maar het was duidelijk
dat het Belgische literaire internationalisme vooral gericht was op Parijs. De
Frans-Belgische entente was verantwoordelijk voor de eerste belangrijke discussie
over het apolitieke karakter van de PEN en de positie van de Duitse schrijvers,
voornamelijk de drieënnegentig intellectuelen die in 1914 de befaamde ‘Aufruf an
die Kulturwelt’ hadden ondertekend. In deze open brief werden de vernietigingen
van cultuurgoederen in België door de Duitse troepen krachtig ontkend, samen met
de algemene verantwoordelijkheid voor de oorlog.33 Het was de Fransen en de Belgen
een doorn in het oog dat Gerhart Hauptmann, één van de ondertekenaars, door de
Engelsen gekozen werd als Duits erelid van de internationale PEN. In 1923 weigerden
ze deel te nemen aan het eerste internationale congres in Londen indien hij aanwezig
zou zijn. ‘I am a little disturbed by the news that Gerhardt Hauptmann will attend
the meeting of the PEN’, liet Louis Piérard aan Dawson Scott weten. ‘I, personally,
am sure that we will resume the relations with the German writers, and I think that
the sooner will be the better.’ Voor hem en de Belgische sectie deed men er beter
aan een jonge Duitse schrijver als spreker uit te nodigen die het manifest niet
ondertekend had.34 Dit veto tegen Hauptmann kwam ook Rolland ter ore. Het was
voor hem onbegrijpelijk. Hij had tijdens de oorlog Hauptmann gedwongen tot
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meer uitleg over zijn patriottische stellingnames, maar hij had altijd respect behouden
voor hem. Dat een in zijn ogen onbeduidende figuur als Piérard zich durfde te meten
met iemand van het kaliber van Hauptmann was te gek voor woorden. Voor Rolland
was Piérard een prima voorbeeld van ‘un des bellipacistes que j'ai toujours combattus,
plus que les francs bellicistes’.35
Het was niet de laatste keer dat het ‘onvoltooide’ oorlogsverleden een schaduw
wierp op de werking van de Belgische afdeling. Dat was ook het geval bij de secretaris
van Club des Écrivains Belges (CEB). Limbosch was persoonlijk niet ongeschonden
uit de oorlog gekomen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zat hij om politieke redenen
verschillende maanden in de gevangenis. Ook al herstelde hij vrij snel na de oorlog
zijn amicale relaties met zijn Duitse vrienden en vriendinnen van weleer, het bleef
moeilijk om over te gaan tot de orde van de dag. In maart 1924 laat Limbosch aan
het Londense coördinatiecentrum weten dat naast de gebruikelijke ontvangsten en
‘thé d'honneurs’ (voor Jean Tharaud en Thibaudet van de Nouvelle Revue Française,
in aanwezigheid van Paul Valéry), ook gepraat was over de kwestie over de Belgische
invulling van ‘literair internationalisme’. ‘L'internationalisme littéraire des PEN-clubs’
bleef een delicate zaak voor de schrijvers uit een land dat neutraal was geweest en
de agressie ondervonden had van een volk waarvan een groot aantal gerespecteerde
schrijvers die agressie goedkeurden. De CEB was in principe voorstander van het
herstellen van intense uitwisseling en samenwerking, maar vroeg toch om een ernstig
onderzoek naar de werking en de leden van de Duitse PEN. Limbosch deelde ook
mee dat de Belgen een resolutie goedgekeurd hadden waarin aandacht gevraagd werd
voor het lot van de Spaanse schrijver Miguel de Unanumo.36 Bijna simultaan stuurde
de secretaris van de Franse PEN, Benjamin Crémieux, een vrijwel identieke brief
met de vraag om een onderzoek naar de Duitse afdelingen (waar Belgen en Fransen
niet welkom waren) en een duidelijke stellingname ‘contre le déportation de Miguel
de Unamuno’. De Fransen en de Belgen hadden op voorhand duidelijk de violen
gelijkgestemd. Alle PEN-clubs zouden tegen de veroordeling van de Unanumo
moeten protesteren. Pas dan zou dat indruk maken.37 Het was volgens Thomas von
Vegesack de eerste keer dat een politieke kwestie zo nadrukkelijk ter sprake kwam
binnen de PEN-club. Galsworthy hield de boot af: dergelijk protest behoorde niet
tot de kerntaken van de vereniging.38 De PEN-club was en bleef in beginsel (en dus
in theorie) apolitiek.
De Belgische PEN stond ook hier dus al vroeg aan de zijde van Frankrijk. De
Franse PEN nam een centrumpositie in, maar zowel langs de linker- als de rechterflank
werd de druk opgevoerd om duidelijk politiek stelling in te nemen. De Belgen Piérard
en Limbosch waren overigens niet alleen actief in de PEN, ze waren al vóór de Eerste
Wereldoorlog actief in de Belgische afdeling van de Ligue des Droits de l'Homme,
in het begin van de jaren 1920 heropgestart onder de auspiciën van de
alomtegenwoordige intellectueel-politicus Vandervelde.39 In 1924 werd De Unamuno
door de dictator generaal Miguel Primo de Rivera ontzet uit zijn ambt van rector van
de Universiteit van Salamanca en naar het Canarische eiland
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Fuerteventura verbannen. Het was het begin van een internationale campagne waarin
ook het lot van Rodrigo Soriano (1868-1944) aangekaart werd. ‘Le CEB affirme son
souçi de rester à l'écart de toute considération politique, mais aussi sa volonté de
défendre les droits essentiels pour l'écrivain d'exprimer sa pensée en toute
indépendance’, schreef Piérard.40 Veel indruk maakten deze woorden niet op het
Engelse coördinatiecentrum van de PEN. Met Franse hulp wist De Unamuno
uiteindelijk Fuerteventura te ontvluchten. Korte tijd nadien en onder internationale
druk werd zijn verbanning officieel opgeheven. Tussendoor werd hij in verschillende
Europese steden als een held ontvangen. In augustus 1924 werd De Unamuno
gefêteerd in de Brusselse kring La Lanterne Sourde.41 Deze internationaal
georiënteerde modernistische kring (1921-1931) was door de Brusselse student Paul
Vanderborght opgericht met als doel een tijdschrift uit te geven en via
tentoonstellingen, lezingen en andere activiteiten de internationale naoorlogse
artistieke vernieuwing naar een breder publiek te brengen. Vanderborght vond dat
de activiteiten van de PEN-club en Lanterne Sourde sterk overlapten. Zijn kring
(vooral hijzelf) was ook actief in Egypte en Griekenland, waar hij tevergeefs probeerde
een afdeling van de PEN op te richten. Hij gebruikte het netwerk van de PEN vooral
om het Rupert Brooke Memorial Committee, zijn belangrijkste internationale
wapenfeit, de nodige armslag te geven.42
De internationale commotie rond de veroordeling van de ‘Spaanse Multatuli’43
weerklonk met enige vertraging ook in Nederland, waar zijn werk werd uitgegeven
door Van Loghum. Dirk Coster, actief lid van PEN Nederland en graag geziene gast
in Brussel, werd naast de hispanist G.J. Geers (1891-1965) een van zijn belangrijkste
promotoren in het Nederlandse taalgebied. Toen het negende congres van de PEN-club
in Nederland georganiseerd werd, ontving de Unamuno een uitnodiging om het
congres bij te wonen, iets waar hij onmogelijk op kon ingaan. Zijn invulling van
(literair) internationalisme was inmiddels ook sterk veranderd.44 Hij zag regionalisme
en internationalisme lange tijd als de ware vorm van patriottisme, al dan niet in
combinatie en als tegengewicht voor de kapitalistische natiestaat. Langzaam maar
zeker raakte hij er van overtuigd dat de Spaanse cultuur afgesloten moest worden
van zielloos kosmopolitisme, iets waarmee hij de PEN blijkbaar associeerde. De
persoon die binnen de PEN verantwoordelijk was voor de eerste discussie over de
vervolging van schrijvers, hield er dus een opvatting op na die op gespannen voet
stond met de beginselen van de stichters.

2. ‘What are we going to do with those Latin Centres!!’ Het congres van
Brussel in 1927
In 1927 viel de Belgische PEN de eer te beurt om het vijfde internationale congres
te organiseren. Vanuit Centraal en Noord Europa en vanuit Jiddische hoek waren de
jaren voordien vragen gekomen om af te stappen van het centralistische model
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met centrale afdelingen per land, waarop ik nog terugkom. Ook in de Belgische
afdeling weerklonk de vraag steeds luider of het niet opportuun was om twee
afdelingen op te richten. Piérard kreeg de opdracht het congres voor te bereiden en
voorstellen af te tasten. Aangezien hij in 1926 en 1927 geregeld in het buitenland
vertoefde, was dit niet evident.45 Onder meer door de afwezigheid van Piérard liep
de voorbereiding niet van een leien dakje. Bovendien kwam het befaamde manifest
weer op de agenda te staan. In L'indépendence Belge verscheen een artikel waarin
gewezen werd op het feit dat Ludwig Fulda, de eerste president van de PEN Duitsland,
een van de 93 ondertekenaars was van het befaamde manifest, iets wat Piérard over
het hoofd had gezien. Misschien was het toch beter om zelfs nu, bijna tien jaar na
de oorlog, de Duitse delegatie met zorg te selecteren: ‘if there were writers as Kerr,
Heinrich Mann etc..., who were not amongst those famous 93 and who are known
as being “international” in spirit since a long time, it would be better’.46 Hij stelde
aanvankelijk voor om Fulda een publieke verontschuldiging te laten publiceren. Ould
uitte zijn twijfels over dit voorstel in een brief aan Galsworthy: ‘I don't see how Fulda
can be expected to make a public confession of stupidity. This seems to be
unreasonable’.47 Het dreef Ould tot wanhoop. In zijn vertrouwelijke rapporten aan
voorzitter Galsworthy beklaagde hij zich geregeld over de halsstarrige houding van
de Fransen en de Belgen: ‘what are we going to do with those Latin Centres!!’ liet
hij zich op een bepaald moment ontvallen.48 Dat de Fransen en de Belgen zich ook
mengden in de interne strijd binnen de Duitse PEN was de spreekwoordelijke druppel.
Omgekeerd hadden de Duitsers zich eerder verzet tegen de suggestie om Maeterlinck
als voorzitter van de Belgische PEN te kiezen wegens zijn weinig verzoenende
houding ten opzichte van de Duitsers.49 Fulda stelde uiteindelijk zelf voor niet te
komen, tot grote vreugde van Piérard.50
In de voorbereiding van het congres van Brussel waren de Belgen en Piérard in
het bijzonder grote pleitbezorgers van een resolutie met betrekking tot de missie van
de PEN: ‘its duty in time of peace and war’. De organisatie mocht deze vraag niet
langer uit de weg gaan.51 Piérard ging actief op zoek naar medestanders voor een
ontwerp van resolutie dat hij voorbereidde.52 Een compromisvoorstel werd op
aangeven van Ould al voor het congres voorgelegd aan Crémieux en de Duitse PEN.53
Galsworthy voelde zich verplicht om zelf positie in te nemen en bereidde ook zelf
een resolutie voor. Naast de vraag naar de organisatie van de PEN-clubs (één club
per land, taal of nationaliteit), was de houding van schrijvers in geval van oorlog het
tweede belangrijke punt op de agenda van het Brusselse congres. Het derde belangrijke
punt was de organisatie van een internationale vertaaldienst in samenwerking met
het International Institute of Intellectual Cooperation. Dat Instituut was in 1925 in
Parijs opgericht als een uitvoerend orgaan van het in de schoot van de Volkenbond
opgerichte Committee on Intellectual Cooperation. Zij voerden beslissingen uit van
het Committee en verrichten ook studiewerk. Het Instituut werd gefinancierd met
Frans geld, waardoor het in Engeland en Duitsland
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verdacht werd als een vehikel om de Franse culturele belangen te behartigen.54 Deze
discussie kwam dus ook de PEN binnengeslopen.
In de Nieuwe Rotterdamse Courant werd uitgebreid gerapporteerd over het congres
van de PEN. Naast het congres zelf werd ook de sociale en culturele randanimatie
geapprecieerd door de correspondent. In Brussel nam Vanderborght het gezelschap
op sleeptouw; in Antwerpen viel de groep een ontvangst te beurt in het stadhuis,
waar burgemeester Frans Van Cauwelaert voor een warm onthaal zorgde.55 Er werd
in het bijzijn van de socialistische excellenties Vandervelde en Camille Huysmans
ook uitstekend getafeld. Honderdvijftig aanwezigen tekenden present, met grote
delegaties uit Nederland en Frankrijk. Het merendeel van de op dat moment 34
afdelingen van de PEN waren vertegenwoordigd. De eigenlijke conferentie vond
plaats in de marmeren zaal van het Paleis der Academiën.56 De belangrijkste discussie
op het congres werd ingeleid door August Vermeylen - die de wens uitdrukte om tot
een eigen Vlaamse afdeling te komen - en Louis Piérard. De centrale vraag was ‘celle
de savoir si une base territoriale aussi bien qu'une base de littérature est nécessaire
pour admettre la formation d'un centre du PEN-club’. Crémieux hield vast aan het
territoriale beginsel met Parijs als pars pro toto voor het volledige Franse grondgebied.
Voor hem was de werking van het centrum in Parijs een toonbeeld voor de andere
afdelingen. In Parijs waren er zelfs Japanse leden. Volgens hem was het in tegenspraak
met ‘l'esprit du PEN-club de favoriser des nationalismes littéraires’. Vermeylen
repliceerde dat het niet de bedoeling was van de Vlamingen om verschillen met de
Franstaligen uit te diepen, maar integendeel bij te dragen tot ‘un grand esprit de
conciliation’. Hij kreeg onder meer de steun van de Zwitserse, Jiddische en Hongaarse
vertegenwoordigers. In Canada en Spanje zouden zich op dat moment geen problemen
gesteld hebben. Crémieux drong niet verder aan, maar bleef wel vasthouden aan de
bekommernis dat er in één stad geen twee afdelingen mochten komen.57 Hij forceerde
uiteindelijk een beslissing die unaniem goedgekeurd werd. Er mocht slechts één
afdeling per stad komen en indien er meerdere afdelingen per land opgericht werden
dan waren die verplicht om een centraal comité te verkiezen dat de ‘federatie’
representeerde. De enige die zich bleef verzetten tegen elke mogelijke invulling van
het territorialiteitsbeginsel was de Hongaar Antal Rado (1862-1944), dit vooral met
het oog op de Hongaarse schrijvers in Roemenië. Hongaarse schrijvers moesten de
mogelijkheid krijgen zich binnen Roemenië te organiseren, al dan niet als afdeling
van het Centrum in Boedapest.
De twee andere punten op de agenda in Brussel (het Translation Bureau en de
motie over het doel van de club) verliepen door het voorbereidende werk een stuk
vlotter. De Engelse en de Belgische motie over literaire relaties in oorlogstijd lagen
niet ver uit elkaar. De resolutie van Galsworthy werd goedgekeurd en zou later de
geschiedenis ingaan als de basis van het hedendaagse PEN-charter.58
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1. Literature, national though it may be in origin, knows no frontiers and must
remain common currency among people in spite of political or international
upheavals.
2. In all circumstances, and particularly in time of war, works of art, the patrimony
of humanity at large, should be left untouched by national or political passion.
3. Members of PEN should at all times use what influence they have in favour of
good understanding and mutual respect between nations.

Tot slot werd tijdens het congres van Brussel nog een resolutie goedgekeurd waarmee
aan het internationaal uitvoerende comité een mandaat gegeven werd om een
kenniscentrum voor literaire vertalingen op te richten.
De uitvoering van de Brusselse resoluties zou nog even op zich laten wachten.
Niet iedereen vond Parijs een geschikte locatie voor het Translation Bureau. Vooral
in Engeland en Duitsland keek men met de nodige scepsis naar de poging om
verschillende internationale culturele instellingen te centraliseren in de Franse
hoofdstad. Galsworthy trachtte Fulda te overtuigen met het argument dat het een
Amerikaans idee was: ‘Paris is the American suggestion for the situation of the
bureau, because all Americans pass through Paris’. Dit was een gedroomde kans,
ook voor Duitse schrijvers, ‘to introduce European work to the American markets’.
Galsworthy zelf had natuurlijk liever Londen gehad, al kende Londen in Parijs zijn
gelijke ‘in its indifference for foreign literature’. Doorslaggevend voor Galsworthy
was de aanwezigheid van het Institute of Intellectual Cooperation, dat een lokaal ter
beschikking zou stellen en volledige onafhankelijkheid garandeerde. Niet alleen
kleine literaturen zoals de Belgische, maar ook Duitse schrijvers zouden er baat bij
hebben.59 Crémieux toonde zich bijzonder handig in het op elkaar afstemmen van de
plannen van het Instituut en de PEN. Hij was bevriend met de directeur (Julien
Luchaire), die hem informeerde over het voornemen om een internationale federatie
van verenigingen op te richten die zich bezig hielden met ‘les échanges littéraires
internationaux’. Zijn goede vriend Luchaire meende dat die federatie al bestond: de
PEN-club. Als ze dat wilden kon de PEN de rol krijgen van technisch expert voor
de Volkenbond ‘en matière d'échange littéraires internationaux’.60 Die kans konden
ze toch niet laten liggen, nog steeds volgens Crémieux. Wat ten slotte ook een rol
gespeeld heeft in de toewijzing van het expertisecentrum voor vertalingen in Parijs,
zijn de duizenden dollars die Amerikaanse stichtingen in het vooruitzicht stelden.
Zolang de Engelse literaire wereld de Verenigde Staten als een ‘semi-detached colony’
beschouwden, moesten ze niet op deze dollars rekenen.61 De discussie over de locatie
van het Bureau toont andermaal aan hoe moeilijk het was de nationale belangen te
overstijgen bij de organisatie van literair internationalisme.
Tijdens het volgende congres in Oslo (in 1928), waar vooral gediscussieerd werd
over de stemprocedures en de verhoudingen met andere internationale organisaties,
stond de manier waarop de PEN georganiseerd diende te worden niet prominent op
de agenda. De Duitse vertegenwoordiger Werner Mahrholz maakte ophef
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met de mededeling dat Schotland, Australië en Zuid-Afrika in zijn ogen ‘merely
derivatives of England’ waren. ‘If Scotland, South Africa, Australia (and Canada if
present) voted independently of England; this would mean that the Anglo-Saxon
vote would be four or five strong’.62 Een jaar later, in Wenen (congres van 1929),
pikten Vermeylen en Piérard de draad van het congres in Brussel weer op. Ze
bereidden samen een motie voor waarmee ze ‘the international organisation of the
PEN clubs’ op de agenda wilden plaatsen. Tijdens de eerste sessies, voorgezeten
door Julien Benda, werd uitgebreid aandacht besteed aan de vertegenwoordiging van
‘kleine’ landen binnen organisaties als de PEN en het International Committee on
Intellectual Cooperation. Ze konden op begrip rekenen. Indien men bleef uitgaan
van een eenheid van taal, territorium en staat was volgens Ould de ultieme
consequentie dat respectievelijk de Verenigde Staten (als onderdeel van het Engelse
literaire bestel), het Jiddische Centrum en het Catalaanse, geen stemrecht zouden
krijgen. Canby vatte het kernachtig samen: ‘Who has the power to vote, whom do
the various centres of the PEN represent? Do they represent nations or literatures?’63
De discussie werd naar goede gewoonte doorverwezen naar een subcommissie, die
twee jaar nodig had om resultaat te boeken. Er werd op het congres wel een consensus
bereikt rond het feit dat deze kwestie van groot belang was voor kleine landen en
minoritaire literaturen. ‘The PEN lays it down as a principle that the method of
dividing the International PEN in sections and the right of voting at congresses,
should be based upon literary and cultural ground’, luidde de Weense resolutie. De
praktische implicaties zouden uitgewerkt worden door het internationale uitvoerend
comité, waar de Belgen dat jaar deel van uitmaakten.64 Voor de Belgen volstond deze
principiële beslissing.
De voorbereiding van een tekst waarin de algemene principes praktisch werden
uitgewerkt duurde nog eens enkele jaren. Op het congres van Den Haag en Amsterdam
in 1931 kwam Crémieux in naam van het internationaal uitvoerend comité met een
ontwerp op de proppen. In grote lijnen bouwde het comité verder op afspraken van
het congres in Brussel en Wenen. Restte de vraag welke centra volledig autonoom
waren en in die hoedanigheid stemrecht hadden. Het voorstel was om enkel autonome
literaturen te erkennen als volledig onafhankelijk. Anticiperend op Belgisch weerwerk
erkende Crémieux de Vlaamse literatuur als autonoom. Nog voor hij het voorstel
volledig had kunnen toelichten, ontstond er beroering. Hij begreep die commotie
niet: ‘le principe des nations n'est pas complètement supprimé, mais renforcé et
remplacé par le principe de la littérature’, beweerde hij. Literatuur was volgens hem
‘une voix de la patrie’, wat een concrete en tastbare werkelijkheid was en dit in
tegenstelling tot het concept van een natie. Bovendien: ‘l'idée de la nation devient
dangereuse quand on y ajoute le suffixe “isme”’, een duidelijke verwijzing naar de
evoluties in Duitsland, Italië en Frankrijk zelf. Piérard kon zich vinden in de geest
van wat werd voorgesteld, maar had toch bedenkingen bij de invulling van wat
Crémieux als een literair vaderland omschreef en het idee dat per land één afdeling
stemrecht zou krijgen. ‘Quand
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on parle de l'internationalisme, on doit considérer que l'internationalisme présuppose
l'existence des nations.’ Daarmee was hij het eens. In Belgie was het doel echter
altijd geweest om in dezelfde organisatie Franstaligen en Nederlandstaligen te
verzamelen, volgens het principe van de ‘lits-jumeau’ (twee eenpersoonsbedden
naast elkaar). ‘Chez nous il y a l'existence indéniable de deux cultures, de deux âmes’,
kortom: twee naties. Het recht van schrijvers om zich te organiseren op basis van
taal en cultuur was voor Piérard een absoluut recht. Het lag ook in het verlengde van
de manier waarop het culturele internationalisme gepromoot werd door het
International Committee on Intellectual Cooperation. Als consensus tussen de grote
en kleine literaturen stelde hij een systeem voor met meervoudig stemrecht, waardoor
het gewicht van bijvoorbeeld Frankrijk bij stemmingen zwaarder zou doorwegen.
Crémieux antwoordde geprikkeld. Er was zes jaar werk in deze tekst gekropen.
Organisatie op basis van ‘taal’ in plaats van ‘natie’ diende te worden uitgesloten. De
taal kon voor Crémieux nooit geheel het volk zijn. Ook Schotland en Ierland, waar
Engels gesproken werd, verdienden immers autonomie. Vermeylen zag het probleem
niet. Hij pleitte ervoor de tekst zo vaag mogelijk te houden en casus per casus af te
wegen. Dat was de enige manier om uit de impasse te raken. De Fransen tergden de
Belgen nog meer door aan te dringen op een verbod om meer dan één afdeling per
stad te creëren, waardoor Brussel uit de boot viel.
De discussie ging nog even verder, tot ergernis van een groeiend aantal aanwezigen
dat zat te wachten op het rijk gevulde sociale programma dat de Nederlandse
organisatoren voorbereid hadden. De zitting werd geschorst, zodat achter de schermen
naar een compromis kon worden gezocht. De bepaling dat er nooit meer dan vijf
afdelingen per natie (‘nation’) konden komen, werd in het compromis vervangen
door de bepaling dat er niet meer dan vijf afdelingen per land (‘pays’) actief konden
zijn. De enige voorwaarde was dat elke afdeling minstens twintig schrijvers in haar
rangen telde, ‘représentant une littérature spécifique et distincte’. De beschrijving
bleef dus vaag. Als onderdeel van het compromis steunden de Belgen een dag later
het Franse voorstel dat landen met meer dan tien miljoen inwoners tot drie stemmen
konden krijgen op de congressen. Crémieux herhaalde na kritiek van een
Joegoslavische en Chinese vertegenwoordiger dat het Frankrijk weinig moeite zou
kosten om in alle uithoeken van het koloniale imperium (‘van in Indochina tot in
elke provincie’) een afdeling op te richten. Maar dat wilden ze niet. Hij richtte zich
nog een laatste keer tot de ‘petites nations’. Als ze dit voorstel niet goedkeurden dan
mochten ze zich verwachten aan artificiële splitsingen van afdelingen. Het
meervoudige stemrecht werd uiteindelijk goedgekeurd. Na jaren discussie was het
literaire internationalisme georganiseerd geraakt op een manier die weinig verschilde
van andere - politieke - internationale organisaties. Vermeylen en Piérard keerden
tevreden terug naar Brussel, waar ze aan hun afdelingen konden rapporteren dat ze
nu ook officieel autonome afdelingen waren en dat geen enkel reglement dit kon
verhinderen.
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3. Brussel als hoofd van een Siamese tweeling
Sommige Nederlandstalige en Franstalige schrijvers zullen ongetwijfeld geloofd
hebben dat een unitaire vereniging het best spoorde met de doelstellingen van de
PEN. Veel wijst er evenwel op dat de Belgische PEN-club tot 1930 een unitaire
vereniging bleef wegens de onmogelijkheid van de Vlaamse en Franstalige afdeling
om als onafhankelijke entiteiten op te treden in officiële organen en wegens de
onmogelijkheid om twee afdelingen in één stad - Brussel - te hebben. Een goed en
door de internationale schrijversgemeenschap bejubeld compromis was ondertussen
het alternerende voorzitterschap. De secretaris bleef wel permanent een Franstalige.
Eind 1924 nam Limbosch ontslag, hij werd opgevolgd door de eveneens Franstalige
Robert Vivier.65 De constructie van het alternerende voorzitterschap werd opgezet
na het congres van Brussel, dus ondanks de principiële goedkeuring om een
afzonderlijke afdeling op te richten.66 De plannen voor een nieuwe afdeling in
Antwerpen waren nochtans ver gevorderd.67 Vermeylen werd in 1928 de eerste
Nederlandstalige voorzitter. Hij was van bij de aanvang een enthousiast PEN-lid,
een engagement dat zonder twijfel groter werd nadat hij in april 1926 naar Londen
uitgenodigd werd om (op voordracht van Pieter Geyl) als vertegenwoordiger van de
Vlaamse literatuur erkend te worden als erelid van het centrum in Londen.68 In een
lange brief gaf hij uitleg bij de Belgische beslissing om als één centrum de activiteiten
verder te zetten.
Franstaligen
Voorzitter

Ondervoorzitter

Nederlandstaligen

Louis Piérard (1922-1927) August Vermeylen (1928)
Paul De Reul (1929)

Fernand Toussaint (1930)

Franz Hellens (1928)

Fernand Toussaint (1929)

Paul De Reul (1930)
Secretaris

Raymond Limbosch
(1922-1924)
Robert Vivier (1924-1931)

Overige bestuursleden
(vanaf 1927)

Ferdinand Bouché, Hubert
Krains, René Lyr, Lucien
Paul Thomas, Constant
Burniaux en Franz Hellens

Karel van de Woestijne,
Herman Teirlinck, Cyriel
Buysse, Franz De Backer,
Frans Verschoren en
Maurice Roelants
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Er zouden volgens Vermeylen in de schoot van de Brusselse PEN een Vlaamse
en een Franstalige subcommissie opgericht worden om zich te buigen over de
vertaalproblematiek. Ze stonden er wel op dat ze dan ook twee vertegenwoordigers
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kregen wanneer het Translation Bureau samenkwam in het Institute of Intellectual
Cooperation (waar Vermeylen overigens gedelegeerde was). Hij meende begrepen
te hebben dat dit op het congres van 1925 goedgekeurd was. België telde twee
literaturen ‘qui ne se développent pas dans les mêmes conditions et qui n'ont pas les
mêmes intérêts’. Vermeylen bevestigde dat het jaar voordien pogingen ondernomen
waren om een Vlaamse PEN te creëren in Antwerpen. Door zijn interventie was die
er niet gekomen: ‘grâce à mon intervention, j'ai pu obtenir que les écrivains flamands
se réunissent en un PC unique aux écrivains français de Belgique’. Hij hoopte hierdoor
te kunnen rekenen op enige welwillendheid.69
Vermeylen was niet de enige die met het coördinatiecentrum communiceerde.
Ook Robert Vivier deed dat tot diens ergernis. Vermeylen was het beu dat de
communicatie niet via hem maar onrechtstreeks via Piérard of via anderen verliep.70
Hij en niemand anders was dat jaar de voorzitter. Er werd inderdaad niet erg vlot
gecommuniceerd. Pas in oktober 1929 vernam Ould dat de anglofiel Paul De Reul
de nieuwe voorzitter was, drie maanden voor die op zijn beurt vervangen zou worden
door Fernand Toussaint.71 De Franstaligen waren voorstander om alle correspondentie
onafhankelijk van het voorzitterschap via Vivier te laten verlopen. Voor de Vlamingen
strookte dit niet met het Belgische compromis.72
De zwanenzang van het Belgische centrum werd ingezet. Het was voor niemand
een verassing dat de Belgische PEN-club in november 1930 in ‘alle vriendschap’
scheidde. De procedure om in onderlinge overeenstemming over te gaan tot een
scheiding ging uit van de Franstaligen.73 Toussaint deelde Ould mee dat de nieuwe
naam ‘Vlaamsche PEN-club’ zou zijn en dat de zetel in Brussel gevestigd zou
worden.74 Ould antwoordde dat het helaas niet mogelijk was om in één en dezelfde
stad twee afdelingen op te richten. Bovendien diende de oprichting te worden
geratificeerd door het uitvoerend comité.75 Toussaint reageerde als door een wesp
gestoken. Volgens hem was het Vlaamse Centrum impliciet goedgekeurd op het
congres van Wenen: de afdelingen waren immers ‘enfants jumeaux d'une même
mère’. Daarom was het volgens hem niet nodig dat de beslissing geratificeerd werd.
Wat betreft Brussel. Dat was de enige literaire en culturele hoofdstad van Vlaanderen
die naam waardig. De Vlaamse PEN-club had op dat moment 51 leden, ‘tous écrivains
et aucun dilettant parmi eux’ en men mocht niet vergeten dat Brussel geografisch en
historisch een Vlaamse stad was en is. Daarom was een vestiging elders dan in Brussel
niet te verantwoorden. Brussel was een tweetalige stad, en daarom zag hij niet in
waarom het niet mogelijk was om twee afdelingen te hebben die vreedzaam konden
co-existeren. Trouwens: dit verbieden zou indruisen tegen de basisprincipes van de
PEN, het zou een politieke beslissing zijn.76
In een latere - vertrouwelijke - brief gaf hij nog meer uitleg bij de splitsing van de
Belgische club. De splitsing kwam er op vraag van Louis Piérard. Het grootste
probleem volgens Toussaint, was het onvermogen van de Franstaligen om deel te
nemen aan activiteiten georganiseerd door Nederlandstaligen. Ze kenden de taal niet
en sommigen wilden zelfs geen moeite doen om Nederlands te leren. Een
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laatste reden was de verschillende ledensamenstelling. Bij de Vlamingen was er nog steeds volgens Toussaint - een duidelijke strategie om enkel gerenommeerde
schrijvers te aanvaarden als lid, dit in tegenstelling tot de Vlaamse Vereeniging van
Letterkundigen, waar hij ook voorzitter van was en die op dat moment naar eigen
zeggen 160 à 170 leden telde. De Franstaligen hadden een totaal andere opvatting
over wie er lid kon worden. Er mochten dan wel meer Franstalige leden zijn, het
waren ‘écrivains qui n'ont jamais rien publié de quelque importance’. Iedereen met
een vage interesse in literatuur kon lid worden, bij de Vlamingen enkel schrijvers
met een zekere naam.77 We zien hier dus dat culturele en politieke problemen voor
een gedeelte doorkruist werden met aloude distinctiemechanismen en
manifestatiedrang.
Er was geen andere optie dan elk een eigen weg in te slaan. Toussaints uitleg over
de moeilijkheid om simultaan het Nederlands en het Frans te gebruiken werd bevestigd
door de uitleg die Robert Vivier gaf bij de splitsing: ‘voulant éviter certaines
difficultés d'ordre administratif résultant de la nécessité d'employer les deux langues
nationales’ hadden ze tijdens de laatste zitting van 1930 beslist zich conform de
besluiten van het congres van Wenen op te splitsen in twee autonome afdelingen.78
De Belgen stelden een laatste keer het begripsvermogen van hun internationale
collega's op de proef met de vraag van de Franstaligen om niet langer ‘Walloon
centre’ genoemd te worden. Piérard, een Waalse regionalist afkomstig uit de Borinage,
had er geen enkel probleem mee. Hij maakte Ould duidelijk dat er ook Franstaligen
in Vlaanderen woonden (‘who are not all walloon like me’). Ze wensten niet langer
als Walloon centre omschreven willen worden, wel als ‘French Writing Belgians’.79
Ould nam er kort akte van. Hij had in Duitsland en Italië grotere zorgen.

4. Andere meertalige regio's en probleemgevallen
Het Belgische voorbeeld werd door andere PEN-clubs geregeld aangehaald, zowel
in positieve als in negatieve zin: soms als na te volgen voorbeeld, soms als indruisend
tegen het internationalistische karakter van de PEN. Het internationale
organisatiemodel van PEN kende het eerste decennium eigenlijk maar één constante
en dat is dat de basis van de organisatie de steden waren. Eind 1929 was er meer dan
één afdeling in Duitsland (Berlijn, Hamburg, Keulen en München), Canada (Toronto
en Montréal), Joegoslavië (Belgrado, Zagreb en Ljubljana), Spanje (Madrid en
Barcelona), Schotland (Edinburgh en Glasgow) en Zuid-Afrika - (Kaapstad en
Johannesburg). De Jiddische PEN viel wat uit dit schema omdat Jiddische schrijvers
niet aan een territorium gebonden waren (Vilna, Warhau en New York). In
Zwitserland, Italië en België was er in 1929 nog altijd maar één afdeling. In Canada
(Montréal) probeerde men aanvankelijk eveneens om een afdeling op te richten die
zowel Franstalige als Engelstalige auteurs verzamelde. Dit lukte de eerste jaren
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vrij aardig, al moest Jessie Sime (1868-1959, van oorsprong een Schotse) toegeven
dat de leden geen ‘real authors’ waren, maar ‘cultivated men and women’
geïnteresseerd in literatuur.80 Blijkbaar lag dat bij ‘echte’ auteurs iets moeilijker dan
bij dilettanten. Naast de afdeling in Montréal kwam er op aangeven van de hoogleraar
literatuurwetenschap Oscar Pelham Edgar (1871-1948) ook een afdeling in Toronto.
Dat moest volstaan. Montréal zou instaan voor Québec; Toronto kon een culturele
centrumfunctie vervullen voor Ontario en het westen. Op die manier was het
grondgebied netjes verdeeld en was er ook een taalevenwicht.81 Canada werd zo het
eerste land waar alles peis en vree leek te zijn en waar naar verwezen werd als een
voorbeeld voor de rest van de wereld, ook voor België.
Wanneer op het congres van Brussel in 1927 de problematiek van de basis waarop
afdelingen georganiseerd moesten worden ter sprake kwam, was dat niet het minst
door de spanningen in Joegoslavië en andere Centraal-Europese en Oost-Europese
jonge staten. De Belgen mogen dan wel de discussie gemonopoliseerd hebben, hun
problemen lagen niet aan de oorsprong van de discussie. In Joegoslavië (Belgrado)
had Henri Baerlein (1875-1960) in 1926 een lokale schrijversvereniging kunnen
overtuigen om over te gaan tot de oprichting van een centrum.82 De afdeling in
Belgrado ontpopte zich als overkoepelend centrum waaronder ‘chapters’ ressorteerden
in de Kroatische hoofdstad Zagreb en de Sloveense hoofdstad Ljubljana.83 De afdeling
in Ljubljana werd opgericht in 1926, enkele maanden na de andere twee.84 Aan Ould
werd gevraagd de drang naar autonomie van de Slovenen in te perken: ‘there is only
one PEN-club and therefore the three sections must cooperate’. Bovendien klopten
ook andere ‘large provincial towns’ aan de deur.85 De Servische secretaris Aleksandar
Vidakovic dokterde een systeem uit, waarbij steden en nationaliteiten
vertegenwoordigd waren in het centraal bestuur. De internationalistische ‘PEN spirit’
liet het niet toe dat Joegoslaven onderling verdeeld waren.86 Er waren niet alleen
problemen tussen de steden onderling, ook binnen de Centra zelf entten
communautaire problemen zich op generatie- en andere problemen (en vice versa).
Eind 1926 liet Vidakovic weten aan Ould dat de problemen in Zagreb onhoudbaar
werden. Ook hier bouwden verschillende spanningen op elkaar voort en bleken taalen culturele problemen ook generatieproblemen te zijn: ‘The two chief bodies are
the Society of Croatian Writers and the Society of Yugoslav writers, the first smaller
and composed of older writers, the second larger and younger’.87 Toneelauteur Milan
Begovic trachtte beide groepen zonder al te veel succes te verzoenen.88 Het congres
van Brussel kwam ook hier op het juiste moment. Na het congres van Brussel wachtte
de Sloveens afdeling niet lang met de afscheuring van het Joegoslavische
‘moedercentrum’. De Sloveense PEN-club, zo schreef Stanislas Leben, telde 21
schrijvers met de Sloveense ‘nationaliteit’: ‘les écrivains groupés dans notre club
sont les représentants d'une langue, d'une littérature et d'une culture originale et
autonome’, zo besloot hij.89
De Balkan was ook om andere redenen een regio waar de oprichting van PEN-
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centra niet evident was. De culturele barrières met het West-Europese epicentrum
van de PEN waren soms hoger dan gedacht en de kritische meertalige massa navenant
klein. De belangrijkste pion in het verspreiden van de PEN in de Balkan en de
Arabische wereld was de Hongaarse islamoloog en professor Julius Germanus
(1884-1979, later bekend als Abdul-Karim Germanus). Hij was in 1926
verantwoordelijke voor de oprichting van een Centrum in Bulgarije90, Hongarije91 en
Kroatië.92 Overal waar hij dat jaar naar toe ging liet hij een spoor achter in de vorm
van een PEN-centrum. In Turkije was hij minder succesvol, al had hij er aanvankelijk
goede hoop: ‘there is a very decided tendency in Turkey to be Europeanised and the
literary circles are very eager for European influences’.93 Hij zag de PEN-club dus
als een Europees project. Zijn hoop bleek ijdel: ‘the literary and social situation is
so desolate, that it will be a hard task to bring contradictory tensions into harmony’.
In Constantinopel, zo vervolgde hij; was er bovendien geen ‘literary society’ en geen
‘Academy’ om gesprekken mee aan te knopen. Dat was de strategie die succesvol
was gebleken in alle andere landen waar nieuwe centra waren opgericht.94 Dit
caleidoscopische beeld van de Balkan afsluitend kan nog gewezen worden op de
verschillen met Roemenië. Daar was er discussie over de oprichting van ‘sous-sections
magyares et allemandes’. Volgens Emanoil Bucut a (1887-1946) kon de situatie
onmogelijk vergeleken worden met ‘le cas du centre Catalan, flamand ou Jiddisch’.
In hun geval ging het om minderheidsgroeperingen die in een zekere zin behoorden
tot een groter en dominant literair systeem (respectievelijk het Hongaars en Duits).
Er stelden zich ook problemen in de Britse Commonwealth. Herhaalde pogingen
om in Zuid-Afrika een afdeling op te richten mislukten. Ould kreeg uiteindelijk de
vraag van de populaire Sarah Gertrude Millin (1889-1968) of ze geen lid kon worden
van het London Centre. De afstanden tussen de Zuid-Afrikaanse steden waren niet
alleen groot, er waren bovendien niet veel schrijvers. Waarom een afzonderlijke
afdeling oprichten? Hier zien we dus het tegenovergestelde als in veel andere landen.95
Ould adviseerde de vraag positief. Hetzelfde probleem stelde zich mutatis mutandis
bij de Jiddische schrijvers. Ook zij werkten verspreid over verschillende territoria,
waren schrijvers ‘without territory of their own’ en zouden de mogelijkheid moeten
krijgen zich symbolisch in één stad te organiseren. De vraag van Millin werd snel
van tafel geveegd; er dienden in Zuid-Afrika afzonderlijke afdelingen te worden
gevormd. Ould maakte een tactische flater door de koppeling met het Jiddische
dossier. Dat dossier lag immers erg gevoelig in veel Europese landen.
In mei 1927 was vanuit van de ‘Klub der Schriftsteller beim Verband der jüdischen
Schriftsteller und Journalisten in Warschau’ de vraag gekomen om erkend te worden
als afdeling en om die erkenning voor te brengen in Brussel.96 Leo König (1889-1970),
als journalist en criticus actief in London, werd aangeduid als vertegenwoordiger op
het congres van Brussel. De vraag voor de oprichting van een Jiddische PEN-club
ging dus uit van een vereniging met een duidelijk stedelijke verankering. Het probleem
was dan ook niet zozeer dat er een Jiddische club kwam, maar wel dat er in Warschau
al een Poolse afdeling bestond. Daarom stelde
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de Klub der Schrifsteller zelf voor om in Vilnius (‘dem uralten Zentrum Jüdischen
Geistigkeit’) een ‘moedercentrum’ op te richten waaronder afdelingen in New York
en Warschau zouden ressorteren.97 Zoals al viel af te leiden uit de discussies tijdens
de PEN-congressen waren de Fransen de grootste voorstanders van een centralistische
en rigide invulling van het bestuursmodel. Voor Crémieux, zelf van Joodse afkomst,
was een tweede afdeling in Warschau uitgesloten. Hij vroeg toch ook geen
afzonderlijk joods centrum in Parijs? De gebrekkige werking van de Duitse PEN-club
toonde ook aan dat enkel afdelingen met ‘les bons et vrais écrivains’ goed konden
functioneren binnen de internationale PEN.98 Hiermee gaf hij te kennen te twijfelen
aan de literaire verdiensten van de Jiddische schrijvers. De Jiddische schrijvers
reageerden met meertalige brochures om de internationale schrijversgemeenschap
ervan te overtuigen dat er een hoogwaardige en autonome Jiddische literatuur bestond.
Toch zou het nog tot 9 februari 1928 duren tot het executief comité van de
Internationale PEN de constructie goedkeurde om vanuit Vilnius alles te coördineren.
Er was immers geen correspondent in Vilnius en het was voor iedereen duidelijk dat
het epicentrum van de Jiddische literatuur in Warschau lag. Dit was een groter
probleem dan de erkenning van een Jiddische autonome literatuur. Het toelaten van
meer dan één afdeling per stad zou bovendien een precedent scheppen in Berlijn,
waar Heinrich Mann aanstuurde op een nieuwe afdeling, nadat hij niet verkozen
werd als voorzitter.99
Een regio waar de resoluties van de congressen in Brussel, Wenen en Amsterdam
met argusogen gevolgd werden, was Noord Europa. De oprichting van de Finse
afdeling is op zich al vermeldenswaardig wegens de parallellen met België. Een
eerste belangrijke parallel is het mobiliseren van vergelijkbare intermediaire actoren.
De veelzijdige Finse schrijfster Kersti Bergroth (1886-1975) werkte met haar man
een tijd in de ambassade van haar land in Londen. Na haar terugkeer richtte ze een
tijdschrift op waarin ze Britse literatuur introduceerde bij Finse lezers (Sininen kirja,
1927-1930). Bergroth was ook bevriend met een Aino Kallas (1878-1956), eveneens
in Londen verzeild geraakt door haar huwelijk met een diplomaat (de ambassadeur
van Estland).100 Terwijl de Fins-Estse auteur Kallas in Estland de zaadjes zaaide ‘led
to the growth of a new centre’101, deed Bergroth hetzelfde bij grote taalbroer Finland.
Naast de gebruikelijke moeilijke zoektocht naar bestuursleden en een voorzitter wiens
reputatie onderlinge tegenstellingen kon overstijgen, zorgde ook daar de aanwezigheid
van twee taalgroepen voor moeilijkheden. Schrijvers opererend in het Zweeds en het
Fins leefden in onmin met elkaar; het was twijfelachtig dat ze ooit zouden opereren
in ‘a common centre’.102 De principiële beslissingen gemaakt op het congres in Brussel
boden ook voor hen een uitweg. Bergroth begreep dat er afzonderlijke centra konden
komen voor taalminderheden, wat ‘a separate Swedish-speaking centre’ zou toelaten.103
In november 1927 zag ze haar opdracht als volbracht en trok ze zich terug als stichtend
voorzitter. Gegeven de opzet van de PEN-club bleef ze de voorkeur geven aan een
tweetalig centrum dat in plaats van toe te geven aan de tegenstellingen, ze trachtte
op te lossen. Het Belgische voorbeeld om
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alternerend een Zweeds schrijvende en Fins schrijvende voorzitter en ondervoorzitter
te kiezen mislukte. Extremistische schrijvers domineerden volgens Bergroth de
publieke opinie, wat weinig verbazingwekkend was: ‘literary workers of Finland
have traditionally been political workers also’, analyseerde ze.104
Ook de affiliatie van individuele schrijvers stelde het PEN-model op de proef. Rolland
nam vrij snel afstand van de Franse PEN. Kosten nog moeite werden gespaard om
hem aan boord te houden van de internationale PEN. ‘This matter is of considerable
importance to the whole PEN movement’, schreef Ould hem in een vertrouwelijke
brief, waarin hij om meer uitleg vroeg.105 Zijn brief verbaasde Rolland. Had Crémieux
dan niet gezegd dat hij al twee jaar voordien, in 1926, ontslag had genomen uit de
Franse PEN?
‘Il est un peu délicat pour moi de vous exposer les raisons [...] Qu'il me
suffise de dire qu'une mésentente d'esprit assez profonde existait entre moi
et la section française du PEN. Et comme mon éloignement de Paris ne
me permettant pas de prendre part aux réunions et décisions, je devais en
dégager nettement ma responsabilité. Quant à la section de Genève, il
m'est impossible d'en faire partie. Je suis très heureux et honoré de faire
partie d'une association internationale universelle, comme le PEN Club.
Mais je ne puis pas, comme Français être membre d'une section nationale
Suisse de cette Association Internationale. Ce serait, à bon droit, mal
interprété dans mon pays.’106
De internationalist en pacifist Rolland hield indirect dus vast aan zijn Franse
nationaliteit. De oplossing die Ould en Galsworthy uit hun hoed toverden was dat
gerespecteerde schrijvers erelid konden zijn van de Engels PEN zonder ergens anders
werkend lid te zijn. Wat ongetwijfeld ook een rol speelde, is het feit dat de afdeling
van de PEN-club in Genève bepaald niet in blakende gezondheid verkeerde. In de
hoofdstad van het internationalisme was geen plaats voor nog eens een verenging.
Op papier bestond er sinds 1925 een afdeling, maar die ondervond grote concurrentie:
‘le mouvement internationaliste a créé des groupements qui se rattachent à certains
égards du moins, aux tendances du PEN club’, liet Auguste Bouvier aan Ould weten.107
Crémieux had geen zin de zaak verder op de spits te drijven: ‘Il est certain quand le
jour ou Rolland ne sera plus là, la paix des pacifistes y gagnera beaucoup’, liet hij
zich ontvallen.108

5. Conclusie: een translokale schrijversclub
Is de PEN-club ooit in de buurt gekomen van het ideaal geschetst door Zweig, om
een oprecht internationalisme te realiseren, trouw aan slechts één vaderland, ‘la
communauté de l'esprit européen’? Tot op zekere hoogte eigenlijk wel, aanvankelijk
was de invulling van dat internatonalisme een hoofzakelijk Europese
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aangelegenheid. In andere opzichten helemaal niet. Daniel Laqua wees er al op dat
ondanks de nobele ambities van het International Committee on Intellectual
Cooperation en het verwante International Institute of Intellectual Cooperation, men
er toch nooit in geslaagd is om los te komen van de ‘power politics’ van regeringen
en affiniteiten met categorieën als ras, natie, religie, klasse, enzovoort. Bovendien
ging men er al te gemakkelijk van uit dat vernuftige instituties met complexe
informatienetwerken en al even complexe besluitvormingsprocessen alle verschillen
zouden wegmasseren.109 Ook de PEN-club wilde in beginsel de intellectuele
samenwerking bevorderen en was dus een uiting van het culturele internationalisme
van na de Eerste Wereldoorlog. Al even vernuftige constructies als de stemprocedures
gebruikt binnen het International Committee on Intellectual Cooperation regelden
het evenwicht tussen de grote en kleine centra van de PEN, met navenante
verwachtingspatronen. Toch zijn er ook grote verschillen tussen de PEN-club en dat
International Committee on Intellectual Cooperation. In de eerste plaats zijn er in de
PEN weinig aanwijzingen van directe politieke inmenging door de grote mogendheden
(daarvoor was het symbolische gewicht van de PEN te klein). Een ander verschil is
dat de culturele wereldorde voor de protagonisten binnen de PEN niet bepaald werd
door een dialoog tussen grote ‘beschavingen’. In de PEN-club was weinig of geen
sprake van een ambitie om te mediëren tussen beschavingen. De literaire wereldorde
werd bepaald door een dialoog tussen autonome literaturen. De basiseenheden
waarmee het literaire internationalisme georganiseerd werd waren literaturen en
steden. Daar bovenop kwamen andere eenheden als (vader)landen, naties,
wereldrijken, regio's, maar de basis werd gevormd door een metropolitane literaire
cultuur.
Het literaire wereldsysteem is complexer dan een economisch wereldsysteem met
een duidelijk aanwijsbaar dominant centrum en (semi)perifere gebieden. De PEN-club
past niet in een model met Parijs als absoluut centrum. Parijs was tijdens het
interbellum nog hoogstens één van de centra. Als dan toch verder geredeneerd moet
worden in het door Casanova gehanteerde centrum-periferie-model, dan staat de
PEN-club symbool voor de teloorgang van het Franse centralistische cultuurmodel
voor de oude natiestaten van de negentiende eeuw.
Wat autonome literaturen waren werd door de PEN nooit duidelijk vastgelegd,
onder meer de Belgen met Vermeylen op kop waren vragende partij voor een vage
definitie. In se zien we hier op macroniveau dezelfde mechanismen als die voor de
bepaling wie als ‘echte’ schrijver erkend kon worden: alles gebeurt in de vorm van
coöptatie. ‘Echte’ schrijvers bepalen via allerlei consecratiemechanismen en -media
wie de andere ‘echte’ schrijvers zijn. Binnen de PEN bepaalden vertegenwoordigers
van ‘autonome’ literaturen wat de andere autonome literaturen waren. Conform dit
organische proces werden in de loop van de jaren 1920 de reglementen waarmee
men de organisatie van het literaire internationalisme wenste te organiseren
herhaaldelijk ter discussie gesteld. Het duurde tot het congres van Den Haag en
Amsterdam in 1931 tot men een consensus bereikte.
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Samen met de discussie over de organisatie van de internationale PEN-club hield
ook de unitaire Belgische afdeling eind 1930 op te bestaan. Met het brede, vervlochten
perspectief op de Belgische PEN-club is aangetoond dat het Belgische compromis
met een alternerend voorzitterschap en vreedzame co-existentie ook gezien kan
worden als een noodgedwongen keuze, mede bepaald door centrifugale literaire
krachten in andere landen. Vooral de Franstalige Belgen hadden het moeilijk met de
zelfbewuste Vlamingen in hun gelederen. Binnen de internationale PEN-club heeft
men nooit getwijfeld aan het autonome karakter van de Franse en Nederlandse
literatuur. België was echter lang niet het enige land waar het moeilijk was om het
oorspronkelijke PEN-model met één coördinerende afdeling per natiestaat te
implementeren. De organisatie van een Jiddische PEN (een literatuur zonder
territorium) zorgde ervoor dat twee afdelingen in één stad lange tijd niet getolereerd
werden. Daar kwam bij dat de problemen met nationale en regionale gehechtheid en
drang naar zelfstandigheid zich altijd manifesteerden samen met en voortbouwend
op andere breuklijnen, waaronder breuklijnen tussen generaties en politieke
breuklijnen. Dat was nog voor de doorbraak van het fascisme het geval in Duitsland.
Literair internationalisme liet zich niet gemakkelijk organiseren, laat staan definiëren.
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De beginjaren 1923-1930 van De Letterkundige Kring, PEN-centrum
voor Nederland
Ton van Kalmthout (Huygens Instituut voor Nederlandse
Geschiedenis)
Abstract
In 1923 a few leading Dutch writers took the initiative of founding a dining
club, a private society of kindred spirits and their guests who regularly
dine together and discuss their shared interests. The model for this
Letterkundige Kring (Literary Circle) was the PEN Club in London,
established two years previously, which was an association of Poets,
Playwrights, Essayists, Editors and Novelists that endeavoured to set up
a branch in every country in the world. To this end, the leaders of the
London establishment - the chairman John Galsworthy and the founder
Catherine Amy Dawson Scott, helped by her daughter Marjorie Watts had approached several well-known literary figures in the Netherlands.
Anyone who became a member of one PEN centre was automatically
welcome in all the others. As one of the national PEN centres - by 1930
there were already 46, with a total of about 3000 members - this new
Literary Circle endorsed the internationalist and pacifist thinking of the
international PEN club: by offering hospitality to writers from all countries
and actively bringing them together, the peoples they represented would
by degrees be reconciled and even ultimately bring world peace within
reach. This signified that the PEN club had an idealistic and, involuntarily,
also a political agenda, even though it considered itself to be emphatically
a-political.
This article describes how The Literary Circle fared in its early years as
the PEN Centre and analyses the role it played in the literary and cultural
life of the Netherlands in the 1920s. The archives covering the early years
of this Dutch section have largely been lost, but it has turned out to be
possible to get a picture of that period on the basis of scattered archive
items and reports in the press of the time. Like its mother organisation,
the Dutch PEN centre was a fairly informal enterprise that was able to
steer an independent course. It was from the very beginning headed
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by the poet P.C. Boutens. He was also the chairman of the Vereeniging
van Letterkundigen (Literary Association) (1905), which concentrated
mainly on protecting the material interests of writers. There was
nonetheless never any cooperation between the two organisations. They
were also very different in nature. Whereas the Vereeniging van
Letterkundigen relied on the largest possible membership, De Letterkundige
Kring deliberately limited the number of members. All that can be
established is that 94 authors, many of them living in Amsterdam or The
Hague, were members for varying periods in the early years. It was quite
a select company, usually of older male literary figures, which one could
only join by invitation. It was however possible for outsiders to more or
less follow the comings and goings of both the Dutch section and those
abroad in the national daily and weekly press, with which several members
of the Kring were associated.
One of the most important activities of the Dutch centre was the members'
dinners, to which they invited guests, the most famous of whom were
Thomas Mann (in 1924) and Georges Duhamel (in 1926), both of whom
were touring several PEN centres. By the same token, three prominent
and active PEN members from the Netherlands - P.C. Boutens, Herman
Robbers and Jo van Ammers-Küller - were received as guests of honour
at distinguished PEN gatherings abroad. From 1925, Dutch writers were
also able to extend their international network at the annual PEN congress,
even though at that time they were still not playing any conspicuous part,
either in numbers or contributions. A large part of these congresses was
in fact devoted to entertainment, though serious issues were also dealt
with. A lot of attention was naturally paid to the writer's pacifist and
internationalist task, but also to the intellectual and material circumstances
under which he was best able to fulfil this task, such as copyright, freedom
of expression and the interests of the translator.
In the first few years social intercourse was the main business of the Dutch
branch too. Its exclusiveness made it a somewhat inward-looking company,
where young talent remained in the minority. Partly as a result of this, the
dynamism of the club could have been greater, and this was not good for
its reputation. But paradoxically enough, its internationalism meant that
it did at the same time look outwards, which is one of the major reasons
why it must have been attractive to many Dutch writers. In this way De
Letterkundige Kring made an essential contribution to the
internationalisation of literary life in the Netherlands.
In maart 1923 - de exacte datum is onbekend - ontvingen 48 min of meer bekende
Nederlandse schrijvers een circulaire waarvan de inhoud volgens het opschrift ‘Streng
vertrouwelijk’ was. De ondertekenaars waren P.C. Boutens, Frans Mijnssen, Martinus
Nijhoff, Herman Robbers en J.W.F. Werumeus Buning, en hun circulaire droeg het
briefhoofd ‘De Letterkundige Kring’. Onder deze naam wilden ze een nieuw
genootschap stichten, zo zetten ze uiteen, een genootschap waarvoor zij nu het
draagvlak onderzochten. Blijkbaar voorzagen ze enige weerstand, want ze verzekerden
meteen dat ze er niet op uit waren een concurrerende organisatie op te richten naast
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vereniging, was te verwachten, want Boutens en Robbers waren er voorzitter
respectievelijk vice-voorzitter van. Waarom dan wel een nieuwe vereniging?
• Ons plan is, een niet te grooten kring te stichten van Nederlandsche schrijvers,
die elkander gaarne zoo nu en dan eens ontmoeten, en die daartoe bijeenkomen
niet op de gewoonlijk onvermijdelijke vergaderingen, doch aan een paar goede
jaarlijksche maaltijden.
• De vereeniging, welke wij den naam dachten te geven van ‘De Letterkundige
Kring’, zal aansluiting vinden bij gelijk gezinde buitenlandsche vereenigingen,
in de eerste plaats bij de ‘P.E.N.-Club’ te London, waarvan Galsworthy de leider
is.
• Buitenlandsche letterkundigen, die in ons land vertoeven, kunnen door den
Nederlandschen Kring worden ontvangen en ingelicht, terwijl onze leden in het
buitenland eveneens ontvangst en wegwijzing zullen vinden.
• Wij gelooven niet, dat de winst zich zal bepalen tot tafelgenot; doch groote
leuzen zijn aan dit alles ook niet verbonden; wij vertrouwen in de sfeer die
ontstaan zal, hopen op vruchtbaarheid en groei.

Op uitnodiging zouden ook nieuwe leden mogen toetreden en de contributie hoefde
niet meer te bedragen dan fl. 5,-. Toch zou de nieuwe vereniging beperkt van omvang
moeten blijven. Wie als een van de aangeschreven auteurs vóór 24 maart aan Buning
liet weten iets voor zo'n kring te voelen, zou een uitnodiging krijgen voor de
oprichtingsvergadering.1
De Letterkundige Kring zou er inderdaad komen. Dit artikel bespreekt hoe het
hem de eerste jaren verging, jaren waaraan nog nauwelijks aandacht is besteed.2
Aldus analyseert het welke rol de Kring heeft gespeeld in het literair-culturele leven
van kort na de Eerste Wereldoorlog en hoe hij die rol vervulde. Omdat het
genootschap in Nederland zou gaan fungeren als een van de dependances van de
genoemde, internationaal opererende PEN-club van John Galsworthy, zal ik de
ontwikkeling van de Nederlandse afdeling relateren aan die van de koepelorganisatie
en nu en dan ook van zusterafdelingen in enkele andere landen. Voor Nederland
baseer ik mij op nogal verspreide bronnen. Het archief met betrekking tot de
beginjaren van de Nederlandse PEN-afdeling is nagenoeg geheel verloren gegaan.3
Voor archiefmateriaal ben ik dus voornamelijk aangewezen op stukken die bewaard
zijn in de persoonlijke nalatenschappen van betrokkenen en op enkele documenten
in het centrale archief van de internationale PEN-club.4 Daarnaast blijkt er over de
Nederlandse situatie de nodige informatie te vinden in de contemporaine dagen
weekbladpers.

1. Oprichting
Toen De Letterkundige Kring in het leven werd geroepen, was de internationale
PEN-club nog tamelijk onbekend in Nederland.5 Catherine Amy Dawson Scott, die
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zich graag ‘Mother of the P.E.N.’ liet noemen,6 had haar in 1921 opgericht als een
traditionele Engelse dining club, een besloten gezelschap van gelijkgestemden en
hun eventuele gasten, die op gezette tijden een gezamenlijke maaltijd gebruikten en
daarbij gemeenschappelijke interesses bespraken, in dit geval dus die van Poets,
Playwrights, Essayists, Editors en Novellists. Het waren betrekkelijk informele diners;
de traditionele toast op de koning bleef achterwege. Dawsons Scotts dochter Marjorie
Scott fungeerde als secretaresse van de club en de wereldberoemde schrijver John
Galsworthy, toekomstig Nobelprijswinnaar, had het voorzitterschap op zich genomen.
Een Executive Committee in Londen, waarvan Galsworthy, Dawson Scott en Marjorie
Scott eveneens deel uitmaakten, promootte van meet af aan de oprichting van nieuwe
PEN-centra in andere landen. Daartoe werden invloedrijke auteurs aangeschreven,
‘a carefully chosen list of distinguished foreign writers, who were admired in
England’, zoals Watts ze later zou noemen.7 Het contact werd gelegd door ze het
honoraire lidmaatschap van de Engelse club aan te bieden en ze te vragen om in hun
eigen land een vergelijkbare organisatie op te zetten. Tot degenen die hier op ingingen,
behoorden Maxim Gorki, Knut Hamsun, Gerhardt Hauptmann, Selma Lagerlöf,
Maurice Maeterlinck, Romain Rolland, Arthur Schnitzler en Hermann Sudermann.8
Boutens staat te boek als de initiator van de Nederlandse PEN-afdeling,9 maar
Frans Mijnssen komt daar misschien eerder voor in aanmerking.10 De eerste jaren
onderhield hij ook contact met de Britten als Kring-secretaris.11 Wel moet Boutens
behoord hebben tot de ‘distinguished writers’ die vanuit Londen benaderd waren,
misschien door Galsworthy zelf en anders door Watts.12 In eerste instantie zijn in
Nederland ook Louis Couperus, Herman Heijermans, Willem Kloos en Herman
Robbers gevraagd.13 Zoals gezegd, zou Robbers zich inderdaad gaan inzetten voor
de PEN-club. Kloos aanvaardde pas later een erelidmaatschap en speelde geen actieve
rol in de nieuwe vereniging. Heijermans werd er helemaal geen lid van. Verkerend
in grote financiële moeilijkheden, die al zijn aandacht opeisten, liet hij de Londense
uitnodiging maandenlang onbeantwoord en accepteerde hij haar pas na enig
aandringen, op 12 april 1923, nadat De Letterkundige Kring al was opgericht.14
Couperus was door vertalingen van zijn werk het bekendst in Engeland, maar zou
geen uitnodiging krijgen voor de oprichtingsvergadering in Nederland. Hij had toen
trouwens nog maar enkele maanden te leven. Waarschijnlijk heeft hij het
erelidmaatschap in Londen niet geaccepteerd.15 In 1928/29 stonden hier alleen nog
Willem Kloos en K.J.L. Alberdingk Thijm geregistreerd als ereleden, die overigens
pas in 1926 waren benoemd.16
De oprichting van De Letterkundige Kring vond plaats, zoals aangekondigd in
een weer als ‘Vertrouwelijk’ verzonden convocatie, op vrijdagmiddag 6 april 1923
in het Amsterdamse American Hotel. In restaurant Saur op het Rokin gebruikten de
oprichters vervolgens voor eigen rekening een gezamenlijke avondmaaltijd à fl. 4,per couvert.17 Op een na afloop gemaakte foto staan H.W.J.M. Keuls, Lodewijk van
Deyssel, J.C. Bloem, P.C. Boutens, Hein Boeken, Adriaan Roland Holst, J.W.F.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 16

186
Werumeus Buning, Frans Mijnssen en Cornelis Veth,18 maar er zijn vermoedelijk
meer Kring-oprichters van de partij geweest.19 Even later stelde Galsworthy tevreden
vast dat Nederland nu eindelijk ook een PEN-centrum had.20

2. Idealen en doelstellingen
De ‘grote leuzen’ waaraan de Nederlandse initiatiefnemers geen behoefte zeiden te
hebben, waren de Londense club bepaald niet vreemd. Met de Eerste Wereldoorlog
in het nabije verleden wilde men schrijvers uit alle landen tot elkaar brengen in een
soort literaire Volkenbond. Zoals Marjorie Scott aan Heijermans had geschreven:
‘[...] the principle of the club is that membership of one centre means membership
of all centres, so that an American member, when travelling in Europe, would be
made welcome at the P.E.N. Gatherings [sic] in Paris, London, Rome, Madrid etc.,
and would so meet other members of his craft all over the world’.21 Zodoende zou
dit internationale netwerk het voortouw nemen in de verbroedering der volken en
uiteindelijk zelfs in het realiseren van de wereldvrede. PEN, zo hielden Dawson Scott
en Galsworthy hun achterban voor, stond eveneens voor Paix Entre Nous. Die zou
zich vanzelf voltrekken door binnen- en buitenlandse schrijvers letterlijk om de tafel
te zetten, door ze van gedachten te laten wisselen tijdens internationale congressen
en intussen wederzijds begrip en onderlinge vriendschappen te laten opbloeien.
Daarmee dachten PEN-leden aanzienlijk meer te kunnen uitrichten dan politici
blijkbaar vermochten, en zo had de club onwillekeurig ook een politieke agenda.22
Voorkeuren voor specifieke staatkundige richtingen en tendensen werden intussen
niet uitgesproken en waren zelfs taboe.
De PEN-club beschouwde zichzelf uitdrukkelijk als apolitiek, en wel zo serieus
dat het bestuur in Londen zelfs subsidie van de overheid van de hand wees.23
Gewoonlijk verwachtte en kreeg de club vooral morele steun van de overheid. ‘The
growing importance of the P.E.N. in the world of culture is to some extent indicated
by the extraordinary eagerness with which the public authorities everywhere vie with
one another in granting favours,’ schreef de toenmalige algemeen secretaris Hermon
Ould in 1930.24 Diplomaten en ministers van buitenlandse zaken of van onderwijs,
kunsten en wetenschappen zaten regelmatig aan de congresdiners aan, waar ze ook
het woord voerden. Vast programmapunt van de congressen was de receptie op het
plaatselijke stadhuis, aangeboden door de burgemeester, en tijdens het congres van
1928 in Oslo was er zelfs een ontvangst ten paleize van de koning.25 Het was in 1930
dan ook niet zo'n vreemde ingeving van het Nederlandse PEN-bestuur om als
beschermvrouwe kroonprinses Juliana aan te zoeken, die herhaaldelijk haar interesse
in literatuur had doen blijken en dat jaar bovendien een eredoctoraat in de letteren
kreeg.26 Maar met enige politieke doctrine hadden dit soort toenaderingspogingen
weinig van doen. Ook de Nederlanders onderschre-
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ven Dawson Scotts ideaal van ‘mutual goodwill in the world of letters, genuinely
international, literary and non political’.27
Er leefde eerder een modieus vertrouwen in de beweging van het Internationalisme,
die ook in Nederland zijn aanhangers vond, de Wereldbibliotheek-uitgevers en
PEN-leden Leo Simons en Nico van Suchtelen bijvoorbeeld.28 Het is echter de vraag
hoe fanatiek het Nederlandse centrum daarin meeging; voorzitter Boutens lijkt er in
ieder geval enig voorbehoud bij gemaakt te hebben. Waarschijnlijk had hij meer op
met het pacifistische gedachtegoed van de club, om er een esthetische wending aan
te geven - de wereldvrede kon immers ook opgevat worden als een representatie van
de Schoonheid. Voor de Nederlandse voorzitter persoonlijk zowel als voor de
PEN-club in het algemeen bleef de verdediging van zulke ideële schrijversbelangen
voorop staan. Hoewel Boutens zich als voorman van de Vereeniging van
Letterkundigen ook al jaren inzette voor verbetering van de materiële
arbeidsomstandigheden van literatoren, zou hij zich in PEN-verband zelfs negatief
uitlaten over de opkomst van schrijversvakbonden.29

3. Organisatie
Nationale centra moesten de zowel sociabele als internationalistische en pacifistische
intenties van de PEN-club ondersteunen; voor ieder land probeerde de eerder
genoemde commissie in Londen zo'n dependance van de grond te krijgen. Al in 1929
zei Galsworthy aan een PEN-banket in Wenen: ‘We approach the day when the
P.E.N. Club will be established in every country in the World...’.30 In 1930 waren
het er al 46, met gezamenlijk zo'n drieduizend leden.31 De nationale centra vaardigden
sinds het congres van 1926 elk een lid af naar een International Committee.32 Daarnaast
was er sinds 1929 een vanuit Londen opererend, ‘uitvoerend comité’ actief, dat enkele
malen per jaar bijeen moest komen.33 Met deze structuur volgde de PEN-club een
sinds enkele decennia opgekomen trend om zowel op nationaal als op internationaal
niveau veelomvattende federatieve organisaties te bedenken en soms ook
daadwerkelijk te beginnen, nu eens in dienst van de vrede, dan weer van minder
verheven belangen.34
Zo is de PEN-club wel in verband gebracht met het initiatief dat Henri Barbusse
in 1919 nam tot de internationale organisatie Clarté, die Europese intellectuelen,
schrijvers en kunstenaars in nationaal georganiseerde groepen tot elkaar wilde brengen
en opkwam tegen ‘jeder Verhetzung der Völker’.35 Succesvoller was de al in 1878
door Victor Hugo opgerichte Association Littéraire et Artistique Internationale, die
zich met afdelingen in diverse landen, waaronder Nederland, toelegde op de
bescherming van het literaire en artistieke eigendomsrecht. Omstreeks 1930 zat
Herman Robbers in het Nederlandse afdelingsbestuur.36 Als oprichter, ideoloog,
eerste voorzitter en later vice-voorzitter was hij eveneens de centrale figuur geweest
in het Verbond van Nederlandsche Kunstenaarsvereenigingen,
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in 1911 geïnitieerd door de Vereeniging van Letterkundigen. Die federatieve en
multidisciplinaire kunstkring wilde de bloei der schone kunsten bevorderen en de
geestelijke en materiële belangen behartigen van alle kunstenaars in Nederland.37
Aan Robbers hadden de Nederlandse PEN-oprichters een zeer ervaren kracht.38
Dat zal ook daarom goed van pas zijn gekomen, omdat er maar weinig richtlijnen
kwamen uit Londen. ‘Each Centre will elect its own Committee, its Members and
Hon. Members, conduct its own business and frame its own rules,’ zo viel te lezen
in een folder van de Londense club.39 In het eerste decennium van zijn bestaan was
de internationale PEN-club een opvallend informele organisatie, die het stelde zonder
voorschriften, afgezien van de bepaling, vermeld in dezelfde folder, dat het
lidmaatschap van het ene centrum tevens het lidmaatschap van ieder ander centrum
impliceerde en dat de PEN politiek en propaganda buiten de deur diende te houden.
Wel werkte Dawson Scott al in 1921 aan regels voor het International Committee,40
en het Londense bestuur stelde dat jaar ook een commissie in voor de uitwerking
van een reglement.41 Maar dat zou er pas tien jaar later komen in de vorm van de
zogenaamde Charta, waartoe het PEN-congres van 1927 de eerste aanzet had gegeven
met de volgende, met algemene stemmen aangenomen resolutie:
De Federatie van P.E.N.-clubs, groepeering van schrijvers, verklaart het
eens te zijn over de volgende beginselen:
1. De litteratuur, zoo ze wel naties kent, kent echter geen grenzen en de
letterkundige betrekkingen moeten, te allen tijde, onafhankelijk blijven
van de voorvallen in het politieke leven der volkeren;
2. De leden der P.E.N.-clubs zijn van oordeel dat in alle omstandigheden,
en vooral in oorlogstijd, de eerbiediging der kunstwerken welke het
gemeenschappelijk bezit zijn der menschheid, boven de nationale en
politieke driften dient gehouden te worden.
[3.] De leden der P.E.N.-clubs zullen, te allen tijde, gebruik maken van
den invloed uitgaande van hunne personen en hunne geschriften, ten bate
van de onderlinge bekendmaking en den wederzijdschen eerbied onder de
volkeren.42
Nationale centra stelden overigens wel eigen statuten op. Nederland moet er
bijvoorbeeld over beschikt hebben in 1926,43 al heb ik ze niet aangetroffen en werden
ze blijkbaar al snel weer vergeten, want in 1933 heette het nog dat ‘een dusdanige
wet tot dusver heeft ontbroken’.44

4. Bestuur en leden
De Letterkundige Kring had in elk geval wel een officieel bestuur, dat in 1930 nog
steeds bestond uit leden van het eerste uur. Naast voorzitter Boutens waren dat toen:
Jo van Ammers-Küller (secretaresse), Fenna de Meyier, Herman Robbers,
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J.W.F. Werumeus Buning en Elisabeth Zernike.45 Boutens zou in 1931 tot erevoorzitter
worden benoemd, maar of hij erg geliefd was onder zijn leden, valt te bezien. Victor
van Vriesland, een van zijn opvolgers als voorzitter, herinnerde zich:
In bestuurszaken was hij [Boutens] een volkomen dictator, maar dat merkte
je niet, want hij had een heel speciale techniek. Op ledenvergaderingen
en ook op bestuursvergaderingen zei iemand bij voorbeeld: ‘Ja maar,
meneer de voorzitter, ik zou toch wel even de aandacht willen vestigen
op...’ enzovoorts. Na twee zinnen viel Boutens hem in de rede en hij bleef
dan zelf zo'n twintig minuten aan het woord. De opposant was dan allang
vergeten wat hij had willen zeggen en hij was bovendien murw gepraat
omdat het zo lang geduurd had.
Soms was hij een onbeschaamde vlerk, als hij de pest aan iemand had,
maar als hij je mocht was hij erg aardig.46
Van Ammers-Küller zou het volgende decennium zeer omstreden en zelfs geheel uit
de gratie raken door haar klaarblijkelijke sympathie voor het nieuwe Duitse bewind,47
maar in de jaren twintig was ze vooralsnog een gewaardeerd bestuurslid, meer dan
Boutens. Toen ze in de algemene ledenvergadering van 1931 afzwaaide als
secretaresse, benadrukte Robbers ‘dat aan de functie van secretaris veel meer vast
zit dan aan die van voorzitter. De voorzitter hoeft slechts buitenlandsche gasten, als
die ons land bezoeken, te ontvangen, terwijl op den secretaris veel meer werk rust’.
Robbers prees Van Ammers ‘voor al het werk dat zij gedurende vele jaren voor de
P.E.N. Club heeft gedaan’, waarmee de leden met applaus instemden.48
Wie die vroege Nederlandse PEN-leden zelf waren, is voor een groot deel te
achterhalen. In totaal heb ik van 94 auteurs kunnen vaststellen dat ze lid van De
Letterkundige Kring moeten zijn geweest in één of meer van de verenigingsjaren
1923 tot en met 1930/31.49 Het waren veelal schrijvers die hun sporen verdiend
hadden. In het oprichtingsjaar waren 51 van hen veertig jaar of ouder en 24 leden
waren toen al vijftigplusser. Begonnen met een dertigtal literatoren, telde De
Letterkundige Kring er begin 1929 nog niet veel meer. Dat jaar ging het bestuur
actief op zoek naar aspirant-leden, want inmiddels was het plan geboren om ook in
Nederland een internationaal PEN-congres te organiseren, en met het oog daarop
wilde het bestuur graag voor de dag komen met essayisten en ‘jonge schrijvers en
dichters van beteekenis’. De leden kregen het verzoek om kandidaten voor te dragen
voor een ballotage die op 25 mei 1929 zou plaatsvinden in Den Haag.50 Een paar
maanden later kon het bestuur berichten dat maar liefst 18 van de 25 kandidaten het
lidmaatschap hadden geaccepteerd.51 Niettemin bleef de Nederlandse club een klein
gezelschap, zeker in vergelijking met een PEN-centrum als het Amerikaanse, dat
een jaar na de oprichting in 1922 al tegen de 150 leden telde.52
Veel verloop in het Nederlandse ledenbestand zal er de eerste jaren verder niet
zijn geweest, want de Kring volgde het Londense centrum in een nogal exclusief
aannamebeleid. Wie in Nederland PEN-lid wilde worden, kon dat hoogstens kenbaar
maken en moest verder afwachten of er een uitnodiging van het bestuur
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kwam.53 Voor sommigen zal het lidmaatschap een erkenning en een eer zijn geweest.54
Dawson Scott had bepaald dat men lid kon worden op voordracht van twee leden en
na goedkeuring van het bestuur. Wat haar betreft kwam voor het lidmaatschap alleen
degene in aanmerking die een roman of dichtbundel had gepubliceerd bij een bekende
Londense, continentale of Amerikaanse uitgeverij, een toneelstuk had geschreven
voor een bekend theater, of redacteur was of was geweest van een bekend dagblad
of tijdschrift. Uitgevers werden in Londen niet aangenomen, maar andere centra
lieten ze wel toe.55 Dawson Scott vond trouwens ook dat de club moest openstaan
voor auteurs van beide seksen. Het was op haar initiatief dat het congres van 1928
in Oslo unaniem een resolutie aannam ‘that women shall hold the same position as
men in the P.E.N’.56
Toch waren vrouwen - zoals te verwachten - flink in de minderheid in De
Letterkundige Kring: ik telde in totaal 23 schrijfsters. Ook beginnende literatoren
trof men er niet vaak aan, een gemis dat zich ook elders in de PEN-clubs deed voelen.
Nederlandse correspondenten die het Parijse PEN-congres in 1925 versloegen,
signaleerden dat er maar weinig jongeren deelnamen, en geen enkele jonge dichter
uit Nederland.57 Wie het ledenbestand analyseert op de herkomst van de leden, ziet
verder dat De Letterkundige Kring een overwegend Haags-Amsterdamse
aangelegenheid is geweest,58 en het was dan ook in etablissementen in de hoofd- en
de hofstad dat de bijeenkomsten plaatsvonden. Er zijn trouwens geen aanwijzingen
dat Nederlandse leden vaak gebruik maakten van de mogelijkheid om gastvrijheid
te genieten in buitenlandse centra, maar het kwam zeker voor. Wie honorair lid van
het Engelse PEN-centrum was, kreeg bij een bezoek aan Londen een uitnodiging om
bijeenkomsten bij te komen wonen.59

5. Publiciteit
De internationale PEN-club mocht dan een tamelijk gesloten organisatie zijn, voor
buitenstaanders was het reilen en zeilen ervan toch enigszins te volgen. Zelf kon de
club natuurlijk al fungeren als netwerk voor interne communicatie. In 1923
verspreidde de Londense afdeling onder haar honoraire leden en onder de andere
centra een speech die Georges Duhamel eerder dat jaar bij een diner gegeven had.
Zodoende kreeg Herman Heijermans haar thuis gestuurd.60 Sinds 1925 was er ook
het in Parijs verschijnende Bulletin de la Fédération Internationale des PEN Clubs
en vanaf 1927 het Londense clubblad P.E.N. News, dat levensvatbaarder zou blijken.
Maar de federatie zocht ook op andere manieren de publiciteit. Al in oktober 1923
ontving Frans Mijnssen een brief van Galsworthy - ‘Confidential’ stond op de
enveloppe - met het verzoek een bijgesloten artikel van zijn hand over ‘International
Thought’, dat op 29 en 30 oktober in de Engelse Times zou verschijnen, in vertaling
te laten opnemen in een vooraanstaande Nederlandse krant. Dat zou eveneens
gebeuren in andere Europese landen en in Amerika, onder het aan Thomas Hardy
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ontleende motto: ‘The exchange of international thought is the only possible salvation
of the World.’61
De dag- en weekbladpers was ongetwijfeld het belangrijkste informatiekanaal dat
het Nederlandse publiek regelmatig van PEN-nieuws voorzag: de banketten waarop
topauteurs als Blasco Ibáñez, Thomas Mann, August Vermeylen, Knut Hamsun,
Gerhardt Hauptmann en Albert Steffen her en der in Europa onthaald werden,62 de
jaarlijkse congressen, een inzamelingsactie die de Engelse en Franse filialen in 1926
gezamenlijk hielden voor de berooide Russische schrijver en vertaler Dmitri
Sergejewitsch Mereschkowski,63 het feestmaal dat enkele leden van de Pruisische
academie van wetenschappen datzelfde jaar aangeboden kregen64 of het besluit van
de Vlamingen in 1927 om toch maar geen afzonderlijke PEN-afdeling in België te
beginnen.65 Zelf maakten Nederlandse leden ook wel eens PEN-aangelegenheden
wereldkundig, want verschillende van hen werkten voor persagentschappen en voor
kranten als de Nieuwe Rotterdamsche Courant en Het Vaderland, weekbladen als
Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift en De Groene Amsterdammer, het
‘democratische’ blad De Opbouw of algemeen-culturele en literaire tijdschriften
zoals De Gids en De Vrije Bladen.66 Mede daardoor is het mogelijk om een indruk
te krijgen van het aandeel dat Nederland heeft gehad in de vroege werkzaamheden
van de internationale PEN-club.

6. Diners
Die werkzaamheden bestonden in Nederland hoofdzakelijk uit diners van leden en
hun eventuele introducees, soms ook met door het bestuur uitgenodigde eregasten.
Gezamenlijke maaltijden had de Vereeniging van Letterkundigen ook al gehouden
na afloop van de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen,67 maar De Letterkundige
Kring volgde toch eerder de gang van zaken in Londen, waar van prominente invités
‘a five minute speech on the International ideals of the Club’ gevraagd werd.68 Verder
was de sfeer ook in Nederland informeel; men kwam niet in avondtoilet. Ongetwijfeld
werd dan besproken wat de literaire wereld van het moment bezig hield. Zo stuurden
de Nederlandse PEN-leden, in 1930 ‘aan feestmaal bijeen’, een telegram naar de
doodzieke Jac. van Looy, om hem een spoedig herstel toe te wensen (wat er niet
meer van kwam).69 Mogelijk schoven soms ook niet speciaal geïnviteerde collega's
uit het buitenland aan. De Nederlandse leden onderschreven in 1930 eenparig het
principe dat ‘alle leden van andere P.E.N. Clubs in de verschillende landen ook
beschouwd moeten worden als leden van de Nederlandsche P.E.N. Club’.70 In Londen
en Wenen kwam men aanvankelijk maandelijks en later wekelijks bijeen, in Wenen
ook voor lezingen over actuele kwesties.71 De Nederlandse leden vergaderden lang
niet zo vaak: ‘généralement trois fois par an’, heette het in 1926.72 Dat jaar kraakte
een ledenvergadering harde noten over de diners van de Kring, hoe geslaagd die ook
gevonden werden:
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Zij waren echter te gering in aantal en te schaarsch bezocht geweest, om
in voldoende mate bij te dragen tot versterking van het kringverband. En
zooals in het bijzonder door onzen voorzitter in het licht werd gesteld, valt
op internationaal gebied weinig te bereiken, zoolang de onderlinge
aaneensluiting nog zooveel te wenschen laat. Wat dit wijdere doel betreft
is het verleden van den Kring dan ook beschamend. Verschillende
voorbeelden werden aangehaald van bekende buitenlandsche
letterkundigen, die na een bezoek aan ons land hadden uiting gegeven aan
hun teleurstelling, dat juist hier, waar zij dat het allerminst hadden
verwacht, de P.E.N. gedachte [sic] blijkbaar nog zoo weinig was
doorgedrongen. Slechts één van hen werd officieel door den Kring
ontvangen, eenmaal was de Stichtster der P.E.N. organisatie [sic] de gast
van ons bestuur en in één ander geval nam de Voorzitter persoonlijk den
gastheersplicht op zich, maar overigens bleek in dit opzicht van eenige
bemoeienis onzerzijds niets.73
Boutens lijkt wel gecharmeerd te zijn geweest van Dawson Scott, die ook bekend
stond onder de naam Sappho (met welke dichteres ze zich in haar vroege werk
vereenzelvigd had).74 Maar ze maakte op de andere Kring-leden waarschijnlijk weinig
indruk, want meer gegevens over haar bezoek trof ik niet aan. De Kring probeerde
zich op 30 of 31 oktober 1926 te revancheren met een diner voor twee Franse
PEN-coryfeeën, Georges Duhamel en Jules Romains. De laatste moest echter afzeggen
wegens ziekte, zodat alleen Duhamel en zijn vrouw Blanche ontvangen konden
worden. Boutens sprak ze toe, waarbij hij als vanzelfsprekend ook inging op ‘het
beginsel der Penclubs, de internationale aansluiting van schrijvers’. En Duhamel
tikte die voorzet handig in, ‘daarbij de fundamenteele bedoeling van zijn reizen als
conférencier door bijkans geheel Europa verklarend als bij het denkbeeld der
Pen-stichting volkomen aansluitend’.75
Van de twee schrijvers over wie het in de zojuist vermelde ledenvergadering was
gegaan, is alleen bekend wie officieel ontvangen werd: de eveneens langs
PEN-afdelingen toerende Thomas Mann. Op doorreis naar de club in Londen kregen
hij en zijn vrouw een diner aangeboden in een Amsterdams hotel. Daar richtten eerst
voorzitter Boutens en Lodewijk van Deyssel het woord tot Mann, waarbij ze beiden
ingingen op zijn werk, en vervolgens Van Ammers-Küller en enkele anderen. Mann
antwoordde met een tafelrede in het Duits, die de Nieuwe Rotterdamsche Courant
grotendeels afdrukte. Daarin bedankte hij voor de ontvangst in Amsterdam, het
‘nordische Venedig’, waar hij zich thuis zei te voelen. Hij stelde de stad voor als de
verzinnebeelding van de wending van het aristocratische naar het democratische
levensprincipe, van de dood naar het leven, de humaniteit en de vrijheid:
Die noble alte Stadt Amsterdam sei uns ein Beispiel. Aristokratisch
wurzelnd in den Tiefen der Jahrhunderte, erhebt sie ihr Haupt in die
Freiheitssphäre des modernen, des lebensfreundlich-,
lebenswillig-demokratischen Gedankens. Ist es ein Zufall, dass hier ein
Kreis europäisch gesinnter Schriftsteller sich gebildet hat? Der
Schriftsteller, der Dichter ist ja ein ‘irritabilis vates’; Talent ist im
wesentlichen Sensitivität, Empfindlichkeit für Zukunftsnotwendigkeiten.
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Gefahr, sich an Krankheit und
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Tod als Mächte und Prinzipien zu verlieren: Kinder des Lebens bleiben
sie eben doch und im Grunde zur sittlichen Güte bestimmt. Der Dichter,
der in einer geschichtlichen Stunde, wie der gegenwärtigen, nicht die Partei
des Lebens ergriffe, wäre wahrhaftig nur ein trüber Gast auf der dunklen
Erde.76
Later die maand zou Mann Boutens nog een exemplaar van Der Tod in Venedig laten
bezorgen, volgens de handgeschreven opdracht ‘zum freundlichen Gedenken’.77

7. Nederlandse eregasten
De ontvangsten van Mann en Duhamel vormen onmiskenbaar de hoogtepunten van
de beginjaren van het PEN-centrum voor Nederland. Maar enkele individuele
bestuursleden zullen minstens zo goede herinneringen bewaard hebben aan de diners
die hen bij de andere centra bereid werden. Zo was Boutens, vanuit Nederland
afgevaardigd als ‘our greatest living poet’,78 al in 1924 de eregast op een
‘feestmaaltijd’ in Londen. Het diner werd bijgewoond door bijna honderd, aan acht
of negen tafels gezeten Engelse letterkundigen en hun introducees. Onder hen
bevonden zich Dawson Scott en haar dochter Marjorie, die de avond had
georganiseerd, de theatermaker Jack T. Grein en ook nog enkele Nederlandse
schrijvers ter plaatse: mr. P.N. van Eyck, prof.dr. Pieter Geyl79 en dr. W. Roosegaarde
Bisschop.
Tafelpresident W.L. Courtney - Galsworthy was verhinderd - stelde Boutens voor
als voorzitter van de Vereeniging van Letterkundigen en stichter van de Nederlandse
PEN-afdeling. Puttend uit Edmund Gosses artikel over de Nederlandse literatuur in
de Encyclopedia Brittanica, zo vermoedde een Vaderland-verslaggever, besprak de
niet altijd even goed verstaanbare Courtney de stand van zaken in die literatuur, de
beweging van Tachtig en de verdiensten van Couperus en Boutens. In zijn met zorg
uitgesproken dankwoord (waar de Engelse dichter Henry Wildermuth hem bij
geholpen had) bracht Boutens hulde aan Shakespeare en de andere Engelse dichters,
met name Keats en Shelley, die opnieuw ‘de ware zending van den dichter, zijn
levenslange dienstbaarheid aan de heilige schoonheid’ hadden geopenbaard. ‘Aan
ons de plicht om dat schoone en groote werk voort te zetten’. Boutens zei er tevens
van overtuigd te zijn ‘dat tusschen de schrijvers van twee naburige rijken trouwhartige
samenwerking hoogst wenschelijk is en dat zij ook voor de buitenwereld goed werk
kunnen doen door de zoo wenschelijke internationale vriendschap en onderlinge
waardeering van nationale gedachten te bevorderen’. Hij kreeg een luid applaus en
verschillende dames en heren lieten zich na afloop aan hem voorstellen. Ook
Galsworthy kwam nog even langs voor een praatje en hij nodigde Boutens uit voor
de lunch van de volgende dag.80 Van Dawson Scott, met wie hij de middag kennelijk
had doorgebracht, kreeg Boutens een exemplaar van een van haar boeken mee, ‘In
memory of a happy afternoon’, zo schreef ze voorin.81
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In januari 1926 was de beurt aan Robbers. Op 1 februari schreef Galsworthy vanuit
New York aan Dawson Scott: ‘I hope you had a good dinner with Hermann [sic]
Robbers as guest. He is now, I suppose, the leading novelist in Holland [...]’.82 De
Londenaren onthaalden deze eregast met een programma van enkele dagen,
‘beginnende met een “at home” op Zondag en dagelijks voortgezet met lunches,
diners en recepties’, aldus een Nederlandse verslaggever. Hoogtepunt was het door
Galsworthy genoemde diner in de statige Garden Club, in aanwezigheid van ‘een
groot aantal bekende en minder bekende Engelsche letterkundigen’, de Nederlandse
consul-generaal D.J. Steyn Parvé en wederom Van Eyck en Geyl. Dit keer presideerde
toneelschrijver en criticus St. John Ervine. In zijn tafelrede memoreerde hij stadhouder
Willem III als de beste koning die Engeland ooit gehad had, schetste hij Robbers’
betekenis voor de Nederlandse literatuur en vertelde hij wat er van diens werk vertaald
werd. Robbers antwoordde ‘in uitstekend Engelsch’ dat vertalingen het origineel
nooit waardig konden weergeven en dat het dus eerder om bewerkingen ging. Verder
wees hij er op dat de kleine Nederlandse literatuur slechts een lezerskring van
duizenden kon bereiken en niet een miljoenenpubliek als dat van de Engelsen. Maar
daar stond tegenover dat Nederlanders ook buitenlandse literatuur in vreemde talen
lazen, wat hen ‘een wijder kijk op de maatschappij’ gaf. Er werd nog lang nagepraat,
terwijl Robbers aan veel van de aanwezigen werd voorgesteld.83
Twee jaar later, in 1928, viel hem ook in Antwerpen en Brussel een driedaagse
huldiging ten deel, die het Belgische PEN-centrum met verschillende andere
letterkundige instellingen georganiseerd had ter gelegenheid van zijn zestigste
verjaardag. Op vrijdag 19 oktober sprak bibliothecaris Emmanuel de Bom hem toe
in de Stedelijke Hoofdbibliotheek van Antwerpen, waar Robbers vervolgens zelf
zijn causerie ‘De levenservaringen van een auteur’ hield. Op zaterdag was er een
receptie in Brussel, aangeboden door de PEN-club, de Vlaamsche Club en de Vlaamse
Vereeniging van Letterkundigen. August Vermeylen, voorzitter van alledrie deze
genootschappen, zwaaide hem lof toe. Naast Johan de Meester, zei Vermeylen, was
er in Noord-Nederland niemand geweest die de Vlaamse letteren meer diensten had
bewezen dan Robbers.84 's Avonds herhaalde deze zijn causerie en de volgende middag
was er een feestmaal met diverse redevoeringen en een dankwoord van Robbers zelf.
Met een nazit eindigde het feest.85 Dat hij het op prijs had gesteld, zou Robbers in
1931 laten blijken toen hij de Nederlandse PEN-afdeling voorstelde om Vermeylen
op zijn beurt een diner aan te bieden voor diens zestigste verjaardag.86
Een derde Nederlands bestuurslid dat zich kon laten fêteren, was Jo van
Ammers-Küller, die met haar lidmaatschap van de PEN en diverse andere
beroepsverenigingen voor schrijvers intensief gewerkt lijkt te hebben aan de uitbouw
van haar professionele en internationale contacten.87 In 1925 was ze al eens
aangeschoven bij een diner in Londen, waar ze uit eigen werk kwam voorlezen, maar
toen at ze waarschijnlijk nog alleen mee als gewoon PEN-lid.88 In 1928 was ze weer
in Londen89 en het jaar daarop zat de schrijfster - ‘author of “The Rebel Generation”’
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- hier nogmaals aan, nu als speciale gast, en amuseerde ze de aanwezigen met een
uiteenzetting over de negatieve connotaties van het woord ‘Dutch’ in Engelse
uitdrukkingen, en passant ook de aandacht vestigend op haar eigen boek.90 Een
grootscheepse huldiging werd haar als secretaresse van het Nederlandse PEN-centrum
bovendien nog bereid op 6 november 1930 in Parijs, dit keer niet door de plaatselijke
zusterafdeling, maar vanwege de Amis des Lettres Françaises, een vereniging die
zich toelegde op ‘het scheppen van contact tusschen Fransche en vreemde schrijvers’.
Met een banket eerden de Amis haar voor de moeite die ze zich had getroost voor
buitenlandse letterkundigen die Nederland bezochten. Voorgezeten door de Franse
minister van onderwijs, Pierre Marraud, zaten er zestig personen aan, onder wie
‘vertegenwoordigers van het Fransche literaire en intellectueele leven’, de Nederlandse
gezant jhr. John Loudon, legatiesecretaris mr. Carsten, consul-generaal L. Droogleever
Fortuyn en andere in Parijs woonachtige Nederlanders. Uit Nederland was het PEN-lid
W.M. Westermann, hoofdredacteur van het Haagsch Maandblad, overgekomen.91
Er werd uitbundig gespeecht. Amis-secretaris Georges Delamare prees de
Nederlandse interesse voor de Franse literatuur, blijkend uit het tijdschrift Het
Fransche Boek en de kritieken van Joh. Tielrooy, terwijl de Nederlandse
Amisvertegenwoordiger Bijdendijk de bewondering van zijn landgenoten voor ‘het
intellectueele Frankrijk’ verwoordde. Professor Gustave Cohen haalde positieve
herinneringen op aan Nederland en zijn bewoners, Van Ammers-Küller in de eerste
plaats, deelde mee dat er nieuwe Nederlandse romans in het Frans zouden worden
vertaald, om te beginnen Geertje van De Meester,92 en sprak de wens uit dat Frankrijk
een Maison Descartes zou openen in Nederland, waar al particuliere subsidies voor
waren toegezegd. Hierop bracht Loudon hulde aan Cohen en sprak hij over de
Beweging van Tachtig, over het werk van Van Ammers-Küller en andere Nederlandse
schrijfsters, alsook over de drie Nederlandse koninginnen. Hij wees ‘op de
noodzakelijkheid, de jeugd in beide landen tot beter begrip en betere kennis van
elkanders mentaliteit te brengen, waardoor de wereldvrede het best wordt gediend’.
Minister Marraud beaamde de noodzaak van interpénétration en dronk op de
gezondheid van de Nederlandse vorstin. Tenslotte dankte Van Ammers voor de
bewezen eer, ‘die zij opvatte als een hulde aan de Nederlandsche literatuur in het
algemeen’, en voor alles wat literair Frankrijk voor haar land betekende. Een gezellige
nazit besloot de bijeenkomst; ‘voor de zoo gewenschte toenadering is deze mooie
avond daarom ongetwijfeld ook weer nuttig geweest’.93

8. Congressen
Grootschaliger internationale toenadering vond intussen plaats op de jaarlijkse
congressen van de PEN-club, gehouden sinds 1923, elk jaar in een ander land.94 Het
hart van deze bijeenkomsten waren natuurlijk de zittingen, waar verhandeld en
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gediscussieerd werd en waar de congresgangers hun gezamenlijke standpunten en
besluiten vastlegden in resoluties. Het grootste deel van het programma werd echter
in beslag genomen door recepties, excursies, voordrachten, muziekuitvoeringen en
theatervoorstellingen, zodat de aanwezigen ruime gelegenheid kregen om in een
ongedwongen ambiance contacten te leggen en te verstevigen. PEN-leden konden
op eigen initiatief aan deze conferenties deelnemen, maar het Nederlandse bestuur
vaardigde ook officiële gedelegeerden af, en die kozen ze uit eigen kring. Zo heeft
Boutens de congressen van Parijs, Berlijn, Oslo, Wenen en Warschau zelf
bijgewoond.95 Verder vertegenwoordigden Jo van Ammers-Küller, Frans Mijnssen,
Top Naeff en Herman Robbers Nederland op één of meer congressen.
Naar de eerste twee vaardigde De Letterkundige Kring nog niemand af.96
Uitgenodigd als honorair lid van de Engelse club, die ook de gemaakte kosten op
zich nam, bezocht alleen Herman Heijermans het Londense congres van 1 tot 3 mei
1923. Hij kwam echter een dag te laat opdagen, toen de deelnemers al vertrokken
waren voor een Shakespeare-excursie naar Stratford on Avon. Hij heeft dus
waarschijnlijk alleen zijn opwachting kunnen maken op de laatste dag.97 Naar de
volgende conferentie, in New York, lijkt zelfs niemand uit Nederland te zijn gegaan;
Boutens vond het in ieder geval te ver weg.98 Maar op het Parijse congres van 1925
was er voor het eerst ook een officiële Nederlandse delegatie. Vanaf dat jaar werden
de PEN-congressen meestal ook aangekondigd en verslagen in de Nederlandse pers:
wat er gezegd en besloten werd, wie de zittingen en diners presideerden, hoeveel
landen er vertegenwoordigd waren met hoeveel deelnemers, welke beroemde auteurs
en hoogwaardigheidbekleders zich lieten zien, en uiteraard ook wie er uit Nederland
deelnamen. Zo werd Jan Fabricius, die geen Kring-lid was, in 1926 als eregast
ontvangen op het congres van Berlijn.99
De congressen varieerden in omvang van ongeveer honderd tot zo'n 250 schrijvers,
introducés en genodigden. Daarbij zal het Nederlandse aandeel niet altijd in het oog
gesprongen zijn. In Parijs verscheen alleen Boutens aan het diner; Naeff en Mijnssen
lieten verstek gaan. Het grootste aantal Nederlanders nam deel in 1927 in Brussel.
Toen liet Boutens zich vergezellen door Lodewijk van Deyssel, Jo van
Ammers-Küller, Henri van Booven en echtgenote, Jo van Dullemen-de Wit, Fenna
de Meyier, P.H. van Moerkerken en echtgenote, Frans Mijnssen en echtgenote, Léon
Paschal, Herman Robbers, Carel en Margo Scharten-Antink met hun dochter Theo,
C.L. Schepp en echtgenote, en Cornelis Veth.100 Namens de Nederlanders bracht
Boutens op dit congres een Franstalige hulde ‘aan Georges Eekhoud en aan de jongere
generatie’ tijdens een herdenking van deze onlangs overleden romancier. Hoe vaak
Nederlandse congresgangers verder van zich lieten horen, is niet precies bekend.
Naeff hield in ieder geval een korte lezing over de Nederlandse literatuur op het
congres van 1930 in Warschau.101
Veel aantrekkelijker vond ze echter de socialiserende en diverterende
programma-onderdelen,102 en dat zal ook voor veel andere congresleden zo zijn
geweest. ‘Mit besonderer Rührung’ keek Zalman Rejzin, voorzitter van de Jiddische
PEN-
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afdeling in Wilno, terug op zijn persoonlijke kennismaking met Jo van Ammers-Küller
in 1929 in Wenen.103 En meteen al in Parijs deed Boutens belangrijke contacten op.
Tot verrassing van Emmy van Lokhorst (toen nog geen PEN-lid, maar aanwezig als
verslaggeefster) zat hij hier tijdens het diner aan de eretafel bij de drie
congresvoorzitters Galsworthy, Paul Valéry en Georges Duhamel, die zoals gezegd
een jaar later naar Nederland zou komen. Zelf raakte Van Lokhorst na het banket
aan de praat met Luigi Pirandello, die haar vroeg of zijn stukken goed vertaald waren
in Nederland en of ze er ook opgevoerd werden, ‘en tenslotte vraagt hij, ontroerend
onbeholpen, toestemming, iemand anders aan te spreken’.104

9. PEN-kwesties
Uiteraard beleden sprekers op de PEN-congressen keer op keer de noodzaak tot
verbroedering der volken en de bijzondere taak van de schrijver daarin. Dat
oorlogsgeweld uitgebannen diende te worden, was een kwestie die in de eerste plaats
leefde voor de Fransen en de Duitsers. Met woordvoerders als Jules Romains, Georges
Duhamel, Thomas en Heinrich Mann voorop beijverden vertegenwoordigers van het
Duitse en Franse centrum zich om wederzijds en in woord en daad blijk te geven
van hun verzoeningsgezindheid. Zo ontvingen de Fransen de Duitsers met alle égards
op het Parijse congres en werd aan Berlijn het volgende gegund. De leden van De
Letterkundige Kring namen er kennis van, maar mengden zich niet in zulke
daadwerkelijke pogingen tot verbroedering, al waren ze natuurlijk evenzeer gebonden
aan de eerder aangehaalde resolutie uit 1927 over de houding die ze als letterkundigen
hadden aan te nemen, vooral in tijden van oorlog.
Het zal Nederlandse congresgangers intussen niet al te moeilijk zijn gevallen om
collega's van elders tegemoet te treden met een vaardigheid waarmee PEN-leden
soms nadrukkelijk hun toenaderingsgezindheid demonstreerden en die erin bestond
andere talen dan de eigen moedertaal te verstaan of zelfs te spreken.105 Het Nederlandse
bestuurslid Cornelis Veth ging daarin wel te ver toen hij tijdens het Brusselse congres
de Antwerpse burgemeester Frans van Cauwelaert bedankte voor een door deze
aangeboden receptie, waarbij Van Cauwelaert de congresgangers in het Nederlands
had toegesproken. Veth antwoordde de Vlaming in het Frans, wat in dit geval als
een schoffering opgevat kon worden, en dat deden Veths medeleden Leo en Josine
Simons-Mees ook. Ze lieten de Nieuwe Rotterdamsche Courant weten er ‘ernstig’
tegen te hebben geprotesteerd bij De Letterkundige Kring en verklaarden hun
lidmaatschap op te zeggen als deze ‘opzettelijken slag in het aangezicht van het
Nederlandsche Antwerpen’ had plaatsgevonden namens het bestuur.106 Het echtpaar
Simons verdween inderdaad van de ledenlijst.
Maar kennelijk deed zo'n incident geen afbreuk aan de hooggestemde idealen die
de PEN-club koesterde, idealen die soms ook op heel pragmatische wijze nagestreefd
werden. De PEN-club en zijn afdelingen hadden namelijk ook oog voor
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de beroepsmatige omstandigheden waaronder de schrijver moest werken om zijn
vredesmissie te volbrengen. In 1925 noemde Valéry de vereniging zelfs een
vakbond,107 maar dat was weer te veel gezegd. Zoals Ould het formuleerde: ‘It does
not aim at usurping the function of organizations, like the Society of Authors, which
deal with the economic status of writers, but there are certain ways in which it can
be of practical assistance to writers and at the same time promote international
understanding’.108 Vandaar dat de Club zich al in de beginjaren bekommerde om het
intellectuele eigendomsrecht en de vrijheid van meningsuiting van schrijvers.
Zo nam het Weense congres in 1929 een resolutie aan die alle regeringen opriep
om de censuur af te schaffen en aan auteurs volledige vrijheid te verlenen hun boeken
te verspreiden.109 Over censuur in het buitenland kon men in Nederland wel eens
lezen,110 maar urgent was de kwestie hier niet. Dat lag anders als het ging om het
intellectuele eigendom. Op het congres van Berlijn werd unaniem besloten ‘de
personen, die zich aan plagiaat of aan niet geoorloofden nadruk zouden hebben
schuldig gemaakt, niet in de clubs op te nemen. Leden, die zich aan dergelijke
misdrijven schuldig maken, zullen worden uitgesloten’.111 Tot de uitkomsten van het
Weense congres behoorde eveneens een oproep aan de nationale regeringen om de
gangbare bescherming van kunstwerken te verlengen van dertig tot vijftig jaar.112
Twee jaar eerder, in Brussel, had Jules Destrée al gepleit voor uniformering van het
internationale auteursrecht, daarin gesteund door Herman Robbers. Galsworthy vatte
de beraadslagingen samen in een eenstemmig aangenomen motie:
Het Intern. congres der P.E.N.-clubs vraagt aan de Int. conferentie voor
de auteursrechten, welke in October a.s. te Rome bijeenkomt, te willen
ijveren voor de gelijkmaking van den duur der auteursrechten, en tevens
te willen vastleggen dat voor de vertalingen steeds de toelating van den
schrijver noodig zal zijn en dat de integriteit van de letterkundige werken
zal worden beschermd.113
In 1926 had ook het congres van Berlijn al aandacht besteed aan de vertaling van
letterkundige werken.
Geconstateerd werd toen dat het in deze ontbrak aan coördinatie tussen de uitgevers,
die sommige werken keer op keer lieten vertalen, terwijl andere, even goede literatuur
onvertaald bleef. De PEN-club wilde nu met de hulp van diezelfde uitgevers lijsten
aanleggen van reeds vertaalde en te vertalen boeken, alsmede een register van
competente vertalers.114 Het plan werd uitgewerkt op het volgende congres. In een
Europese stad zou een coördinerend internationaal bureau moeten komen, dat op
voordracht van de nationale PEN-clubs zou aangeven welke werken om vertaling
vroegen. Het zou bekostigd moeten worden door uitgevers en theaterdirecteuren, die
bij een betere coördinatie immers ook geld zouden kunnen besparen.
Vertegenwoordigers van het aan de Volkenbond gelieerde Bureau voor Intellectueele
Samenwerking te Parijs, oftewel het Institut de Coopération Intellectuelle, boden de
PEN-club aan om het beoogde vertalingenbureau te huis-
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vesten. Volgens hen had Valéry het in 1925 al over zo'n bureau gehad. Verder werd
nog gediscussieerd over het idee dat de Club zich zou kunnen beperken tot het
realiseren van vertalingen van werken uit kleine talen in grote (Frans, Duits, Engels,
Italiaans, Spaans en Portugees). Het vertalingenbureau zou definitief zijn beslag
moeten krijgen op het congres van 1928.115
Zover kwam het voorlopig nog niet. Maar wel zou de in 1932 opgerichte
Vereeniging Nederlandsche Vertalingen het congres van 1927 later beschouwen als
een mijlpaal in de professionalisering van vertalers.116 En in 1930 werd er opnieuw
over de vertalingenkwestie gedelibereerd,117 waarover de Bond van Noord- en
Zuid-Nederlandsche Letterkundigen nog zou napraten.118 Het ging om een
aangelegenheid die verscheidene Nederlandse PEN-leden raakte: van sommige van
hen was werk vertaald, en anderen hadden zelf gewerkt als vertaler.119 Toch zou het
Kring-bestuur in 1931 slechts schoorvoetend zijn medewerking verlenen aan de
organisatie van een tweejaarlijkse vertaalprijs vanwege de PEN-Club, waar de Polen
al sinds 1928 voor ijverden.120 Vermoedelijk geloofde men in Nederland niet in de
uitvoerbaarheid ervan, evenmin als in die van een ander voorstel, volgens hetwelk
de Volkenbond een prijs zou moeten instellen voor een werk dat bijdroeg aan
internationaal begrip.121

10. Besluit
Het Internationalisme van De Letterkundige Kring kende zijn grenzen. Het
PEN-centrum mocht dan werkzaam zijn onder de vlag van de internationale PEN-club,
de eerste jaren lijkt vooral de gezellige omgang van de eigen leden er voorop te
hebben gestaan. Ondanks de overkomst van enkele Europese topauteurs lieten de
bedrijvigheid van de afdeling en het prestige bij de buitenwacht te wensen over.
Tekenend is een aflevering van de rubriek ‘Correspondentie’ in het weekblad Den
Gulden Winckel van 20 maart 1930, waar een anonieme ‘getrouwe nieuwsgierige
lezer’ op. p. 80 schrijft:
De buitenlandsche bladen staan altijd vol van de activiteit der P.E.N.-clubs
in de verschillende Europeesche hoofdsteden: ontvangsten van
vreemdelingen, vergaderingen, excursies, voordrachten, diners en thee's
[sic]. Ik lees ook dat de Poolsche P.E.N.-club een prijs van twee duizend
zlotys heeft beschikbaar [gesteld] voor de beste vertaling van een Poolsch
boek.
Er bestaat ook in Nederland een P.E.N.-club. Is het U,
Mijnheer-de-Redacteur, die zoo veel weet, ook bekend, waarom men juist
uitgerekend van de activiteit der Nederlandsche P.E.N.-club nooit iets
bemerkt?
Waarop de (toch niet al te best geïnformeerde) redacteur Gerard van Eckeren snedig
probeerde te antwoorden:
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Daar de heer Werumeus Buning, die naar men zegt de leidende geest der
Ned. Penclub is, zelf zoo goed kookt en mixt, fluistert men, dat hij geen
behoefte heeft dineetjes in Trianon of Royal te arrangeeren om aan het
PEN-doel tegemoet te komen. Zijn spreekwoordelijke bescheidenheid
brengt hem ertoe uitsluitend in intiemen kring te PENnen.
De dynamiek in De Letterkundige Kring werd evenmin bevorderd door de recrutering
van aanstormend talent. Dat maar weinig jonge schrijvers toetraden, is niet alleen te
verklaren door het gehanteerde coöptatiesysteem, maar ook door de kosten van de
diners en congressen. Wie een paar keer per jaar wilde deelnemen aan een PEN-banket
was al gauw een veelvoud van het lidmaatschapsgeld kwijt, en buitenlandse
congressen bijwonen was eveneens een kostbare aangelegenheid. En misschien heeft
er ook een niet zomaar te overbruggen artistieke kloof gelegen tussen de jongeren
en de generatie die de dienst uitmaakte in de Kring.
Opmerkelijk is dat er in de beginjaren slechts incidenteel interactie is geweest
tussen de PEN-centra in Nederland en België, waar de Vlamingen weliswaar nog
niet in 1927, maar alsnog in 1930 een eigen dependance oprichtten.122 En minstens
zo opmerkelijk is dat er ook geen hechte samenwerking op gang is gekomen tussen
De Letterkundige Kring en de Vereeniging van Letterkundigen. Anders dan bij deze
vakvereniging, die het van een zo groot mogelijk ledenbestand moest hebben, had
niet iedere vakbroeder en -zuster toegang tot de Kring, maar verzamelde deze een
beperkt aantal gelijkgestemde, min of meer gevestigde auteurs. Een tweede verschil
tussen beide genootschappen was dat de Vereniging van Letterkundigen zich voor
een belangrijk deel toelegde op de materiële belangenbehartiging voor schrijvers,
terwijl de Kring het accent legde op de sociabele en ideële oogmerken. Hiermee
vormde deze coterie een essentiële aanvulling op het kunstgenootschappelijke aanbod
in Nederland.
Tegelijkertijd lijkt de Kring geworsteld te hebben met een tegenstrijdige oriëntatie.
Enerzijds was hij naar binnen gericht, op terugtrekking van de leden in een eigen,
exclusieve ambiance. Anderzijds richtte De Kring de blik op de buitenwereld en had
hij met zijn internationalistische en vredelievende gedachtegoed tevens een politieke
agenda, tegen wil en dank. Vooral hierdoor heeft het genootschap een bijdrage kunnen
leveren aan de toenemende internationalisering van het literaire leven in Nederland.
Het hielp Nederlandse schrijvers in de jaren 1923-1930 om zich de
internationalistische denktrant eigen te maken die de PEN-club op tal van plaatsen
in de wereld cultiveerde. Volgens secretaris C.L. Schepp was dat zijn grote
aantrekkingskracht: ‘what in the first place induced our members to join the PEN
club and to stay in it, is the international side of the movement, which has the utmost
sympathy of everyone of us, rather than the internal social side, which is already
provided by local associations’.123 Bovendien zullen de buitenlandse contacten die
bestuursleden als Van Ammers-Küller en de toenmalige voormannen van literair
Nederland, Boutens en Robbers, via de club opdeden, ertoe bijgedragen hebben om
genoeg zelfvertrouwen op te bouwen en de geesten rijp te maken voor
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een eigen congres. In februari 1930 werden daarvoor de eerste voorbereidingen
getroffen.124

Bijlage. Leden van De Letterkundige Kring 1923-1930/31
Deze lijst is gebaseerd op:
1. Circulaire P.C. Boutens, Frans Mijnssen, M. Nijhoff, Herman Robbers en J.W.F.
Werumeus Buning i.h.k.v. de oprichting van De Letterkundige Kring, mrt. 1923
(LM sign. P 305 P. Ook in UB Utrecht, archief Ritter)
2. Ledenlijst PEN Nederland in Bulletin de la Fédération Internationale des PEN
Clubs, afl. 2 (apr. 1926), 11 (LM sign. M 984 P)
3. Ledenlijst PEN Nederland in brief C.L. Schepp aan C.A. Dawson Scott, 2 mei
1927 (HRC; met dank aan Christophe Verbruggen)
4. Circulaire P.C. Boutens en Jo van Ammers Küller namens bestuur De
Letterkundige Kring aan de leden, 26 aug. 1929 (LM sign. P 305 P)
5. Nous nous présentons... / We introduce ourselves... / Wir stellen uns vor... Offert
aux congressistes du P.E.N.-Club par le comité de reception du IXième congrès,
La Haye, Juin 1931 (KB en LM sign. M 984 P en P 305 P). N.B. Deze ledenlijst
is niet compleet. De leden moesten er zelf gegevens voor aanleveren en dat
hebben ze blijkbaar niet allemaal gedaan. Alleen de informatie over het echtpaar
Scharten-Antink is door iemand anders verschaft (p. 28).
6. ‘Ledenlyst van “De Letterkundige Kring”, P.E.N. Centrum voor Nederland, op
1 November 1931’ (LM sign. B 802 P en P 305 P) alsmede op enkele
aanvullende bronnen.

De volgende schrijvers waren Kring-lid in één of meer van de
verenigingsjaren 1923 t/m 1930/31:

- K.J.L. Alberdingk Thijm 1864-1952
(Lodewijk van Deyssel),
Haarlem

vermeld in
1, 2, 3, 6

- Jo van Ammers-Küller,
Amsterdam Z.

1884-1966

1, 2, 3, 5, 6

- L.M.G. Arntzenius,
Amsterdam Z.

1898-1964

5, 6

- mr. W.J. van Balen, Den 1890-?
Haag

5, 6

- Frans Bastiaanse,
Hilversum

2, 3

1868-1947
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- dr. H.P. Berlage, Den
Haag

1856-1934

4, 5, 6

- Martien Beversluis,
Blaricum

1894-1966

4, 6

- D.A.M. Binnendijk,
Amsterdam Z.

1902-1984

5, 6

- mr. J.C. Bloem,
Rotterdam

1887-1966

1, 2, 3

- dr. H.J. Boeken,
Amsterdam W.

1861-1933

1, 5, 6

- H.K.A. (Henri) van
Booven, Hilversum

1877-1964

2, 3, 5, 6

- Ina Boudier-Bakker,
Utrecht

1875-1966

1, 2, 3, 5, 6
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- dr. P.C. Boutens, Den
Haag

1870-1943

1, 2, 3, 5, 6

- M.J. Brusse, Hilligersberg 1873-1941

1, 6

- Cyriel Buysse, Den Haag 1859-1932
of Deurle bij Deinze,
België

1, 2, 3, 6

- Jan R.Th. Campert, Den 1902-1943
Haag

5, 6

- mr. F. Coenen,
Amsterdam

1866-1936

2

- Antoon Coolen,
Hilversum

1897-1961

5, 6

- Dirk Coster,
Amersfoort/Delft

1887-1956

1, 2, 3, 6

- August Defresne,
Amsterdam C.

1893-1961

4, 6

- Henri Dekking,
Rotterdam

1871-1939

5, 6

- dr. N.A. Donkersloot
1902-1965
(Anthone Donker), Zuoz,
Engadin

4, 5, 6

- Jo van Dullemen-de Wit 1894-1973
(Jo de Wit), Amsterdam Z.

1, 2, 3, 6

- Pieter Nicolaas van Eyck 1887-1954

3

- A.H. van der Feen (F. de 1873-1953
Sinclair), Goes/Amsterdam
Z.

2, 3, 5, 6

- jhr. Jan Feith, Den Haag 1874-1944

5, 6

- prof.dr. F.C. Gerretson,
Den Haag

1884-1958

2, 3

- Anna van
Gogh-Kaulbach,
Amsterdam Z.

1869-1960

4, 5, 6

- W. Jos. de Gruyter,
Soesterberg

1899-1979

5, 6

- A.M. Hammacher,
Wassenaar

1897-2002

4, 5, 6

- Just Havelaar, Amersfoort 1880-1930

2, 3
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- A. den Hertog, Den Haag 1889-1958

5, 6

- C.M. van Hille-Gaerthé, 1881-1958
Den Haag

3, 5, 6

- Frits Hopman, Leiden

1877-1932

2, 3

- mr. Roel Houwink (H.
van Elro), Zeist

1899-1987

4, 5, 6

- prof.dr. J. Huizinga,
Leiden

1872-1945

2, 3

- G. van Hulzen,
Scheveningen

1860-1940

5, 6

- D.Th. Jaarsma, Zeist

1878-1959

2, 3

- dr. A.C. Josephus Jitta,
Den Haag

1887-1958

5, 6

- prof. G.W. Kernkamp,
Utrecht

1864-1943

4, 6

- mr. H.W.J.M. Keuls,
Amsterdam W.

1883-1968

1, 2, 3, 6

- J. Kloos-Reyneke van
Stuwe, Den Haag

1874-1951

1, 2, 3, 5, 6

- W.J.Th. (Willem) Kloos, 1859-1938
Den Haag

1, 2, 3, 5, 6

- Johan Koning, Voorburg 1887-1946

5, 6

- W.A. van Konijnenburg, 1868-1943
Den Haag

4, 6

- E.H. Korevaar-Hesseling 1887-1970

4

- Marie C. Kooy-van
Zeggelen, Amsterdam Z.

1870-1959

5, 6

- G.H. (Hendrik) Kroon,
Amsterdam C.

1868-?

5, 6
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- Amy Geertruida de
Leeuw (Geertruida
Carelsen)

1843-1938

5

- Emmy Pijper-van
Lokhorst (Emmy van
Lokhorst)

1891-1970

5

- dr. H. van Loon, Parijs

1885-1942

2, 3

- mej. Fenna de Meyier,
Den Haag

1874-1943

1, 2, 3, 5, 6

- prof.dr. P.H. van
Moerkerken, Haarlem

1877-1951

1, 2, 3, 5, 6

- H. Moulijn-Haitsma
Mulier, Den Haag

1877-1948

4, 5, 6

- mr. M. Nijhoff, Den
Haag/Amsterdam C.

1894-1953

1, 2, 3, 5, 6

- Carry Pit-de Haan, Laren 1881-1932
(NH)

1, 2, 3, 6

- mr. L.J. Plemp van
Duiveland, Voorburg

5, 6

1869-1940

- Herman Poort, Groningen 1886-1933

4, 5, 6

- Siegfried E. van Praag,
Amsterdam C.

1899-2002

5, 6

- Is. Querido, Amsterdam 1872-1932

2, 3

- frl. Jacqueline P. Reyneke 1881-1951
van Stuwe (Eline van
Stuwe), Den Haag

1, 2, 3, 5, 6

- Top van Rhijn-Naeff,
Dordrecht

1878-1953

1, 2, 3, 5, 6

- dr. P.H. Ritter Jr., Utrecht 1882-1962

1, 2, 3, 5, 6

- Herman Robbers, Schoorl 1868-1937
(NH)

1, 2, 3, 5, 6

- ir. H.C.J. (Herman)
Roelvink, Amsterdam Z.

5, 6

1883-1957

- A. Roland Holst, Bergen 1888-1976
(NH)

1, 2, 3, 6

- prof. R.N. Roland Holst, 1868-1938
Amsterdam C.

4, 5, 6
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- Herman Salomonson
(Melis Stoke), Den Haag

1892-1942

5, 6

- Carel Scharten, Florence, 1878-1950
Italie

3, 5, 6

- Margo Scharten-Antink, 1869-1957
Florence, Italië

3, 5, 6

- C.L. Schepp (Jan Prins), 1876-1948
Den Haag

1, 2, 3

- F. Schmidt Degener,
Amsterdam Z.

1881-1941

4, 5, 6

- Johan W. Schotman,
Poortugael

1892-1976

5, 6

- mej.dr. Cornelia
Serrurier, Leiden

1879-1962

4, 5, 6

- J.A. Simons-Mees, Den 1863-1948
Haag

1, 2, 3

- L. Simons, Den Haag

1, 2, 3

1862-1932

- prof.dr.ir. D.F.
1884-1946
Slothouwer, Amsterdam Z.

5, 6

- jhr.dr. Nico van
1878-1949
Suchtelen, Amsterdam W.

5, 6

- dr. Joh. Tielrooy,
Bandoeng, NOI

1886-1953

1, 3, 6

- Maurits Uyldert,
Amsterdam Z.

1881-1966

5, 6

- Marie
Verhoeven-Schmitz

1883-1972

4

- A.C. (Cornelis) Veth,
Voorburg/Den Haag

1880-1962

1, 2, 3, 6

- mr. H.G. van der Vies,
Amsterdam

18??-1939

2

- prof.dr. W. Vogelsang,
Utrecht

1875-1954

4, 6

- Victor E. van Vriesland, 1892-1974
Amsterdam Z.

5, 6
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- Annie van
1885-1980
Wageningen-Salomons,
Medan/Den Haag (Annie
Salomons, Ada Gerlo)

1, 2, 3, 5, 6

- dr. J.L. (Jan) Walch, Den 1879-1946
Haag

5, 6

- J.W.F. Werumeus
Buning, Amsterdam Z.

1891-1958

1, 2, 3, 6

- Constant van Wessem,
Hilversum

1891-1954

5, 6

- mr.dr. W.M. Westerman, 1892-1950
Den Haag

5, 6

- dr. Herman Wolf,
Amsterdam

1893-1942

2, 3

- J.M. van IJssel de
Schepper-Becker,
Rotterdam

1885-1979

4, 6

- mej. Elisabeth Zernike,
Amsterdam/Doorn

1891-1982

1, 2, 3, 5, 6

mej. Jo Zwartendijk,
Rotterdam

1889-1938

5, 6
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Eindnoten:
1 Gedrukte circulaire van maart 1923, waarin opgenomen een lijst geadresseerden (Letterkundig
Museum - voortaan: LM - sign. M 984 P en P 305 P; ook in UB Utrecht, archief P.H. Ritter
Jr.).
2 Zie bijvoorbeeld het algemene overzicht van Donker (1951) en recentelijk het werkstuk van
Van der Velde e.a. (2009). - De vereniging is verder nog alleen fragmentarisch onderzocht,
bijvoorbeeld door Ross (1999). Recentelijk werd het PEN-onderzoek opnieuw ter hand genomen:
Daane (2008), Van Voorst & Voortman (2008) en Dorleijn & Van Voorst (2009), (2010a) en
(2010b).
3 Aldus Van Vriesland (1966), 121, en De Josselin de Jong (2000), 118. Het huidige PEN-archief
in het LM bevat nog maar enkele stukken uit de periode 1923-1930.
4 Regesten hiervan zijn mij vriendelijk ter hand gesteld door Christophe Verbruggen, die de
brieven opspoorde in het PEN-archief, berustend in het Harry Ransom Center (HRC) van de
University of Texas in Austin.
5 De vroegste openbare vermelding die ik in Nederland vond, betreft een titelloos berichtje over
het Franse filiaal in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 14 maart 1922. Dit is grotendeels
overgenomen in Het Vaderland van 15 maart 1922. Al in 1921 was geprobeerd om het
Nederlandse publiek en het bestuur van de Vereeniging van Letterkundigen te interesseren voor
de oprichting van een Nederlandse PEN-afdeling. Dat bestuur verwachtte er weinig animo voor
en besloot af te wachten hoe de club zich zou gaan ontwikkelen. Zie de brieven A. Reyding en
John Van der Veer aan C.A. Dawson Scott, resp. 2 en 12 okt. 1921 (HRC).
6 Watts (1987), 177.
7 Watts (1987), 104.
8 Ledenlijst PEN-Club London, okt.-dec. 1921 (LM sign. M 984 P), Watts (1971), 19 en Roček
(2000), 31-32. - Genoemde ledenlijst vermeldt als gewone leden onder anderen G.K. Chesterton,
Joseph Conrad en W. Somerset Maugham.
9 Nap e.a. (1993), 27 en Meinderts e.a. (1998), 31-32.
10 Vgl. de brieven M. Scott namens PEN Londen aan F. Mijnssen, 28 feb., 24 mrt. en 9 apr. 1923
(LM sign. P 305 B 1).
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11 Zie onder andere de doorslag brief [Mijnssen] aan Hermon Ould, ‘General Manager of the
P.E.N. Club’, 28 mrt. 1929 (LM sign. M 984 B 1), en brief Ould namens PEN Londen aan
Mijnssen, 18 apr. 1929 (LM sign. P 305 B 1).
12 Boutens zou zich later herinneren: ‘Als nach dem Weltkrieg der unvergessliche Aufruf aus
England uns erreichte, jetzt sei es an der Zeit dass alle Schriftsteller, alle Dichter der Welt sich
zu einem Bunde vereinigten, da haben wir unmittelbar gefühlt, dass man sich an sowohl als
Nationalisten wie als Internationalisten wandte’. (Getypte openingsrede PEN-congres, Den
Haag 1931; zie ook de eerdere versie in gecorrigeerd typescript (LM sign. P 305 P). Gepubliceerd
als Boutens (1931).)
13 Watts (1971), 18-19, noemt in dit verband Couperus, Kloos en Robbers. Watts (1987), 208-209,
vermeldt als ‘Some of the many distinguished writers who supported P.E.N. in the formative
years’ onder anderen Boutens, Couperus, Heijermans en Robbers.
14 Zie de brief van M. Scott namens bestuur PEN Londen aan ‘Dear Sir’ [= Heijermans], 1 apr.
1923, en de brief J. Galsworthy aan Heijermans, 19 apr. 1923 (LM sign. H 1631 B 2), alsmede
Goedkoop (1996), 388-389.
15 Vgl. de brief Scott namens PEN Londen aan Mijnssen, 28 feb. 1923 (LM sign. P 305 B 1): ‘We
have invited Mr Louis Couperus and Herr Heijermans to be Hon. Members for Holland, but
have had no reply’.
16 ‘P.E.N.-Clubs’ in: Het Vaderland, 6 mei 1926, vermeldt de benoeming. Het erelidmaatschap
van beide Nederlanders staat bijvoorbeeld gedrukt op het briefpapier van de brieven Ould
namens PEN Londen aan Mijnssen, 22 okt. 1928 en 18 apr. 1929 (LM sign. P 305 B 1). In
verband met het erelidmaatschap van Kloos zij gewezen op een ongedateerde, in de jaren dertig
geschreven brief van Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe aan Fenna de Meyier (LM sign. P 305
B), waarin Jeanne Kloos haar ervan probeert te overtuigen dat PEN Nederland haar man zou
moeten voordragen als Nobelprijskandidaat, omdat hij erelid is van zowel de Nederlandse als
de Londense club.
17 Circulaire De Letterkundige Kring, maart 1923, ondertekend door J.W.F. Werumeus Buning
namens het Comité van Voorbereiding (LM sign. P 305 P).
18 Deze foto van Nico Schuitvlot berust in het LM en is afgedrukt in Bakker e.a. (1983), 45.
19 Volgens Ter Laan (1952) behoorde ook Top Naeff tot de Nederlandse PEN-oprichters.
20 Brief Galsworthy aan Dawson Scott, 5 sept. 1923 (HRC). Op 1 mei 1923 waren er inmiddels
elf nationale PEN-afdelingen.
21 Brief M. Scott namens bestuur PEN Londen aan ‘Dear Sir’ [= Heijermans], 1 april 1923 (LM
sign. H 1631 B 2).
22 Zie hierover ook Wilford (1979), 99-100.
23 Watts (1987), 105, 109.
24 Hermon Ould, ‘P.E.N. Congress in Poland. A Model of Careful Planning’, in: The Manchester
Guardian, 14 juli 1930.
25 Watts 1987: 146-147.
26 Ze zou het beschermvrouwschap overigens niet aanvaarden, zo bleek een jaar later, waarna het
ook maar niet meer aan een ander lid van het Koninklijk Huis aangeboden werd. Zie over dit
afgewezen patronaat de notulen algemene vergadering De Letterkundige Kring, 6 jan. 1930 en
3 jan. [1931] (LM sign. P 305 P).
27 Brief Werumeus Buning aan Dawson Scott, 17 mrt. [1924] (HRC).
28 Zie over het Internationalisme: Lyons (1963) en Iriye (1997). Over Nederlands Internationalisme:
Van Kalmthout 2009: 347-349.
29 Zie voor Boutens denkbeelden over de missie van schrijvers en van de PEN-club zijn eerder
aangehaalde openingsrede op het congres van 1931. Dat Boutens zich elders toch ook wel om
materiële schrijversbelangen bekommerde, was volgens De Clerck (1962), 9-10, ingegeven
door zijn wens om de autonomie van de kunstenaar veilig gesteld te zien.
30 Geciteerd naar Watts (1987), 150.
31 Ould, ‘P.E.N. Congress in Poland’ (zie n. 24).
32 ‘P.E.N.’, in: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 18 mei 1926.
33 Roček (2000), 81.
34 Over deze trend: Van Kalmthout (1998), 298-300.
35 Roček (2000), 16-17.
36 Zie ‘Association Littéraire’, in: Het Vaderland, 30 juni 1930.
37 Over het Verbond: Van Kalmthout (1998), 301-312.
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38 Zie over Robbers als verenigingsman en mede-oprichter van De Letterkundige Kring ook:
Zernike (1938), 199-200.
39 Folder PEN-Club Londen, ongedateerd [1921 of 1922] (LM sign. M 984 P).
40 Watts (1987), 100.
41 Watts (1987), 104.
42 ‘Het internationaal Pen-clubcongres’, in: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 22 juni 1927. Zie
over het charter onder anderen ook Donker (1951), 194, en Roček (2000), 56.
43 In de circulaire van het bestuur van De Letterkundige Kring aan de leden, 17 feb. 1926 (LM
sign. S 3175 B 1b en P 305 P) is sprake van ‘de Kringstatuten’. Het Oostenrijkse PEN-centrum
had al statuten in 1924. Zie Roček (2000), 40-41.
44 Circulaire H. Salomonson namens De Letterkundige Kring, 21 mrt. 1933, met
‘Ontwerp-reglement’ (UB Utrecht, archief Ritter).
45 Van der Velde e.a (2009), 98. In de voor het congres van 1931 gedrukte ledenlijst Nous nous
présentons... / We introduce ourselves... / Wir stellen uns vor... Offert aux congressistes du
P.E.N.-Club par le comité de reception du IXième congrès, La Haye, Juin 1931 (KB sign. 1143
F 21 en LM sign. M 984 P en P 305 P) staat Robbers vermeld als vice-voorzitter.
46 Van Vriesland (1969), 36.
47 Ross (1999); Dorleijn & Van Voorst (2010b).
48 Notulen algemene vergadering PEN Nederland, 2 apr. [1931] (LM sign. P 305 P).
49 Zie de bijlage. Een compleet ledenbestand is hiermee ongetwijfeld niet gegeven, want tussentijds
kunnen er leden zijn aangenomen en geschrapt. Zo komt Jacob van der Valk, rector van het
Rotterdamse Marnix Gymnasium, op geen van de beschikbare lijsten voor, maar was er in 1925
wel een vertegenwoordiging van De Letterkundige Kring bij zijn uitvaart (zie ‘Begrafenis dr.
J. van der Valk’, in: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 17 juni 1925), wat doet vermoeden dat
hij lid is geweest. Een ander voorbeeld is P.H. Ritter Jr., een hardnekkige wanbetaler van
contributie. Waarschijnlijk is hij in 1928 geroyeerd. In 1931 zou hij zich echter opnieuw
aanmelden, en wederom zijn contributie niet betalen. Zie de bief C.L. Schepp namens De
Letterkundige Kring aan ‘Weledelgeboren Heer [= Ritter], 1 mrt. 1928; doorslag brief Ritter
aan J. van Ammers-Küller, 27 mei 1931; aanmaningskaart Van Ammers aan Ritter 22 dec.
1931; brief Van Ammers aan Ritter, 22 mrt. 1931 (UB Utrecht, archief Ritter).
50 Circulaire Boutens en Van Ammers-Küller namens bestuur De Letterkundige Kring aan de
leden, 25 apr. 1929 (LM sign. P 305 P). Kandidaten werden voor het lidmaatschap uitgenodigd
met een standaardbrief van Boutens en Van Ammers, zoals die bijvoorbeeld geadresseerd was
aan N. Donkersloot, 12 juni 1929 (LM sign. B 786 B 1).
51 H. Marsman behoorde tot de weigeraars en J. Slauerhoff hield de uitnodiging nog in beraad (en
liet het daar waarschijnlijk bij). Zie circulaire Boutens en Van Ammers-Küller namens bestuur
De Letterkundige Kring aan de leden, 26 aug. 1929 (LM sign. P 305 P).
52 Chute (1972), 7.
53 Vgl. de doorslag brief [Van Ammers-Küller] aan Ellen Forest, 4 juli 1931 (LM sign. P 305 B
1): ‘Van de P.E.N. Club wordt men lid op uitnoodiging, men kan natuurlijk den wensch te
kennen geven dat men gaarne lid zou worden.’
54 Vgl. bijvoorbeeld De Josselin de Jong (2000), 114: ‘[...] in oktober 1931, ontving ik bericht dat
het PEN-bestuur besloten had me het lidmaatschap aan te bieden. Ik onderging het als iets heel
bijzonders, ik telde nu mee en werd voor vol aangezien, ook al stond ik nog pas op de onderste
tree van de ladder. Jo van Ammers-Küller ondertekende de brief als secretaresse. Ik wist dat ik
de benoeming aan Herman Robbers te danken had. Maar ik was unaniem aangenomen, ook
door Boutens als voorzitter en door Werumeus Buning, Elisabeth Zernike en de andere
bestuursleden. Met éen stem kwam je de PEN niet in.’
55 Watts (1971), 13-14 en 34; Watts (1987), 104.
56 Watts (1987), 146-147.
57 ‘Het verbond der schrijvers’, in: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 mei 1925; Van Lokhorst
(1925).
58 Ik ga hier af op de ledenlijst van PEN Nederland in het Bulletin de la Fédération Internationale
des PEN Clubs, afl. 2 (apr. 1926), 11 (LM sign. M 984 P), en op de ‘Ledenlyst van “De
Letterkundige Kring”, P.E.N. Centrum voor Nederland, op 1 November 1931’ (LM sign. B 802
P en P 305 P), die allebei ook woonadressen vermelden. Overigens verzocht Van Ammers-Küller
algemeen secretaris Ould in 1929 om de Nederlandse afdeling voortaan niet langer te vermelden
met als vestigingsplaats Den Haag, ‘as nearly all the members of the committee live in
Amsterdam now’. (Brief Van Ammers aan Ould, 2 apr. 1929 (HRC).)
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59 Watts 1987: 141.
60 Brief Scott namens PEN Centre London aan ‘Dear Sir’ [= Heijermans], 14 nov. 1923 (LM sign.
H 1631 B 2).
61 Brief Galsworthy aan Mijnssen, 22 okt. 1923 (KB sign. 135 F 13). Het bijgesloten artikel is
een drukproef of overdruk, met de hand ondertekend door Galsworthy en door hem hier en daar
met potlood gecorrigeerd. Aanhakend bij de uitspraak van Hardy wijst hij op het Permanent
Court of International Justice, de League of Nations, het Pan-American Congress, de recent
opgerichte PEN-club, internationale congressen en andere internationale initiatieven, ‘taken
none too seriously by the peoples of the earth’. Schrijvers kunnen echter op drie manieren
bijdragen aan de ‘exchange of international thought’: 1. door onderlinge vriendschap en
gastvrijheid, waarvoor de PEN-club is opgericht; 2. met hun universele, niet enkel aan één natie
toebehorende kunst ‘keep the door open for art during national feuds; and it is their plain duty
to do this service to mankind’; 3. als redacteuren teuren en journalisten zorgen voor eerlijke
berichtgeving in de pers, de derde maatschappelijke macht naast Finance en Science. Een artikel
als het onderhavige heb ik nog niet aangetroffen in de Nederlandse pers.
62 Ibáñez: ‘Blasco Ibanez te Brussel’, in: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 6 dec. 1924; nagenoeg
letterlijk hetzelfde: ‘Blasco Ibanez te Brussel’, in: Het Vaderland, 7 dec. 1924. Mann: ‘Thomas
Mann te Parijs. Fransch-Duitsche toenadering’, in: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 29 jan.
1926; ‘Een huldiging van Thomas Mann’, in: Het Vaderland, 20 dec. 1929. Vermeylen: [zonder
titel], in: Het Vaderland, 15 juni 1926. Hamsun: ‘Knud [sic] Hamsun’, in: Nieuwe Rotterdamsche
Courant, 4 aug. 1929. Hauptmann: Feenstra 1929. Steffen: Adelyde Content, ‘Albert Steffen
en de Hongaarsche PEN-club’, in: Het Vaderland, 18 dec. 1929.
63 Bericht zonder titel in zowel Nieuwe Rotterdamsche Courant als Het Vaderland, 25 sept. 1926.
- Er werd vaker aan liefdadigheid gedaan. In maart verspreidde de Nederlandse afdeling onder
haar leden een verzoek van de zusterafdeling in Polen om boeken af te staan voor Poolse
bibliotheken. Zie de brief K.H.R. de Josselin de Jong namens PEN Nederland aan ‘Monsieur
le sécrétaire de la légation de Pologne’, 11 mrt. 1928 (LM sign. P 305 B 1). En op 19 okt. 1928
stuurde Mijnssen £ 15.0.0 naar de Londense club als Nederlandse bijdrage aan een inzameling
voor slachtoffers van een Bulgaarse ramp. Zie de brief Ould namens PEN Londen aan Mijnssen,
22 okt. 1928 (LM sign. P 305 B 1).
64 ‘De afdeeling dichtkunst van de Pruisische academie’, in: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 29
okt. 1926.
65 ‘Bij de Vlaamsche letterkundigen’, in: Het Vaderland, 29 nov. 1927. Eerder dat jaar had Boutens,
te gast bij de Vlaamsche Vereeniging van Letterkundigen, daar laten weten dat op het
PEN-congres in Berlijn besloten was om het volgende in Brussel te houden en dat nu overwogen
werd om een zelfstandige Vlaamse PEN-afdeling te stichten, als onderdeel van de Belgische
PEN. Zie ‘De Vlaamsche Vereeniging van Letterkundigen. Jaarvergadering en feestmaal’, in:
Het Vaderland, 15 feb. 1927. De discussies over de wenselijkheid van één Belgische afdeling
of van afzonderlijke Vlaamse en Waalse afdelingen komen uitvoerig aan de orde in de bijdrage
van Christophe Verbruggen elders in dit nummer.
66 Zoals blijkt uit de ledenlijst Nous nous présentons... (zie n. 45), waarin van 19 van de 61 vermelde
leden aangegeven is bij welke persorganen ze betrokken zijn of zijn geweest.
67 Micheels (2006), 38.
68 Brief Scott namens PEN Centre Londen aan ‘Dear Sir’ [= Heijermans], 14 nov. 1923 (LM sign.
H 1631 B 2).
69 Telegram PEN-club Nederland aan Jacobus van Looy, 30 jan. 1930 (Stichting Jacobus van
Looy, Brievencollectie Jacobus van Looy, ook raadpleegbaar via Geheugen van Nederland).
70 Notulen algemene vergadering De Letterkundige Kring, 6 jan. 1930 (LM sign. P 305 P).
71 Zie over Londen de folder van de PEN-Club Londen, ongedateerd [1921 of 1922] (LM sign.
M 984 P), en Watts (1987), 103-104. Over Wenen: Roček (2000), 41-42 en 52-53.
72 Bulletin de la Fédération Internationale des PEN Clubs, afl. 2 (apr. 1926), 11 (LM sign. M 984
P).
73 Circulaire bestuur De Letterkundige Kring aan de leden, 17 feb. 1926 (LM sign. S 3175 B 1b
en P 305 P).
74 Van Vriesland (1969), 35, herinnert zich de volgende samenspraak: ‘[Boutens:] “Die juffrouw
Sappho is een verrukkelijke juffrouw.” / [Van Vriesland:] “Ja, meneer Boutens.”’ Overigens
publiceerde Boutens in 1923 ook vertalingen van een aantal Oden en fragmenten van Sapfo, in
dit geval de Griekse dichteres.
75 ‘P.E.N.’, in: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 1 nov. 1926.
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76 ‘Thomas Mann bij den Letterkundigen Kring’, in: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 5 mei 1924.
Manns complete speech is afgedrukt als ‘Tischrede in Amsterdam’ in Mann (1960), 352-355
en 1152. Een jaar later, in 1925, hield Mann bij het PEN-centrum in Wenen een toespraak met
een vergelijkbare strekking. Zie Roček (2000), 53.
77 Zie over Manns rede ook Hanssen (1985), 144 (die haar per abuis in 1922 dateert), en verder
over Manns bezoek: Goud (1997b), 21-22 en 24, op welke pagina de opdracht staat afgebeeld.
78 Brief Werumeus Buning aan Dawson Scott, 28 jan. 1924 (HRC).
79 Geyl is in de jaren ‘20 lid geweest van de Engelse PEN-club, maar beëindigde zijn lidmaatschap,
zoals blijkt uit de brief Ould aan Geyl, 29 okt. [1929] (HRC).
80 De avond is hier grotendeels beschreven aan de hand van ‘Boutens te Londen gehuldigd’, in:
Het Vaderland, 6 maart 1924, waaraan ook de citaten ontleend zijn, en van ‘Dr. P.C. Boutens
te Londen’, in: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 6 mrt. 1924. Dit laatste artikel is gebaseerd op
‘Tribute to a Dutch Poet. P.E.N. Club and Mr. Boutens’, in The Times, 5 maart 1924, 12. Boutens'
overtocht was aangekondigd met ‘Dr. P.C. Boutens naar Londen’, in: Nieuwe Rotterdamsche
Courant, 20 feb. 1924, en Het Vaderland, 21 feb. 1924.
81 Afgebeeld bij Goud (1997b), 17. Idem, 19-21, gaat uitvoeriger in op de Londense huldiging
van Boutens. Zie hierover ook De Clerk (1969), 119-120.
82 Geciteerd naar Watts (1987), 127.
83 ‘Herman Robbers te Londen’, in: Den Gulden Winckel, 20 maart 1926, 66-67.
84 Daarmee zal hij niet alleen gedoeld hebben op Robbers' toenaderingspogingen als
tijdschriftredacteur, criticus en redenaar, maar ook op diens inspanningen om een Vlaamse
Vereeniging van Letterkundigen tot stand te brengen. Zie Zernike (1938), 192-193.
85 ‘Herman Robbers in Vlaanderen gevierd’, in: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23 okt. 1928.
Het feest wordt aangekondigd met ‘Herman Robbers. Huldiging in Vlaanderen’, in: Nieuwe
Rotterdamsche Courant, 15 okt. 1928 en met nagenoeg dezelfde tekst, zonder titel, in: Het
Vaderland, 15 okt. 1928.
86 Notulen algemene vergadering PEN-club Nederland, 2 april [1931] (LM sign. P 305 B). Of dit
diner heeft plaatsgevonden, is mij niet bekend.
87 Ze was tevens lid van de Verein Deutscher Schriftsteller, de Author's League of America en de
Mark Twain Society, aldus Nous nous présentons... (zie n. 45). Vgl. ook Van Ammers-Küller
(1930), 389: ‘Ten slotte wil ik hier ook mijn dank betuigen aan Mejuffrouw Rosa Manus, de
voorzitster der Afdeeling Amsterdam van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen,
wier introducties zoovele deuren in Engeland wijd voor mij geopend hebben; en ook aan de
Heer Dennis Bradley, mijn collega van de Engelsche P.E.N. Club, die ik daarvoor groote
erkentelijkheid verschuldigd ben.’
88 ‘Jo van Ammers-Küller te Londen’, in: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 8 apr. 1925. Nagenoeg
letterlijk hetzelfde bericht: ‘Jo van Ammers-Küller’, in: Het Vaderland, 8 apr. 1925.
89 Brief Ould namens PEN Londen aan Mijnssen, 22 okt. 1928 (LM sign. P 305 B 1).
90 ‘Dutch Novellist's Gentle Reproof. A Much-Abused Adjective’, in: The Manchester Guardian,
7 mrt. 1929.
91 ‘Jo van Ammers-Küller. Een Parijsche huldiging’, in: De Indische Courant, 15 mrt. 1930,
waaraan ook de nu volgende gegevens ontleend zijn. Dit verslag is gebaseerd op dat van een
Parijse Handelsblad-correspondent.
92 Greshoff (1930) citeert een ingezonden bericht van Van Ammers-Küller in de Nieuwe
Rotterdamsche Corant, waarin ze deze vertalingen nader aankondigt, en spreekt zijn scepsis
erover uit.
93 ‘Jo van Ammers-Küller. Een Parijsche huldiging’, in: De Indische Courant, 15 mrt. 1930.
94 In de hier behandelde periode: Londen 1923, New York 1924, Parijs 1925, Berlijn 1926, Brussel
1927, Oslo 1928, Wenen 1929, Warschau 1930.
95 Goud (1997a), 353.
96 Over het eerste: brief Werumeus Buning aan Dawson Scott, mei 1923 (HRC).
97 Zie over Heijermans' deelname de brieven van Scott namens bestuur P.E.N. Londen aan ‘Dear
Sir’ [= Heijermans], 1 apr. 1923, van Galsworthy aan Heijermans, 19 april 1923, van Dawson
Scott aan Heijermans, 25 apr. 1923, en van Helen Williams namens Hospitality Committee
PEN Londen, 2 mei 1923, alsmede de telegrammen Galsworthy aan Heijermans, 21 en 28 april
1923 (LM sign. H 1631 B 2). Zie ook Goedkoop (1996), 388-389.
98 Goud (1997b), 20.
99 Over dit congres en de deelname van Fabricius: ‘P.E.N.-clubs’, in Nieuwe Rotterdamsche
Courant, 4 mei 1926; ‘P.E.N.-Clubs’, in: Het Vaderland, 6 mei 1926; ‘P.E.N.’, in: Nieuwe
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Rotterdamsche Courant, 18 mei 1926; Max Osborn, ‘Brieven uit Berlijn’, in: Leeuwarder
Courant, 29 mei 1926; J.P., ‘De P.E.N. Organisatie en haar Congres te Berlijn’, in: Nieuwe
Rotterdamsche Courant, 29 mei 1926. Onder de kop ‘Een internationale vereeniging van auteurs’
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werd uitgenodigd, is onduidelijk; enkele van zijn toneelstukken waren in ieder geval in het
Duits vertaald.
‘Liste des congressistes’ van het 4e congres in Brussel, 19-23 juni 1927 (LM sign. M 984 P).
Op deze lijst van in totaal 160 congresgangers staat het echtpaar Buysse vermeld bij de Belgen.
Op een op het congres gemaakte groepsfoto van negentien deelnemers rond Galsworthy staan
onder anderen Boutens en Robbers (LM sign. G 853 IV 24).
Vaartjes (2010), 309.
Vaartjes (2010), 309-310.
Brief Zalman Rejzin aan Van Ammers-Küller, 28 sept. 1931 (LM sign. P 305 B 1).
Van Lokhorst (1925).
Vgl. bijvoorbeeld ‘P.E.N.’, in: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 18 mei 1926, over het Berlijnse
congres: ‘Op deze bijeenkomst van de P.E.N. clubs mag elke gedelegeerde in zijn eigen taal
het woord voeren. Verschillende gedelegeerden uit de Duitsch-sprekende landen spraken Fransch
of Engelsch ten einde beter door de buitenlanders te kunnen worden verstaan. Op deze
beleefdheid antwoordden daarop eenige buitenlanders door het woord in het Duitsch te voeren.’
Zie over deze kwestie ‘Het P.E.N.-clubcongres te Brussel’, in: Nieuwe Rotterdamsche Courant,
23 juni 1927, en ‘De Pen-clubs te Antwerpen. Het Fransche bedankje aan burgemeester van
Cauwelaert door den heer Cornelis Veth’, in: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 27 juni 1927.
D.J.A.W., ‘Van week tot week’, in: Frisia, 8 juli 1927, spreekt er eveneens schande van.
Van Lokhorst (1925), 124-125.
Hermon Ould, ‘P.E.N. Club Congress in Berlin. A Cordial Welcome’, in: The Manchester
Guardian, 29 mei 1926. Vgl. ‘Extrait de l'allocution prononcée par M. John Galsworthy le 12
Avril 1926 au PEN Club de New York’, in: Bulletin de la Fédération Internationale des PEN
Clubs, afl. 2 (apr. 1926), 4 (LM sign. M 984 P). In deze toespraak onderstreept Galsworthy
o.m. dat de PEN-club er niet is om commerciële belangen, zoals het auteursrecht, te behartigen,
aangezien schrijversvakbonden daar beter voor toegerust zijn.
Roček (2000), 81. Overigens was Galsworthy huiverig toen het onderwerp voor het eerst aan
de orde werd gesteld op het congres in Brussel, omdat het te politiek beladen zou zijn. Zie Ould
(1934): 90-91.
Zie bijvoorbeeld ‘De perswet in Oostenrijk’, in: Het Vaderland, 16 jan. 1930: op grond van een
nieuwe wet, die de Oostenrijkse pers aan banden legt, is de criticus Felix Salten, voorzitter van
de Weense PEN-club, aangeklaagd wegens een negatieve recensie.
‘P.E.N.’, in: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 18 mei 1926.
Roček (2000), 81.
Geciteerd naar ‘Vierde Intern. Congres der P.E.N.-clubs te Brussel’, in: Nieuwe Rotterdamsche
Courant, 21 juni 1927. - Hetzelfde congres sprak de wens uit dat Zuid-Slavië direct zou toetreden
tot de Berner Conventie. Zie ‘Het internationaal Pen-clubcongres’, in: Nieuwe Rotterdamsche
Courant, 22 juni 1927.
Ould, ‘P.E.N. Club Congress in Berlin’ (zie n. 108). - Het Nederlandse centrum had ook zelf
een commissie die zich met vertalingen bezig hield; zie Bulletin de la Fédération Internationals
des PEN Clubs, afl. 2 (apr. 1926), 11 (LM sign. M 984 P).
‘Het internationaal Pen-clubcongres’, in: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 22 juni 1927.
Schotman (1936), 44.
‘Het Internationale P.E.N. Congres te Warschau’, in: Het Vaderland, 26 juni 1930. Vgl. de brief
Ould aan Robbers, 27 nov. 1930 (HRC): ‘your idea of diplomas for translators is a good one’,
een idee waar echter geen geld voor is.
‘Noord- en Zuid-Nederlandsche letterkundigen. De Vereeniging van Letterkundigen’, in: Het
Vaderland, 28 okt. 1930: volgens de Belgische gedelegeerde F. Toussaint van Boelaere zou
men een voorbeeld moeten nemen aan het vertaalbeleid van na de oorlog ontstane staten als
Tsjecho-Slowakije en Polen.
In Nous nous présentons... (zie n. 45) staan als vertaalde auteurs vermeld: Jo van Ammers-Küller,
Henri van Booven, Christine Doorman, Jan Feith, A.C. Josephus Jitta en Johan Schotman. Als
vertalende auteurs worden hier genoemd: P.C. Boutens, Henri Dekking, N.A. Donkersloot,
Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe, Willem Kloos, Fenna de Meyier, H. Moulijn-Haitsma Mulier,
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Martinus Nijhoff, Herman Poort, Johan Schotman, Nico van Suchtelen en Victor E. van
Vriesland.
‘Een prijs van de Poolse PEN-club’, in: Het Vaderland, 26 mrt. 1929, hetzelfde bericht als
‘Vertalen. Een prijs van de Poolse Pen-Club’, in: Nieuwe Rotterdamsche Curant, 27 mrt. 1929;
Ould, ‘P.E.N. Congress in Poland’ (zie n. 24); Notulen algemene vergadering PEN Nederland,
3 jan. [1931] (LM sign. P 305 P).
Zie een titelloos berichtje in Het Vaderland, 6 juni 1928, en Ould, ‘P.E.N. Congress in Poland’
(zie n. 24).
Zie over het Belgische centrum: Verbruggen (2009), 93-94, alsmede diens bijdrage en die van
Hans Vandevoorde elders in dit nummer.
Brief Schepp aan Dawson Scott, 29 mrt. 1927 (HRC).
Zoals blijkt uit de aan Mijnssen geadresseerde circulaire van Van Ammers-Küller en Boutens
namens De Letterkundige Kring, 3 feb. 1930 (LM sign. P 305 B 1), en de brief van secretaresse
F. Ricardo aan Mijnssen namens De Letterkundige Kring, 12 feb. 1930 (LM sign. P 305 B 1).
Zie over dit Amsterdams-Haagse congres het artikel van Gillis Dorleijn & Sandra van Voorst
elders in dit nummer. - Ik dank Gillis Dorleijn, Hans Vandevoorde, Christophe Verbruggen en
Sandra van Voorst voor hun commentaar op een eerdere versie van dit artikel.
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Voorzichtige professionalisering en schoorvoetend intellectueel
engagement.
PEN Nederland in de jaren dertig
Gillis Dorleijn (Rijksuniversiteit Groningen)
Sandra van Voorst (Rijksuniversiteit Groningen)
Abstract
PEN Nederland, the Dutch PEN Club, was set up at a time when the field
of literature in the Netherlands was gaining greater structure: authors'
associations were being formed, which can be seen as a sign of cautious
professionalisation, and all sorts of processes of distinction were appearing.
In this regard, PEN Nederland can be considered a civil society in which
people unite voluntarily around shared interests, aims and values that take
shape within a specific organisational structure, but who also want to
distinguish themselves from ‘lesser’ writers: participation in PEN was
only possible by nomination and a ballot. The main aim was to create a
group of distinguished ladies and gentlemen who were sufficiently
representative to receive and address foreign guests.
In the thirties, practical, material and immaterial values turned out to be
closely interwoven at PEN Nederland. This is evident from the actions it
undertook in the area of translation. It's true that it was material concerns
that were most important here - the aim was to increase the quality of
translations - but the practical considerations were legitimised by an ideal:
the quality of the Dutch literary heritage in an international context.
Personal connections and shared interests also took shape between PEN
Nederland and the Vereeniging Nederlandsche Vertalingen (VNV) (Dutch
Translation Association), which was founded in 1932. It was mainly Johan
Schotman, a member of the board of both PEN and the VNV, who
repeatedly succeeded in getting the translation issue onto the agenda,
despite all sorts of opposition, and this in the context of PEN international
too. At an international PEN congress in 1935, for instance, Marinetti, the
representative from the Italian PEN centre, took over Schotman's initiative
in favour of an international translation policy and tried to suit it to his
own nationalist ends. At the end of the thirties,
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translation issues were pushed aside by the political discussions that started
to monopolise discussions.
Politically speaking, PEN Nederland, just like PEN International for that
matter, was caught in a fundamentally ambivalent position. The basis of
this was a matter of deontology: a code of behaviour, a collection of
standards and rules of conduct that formed the guidelines for action and
which had both practical and idealistic aspects. In the first half of the
twentieth century, writers and other intellectuals developed a deontology
against political meddling by governments, but at the same time felt called
to become involved in social issues on the basis of this independent position
(or their claim to it). The ‘true’ writers felt a form of responsibility. In
their own view, they engaged in politics without engaging in politics,
because they acted on the basis of their own set of immaterial, independent
intellectual values. The claim to independence, to sole rights to intellectual
values, and to universal authority, of course also implied a form of
distinction. This makes it immediately clear that this deontology had a
complicated and even paradoxical logic.
In the years to come, this claim to independent intellectual leadership,
which needs pay no heed to modern socio-economic developments, which
surpasses politics in directorial power and which is an essential ingredient
of the deontology of the modern author, came under repeated pressure,
both nationally and internationally. However, PEN again and again fell
back on its original intellectual outlook, although in time this deontology
came to be formulated differently and adapted to new circumstances in
negotiation with other spokespeople in the literary field such as Menno
ter Braak and E. du Perron, who after all wanted to defend the same claim
to independent authorship.
PEN Nederland adopted a very detached position in the national and
international debates on this that constantly flared up. Politics was to be
avoided at all times. We see this attitude in the question of whether PEN
Nederland should participate in an international PEN initiative to give
talks on Berlin Radio (1932), in the case of the German writer Heinz
Liepmann, who was prosecuted in the Netherlands (1934), in the action
linked to the murder of García Torca (1936) and in a protest to be made
to Franco regarding the imprisonment of Arthur Koestler (1937). The aim
was always to remain detached from political differences and political
propaganda, while at the same time standing up for the intellectuals who
were silenced, imprisoned or executed by their governments as political
or religious opponents.
In the thirties, the international PEN congresses were also the stage on
which political action and attempts to avoid politics were the order of the
day. In the final instance, the PEN notion of using international contacts
between intellectuals as an instrument by which to work for their safety
did imply taking up a particular political position. Ultimately, to react to
political issues - such as the imprisonment of an author - on the basis of
an independent intellectual position was a political act. Nevertheless, the
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idea that PEN served a purpose that transcended politics remained alive
throughout the decade.
PEN Nederland followed this course quite consistently: in principle no
politics, but action was permitted if the personal rights of a writer were
obviously being violated. This embodied PEN's deontology. The tendency
was to avoid all action that might be given a political interpretation, but
when push comes to shove, one
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is ready, on balance, to undertake action of cautious engagement. Its
justification is not political, but a higher, intellectual one. The ‘intellectual
nobility’ that characterises artisthood and the higher unanimity that guides
the action are considered of paramount importance.
When the Second World War broke out, PEN Nederland had to make its
voice heard, having been urged to do so by a circular from the International
PEN Club in England. Here too, such notions as mind and responsibility
were the relevant points in defining the position to be taken. The war put
the members of PEN under pressure to preserve international solidarity.
PEN Nederland opened its meeting on the war that had broken out with a
word from the chairman ‘on the necessity, especially in times of war, to
honour the intellectual significance of an association such as PEN’. A
reaction was ultimately drawn up in which the writers were summoned to
resist the dangerous forces the war unleashed, but only ‘by means of their
work’.
In de jaren dertig is de PEN-club Nederland gegroeid. In 1930 werd het Internationale
PEN-congres voorbereid dat in 1931 in Den Haag zou worden gehouden en daartoe
werd de club, om meer volume te verkrijgen, uitgebreid.1 Er ontstond daardoor echter
een probleem: PEN Nederland werd minder exclusief, althans mede-oprichter van
de Nederlandse PEN en bestuurslid Herman Robbers, voelde dat zo. In een brief aan
PEN-secretaris Herman Salomonson gaat Robbers op dit probleem in. PEN-club
Nederland was ontstaan uit de Letterkundige Kring, een initiatief van enkele leden
van de Vereeniging van Letterkundigen (VvL), als een soort Auslese, een selectief
gezelschap dat ‘representatief’ genoeg was om bijvoorbeeld ‘buitenlandsche
schrijvers’ te ontvangen, toe te spreken en te huldigen. Leden van de Letterkundige
kring moesten ‘vriendelijke en gedistingueerde heeren en dames’ zijn.
VvL-lidmaatschap was daarvoor geen garantie, want ‘ieder schrijvend mensch kan
daar lid worden’, dus ook degenen die minder ‘gedistingueerd’ waren.2
Een ander, in Robbers' ogen ernstiger, probleem was dat de groei van PEN de
Vereeniging van Letterkundigen schaadde, de schrijversvakbond die mede door hem
in 1905 was opgericht.3 Begin twintigste eeuw was voor de schrijvers ‘de toestand
hier te lande nog zeer bedroevend, ik bedoel nu vooral economisch’, schrijft Robbers
aan Salomonson. De ‘nuttigheidsvereeniging’ had echter al snel enkele belangrijke
doelen bereikt om in die belabberde situatie verbetering te brengen. Trots somt hij
vijf wapenfeiten op: een ‘enorm verbeterde auteurswet’, aansluiting bij de Berner
Conventie, ‘dus internationale bescherming’, instelling van een ‘ondersteuningsfonds
[...] zonder eenig gebedel bij rijke menschen’, de oprichting van ‘een Bureau voor
Auteursrecht’ en ‘modellen van uitgaafcontract’. Een letterkundige kon voor een
contributie van vijftien gulden - in die tijd overigens geen gering bedrag - lid worden
en in de ogen van Robbers was het ‘de plicht [...] van iederen nederl. schrijver’ lid
te zijn. Wat was nu het probleem? De Nederlandse PEN-club had met het oog op het
Haagse congres aan ledenwerving gedaan, in het bijzonder onder een select groepje
VvL-ers, dat na ballotage werd toegelaten. Vele
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uitverkorenen vertoonden toen opeens ongewenst gedrag: VvL-leden die als PEN-lid
werden toegelaten, voor een contributie van vijf gulden, bedankten voor de VvL,
want de PEN was immers ‘goedkooper’ en bracht meer ‘gezelligheid’. Robbers was
zeer verontwaardigd over deze ontwikkeling: dat de VvL die zoveel voor de
verbetering van de maatschappelijke en economische omstandigheden van de
schrijvers had gedaan moest ‘lijden [...] onder een gezelligheids- en representatie-club
als de P.E.N. is, kan ik niet aanvaarden!’.4
Robbers' brief illustreert twee aspecten van de literaire wereld in de eerste helft
van de twintigste eeuw: professionaliseringstendensen van het schrijverschap, zich
uitend in concrete maatregelen, en een distinctieproces. Het eerste was overigens
sterk verweven met het tweede: de professionele organisatie vormde de basis waaruit
een select gezelschap werd gerecruteerd. Die professionaliseringstendensen rond het
schrijverschap, die uiteraard in de context van de algemene institutionalisering,
differentiëring en nadere structurering van het literaire veld in Nederland moeten
worden bezien,5 uitten zich onder meer in pogingen praktische, concrete regelingen
te treffen die het schrijverschap materieel faciliteren. Robbers laat geen enkel
misverstand bestaan over het belang van die strijd voor de materiële positie van
auteurs. Die is fundamenteel. Maar op die fundamenten speelde zich een andere strijd
af: de strijd om literaire standing, die in allerlei distinctieprocessen tot uiting kwam,
onder meer in en via de Letterkundige Kring.6
Ondanks haar exclusieve karakter was ook de PEN, zowel in internationaal als
nationaal verband, een organisatie die zich steeds meer voor praktische kwesties
inzette. Zo meldde PEN Nederland halverwege de jaren dertig aan het Executive
Committee in London, in aansluiting bij wat er internationaal leefde, dat op de
internationale congressen geen politieke issues centraal zouden moeten staan maar
‘essential and practical problems’, die juist zouden kunnen worden opgelost door
‘international coöperation’: ‘f.i. questions of royalties, of copyright, of translation,
of interchange of thought, of interchange of speakers, visite of members from one
P.E.N.Centre to those near to it, mutual information about folklore and literary history
a.s.o.’.7 Het betrof hier dus deels kwesties die van een zelfde orde zijn als die welke
Robbers aanwees als materiële kerndoelen van de VvL. Maar dit soort praktische,
materiële zaken hadden, zeker waar het vertalingen betrof, eveneens een ideële kant,
zoals ‘literaire kwaliteit’ (die alleen in een goede vertaling tot zijn recht kwam) en
‘nationale representativiteit’ (die gediend werd door de eigen cultuur in perfecte
vertalingen internationaal te presenteren). Immateriële, ideële waarden en praktische
materiële zaken zijn in andere woorden nauw met elkaar verweven.8
Die verwevenheid van het praktische en immateriële is een kenmerk van een type
organisatie die politicologen en historici een civil society noemen. PEN zou als zo'n
civil society kunnen worden opgevat,9 een organisatie waarin personen zich vrijwillig
verenigen rond ‘shared interests, purposes and values’.10 Die waarden krijgen vorm
binnen een ‘organizational structure’, met allerlei praktische aspecten als statuten,
contributie en vergaderregels, en voorts zijn er behalve waarden ook
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de ‘interests’ die niet zelden materieel van aard zijn, maar tegelijk met ideële
doeleinden verbonden zijn. Een vertalershonorarium bijvoorbeeld spekt niet alleen
de portemonnee van de vertaler maar bevordert ook de cultuur van een land omdat
er hoogwaardige vertalingen mee op de markt kunnen komen. De verwevenheid van
het materiële en het ideële komt uiteindelijk ook tot uiting in iets als cultuurbeleid.
Om die gedeelde waarden en normen aan te duiden is een notie die Gisèle Sapiro
enigszins en passant gebruikt nuttig: deontologie. Zij formuleert die, in het spoor
van onder meer Christophe Charle, nadrukkelijk in de context van een nieuwe visie
op het professionele schrijverschap en de status van de schrijver-intellectueel als
autonome actor.11 Het begrip deontologie richt, anders dan bijvoorbeeld de notie
literatuuropvatting, de focus specifiek op een gedragscode, op normen en
gedragsregels die de leidraad vormen voor het handelen van een bepaalde groep,
bijvoorbeeld een beroepsgroep, op eisen die heel concreet maar toch in ideële zin
voor actoren binnen een bepaald groep geldig worden geacht.
Zoals onder meer door Sapiro wordt betoogd zijn er aan het moderne auteurschap
dat rond 1900 begint te ontstaan, bepaalde professionaliseringstendenties waar te
nemen, zowel in materiële (regelingen) als immateriële zin (deontologie). In Frankrijk
ontstaat, stelt zij met Charle,12 de moderne intellectueel als een gestalte wiens profiel
gebaseerd is op de ethische grondregel in alles de waarheid te zeggen. Dit principe
maakte deel uit van een deontologie waarin het zeggen van de waarheid en oprechtheid
even belangrijk waren als belangeloosheid en schoonheid.13 Artistieke autonomie,
het l'art pour l'art, was dus niet strijdig met deze ethische principes maar maakte
deel uit van een autonome deontologie en die, zegt Sapiro, ‘formed the basis of
political commitment of writers willing to defend literary autonomy’.14 Schrijvers en
andere intellectuelen ontwikkelden hun deontologie contra politieke inmenging van
overheden, maar voelden zich tegelijkertijd geroepen op basis van die autonome
positie (of een claim daarop) zich in maatschappelijke kwesties te mengen. De ‘ware’
schrijvers voelden een vorm van responsabilité.15 Zij deden, in eigen ogen, aan politiek
zonder aan politiek te doen, want zij handelden vanuit een eigen set van immateriële,
autonome geestelijke waarden. Die claim op autonomie en op het alleenrecht op
geestelijke waarden - die ook een claim op universele autoriteit was -, houdt een
vorm van distinctie in.16 Het is met dat al duidelijk dat deze deontologie een
gecompliceerde en zelfs paradoxale logica kent.
In dit artikel bespreken we de houding die PEN Nederland in de jaren dertig innam
tegenover deze sterk met elkaar verbonden materiële en immateriële kwesties. Eerst
volgen we de acties die de PEN onderneemt op het gebied van vertalingen. Daarin
overweegt het materiële, maar onder de praktische regelingen ligt een ideële
legitimatie. Daarna gaan we in op de wijze waarop de PEN zijn houding probeert te
bepalen in politiek-roerige tijden, toen de eigen deontologie sterk onder druk kwam
te staan, maar toch leidraad bleef voor het handelen. In een slotparagraaf richten we
nog kort het licht op het begin van het denken over
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cultuurbeleid in Nederland waarin ook de PEN een rolletje speelt en, belangrijker,
waarin waarden en concrete maatregelen (geldelijke ondersteuning) evident in elkaars
verlengde liggen.

1. ‘De wantoestanden op vertaalgebied’
De PEN was als internationale vereniging van nationale centra een natuurlijk podium
waarop de vertaalproblematiek aan de orde kon komen. Op de congressen sprak men
elkaar toe en ieder bracht daarbij vanzelfsprekend de eigen literatuur in beeld. Zo
had Top Naeff op het congres van Warschau (1930) een causerie over de Nederlandse
literatuur gehouden.17 Maar de meeste producten van al die literaturen konden door
het merendeel van de aanwezigen niet gelezen worden. Op hetzelfde congres werd
dan ook over ‘vertaalbelangen’ gesproken (hetgeen Naeff zelf overigens maar matig
interesseerde - zij prefereerde de gezelligheid van de after hours).18
De vertaalproblematiek was natuurlijk niet nieuw. In 1927 stelde het Institut
International de Coopération Intellectuelle van de Volkenbond een comité in van
deskundigen dat onder leiding van Paul Valéry een ‘georganiseerde strijd’ moest
aanbinden ‘tegen de wantoestanden op vertaalgebied’.19 Ook verscheen in hetzelfde
jaar het vertaalprobleem op de agenda van het PEN-congres in Brussel. Er werd een
voorstel gedaan om een comité te vormen met vertegenwoordigers van verschillende
nationaliteiten, maar het vraagstuk bleek nog te weinig voorbereid en werd
aangehouden.
Op nationaal niveau werden er echter wel enige initiatieven genomen om de
toestand van vertalers en vertalingen te verbeteren. In sommige landen hoopte men
dat het instellen van prijzen kwaliteitsbevorderend zou werken. In Polen reikte het
PEN-centrum prijzen uit aan de beste vertalingen, in Frankrijk kwam een vergelijkbaar
initiatief van de Académie française.20 Daarnaast riepen de grote Franse uitgevers
een Directie voor Vertalingen in het leven waaraan iedere vertaling voorgelegd moest
worden. In Engeland opereerde het Translators Guild, een samenwerking van uitgevers
en vertalers. In Nederland wilden de uitgevers zich juist niet committeren. Johan
Schotman, lid van de PEN, maar ook voorman van een in 1931 opgericht ‘voorlopig
comité van actie tegen minderwaardige vertalingen’ en later de voorzitter van de
Vereeniging Nederlandsche Vertalingen, concludeerde uiteindelijk berustend: de
Nederlandse uitgevers zijn ‘te zeer belanghebbend en kunnen zich, de een om den
ander, vermoedelijk ook niet aan een program binden’.21
In 1932 verscheen de eerste Index Translationem, opgesteld door het Institut
International de Coopération Intellectuelle. Hierover merkte Schotman echter
geringschattend op dat het IICI slechts een bibliografisch orgaan was: ‘Van een
georganiseerde strijd tegen minderwaardige vertalingen is hierbij nog geen sprake,
het betreft slechts vraagstukken van de vertaalmarkt.’22 Er werd dus een principieel
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onderscheid gemaakt tussen het immateriële streven naar betere vertalingen van
letterkundig en cultureel hoogstaand werk waaruit dan de ideële strijd tegen slechte
vertalingen voortvloeide en de meer praktische, concrete, materiële
professionaliseringskwesties als vertaalrechten, standaardcontracten en honoraria
die onder de noemer ‘vertaalmarkt’ gevat kunnen worden.

PEN Nederland en het vertaalprobleem
PEN Nederland stelde zich met betrekking tot de ideële en materiële vertaalkwesties
aanvankelijk nogal terughoudend op. Toen in 1931 vanuit PEN International gevraagd
werd werken in te zenden voor een internationale PEN-prijs, wilde het bestuur eerst
niet mee doen, vanwege de kosten. De vereniging zou niet genoeg middelen hebben
om een werk te laten vertalen en het vervolgens te laten ‘multipliceren in 40
exemplaren’. Bovendien had het bestuur niet veel vertrouwen in de nieuw ingestelde
prijs; het meende dat het nog ‘lange jaren zal duren’ voor de prijs voor het eerst zou
worden toegekend. Marie van Zeggelen en Naeff vonden echter dat PEN Nederland
wél moest meedingen, om de Nederlandse literatuur in het buitenland onder de
aandacht te brengen. Er werd een commissie ingesteld om een uitmuntend
bellettristisch werk te kiezen, want ‘het geldt daarbij niet de keuze van een boek van
een lid der Club, doch het boek, dat door een comité als het meest geschikt wordt
aangewezen.’23 Dit comité verloor zich in veel gesteggel en ingewikkelde stemrondes,
maar uiteindelijk prevaleerden toch de financiële overwegingen: omdat Meulenhoff
op zijn kosten de roman Het Fregatschip Johanna Maria van Arthur van Schendel
in het Fransch had laten vertalen, werd deze roman uitverkoren om in te zenden voor
de internationale PEN-prijs.24 De prijs werd overigens helemaal niet uitgereikt
vanwege het teleurstellende aantal inzendingen - naast Nederland slechts drie en wel
‘Fransch-België, Hongarije en Joego Slavië’.25
In maart 1932 liet een andere literaire organisatie, de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde, weten zich te willen gaan bezighouden met ‘het vertalen
van Nederlandsche litteratuur in vreemde talen’. Dat is te zeggen: men wilde ‘pogen
dit te bevorderen’ en informeerde wat daar al aan gedaan werd door de PEN-club.26
De secretaris van het bestuur, Jo van Ammers-Küller, antwoordde per omgaande
onomwonden: ‘de P.E.N.Club kan in zake vertalingen niets doen, daar zij absoluut
niet over fondsen beschikt. Wel echter bestaan er in vele landen lijsten van goede
vertalers, die door de daar bestaande PEN-clubs zijn aangelegd en worden
gecontroleerd.’27 Opvallend is dat niet gerept wordt van ‘het voorlopige comité van
actie tegen minderwaardige vertalingen’, dat zoals gezegd in 1931 door PEN-lid
Schotman werd opgericht. Men bezag de vraag van de Maatschappij kennelijk als
een zuiver materiële aangelegenheid.
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Internationaal PEN-Vertalingencomité
Terwijl een internationaal PEN-vertalingencomité nog maar moeilijk van de grond
leek te komen, werd in Nederland in 1932 wel de al eerder genoemde Vereeniging
Nederlandsche Vertalingen opgericht. Schotman werd voorzitter en in het bestuur
namen de PEN-leden plaats die al eerder in het voorlopige actiecomité hadden gezeten:
Anthonie Donker, M.J. Premsela, Victor van Vriesland en Constant van Wessem.
De VNV had om het peil van de Nederlandse vertalingen te verhogen ‘twee wapenen
die bruikbaar waren gebleken’.28 Het eerste wapen was ‘het bewerken van de openbare
meening: het kweeken van een communis opinio’ en ‘het debiet van slechte
vertalingen aldus zoodanig in gevaar te brengen, dat een slechte vertaling voor den
betrokken uitgever een nadeelig saldo beteekent’.29 Een ideële actie dus. Het tweede
wapen betrof de organisatie en daardoor controle over de vertaalaangelegenheden:
‘het in stand-houden van een archief, bevattende gegevens betreffende vertalers,
uitgevers, vertalingen en bevoegde beoordeelaars’.30 Deze gegevens zouden volkomen
objectief verzameld moeten worden, dat wil zeggen onder vermelding van alle minen pluspunten betreffende vertalers en vertalingen, en alles zou gratis voor iedereen
ter beschikking moeten staan. Om aan de behoefte aan deskundige voorlichting
tegemoet te komen werd daarnaast een Adviesbureau ingesteld waar men - tegen
betaling - manuscripten en vertalingen aan deskundigen ter beoordeling kon
voorleggen.31
De organisatie en werking van de VNV diende in 1934 op het internationale
PEN-congres van Edinburgh als voorbeeld voor een in te stellen Internationaal Comité
voor Vertalingen. Naast de gebruikelijke politieke kwesties stond ook de
vertaalproblematiek op de agenda. Voorzitter H.G. Wells had de kwestie te belangrijk
bevonden om onvoorbereid te behandelen en had een voorbespreking belegd.
Schotman mocht daar namens PEN Nederland het onderwerp inleiden en vertelde
over de ervaringen met de VNV en haar werkwijze die als ‘eenigjuiste en mogelijke
werd gevolgd’. De reacties waren bemoedigend: ‘Het was of ik een lont had
aangestoken. Van alle kanten uitte men klachten en gedurende anderhalf uur volgden
de levendigste discussies.’32
Op de derde dag mocht Schotman vervolgens ook het woord voeren ten overstaan
van het hele congres. Hij hield een gloedvol betoog over de betekenis van de PEN
als de organisatie bij uitstek voor een vertaalbeleid: ‘Daar de PENclub de eenige
actieve en meest verbreide internationale vereeniging van schrijvers is, en nu over
de geheele wereld ruim 4000 leden telt, spreekt het vanzelf, dat internationale
organisatie van den vertaalstrijd het best van haar kan uitgaan.’33
Zijn interventie impliceerde overigens niet dat alle vertaalstrijd en activiteiten op
vertaalgebied vanuit PEN International gevoerd moesten worden. In de motie die
Schotman na zijn optreden indiende werd een onafhankelijke vereniging ‘ter
bestrijding van slechte cultureele vertalingen’ voorgesteld, die ‘het vraagstuk zal
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aanpakken al naar voor elk land het beste is’. De strijd tegen slechte vertalingen was
groter dan PEN ‘omdat niet alleen tegen knoeiwerk in letterkundige producten, maar
ook op ander gebied (alle cultureel belangrijke boeken) tegen vertaalnarigheid wordt
te velde getrokken.’34 Daarom had PEN Nederland zich volgens Schotman dus ook
‘niet verwaardigd [...] aan de actie mee te doen’.35 Wel moesten er binnen zo'n
vertaalvereniging tenminste vier van de zeven bestuursleden lid van de PEN zijn en
moest naar elk PEN-congres een van deze vier afgevaardigd worden. De
afgevaardigden samen vormden dan een Internationaal Comité voor Vertalingen, dat
ook samen moest werken met het IICI.

De ‘vertaalcoup’ van Marinetti
Op het congres in Barcelona (1935) probeerde men ‘de organisatorische
voorbereidingen tot een internationaal geheel van actieve vereenigingen weer te
berde te brengen’. Dit mislukte doordat Schotman het congres niet kon bijwonen en
een van de Nederlandse afgevaardigden, Johan Koning, de betreffende stukken door
een misverstand aan de Italiaanse afgevaardigde F.T. Marinetti had gegeven.36 Toen
had deze de vertaalkwestie aan de orde gesteld, ‘in een gloeiende redevoering, waar
hij nu eenmaal Marinetti voor is’.37 Hij had echter de aandacht voor de wantoestanden
op vertaalgebied in het algemeen subtiel weten te verleggen naar het probleem dat
er zo weinig werd vertaald uit het Italiaans. Er moest een internationaal vertaalbureau
komen, maar dus voor meer vertalingen - vooral natuurlijk uit het Italiaans. Schotman
stelde later misnoegd vast dat Marinetti het initiatief had gekaapt: ‘ten gevolge van
een niet uiteenhouden der beide beginselen: minderwaardig vertaalwerk en
internationale vertaalmarkt, valt de regeling der internationale vertaalkwestie in
handen van den Italiaanse gedelegeerde Marinetti die er een bureau voor Italiaanse
vertalingen van wil maken.’38
Op de algemene ledenvergadering van PEN Nederland, in oktober 1935, werd
over deze ‘vertaalcoup’ van Marinetti nagepraat. Schotman bracht daarbij de motie
van Edinburgh in herinnering die erin voorzag dat vier leden van elk PEN-centrum
een nationaal vertalingcomité zouden vormen. Besloten werd van de vier leden van
dit comité (Van Wessem, Donker, Van Vriesland en Schotman) altijd minimaal één
naar de PEN-congressen af te vaardigen om toekomstige vertaalcoups zoals door
Marinetti te voorkomen.39 Hiermee kreeg een vertaalbeleid eindelijk een vaste plaats
binnen PEN Nederland.
In dezelfde algemene ledenvergadering werd besloten Schotman af te vaardigen
naar de vergadering van The International Executive Committee, op 4 en 5 november
in Londen, omdat hij ‘een bizondere studie gemaakt heeft over vertalingen en daarover
reeds op het algemene Congres in Schotland zijn meeningen had geuit - Edinburgh.’40
Schotman slaagde er daar in, mede omdat hij, vanwege de onverwachte afwezigheid
van voorzitter H.G. Wells, als waarnemend voorzitter werd aangewezen, de leiding
over de vertaalproblematiek terug te krijgen. Er zou
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een rondzendbrief naar alle centra worden gezonden met een overzicht van wat er
tot dusver tegen slechte vertalingen in Europa was gedaan, een ‘opsomming der
wantoestanden’ en de werkwijze van de VNV als voorbeeld voor de in andere landen
op te richten vertaalcentra.41 En er werd haast gemaakt met de oprichting van het
Internationale Comité voor Vertalingen. Aangewezen werden: ‘voor Engeland Hermon
Ould, Gen. Secretary to the P.E.N., voor Vlaanderen professor Franz de Backer, voor
Nederland Johan Schotman, voor Finland H. Krohn, voor Polen Madlle Aniela
Zagorska en voor Zweden Carl Björkman.’42
In de jaren daarna werd de strijd tegen ‘de wantoestanden op het gebied der
vertalingen’ echter naar de achtergrond gedrongen door de zich opdringende politieke
kwesties op de PEN-congressen. Op het congres in Buenos Aires van 1936 werden
de ‘questie der vertalingen’ en de discussie over de oprichting van een internationaal
tijdschrift verdaagd.43 Ook op het congres in Parijs, in 1937, werd niet meer gesproken
over het vertaalprobleem.44 Internationaal had men het te druk met de politieke
ontwikkelingen, en zo ook binnen PEN Nederland.

2. Politiek en geestelijke waarden
Op het internationale PEN-congres van 1931, dat in Den Haag en Amsterdam werd
gehouden, prees de voorzitter van PEN International, John Galsworthy, zich gelukkig
‘in this very great little country’ te zijn, omdat in een tijd van globalisering, waarin
alles gericht was op ‘standardization and the levelling of forms’, ‘Holland’ zijn eigen
karakter en waardigheid had weten te behouden.45 Het congres duurde van 21 tot 26
juni. Op 22 juni vond de officiële opening plaats, in de Ridderzaal, in aanwezigheid
van de minister-president, en daarna waren er tal van bijeenkomsten en vooral ook
uitjes voorzien: een bezoek aan Delft, een rondvaart in Rotterdam, een bezichtiging
van het Mauritshuis en het Gemeentemuseum, de Amsterdamse grachten, de Jordaan,
het Rijksmuseum, maar ook de nieuwe architectuur van de Stadionbuurt en een
vaartocht over de Zuiderzee waarbij Enkhuizen en Marken werden aangedaan.46
Nederlands toeristische attracties kregen alle aandacht. Dat de PEN wel een literair
reisgezelschap werd genoemd is daarom te begrijpen. Onder de 355 gedelegeerden
uit ruim dertig verschillende landen bevonden zich grote namen van toen als Thomas
Mann, Georg Hermann Bochardt, Kurt Schwitters, Herwarth Walden, Rebecca West,
Jakob Wassermann, Felix Salten, veel Belgen (onder wie August Vermeylen en
Gerard Walschap compareerden, maar ook de Nederlander Jan Greshoff, die toen in
Brussel woonde), en voorts Herbert Grierson, Georges Duhamel, Jules Romains,
Karel Čapek en vele anderen.47
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Das internationale Reich des Geistes
Het congres verliep vredig - het zou het laatste congres zijn in de jaren dertig waarvan
dat gezegd kon worden - en in de speeches voerde de gedachte van vrede en
verbroedering de boventoon. De PEN werd immers behalve een reisbureau voor
schrijvers ook een soort ‘Miniatuur Volkenbond’ genoemd48 - naar de echte
Volkenbond die in 1919 was opgericht ten einde de vrede tussen de naties na
Wereldoorlog I te bewaken. Galsworthy beklemtoonde in zijn toespraak nog eens
dat de liefde voor de eigen natie de basis vormde waarop de PEN wenste ‘the ideal
of international friendliness’ te bereiken.49 Ook congresvoorzitter Boutens ging in
zijn openingsrede op dit ideaal in. Hij maakte dat streven onderdeel van de eigen
taak van de schrijver, van een deontologie waarvan het geestelijke sterk werd
beklemtoond, die daarmee haaks stond op verwerpelijke verschijnselen van de
moderniteit en de relevantie en effectiviteit van de politiek verre oversteeg.
Schamper meldde Boutens dat enkele weken geleden een vooraanstaande Fransman
hem had gezegd dat de PEN passé was en dat nu de tijd was aangebroken voor een
soort vakbonden die concrete maatregelen bepleitten. Maar zo zat het niet, betoogde
Boutens, want de PEN had een geestelijk doel en de ware schrijvers waren ‘Kinder
und Diener des Geistes’, hadden zich ‘zum Religion der Schönheit bekannt’ en waren
autonoom ten opzichte van praktische en politieke eisen: de literatuur liet zich ‘nicht
so einfach binden und fesseln’. In een in die tijd courant antimoderniteitsdiscours50
zette Boutens de geestelijke activiteit af tegen tendensen van de moderne wereld als
mechanisering - die de ambachtsman had doen verdwijnen -, rationalisering en
nivellering. Ook de moderne politiek moest het ontgelden. Die modderde maar voort
en was niet in staat geweest de voorwaarden voor internationale vrede te scheppen.
Tegelijkertijd hield Boutens de toehoorders voor dat het geestelijk dienaarschap een
verplichting inhield: ‘Wir gehören zu denen deren Pflichten grösser sind als ihre
Rechte’, een verplichting, een ‘unendliche Aufgabe’, om bewust naar ‘Frieden’ te
streven en daarvoor ‘unsre gesammte Kräfte und das Leben sogar einzusetzen’, een
taak die ‘die Kräfte der immer tatigen Politiker’ verre te boven ging.
Net als Galsworthy hanteerde Boutens bij dat alles een gemengd
nationalistisch-internationalistische argumentatie. Het schrijversberoep, aldus Boutens,
is als geen ander tegelijk internationaal en nationaal georiënteerd. Schrijvers hebben
deel aan een bovennationaal geestelijk erfgoed dat allen ‘gemeinsam’ is, maar zij
drukken het beste hiervan op nationaal niveau uit, voor eigen volk en in de eigen
taal. Oprecht internationalisme - wat dus iets anders is als het cosmopolitisme dat
geen nationale wortels heeft - kan alleen ‘zwischen gleichgeltenden Nationalitäten’
ontstaan en alleen in die vorm ‘der Welt ein Beispiel wie keines’ zijn. Dan pas kan
‘das internationale Reich des Geistes und der Schönheit’ vorm krijgen.51
Deze claim op autonoom geestelijk leiderschap dat zich niets aan moderne
sociaal-economische ontwikkelingen gelegen hoefde te laten liggen, dat de politiek
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in richtinggevende kracht overtrof en dat een essentieel bestanddeel uitmaakte van
de deontologie van de moderne auteur, kwam in de volgende jaren telkens onder
druk te staan, zowel nationaal als internationaal. Maar steeds opnieuw greep de PEN
terug op haar oorspronkelijke geestelijke opvatting, al werd die deontologie op den
duur wel anders geformuleerd en in onderhandeling met andere woordvoerders in
het literaire veld, die immers dezelfde claim op autonoom schrijverschap wilden
verdedigen, aangepast aan nieuwe omstandigheden.

L'Esprit versus politieke hartstochten
Het waren in de eerste plaats kwesties die een politiek tintje konden krijgen die PEN
Nederland op afstand wilde houden, want politiek stond haaks op de geestelijke
principes. Zo was daar het initiatief, waartoe op het Haagse congres was besloten,
om de PEN internationaal te activeren en zichtbaarder te maken door middel van
redevoeringen van schrijvers die via de ‘Weltxundfunk’ een breed publiek zouden
moeten bereiken. De P.E.N.-Club Deutsche Gruppe gaf begin 1932 deze actie gestalte,
vond de Berliner Rundfunk bereid de logistiek te verzorgen, bedacht het onderwerp
- ‘Schriftsteller betrachten Europa’ - en nodigde de nationale clubs uit medewerking
te verlenen.52 Ruim een maand later had PEN Nederland nog niet gereageerd en pas
na een aanmaning door de Duitsers,53 die meldden dat de uitzending was gepland op
22 april, zond het bestuur een circulaire naar de leden om te vragen wie er
belangstelling voor had54 en benaderde het onder anderen ook P.H. Ritter Jr., de
criticus die bekend was om zijn wekelijkse literaire radiopraatjes.55 Op de algemene
ledenvergadering bleek er echter weinig animo te bestaan naar Berlijn te gaan en
was er ook discussie of de vrees dat ‘het onderwerp “Schriftsteller betrachten Europa”
aanleiding zou geven tot politieke discussies’56 gerechtvaardigd was. Men vond
uiteindelijk van wel en besloot niet mee te doen,57 waarvan Duitsland in kennis werd
gesteld: er was te weinig voorbereidingstijd geweest, maar de hoofdreden was toch
dat het thema gemakkelijk aanleiding zou kunnen geven ‘zu politisch gefärbten
Äusserungen’ en dat was ongewenst.58 Politiek was taboe.
Ook in een aantal gevallen waar werd opgeroepen op te komen voor door politieke
machten bedreigde (veroordeelde, gevangengezette) intellectuelen, probeerde PEN
Nederland alles dat als een politieke stellingname kon worden opgevat, te vermijden.
In 1934 speelde de zaak Liepmann. Heinz Liepmann was een Duits schrijver wiens
roman Das Vaterland uit 1933, een aanklacht tegen het nationaalsocialisme, in
Nederland was verschenen, omdat het boek na de machtsovername door Hitler in
Duitsland niet kon worden uitgegeven. Liepmann werd toen gearresteerd vanwege
belediging van een bevriend staatshoofd (Das Vaterland bevatte een kritische passage
over rijkspresident Hindenburg). Liepmanns gevangenneming en latere uitzetting
leidden tot tal van protestacties in Nederland, onder andere een onder leiding van de
socialistische journalist en schrijver A.M. de Jong, terwijl ook Menno ter Braak en
E. du Perron zich roerden, zonder overigens met De Jong te
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willen samenwerken: zij wilden alleen intellectuelen mobiliseren die niet politiek
betrokken waren.59 PEN Nederland werd door de internationale secretaris Ould
aangezet iets te ondernemen. De kwestie had aandacht getrokken in de Engelse pers
en de conclusie was: ‘it looks as if the P.E.N. ought to make some protest’. Niet uit
politieke overwegingen overigens, maar omdat de vrijheid van meningsuiting aan
de orde was: ‘The world is teeming with examples of attempts to interfere with free
literary expression, and the P.E.N. must make a stand’.60 PEN Nederland kon Ould
geruststellen. Liepmann was volgens de Nederlandse wet vervolgbaar en het was
niet gebruikelijk dat de ‘Dutch P.E.N.-Club’ protesteerde tegen ‘the verdict of a
Dutch judge’. Er was dus geen sprake van beknotting van de vrijheid van
meningsuiting, maar van een reguliere rechtsvervolging.61 Ould reageerde opgelucht
op deze benadering: ‘We are all very much relieved by your reassurance.’62 Een
juridisch argument volstond om geen actie te hoeven ondernemen die politiek te
duiden zou zijn geweest.
Een ander geval betrof de schrijver en journalist Arthur Koestier, die tijdens de
Spaanse Burgeroorlog als correspondent van de New Chronicle bij de inname van
Malaga op 9 februari 1937 door Franco gevangen werd genomen. Er werd een
internationale actie op touw gezet om hem vrij te krijgen. Ook PEN Nederland werd
aangespoord aan deze actie mee te doen. Nico Rost hoorde van Koestlers
gevangenschap toen hij in Spanje was en hij riep het PEN-bestuur op ‘een
protesttelegram’ aan Franco te sturen.63 Ondertussen hadden de Engelse en Belgische
PEN-clubs dat al gedaan. Het bestuur aarzelde: ‘alweer een politiek geval en weer
een van die aanleidingen tot internationale verwarring die het P.E.N.wezen bedreigen’,
schreef voorzitter J.D. Bierens de Haan aan bestuurslid Salomonson. Een ander lid
van het bestuur, Nico Donkersloot (alias Anthonie Donker), had echter gemeld dat
de PEN hier weliswaar ‘voorzichtig’ moest zijn, maar dat door hem ingewonnen
inlichtingen, onder andere bij het Spaansch Persagentschap en de hoofdredacteur
van een landelijke krant, uitwezen ‘dat de man een serieus journalist is’ en dat hij
‘na enige aarzeling’ vóór het zenden van een protesttelegram was. Bierens de Haan
sloot zich bij deze mening aan, ‘hoewel ongaarne ons mengende in de politiek die
aan de P.E.N. alleen maar kwaad doet’.64 Medebestuurslid Naeff dacht er anders
over: PEN International moest zich niet zo laten leiden door ‘politieke hartstochten’
en zelfs het leerstuk van de freedom of speech dat als leidend PEN-beginsel kon
gelden, was voor haar niet volledig heilig: ‘De vrijheid van het woord heeft voor mij
- in de journalistiek - ook altijd nog zekere grenzen.’ Maar goed, als de meerderheid
vóór was, wilde zij niet moeilijk doen.65 Het net aangetreden bestuurslid Van Vriesland
keerde zich tegen Naeffs reactie: ‘Met de opvatting van mevrouw van Rhijn ben ik
het oneens’. Maar niet zozeer omdat hij een politieke koers wilde varen, integendeel:
‘Het doet er niets toe, of bij anderen “politieke hartstochten de drijfveer” tot deze
actie zijn, zoolang ze het voor ons niet zijn.’66 Het telegram werd verzonden en een
‘resolutie’ ter zake ging uit, ‘die in de pers is gepubliceerd’.67 Politiek - daarover
bestond eensgezindheid krachtens de deontologie -, daar
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moest men buiten blijven. Opkomen voor een ‘collega’ die ‘zonder wettige berechting
gevangen zit’ kon echter als een morele plicht worden opgevat.
Een zelfde spanning tussen politiek en deontologische principes, maar dan op
internationaal niveau, vertoonde de kwestie García Lorca. Deze Spaanse dichter was
in augustus 1936 door anti-communisten vermoord. Tijdens het internationale
PEN-congres in Parijs een jaar later werd een motie voorgelegd om hiertegen te
protesteren. Maar, meldde Donkersloot op een vergadering van PEN Nederland
waarop hij verslag van het congres deed, de motie werd door het internationale
bestuur ‘te communistisch van karakter’ geacht en werd ‘zoo gewijzigd, dat vooral
“le crime contre l'esprit” werd geaccentueerd, zonder dat de politiek te sterk naar
voren kwam’. Donkersloot was daar zeer tevreden over: de resolutie kreeg ‘een
doeltreffende redactie, die stond boven partijverwikkelingen’. De geest, l'esprit, daar
moest het de PEN om gaan, niet om de politiek. Pogingen politiek gevoelige kwesties
te depolitiseren waren dus niet uniek voor PEN Nederland, maar bepaalden ook in
internationaal PEN-verband het gedrag van vele vooraanstaande leden. Vooral de
jaarlijkse internationale congressen waren het toneel voor politieke schermutselingen
en tegelijk van manoeuvres om de politiek te ontwijken. De studie van Thomas von
Vegesack laat daar enkele pakkende voorbeelden van zien.68
Von Vegesack spreekt terecht van een in de PEN-gedachte ‘ingebouwde
ambivalentie’.69 Men wilde buiten politieke tegenstellingen en politieke propaganda
blijven, maar tegelijkertijd opkomen voor de intellectuelen die door hun regeringen
als politieke of religieuze tegenstanders monddood gemaakt, gevangen gezet of
geëxecuteerd werden - iets wat in de jaren dertig vanwege de politieke
omstandigheden in de Sovjet-Unie, Italië, Duitsland en Spanje aan de orde van de
dag was.70 De PEN-gedachte internationale contacten tussen intellectuelen als
instrument te gebruiken om voor hun heil op te komen, hield in laatste instantie een
bepaalde politieke stellingname in.71 Vanuit een intellectuele, autonome positie
reageren op politieke kwesties - en dat was bijvoorbeeld het gevangenzetten van een
auteur - betekende uiteindelijk een politieke actie. Niettemin bleef gedurende het
hele decennium de gedachte levend dat de PEN een doel diende dat buiten de politiek
bleef en het politieke oversteeg.
Het congres van Budapest (1932) was het toneel geweest waarop Galsworthy's
onpartijdigheidsbeleid onder vuur werd genomen door de linkse Ernst Toller, waarna
er een heftig meningsverschil was ontstaan tussen de linkervleugel en de fascist
Marinetti. Maar uiteindelijk had Galsworthy op hetzelfde congres de PEN-missie in
een vijfpuntenontwerp laten aannemen, met onder meer de volgende passage: ‘PEN
heeft niets te maken met de politiek van staten of partijen en kan nooit gebruikt
worden voor de belangen van staten of partijen’.72 In Dubrovnik (1933) was het er
eveneens wild aan toe gegaan, onder meer in een conflict over de Duitse delegatie
van de onder het nazibewind van joodse en linkse auteurs gezuiverde Duitse PEN.
Hierbij was een bedenkelijke rol gespeeld door de Nederlanders Jo van
Ammers-Küller en Max Westerman, die door hun optreden nationaal en inter-
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nationaal veel verontwaardiging hadden gewekt.73 PEN Nederland was gedwongen
daarna aan dammage control te doen om internationaal te laten blijken dat de club
niet aan Nazi-zijde stond, maar had ondertussen Van Ammers-Küller in het bestuur
gehouden.74 Het PEN-lid Ter Braak had toen zijn lidmaatschap opgezegd vanwege
‘de overbodigheid van een dergelijke organisatie’,75 wat vriendelijker was uitgedrukt
dan zijn literaire bondgenoot Du Perron het deed, die de PEN maar een kulclub
vond.76 In Edinburgh (1934) sudderde dit conflict nog na en had Emil Ludwig voorts
de kwestie aan de orde gesteld hoe de PEN op de dreigende oorlog moest reageren,77
terwijl in Barcelona (1935) opnieuw de Nederlandse delegatie, onder wie Naeff,
Nederland in diskrediet had gebracht door als enige tegen een motie van Klaus Mann
te stemmen die zij te politiek vond; de motie behelsde een protest tegen de
gevangenzetting van enkele Duitse intellectuelen, onder wie Carl von Ossietzky.78
In 1936 (Buenos Aires) waren de vergaderingen bepaald door een politieke
controverse tussen Marinetti en Jules Romains.79 In 1937 (Parijs) hadden onder
anderen de Duitse emigrantenschrijvers voor het nodige tumult gezorgd (maar was
tegelijkertijd het PEN-charter aangenomen dat de PEN ‘als onpolitieke
vriendschapsvereniging’ karakteriseerde).80 In 1938 werd het congres in Praag
gehouden, maar gezien de politieke situatie moesten vele deelnemers het toen laten
afweten.81 Voor Nederland had Schotman niettemin de reis naar de hoofdstad van
het zo geplaagde Tsjecho-Slowakije ondernomen. In zijn verslag van het congres
memoreerde hij dat de vraag ‘[h]eeft de P.E.N. zich met de politiek te bemoeien?’
opnieuw ‘vóórlag’. Ook nu weer waren dezelfde argumenten pro (door Jules Romains)
en contra (door H.G. Wells) de revue gepasseerd. Interessant is wel dat er kennelijk
een poging werd ondernomen het engagement van de auteurs in minder politieke
termen te vatten. De aanvankelijke vraag over de politieke rol van de PEN werd
namelijk in tweede instantie ‘anders uitgedrukt’ en wel als volgt: ‘Moet de P.E.N.
van een bepaalde geesteshouding blijk geven, wanneer haars inziens, van de ene of
de andere zijde de Europese beschaving wordt bedreigd?’82 Deze herformulering
strookt met de bekende wens van veel intellectuelen de politiek op afstand te houden
en tegelijkertijd op te komen voor geestelijke waarden. Het in 1939 in Stockholm
geplande congres was ten slotte vanwege het uitbreken van de oorlog niet
doorgegaan.83
PEN Nederland koos in de internationale discussies zo veel mogelijk de
depolitiserende vleugel en probeerde ook het internationale beleid in die zin te
beïnvloeden. In de reeds vermelde vergadering van het hoofdbestuur van PEN
International te Londen op 4 november 1935 liet Schotman zijn invloed gelden.
Belangrijk agendapunt was de internationale toestand. De PEN wilde reageren met
een manifest tegen allerlei uitingen van Italiaanse en Franse intellectuelen die zich
publiekelijk achter de aanval van Italië op Abessinië hadden geschaard - PEN-lid
Marinetti had zich zelfs als vrijwilliger voor de oorlog aangemeld.84 Dit manifest
tegen het fascisme zou door ‘drie klinkende namen’ per centrum getekend moeten
worden. Voor Frankrijk waren dat Valéry, Romains en Gide.85
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Ter vergadering ontstond echter discussie over de te ondernemen actie. Sommigen
waren bang ‘dat partij kiezen tegen het fascisme leiden zou tot verdere ontbinding
van de PEN’. Nederland, bij monde van Schotman, meende eveneens ‘dat de PEN
op een gevaarlijke weg was, door aan politieke discussies te veel voet te geven’. De
Franse vertegenwoordiger Crémieux erkende dat voor de PEN haar ‘niet politieke
en zuiver humanistische standpunt’ richtsnoer moest zijn, maar dat door de
internationale ontwikkelingen dit neutrale standpunt ‘nu wel tot een politiek iets’
leidde. Argentinië zou het jaar daarop het congres organiseren en meldde haastig dat
haar regering had laten weten dat op het congres ‘alle politieke of rasproblemen
volkomen ongewenscht waren’. Internationaal secretaris Ould las daarop
‘nadrukkelijk’ de ‘PEN Statuten’ voor, iedereen onderschreef die nog steeds en was
van mening dat ‘deze principes eigenlijk de politiek niet raken’. Tegelijkertijd moesten
allen toegeven dat met zaken als ‘boekverbranding en de verbanning van schrijvers’
in feite ‘de letterkunde zelf’ was ‘aangerand’ en dat ook Marinetti's oorlogzuchtige
uitlatingen niet strookten met de geestelijke PEN-principes.86
De al eerder beschreven paradox of ‘ingebouwde ambivalentie’ bleef het discours
van de PEN dus bepalen, nationaal en internationaal. Ondertussen kon Schotman
trots melden dat hij ‘het Nederlandsche standpunt van warm voorstander van de PEN
principes, maar tegenstander van nuttelooze en eenzijdige politieke discussies’ goed
had laten doorklinken, waarmee volgens hem ook de reputatieschade die Nederland
had opgelopen in Dubrovnik en Barcelona - in verband met ‘de misverstanden’, zoals
hij het aanduidt - was hersteld. Ook was het aan zijn interventie te danken dat het
congres in Buenos Aires beter werd voorbereid door van te voren onderwerpen en
sprekers vast te stellen die aan het woord moesten komen in een strikte vergaderorde.
De onderwerpen waren ook behaaglijk neutraal: ‘L'Intelligence et la Vie’,
‘L'Americanisme dans l'Art’ en ‘L'Avenir de la Poésie’ - dat laatste punt ‘voor te
bereiden door een Nederlandsch auteur’ (het zou Donker worden).87 Nederland wilde
liever poëzie dan politiek.

Voorzichtig engagement
Het optreden van de delegaties op de congressen van Dubrovnik en Barcelona had
het imago van PEN Nederland ondertussen inderdaad geen goed gedaan. Toen de
dichter Jac. van Hattum werd uitgenodigd lid te worden antwoordde hij dat graag te
willen, maar niet dan na wat nadere informatie over het profiel van de club te hebben
verkregen: ‘Ik herinner mij eenmaal levendig teleurgesteld geweest te zijn in de
P.E.N.-beweging, waar het haar houding betrof ten opzichte van den door mij zo
hoog-vereerde pacifist Von Ossietzky; ik zou toen zeer stellig in de oppositie zijn
geweest.’88 Over de neerbuigende houding die Ter Braak en Du Perron hadden
ingenomen tegenover de PEN na het Dubrovnik-incident van 1933 hebben we het
al gehad. Donkers opmerking dat de PEN helaas ‘minder prestige’ aan het krijgen
was,89 was een juiste taxatie, en dat gold ook internationaal.90
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Zo begonnen in Europa intellectuelen zich halverwege de jaren dertig steeds meer
buiten de PEN om te mengen in het maatschappelijke debat rond opkomend fascisme,
nationaal-socialisme en communisme. Sommigen van hen kozen daarbij nadrukkelijk
voor een van deze politieke richtingen partij, terwijl anderen juist afstand daartoe in
acht wilden nemen. De PEN kreeg daardoor de nodige concurrentie. Schrijvers
verenigden zich en organiseerden congressen waarop zij van hun responsabilité
konden getuigen door zich in de openbare ruimte te laten horen. Het in 1934
opgerichte Comité de Vigilance des Intellectuels Antifascistes met het door haar in
1935 georganiseerde schrijverscongres in Parijs is daarvan het meest bekende
voorbeeld.91 In Nederland sloten sommigen zich daarbij aan en werd er een Nederlands
Comité van Waakzaamheid opgericht - onder meer Du Perron en Ter Braak deden
daaraan mee (Ter Braak sprak ook op het Parijse congres).92 Het initiatief verzandde
echter al spoedig. De communistische teneur maakte velen kopschuw, al waren
sommige (vooral Franse) intellectuelen, zoals Malraux en Gide, communist geworden.
In de tweede helft van de jaren dertig begon het communisme, dat nu zijn ware
stalinistische aard vertoonde, überhaupt aan aantrekkingskracht te verliezen (het feit
dat Gide na zijn befaamde bezoek aan de Sovjet-Unie het communisme vaarwel zei
was daarvan een symptoom).93 Voor nogal wat anderen, onder wie Ter Braak, was
het communisme al helemaal geen begaanbare weg geweest. Internationaal bleef de
PEN, ondanks de nodige concurrentie en kritiek, overeind, al werd ook deze
vereniging, zoals gezegd, verscheurd door tegenstellingen die bij het uitbreken van
de oorlog bijzonder manifest werden.94 In Nederland veranderde de koers in feite
niet: in principe geen politiek - men klaagt herhaaldelijk dat ‘overal de politieke
meeningen door de geestelijke standpunten heen’ lopen95 -, maar wel actie als er
evident persoonlijke rechten van een schrijver zijn geschonden, want, zoals Herman
Robbers het uitdrukt: ‘schending van het menschenrecht gaat zelfs boven alle politiek
uit’.96 Hierin zit de deontologie van de PEN vervat. Men is geneigd al het handelen
dat politiek geduid kan worden te vermijden, maar als het mes op de keel wordt
gezet, wil men per saldo wel een actie van voorzichtig engagement ondernemen.
De legitimatie is dan echter geen politieke, maar een hogere, een geestelijke. Hoog
in het vaandel staan de ‘geestesadel’ die het kunstenaarschap kenmerkt en de ‘hoogere
eensgezindheid’ die het handelen richting geeft. Tot de ‘grondslagen’ van de PEN
behoort eerst en vooral de verdediging van ‘de rechten des geestes’.97 Hierin zit ‘'t
geestelijk levensbelang’98 vervat dat er toe kan leiden op te komen voor ‘de vrijheid
des geestes’,99 de ‘vrijheid van uiting - en dus der maatschappelijke existentie, maar
ook 't leven zelf der kunstenaars’.100
In zijn verslag van zijn reis naar het PEN-congres in Buenos Aires, afgedrukt in
De Stem en nadien in boekvorm uitgegeven, beklemtoont Donker steeds weer die
specifieke, geestelijke waarde van de echte schrijver die het politieke overstijgt.101
Dat blijkt uit zijn portret van Georges Duhamel, in wiens gezelschap hij op de
oceaanreis verblijft: ‘Men ziet hem nooit de hooge gespannenheid van geest en
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ziel laten varen’.102 De schrijver van dit ware type is iemand van visionaire kracht ‘[z]ijn kijken is een aanhoudend zien, doorzien en inzien tevens’103 -, waardoor hij
conform de deontologie, die responsabilité voorschrijft, een maatschappelijke functie
kan vervullen: ‘Het is overtuiging, dienst, misschien zelfs een besef van ridderplicht’,
‘een nationaal en moreel verantwoordelijkheidsbesef’,104 ‘het hopend, bangend
verantwoordelijkheidsbesef der wereld’ dat staat ‘tegenover het geweld en het
gevaar’.105 Iemand van die statuur is ook niet bang zijn stem te laten horen in inhumane
kwesties. Zo had Duhamel na een incident waarbij de Spaanse politie een passagier
gevangen had genomen en van het schip had weggevoerd ‘onmiddellijk, voor de
Figaro, een vlammend stuk over den roof van de Spaanschen passagier’ geschreven
en later nog een schrijnend verhaal over de toenmalige Guantanamo Bays, ‘de eilanden
met politieke gevangenen vóór elke kust’ gepubliceerd.106
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog moest PEN Nederland zijn stem
laten horen, daartoe aangezet door een zendbrief van de Internationale PEN-club uit
Engeland. Ook hier vormden noties als geest en verantwoordelijkheid de
aanknopingspunten voor de standpuntbepaling. De Engelsen benadrukten in hun
brief, die evenals andere PEN-documenten rond het uitbreken van de oorlog in
vertaling in De Stem werden gepubliceerd,107 de ‘verantwoordelijkheid’ van de PEN,
die nu ‘honderd keer zoo groot is geworden’, en achtten met de oorlog ‘het leven
van den geest’ bedreigd.108 De oorlog zette de leden van de PEN onder druk om de
internationale samenhorigheid te bewaren. Zij moesten nu bewijzen dat ‘in ons een
werkelijkheid bestaat van intellectueel en geestelijk leven’ en ‘met al onze wil en
heel ons geloof strijden tegen de dreigende verminking ervan’.109 In een tweede
zendbrief werden tamelijk concrete taken opgesomd waarvan de intellectuelen zich
in oorlogstijd moesten kwijten om na de oorlog een nieuw Europa te kunnen creëren
inclusief Duitsland. PEN Nederland opende een ledenvergadering over de uitgebroken
oorlog met een woord van de voorzitter ‘over de noodzakelijkheid juist in tijd van
oorlog de geestelijke waarde van de vereeniging als de P.E.N. hoog te houden’.110
Uiteindelijk werd een reactie opgesteld, die internationaal werd rondgestuurd, waarin
de schrijvers werden opgeroepen tegen de gevaarlijke krachten die de oorlog
veroorzaken in verzet te komen, maar alleen ‘by their work’.111

3. Slot
De PEN lag in eigen land regelmatig onder vuur, onder andere van de kant van Ter
Braak en Du Perron. Iemand als Donker, die steeds meer een centrale PEN-figuur
werd en een serieuze taakopvatting had als criticus en dichter, was op zichzelf al
iemand die voor de Forumianen een tegenmodel vormde. Diens humanistisch
getoonzette jargon kon op allergische reacties rekenen. Nog in zijn bespreking van
Penibel journaal112 lacht Ter Braak zich een kriek om ‘de gewichtige commentaren
van iemand, die op romantische allures afgaat en zich door de conversatie
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met vermaarde namen zeer gevleid voelt’ en voorziet hij Donkers opmerking over
Duhamels ‘hooge gespannenheid van geest en ziel’ van een ironisch ‘(sic)’.
Ondanks de evidente afstand die Ter Braak tot Donker innam, is het echter niet
zonder meer zo dat daarmee de ‘geest’ als voor de hedendaagse intellectueel
fundamentele categorie volledig door hem werd afgewezen. Natuurlijk namen in Ter
Braaks denkbewegingen charges tegen de categorie geest een belangrijke plaats in,
zoals bijvoorbeeld uit zijn boek Politicus zonder partij blijkt. Tegelijkertijd werden
die charges toch ook bepaald door de aanname dat er zo'n categorie functioneert
(anders hoef je die bewegingen niet te maken). Zoals Frans Ruiter het formuleert:
Ter Braak bevocht ‘de geest met een notie die alleen bij de gratie van deze oppositie
kon bestaan’.113 In andere termen gesteld: Ter Braak onderschreef uiteindelijk een
van de basisstellingen van de deontologie van de moderne intellectueel, de principiële
onafhankelijkheid van maatschappelijke (economische, politieke, religieuze) factoren
om vanuit die onafhankelijkheid zijn oordeel erover kenbaar te kunnen maken.
Toen Thomas Mann in 1939 in Nederland verbleef was dat voor Ter Braak
aanleiding een berichtje in Het Vaderland te plaatsen waarin hij een gesprek met
Mann parafraseert. ‘Uiteraard spreekt men in dezen tijd in de eerste plaats over “den
toestand”; maar de politiek brengt Mann vanzelf op het drama der cultuur en de
toekomst van den geest.’114 Het woord geest wordt niet van een ‘sicje’ voorzien en
lijkt, zeker als die van de grote Mann komt, door Ter Braak als vanzelfsprekende
aanduiding te worden overgenomen. Hetzelfde zien we in een volgende passage
waarin Manns woorden worden samengevat: ‘Een bovennationale gemeenschap van
vrije geesten schijnt hem het positieve resultaat van een wereld die steeds meer aan
vrijheid inboet; want de vrije geesten groeien tegen de verdrukking in, zij zoeken
elkaar op, en zij begrijpen elkaar gemakkelijker dan vroeger, toen zij niet onder een
dergelijken druk behoefden te leven.’ Vrije geesten die handelen om de toekomst
van de geest veilig te stellen, - in essentie is dit het adagium dat de taak van de
intellectueel omvat, geformuleerd in voor die tijd kenmerkende termen. In
PEN-kringen klonken in feite dezelfde geluiden, ook al waren de accenten wat anders.
Het aardige is dat toen Mann op 29 juli 1939 te Den Haag een ontvangst werd bereid,
georganiseerd door het Kunstenaars Centrum voor Geestelijke Weerbaarheid, zowel
de PEN meedeed, vertegenwoordigd door Donkersloot, als diens antipode Ter Braak.
Beiden spraken Mann toe. Ter Braak had het over het probleem dat wij de ‘nieuwen
geest’ moeten aanduiden met woorden ‘die eigenlijk hun zin hebben verloren:
conservatisme-revolutie, aristocratie-democratie’. Daarna hield Mann een rede over
‘den Europeeschen geest’ en de strijd die ‘de geest’ voor ‘het goede’ voerde ‘zonder
beneden ons niveau af te dalen’.115 De geest bleef voor allen het leidend beginsel.
Die geest - waar die ook voor mag staan en met welke woorden die ook kan worden
aangeduid - maakt onderdeel uit van de deontologie van de Europese intellectueel
van die tijd. Geest kan zich echter ook materialiseren. Dat zien we
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bijvoorbeeld eind jaren dertig in de wijze waarop de discussie over een te starten
cultuurbeleid werd gevoerd. Donker bespreekt in het Critisch Bulletin van De Stem
de befaamde dissertatie van Boekman, Overheid en kunst in Nederland, waarin de
contouren van een door de overheid gestuurd en gesteund cultuurbeleid worden
geschetst.116 De recensent is het grondig eens met Boekmans ontwerp van een overheid
‘wier zorg zich over de materiële en geestelijke belangen des volks heeft uit te
strekken’,117 een overheid die ‘den band tusschen de kunst en de gemeenschap’ kan
versterken door de kunstenaar te steunen. Kunst is geen bijzaak en mag niet
verwaarloosd worden: ‘Daarvoor heeft het volk te groot belang bij den bloei der
kunst’118 - kunst is maatschappelijk relevant, krachtens de geestelijke, autonome
waarde van kunst en kunstenaar. Ook de schrijver, betoogt Donker, verdient daarom
overheidssteun en hij wijst de organisaties aan via welke de belangen van schrijver
en literatuur kunnen worden behartigd. Hiertoe behoren ‘de Maatschappij der Ned.
Letterkunde, welke zoo bij uitstek cultureel belangrijke uitgaven bevordert’ en ‘de
Vereeniging van Letterkundigen welke met zeer beperkte middelen de zorg voor de
maatschappelijke belangen der Nederlandsche auteurs behartigt’.
Maar er is nog een derde instantie die subsidie verdient: ‘het Nederlandsch
PEN-Centrum dat zelfs de middelen mist voor de eenvoudigste representatie der
vaderlandsche letterkunde’.119 Tot de representatie behoort onder meer de zorg voor
vertalingen. In dezelfde tijd diende de PEN een subsidie-aanvraag in bij de regering
met maar liefst acht subsidiewaardige activiteiten waaronder een op vertaalgebied.120
Het verzoek werd weliswaar afgewezen,121 maar toont aan dat er een denkpiste aan
het ontstaan was omtrent overheidssubsidie voor kunst en literatuur. Die zal in
Nederland overigens pas na de oorlog gestalte krijgen. Ook het vertaalbeleid krijgt
dan meer handen en voeten, waarbij PEN Nederland nog een kleine rol speelt, onder
andere in de persoon van Donkersloot.122 Voor hem waren in dat opzicht geestelijke
en materiële kwesties onlosmakelijk met elkaar verbonden.123
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Eindnoten:
1 Zie de circulaire aan de leden van P.C. Boutens en Jo van Ammers-Küller van 25 april 1929
waarin gevraagd wordt leden kandidaat te stellen met het oog op de voorbereiding van het
internationale congres in Nederland, maar daarbij wel rekening te houden met ‘het oorspronkelijk
karakter van de Kring’. Na ballotage zijn er 25 nieuwe leden uitgenodigd waarvan er achttien
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Banketten en etiquette van de PEN-club. Geïllustreerd aan België,
de ‘Cockpit van Europa’
Hans Vandevoorde (Vrije Universiteit Brussel)
Abstract
The PEN Club too has its own ‘rituals’. In ethnology, rituals are defined
as ‘in ihrer Abfolge durchstrukturierte Schlüsselreize für Mitglieder der
gleichen Art’ (Soeffner). One of the fixed rituals is the series of banquets
and receptions where foreign guests are received. In my article I examine
the rituals that accompany the welcoming of foreign writers by the Flemish
PEN Club in the 1930s. These occasions were invariably accompanied by
a reception or banquet, a ‘rituel propre à la sphère bourgeoise’ as Michel
Biron put it. In practice, the choice both between a dinner or a reception
and of who was to be invited was often a matter of chance. Apart from
such things as a diplomatic assignment, a chance visit might also lead to
a welcoming celebration. It was not only major writers who were honoured
with a dinner, since on more than one occasion authors from Belgium were
also feted for winning a prize. Previous encounters (e.g. at PEN
congresses), self-interest (translations etc.) and reciprocation of an
invitation also played a part in the choice of invitee. The number of
invitations sent also seems to have been a matter of chance.
It appears there was a clear hierarchy when it came to how expensive the
chosen venue was, or the sort of dress (tails or otherwise) recommended,
or the material traces in the form of such things as official photos. When
major writers were received, such as Paul Valéry, dignitaries were invited.
The course of the gatherings themselves followed a fixed pattern: the
authors were invited to give a lecture, which would be preceded by a lunch,
dinner or reception (‘tea’). In many cases the chairman or his substitute
would propose a toast during the dessert course, for which the guest would
offer his thanks with the requisite eloquence.
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Due to the still shaky status of Dutch in Belgium between the wars, I
devote particular attention to the language chosen for these PEN gatherings.
French was always chosen for the events the Flemish PEN Club organised
together with the French-speaking Belgian PEN Club. Speakers from
elsewhere were able to use their own language. I refer to a specific instance,
the ‘Hoogdagen van de Vlaamsche Letteren’ (‘Heydays of Flemish
Literature’) (13-15 November 1937) to illustrate the growing political
implications of the choice of particular authors and of the language spoken.
Like the international PEN, the Flemish PEN had increasingly to put its
cards on the table with regard to the advance of totalitarianism in Europe.
I observe that it was easier for the sister association, the Flemish
‘Vereeniging van Letterkundigen’ (‘Union of Writers’), to take up a
position on political and language issues than the PEN Club, which adhered
to its neutrality.
The ritual nature of the PEN gatherings was also put under pressure by
political events. Where it invariably paid lip-service to internationalism
and, especially in Belgium, to brotherly coexistence between the Frenchand Dutch-speaking language communities, in 1939 it seemed the time
had come to leave such pleasantries behind.
Elke vereniging heeft haar zeden, gebruiken en gewoontes om niet te zeggen haar
eigen ‘rituelen’. Rituelen worden in de etnologie omschreven als ‘in ihrer Abfolge
durchstrukturierte Schlüsselreize für Mitglieder der gleichen Art’.1 Er worden met
andere woorden signalen uitgezonden door vaste patronen van gedrag. Deze signalen
moeten leiden tot bepaalde acties of reacties en bepaalde emoties. De eerste functie
van die rituelen is om zich als groep te onderscheiden, de tweede functie om binnen
de eigen groep een bepaalde hiërarchie aan te brengen. Vaak zijn de uitvoerders zich
weinig bewust van hun inhoud, doel of functie. En ze treden vooral bij speciale
gelegenheden te voorschijn.
Ook het literaire leven (‘la liturgie littéraire’ volgens Michel Biron)2 is doordrenkt
van rituelen, al zijn die tot nu toe weinig het voorwerp van studie geweest. Vooral
bijeenkomsten in literaire verenigingen of op minder formele plaatsen van sociabiliteit
brengen eigen rituelen mee. Een voorbeeld daarvan zijn de banketten (en recepties)
die aan het einde van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw onder
literaire auteurs populair waren. Het gaat hier om een ‘rituel propre à la sphère
bourgeoise’3 dat werd overgeplant naar het domein van de literatuur.
In wat volgt, ga ik eerst na of de banketten en recepties van de PEN-club, die de
bestaansvorm uitmaakten van de PEN-club tijdens het interbellum, iets te maken
hebben met de mode die dateert uit de negentiende eeuw. Vooral echter is het mijn
bedoeling om na te gaan welke rituelen gangbaar waren op die PEN-banketten sinds
hun ontstaan in de jaren twintig en of ze onderhevig waren aan veranderingen in de
tijd. Ik concentreer me hier op de ontvangst van buitenlandse schrijvers en ga na of
er andere gewoontes en rituelen mee gepaard gingen dan wanneer
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schrijvers van eigen bodem werden ontvangen of gevierd. Als invalshoek neem ik
de ontvangsten en vieringen van schrijvers in de jaren dertig door de Vlaamse PEN.
Concreet gezien stel ik vragen als: welke tijd en plaats worden voor het banket en
de receptie uitverkoren en in welke vorm worden ze gehouden (als middaglunch,
avondlijk diner of namiddagthee; als huldeviering, als voordrachtavond, als
academische zitting of herdenking van een overledene)? Hoe wordt men tot het
gebeuren toegelaten: moest men lid zijn en mocht de echtgeno(o)t(e) mee? Hoe
betaalt men (vooraf, achteraf)? Hoe worden leden op een banket of receptie
geïnviteerd (bijvoorbeeld via speciale kaartjes of circulaires) en hoeveel mensen
worden er uitgenodigd? Bij de ontvangst komen vragen aan bod als: welke kledij
(rok, stadskledij) wordt noodzakelijk geacht en welke soorten begroetingen,
(beleefdheids) formules en andere ‘gebaren’ (bijv. bloemen, geschenken) constitueren
het rituele karakter van het gebeuren? Belangrijk is welke discoursen (toespraken,
toasts, lezingen) worden uitgesproken en hoe die verlopen, en in welke taal (de taal
van de genodigde?). Daarbij ga ik na welke materiële sporen er achter bleven niet
alleen in de vorm van rekeningetjes, uitnodigingskaarten, circulaires, brieven en
telegrammen maar ook in de vorm van officiële foto's, diploma's, herdenkingsteksten,
albums etc. Kortom: ik bekijk welke etiquette welke (groeps)identiteit met zich mee
brengt. De ontvangst van de coryfee Paul Valéry - een habitué in België - dient daarbij
als leidmotief.
Ten slotte sta ik even stil bij de vraag of taalverschillen ook een verandering in
ritus meebrachten, en vooral of de ontvangsten van schrijvers uit grote taalgebieden
invloed hadden op het gedrag van individuen of groepen en op de literatuur zelf van
een klein taalgebied als Nederlandstalig België. Wat die invloed betreft, moet vooral
gedacht worden aan reisverslagen, dagboeknotities en journalistieke verslagen. Die
werden vooral geschreven naar aanleiding van de Internationale PEN-congressen.
Aangezien ik die internationale congressen hier wegens hun omvang niet mee in de
beschouwing neem,4 kies ik voor een kleine zelfstandige casus om de taaltoestanden
op de Vlaamse PEN-evenementen te onderzoeken: de weinig bestudeerde Vlaamse
Hoogdagen van de literatuur uit 1937,5 een evenement dat door de Vlaamse
Vereeniging van Letterkundigen (VvL) met steun van de PEN werd georganiseerd.
De PEN was van meet af aan verantwoordelijk voor de buitenlandse gasten, zo blijkt
uit de verslagboeken van de VvL.6 Deze casus laat mij toe om ook de groeiende
politieke implicaties van de PEN-bijeenkomsten (in de vorm van persreacties) te
illustreren en om de verhouding van de Vlaamse PEN tot de zusterbeweging VvL te
beschrijven. De relatie tot de internationaal georiënteerde, vooral, linkse
schrijverscongressen vormt dan weer stof voor een apart artikel. Hier gaat het vooral
om lokale bijeenkomsten en de vraag of hun rituele karakter eventueel mede bepaald
wordt door politieke omstandigheden.
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1. Het banket als ritueel
Literaire banketten vormen een manier om de cohesie van een groep te versterken
en deze zichzelf aan de buitenwereld als een exclusief gezelschap te laten presenteren.
Naast de ideële voorbeelden van de maaltijden van de Griekse goden en het Laatste
Avondmaal lijken twee reële modellen aan de wieg ervan te hebben gestaan: het
politieke banket en de Parijse dîners Magny, die in 1862 van start gingen en faam
verwierven door de aanwezigheid van Flaubert, Sainte-Beuve en de Goncourts.7 Na
het befaamde banket ter ere van Camille Lemonnier in 1883 organiseerde het
Belgische Franstalige tijdschrift La jeune Belgique geregeld banketten en imiteerde
daarmee ‘le banquet bourgeois, espace cérémoniel’.8 Het is tekenend dat daarbij
vooral juristen betrokken waren die wisten hoe de redevoering een instrument kon
zijn om de eigen politieke opvattingen te ventileren. Deze diners van de avantgarde
van de jaren tachtig en negentig hadden - zoals het banket voor Jean Moréas in 1891,
de bijeenkomsten van het symbolistische tijdschrift La Plume en van de met elkaar
rivaliserende Mercure de France en Revue Blanche - een publicitaire, of beter
manifesterende bedoeling.9 Ze moesten een jonge generatie afficheren en protesteren
tegen de miskenning ervan. Terwijl ze hielpen om de autonomie van de literatuur te
bevestigen, maakten ze die tot voorwerp van reclame.
Tegenover die banketten van autoconsecratie die vooral georganiseerd werden
met het oog op de buitenwereld, staan de meer op interne doeleinden gerichte diners.
De dîners Magny werden het voorbeeld voor de banketten die de Brusselse
avant-garde rond Les Vingt wilde houden aan het begin van de jaren negentig.10 Zij
waren vooral op gezelligheid gericht en vonden in een ludieke sfeer en in alle
vriendschappelijkheid plaats. Het is maar de vraag of de diners van de PEN-club op
een van deze modellen leken.11 De club plaatste zich immers zeker niet in de Franse
traditie van rebelse artiesten en intellectuelen, maar startte zoals bekend als een
‘dining club’ en was een nogal stijve bedoening van gearriveerde auteurs. ‘Dining
clubs’ bestonden al sinds de achttiende eeuw, bijvoorbeeld in wetenschappelijke
milieus. Het gesloten karakter van de PEN-diners is nauw verbonden met de algemene
geslotenheid van de vereniging. Nieuwe leden moesten bijvoorbeeld voorgedragen
worden door twee leden. Ook de kostprijs van de banketten maakte er een elitaire
bedoening van. Ze stonden wel open voor mannen en vrouwen, al lag de kostprijs
van de eerste internationale diners wat hoger voor mannen omdat die sigaren kregen.12
Het hiërarchische karakter van de vereniging uit zich niet alleen in de ereleden en
de gewone leden, of het bestuur en het voetvolk maar ook in de tafelschikking: bij
het eerste internationale diner was er één hoofdtafel en elf tafels in alfabetische
volgorde.13 Tussen de landen mocht geen hiërarchie bestaan, maar tussen de schrijvers
onderling werd die zorgvuldig in stand gehouden.
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2. De Vlaamse PEN als institutie
De PEN was zowel een gecentraliseerd orgaan als een gedecentraliseerde
gemeenschap van schrijvers. Dat betekent dat de PEN-centra in de verschillende
landen een grote mate van autonomie hadden om hun eigen regels in te stellen. In
de Vlaamse PEN waren de toelatingsvoorwaarden weinig strikt, wat te maken had
met het al niet uitgebreide literaire veld in Vlaanderen. Het aantal leden van de
Vlaamse PEN steeg vermoedelijk in de eerste helft van de jaren dertig nooit uit boven
de vijftig. (In 1937 werden 75 lidmaatschapskaartjes bij A. Hessens gedrukt.14)
Toelatingsvoorwaarden lezen we in een brief van secretaris Franz De Backer aan
Gabriël Opdebeek (beter bekend als de libertijnse schrijver Geo de la Violette): een
boek van literaire aard en een ‘internationalen (niet politieken) geest, op het gebied
van letterkunde en van betere verstandhouding onder de volkeren’.15 Dat impliceerde
dat zowel erkende als minder erkende, populaire en elitaire auteurs lid van de Vlaamse
PEN-club konden worden. Er werd bovendien zorgvuldig gewaakt over een mix van
generaties, wat een beproefde strategie is om het effect van eendracht te versterken.16
Voor zover er vrouwen deel uitmaakten van het literaire wereldje, werden ze ook
toegelaten. Wegens het geringe aantal vrouwelijke auteurs speelden ze in Vlaanderen
echter niet de rol die ze in Engeland of Nederland in de PEN-clubs hadden.
Elk nieuw lid telde dus. Het literaire veld probeerde zich immers nog steeds aan
de Franstalige invloed te ontworstelen. Zo had de PEN Vlaanderen zich in 1930 uit
de unitaire, maar door de francofone schrijvers gedomineerde Belgische structuur
losgemaakt (zie ook de bijdrage van Christophe Verbruggen in dit nummer).17 Hoewel
de vraag eerst van de Vlamingen kwam, gebeurde dat uiteindelijk vreemd genoeg
wel op instigatie van de Franstaligen, zo blijkt uit een brief van Toussaint van Boelaere
aan August Vermeylen.18 Moesten de Vlaamse letterkundigen zich aan de voogdij
van de Franstaligen onttrekken, ook aan de ideologische bevoogding door de zuilen
moesten ze zien te ontkomen. Sinds de Van Nu en Straks-generatie probeerde deze
jonge literatuur een relatieve autonomie ten opzichte van kerk en staat te verkrijgen
maar bleef nog steeds sterk verdeeld en had ook nog het ideologische schisma van
het activisme moeten doorstaan. In een verzuild landje was het bovendien belangrijk
dat zowel katholieken als vrijzinnigen zitting in de club hadden, maar in het bestuur
zetelden toch vooral meer verlichte schrijvers zowel van vrijzinnige als van niet
vrijzinnige signatuur. Sinds de oprichting van de VvL in 1907 had de Van Nu en
Straks-generatie de touwtjes in de literaire organen in handen en probeerde zij een
tegengewicht te vormen voor de officiële Academie, waar de katholieken de plak
zwaaiden.19 Dat betekende voor het naoorlogse Vlaanderen dat VvL en PEN in grote
mate samen optrokken.20
Deze verenigingen lijken alleen al door hun bestaan te hameren op de gewenste
autonomie van de literatuur en de groeiende professionalisering van het literaire
veld.21 De facto echter waren ze sterk afhankelijk van een toelage door de staat,
waaruit blijkt dat ‘autonomie’ ten opzichte van het gezag vooral met de mond bele-
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den werd.22 De banketten hadden dan ook een sterk officieel karakter. Tekenend is
bijvoorbeeld dat zij vaak werden georganiseerd naar aanleiding van bekroningen van
de eigen leden, of gepaard gingen met bezoekjes van leden van het internationale
bestuur, zusterverenigingen of de komst van staatshoofden. Zo werd het bezoek van
de Nederlandse koningin in de jaren dertig begeleid door een grootse ontvangst van
Nederlandse schrijvers op 26 mei 1939. Wanneer een belangrijke buitenlandse
schrijver werd uitgenodigd, probeerde men een hoogwaardigheidsbekleder te strikken
om het evenement bij te wonen. De Backer vraagt Toussaint dat hij spoedig ‘den
Franschen Ambassadeur, Minister Hoste, en, indien gij het goedkeurt, minister Spaak’
zou uitnodigen voor het feestmaal op 25 februari 1938 voor Jules Romains, de
internationale voorzitter van de PEN.23 In de verslagen die de Belgische PEN aan het
centrale Comité in Londen bezorgde, liet men niet na telkens te vermelden wanneer
de minister van Onderwijs - die ook verantwoordelijk was voor Schone Kunsten een bijeenkomst bijwoonde. Dat gebeurde bij de viering van de eigen voorzitter,
Fernand Toussaint van Boelaere, in februari 1935 en bij de komst van de zonet
vermelde Romains.24 De socialistische voorman Camille Huysmans en de liberaal
Louis Franck, voorzitter van de Nationale Bank en een oude bekende van de Van
Nu en Straksers, werden opgetrommeld voor het bezoek van Valéry op 29 november
1932.25

3. Het protocol
Als we nu de banketten zelf bekijken, blijkt ook hier onder een democratisch mom
een hiërarchie te steken, die zichzelf door een protocol in stand hield. De hiërarchische
kijk op literatuur blijkt al uit de manier waarop met de invités werd omgegaan.
Afhankelijk van de schrijver werd gekozen voor een receptie (met koffie of thee) of
een maaltijd, een lunch of diner. De dichter J.C. Bloem en Esther de Boer de Rijk
moesten genoegen nemen met een thee, Dirk Coster kreeg een lunch, terwijl voor
P.C. Boutens een exquis diner voorzien was. Voor de dichter en toneelschrijver Paul
Claudel (30 juni 1933), de nieuw aangestelde diplomatieke vertegenwoordiger van
Frankrijk, werd een receptie gehouden in samenwerking met de Frans-Belgische
PEN en de Cercle de l'Avenue in de salons van de Cercle. De receptie werd besloten
met een thee.26 Enige willekeur blijkt in de keuze voor maaltijd of receptie dus niet
te ontbreken. Dat arbitraire zit ook in de keuze van de schrijvers. Waarom werd in
samenwerking met de Franstalige PEN de illustere Engelse dichter Mr. Masefield
op 5 november 1936 gefêteerd? Een echt beleid bij het inviteren lijkt niet te zijn
gevoerd, behalve bij het opstarten in 1930 van de Vlaamse PEN toen Heinrich Mann,
Marinetti en andere klinkende namen werden aangeschreven met het oog op lezingen
in de Wereldtentoonstelling te Antwerpen. Veel hing af - zo blijkt - van toevallige
passages27 en persoonlijke contacten, die men al of niet binnen de PEN had opgedaan.
Prof. Grierson bijvoorbeeld, die op 13 december 1934 ontvangen werd, kende De
Backer zeker al van het internationale PEN-congres in Schotland.
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Grierson leidde daar als voorzitter van de Schotse PEN het congres. Hij was ook op
het congres in Den Haag in 1931. Soms bood iemand zich spontaan aan. Dat was
bijvoorbeeld het geval met J.C. Bloem, waardoor dat initiatief dreigde samen te
vallen met een viering van de toen befaamde toneelschrijver John Drinkwater. Een
andere keer hing een invitatie af van de komst van een schrijver voor een of ander
evenement dat niet met de PEN te maken had. Zo kwam Nico van Suchtelen op 10
juni 1933 een radiolezing houden en bood men aan hem en zijn vrouw ‘in gezelligen
kring’ na afloop te ontvangen.28 Men sprong ook op de kar van de Franstalige
zustervereniging, de Union des écrivains, of men concurreerde ermee. Eigenaardig
genoeg werden meer dan eens Franse schrijvers door de Vlamingen uitgenodigd. En
omgekeerd nodigde de Frans-Belgische PEN Arthur van Schendel uit. Dat had echter
alles te maken met het feit dat de voorzitter van die vereniging de Nederlandse
succesauteur in het Frans had vertaald.
Minder willekeurig waren de vieringen naar aanleiding van een bekroning. De
secretaris van de Frans-Belgische PEN, Robert Vivier, kreeg begin 1935 van de
Vlaamse PEN een receptie toen hem de ‘Prix Albert I’ werd toegekend.29 Bij zulke
gelegenheden werd er in het openbaar of privé lippendienst beleden aan de
confraternaliteit van de Vlaamse en Frans-Belgische letteren of van die uit Noord
en Zuid.30 Maar waarom werden auteurs van eigen bodem als Maurice Roelants en
Gerard Walschap gevierd? Bestuursleden kregen voorrang, maar die regel was nooit
absoluut, zo merkte De Backer fijntjes op, toen men Walschap in de bloemetjes wilde
zetten. De Backer suggereerde om ook (de katholiek) Urbain Van de Voorde te
vieren, die zich anders gepasseerd zou voelen. Dat hij geen bestuurslid was, was
geen punt want met de viering van Roelants in 1931 was er een precedent geweest.31
Van de Voorde moest uiteindelijk met een ‘diplomatiek griepje’32 verstek geven want
nog maar net was de plagiaat-affaire rond Het pact van Faustus ontbrand. In een
tafelrede wees een van de aanwezige Nederlandse PEN-leden er wel op dat Walschaps
werk veel invloed uitoefende op de ‘verbroedering der volken’. De aanwezigheid
van Nederlandse schrijvers werd door de plaatsvervangende voorzitter Vermeylen
gezien als een bewijs van het feit dat Noord en Zuid steeds meer tot elkaar naderden.
Voor een deel bepaalde ook de samenwerking met de VvL evenals die met de
Vlaamsche Club de agenda. Telkens weer paste dit in de verbroedering van Noorden
Zuid-Nederland. Op 3 april 1935 las Dirk Coster voor uit eigen werk in de Vlaamsche
Club. Hem werd op 4 april een lunch aangeboden door de Vlaamsche Club en PEN.
(invitatie De Bom 84650/86). Ook Anton van Duinkerken kreeg een lunch. De
zestigjarige Top Naeff werd op zondag 13 november 1938 eerst door de VvL
gehuldigd (samen met de eveneens zestigjarige Van Suchtelen en de zeventigjarige
Emmanuel de Bom). De volgende dag werd zij 's namiddags door de PEN gevierd,
waarna zij 's avonds een lezing gaf.
Natuurlijk werden PEN-vertegenwoordigers van andere landen, zoals de Poolse
ondervoorzitter Baudrowski (9 februari 1934) of H.J.C. Grierson, voorzitter van
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de Schotse PEN, (13 december 1934) warm onthaald. Dat ging niet zonder
eigenbelang. Met Kaden Baudrowski was men in onderhandeling voor een nummer
van een Pools tijdschrift over de Vlaamse letteren. Ook Grierson, die Nederlands
kende, was door zijn vertalingen een ambassadeur van de Vlaamse letteren. Een
laatste principe voor de invitatie was de wederkerigheid: werden Nederlanders
uitgenodigd, dan mochten de Belgen op tegenbezoek. Vier Nederlandse
vertegenwoordigers kwamen op 11 januari 1936 op bezoek, hielden elk een korte
spreekbeurt en werden rijkelijk onthaald op een feestdis in Atlanta.33 Een viermanschap
van Vlamingen (Toussaint van Boelaere, De Backer, Roelants en Walschap) mocht
zich in april 1936 over een tegenbezoekje verheugen. Hetzelfde wederzijds principe
speelde op een hoger niveau. Vermeylen werd in 1937 erelid kort na de deelname
van Herman Ould, de vaste secretaris, aan de Hoogdagen van de Vlaamsche Letteren.
Een subtielere manier als het ging om hiërarchische verschillen aan te brengen,
was de keuze van tijd en plaats van de ontvangst en het soort en het aantal
uitnodigingen dat verstuurd werd. Minder belangrijke evenementen werden
aangekondigd met een circulaire, die ook ander nieuws kon bevatten. Voor echt grote
gebeurtenissen werden speciale uitnodigingen gedrukt en verzonden. Het aantal
gedrukte uitnodigingen lijkt een indicatie te geven van het belang dat aan de schrijver
wordt toegekend, of van de bekendheid die hij in het eigen land werd verondersteld
te hebben: vijfhonderd uitnodigingen voor Roelants, vierhonderd rondzendbrieven
voor Ina Boudier-Bakker en de Deense schrijver Johannes Buchholz, driehonderd
voor Raymond Herreman en tweehonderdvijftig voor Top Naeff. Maar slechts
tweehonderd uitnodigingen werden verstuurd voor een starlight als Romains. Die
aantallen blijken dus ook hier weer arbitrair en meer samen te hangen met het open
of gesloten karakter van de evenementen dan met de roem van de schrijver. De
ontvangst van Valéry werd bijvoorbeeld opengesteld voor ‘de in literatuur
belangstellende Vlamingen’, die werden - zoals vaker gebeurde - opgeroepen talrijk
aanwezig te zijn.34 Deelnemers moesten op voorhand een som storten. Meestal 45 of
50 fr., wijn niet inbegrepen, of 55 fr. met drank, wat overeenkomt met ruim € 40 in
hedendaagse munt. Een diner op 2 december 1934 ter ere van de Spaanse schrijver
Salvador de Madariaga, in samenwerking met de Club des Ecrivains belges de langue
française, was weer een stuk goedkoper: 35 fr., alles inbegrepen. Hôtel Albert I op
de Rogierlaan was dan ook een stuk minder prestigieus.
De Vlaamse PEN gebruikte de lokalen van de Vlaamsche Club om zijn eigen
vergaderingen te houden. Die Vlaamsche Club, die nog steeds bestaat, was in 1922
door Vermeylen en Co opgericht. Wanneer regionale schrijvers kwamen, zoals de
twee Rijnlandse auteurs die op 4 maart 1933 ontvangen werden, bleek die Vlaamsche
Club goed genoeg voor de ontvangst en het gezellige samenzijn achteraf. Men hoefde
ook niet op voorhand in te schrijven en de kostprijs bedroeg ten hoogste 30 fr. ‘Ook
dames en niet-leden worden gaarne uitgenodigd.’ Na een autorit door de Brusselse
omgeving werd gesoupeerd ‘in de buurt van Brussel’.35 Voor grootse
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evenementen werd het chique Hotel Atlanta, op de Adolf Maxlaan, of het nog
exclusievere Hotel Métropole (zie het bezoek van Boutens en van Valéry) gebruikt.
Een ander geliefkoosd etablissement was de Taverne Royale. Bij tal van die
gelegenheden werden speciale menu's gedrukt. De maaltijd bij de viering van
bijvoorbeeld Valéry is zoals vaker het geval is, somptueus te noemen. De pers werd
bij alle vieringen toegelaten, of was zelf medeorganisator. Echte etiquettevoorschriften
waren zeldzaam. Avondkledij werd soms gevraagd, zoals bij de komst van Valéry,
maar bijvoorbeeld niet bij die van de minder belangwekkende Van Suchtelen (10
juni 1933).36 Voor de vrouw van de schrijver, die het als echtgenote nooit onder de
markt heeft, liet men per taxi bloemen aanrukken, vaak een boeket rozen.37 Het belang
van een auteur kan men ook afmeten aan het feit of officiële foto's werden besteld
of niet.38
Doorgaans verliep een ontvangst als volgt. De voorzitter verwelkomde de
genodigden. De maaltijd ging niet voorbij zonder een of meerdere toasts, bij voorkeur
bij het nagerecht.39 Zo'n toast duurde doorgaans een goede vijf minuten en bevatte
een éloge op de schrijver.40 Maar eerst werden nog wat telegrammen met gelukwensen
voorgelezen van mensen die er helaas niet bij konden zijn. Muziek kwam er niet aan
te pas; het gesproken woord had nog zijn primordiale status, ook al was dat gesproken
woord vaak een voorgelezen woord. Toussaint kon zich door Franz de Backer laten
vervangen omdat zijn speech op papier stond.41 Voor schuchteren was een
voorbereiding op papier in elk geval een grote hulp. In zijn antwoord kon de gevierde
schrijver blijk geven van esprit en op die manier schitteren. Een ‘magnificent
improvisation’ bleef bijvoorbeeld niet onvermeld in het officiële verslag van de
ontvangst die de Spaanse schrijver Salvador de Madariaga te beurt viel.42 Zo'n
spanning tussen wat officieel is en aangekondigd wordt en dus vaak uitgeschreven
is, en wat spontaan en oraal is en dus geïmproviseerd is, is typisch voor de toespraken
uit die tijd. Nog andere zaken typeerden het discours. Steevast werd er gewezen op
de vriendschapsbanden tussen personen of verenigingen of op de toenadering tussen
de literaturen van twee talen en werd de macht van het dichterlijke woord geprezen.43
Een lezing van de auteur tijdens een ontvangst of na een maaltijd werd besloten met
een stukje voorlezen en een dankwoord van een bestuurslid.44 In memoires, dagboeken
of literair getinte verslagen konden die ontvangsten dan eventueel hun neerslag
vinden.

4. Taal op De Vlaamsche Hoogdagen
Interessant voor het meertalige België is de vraag of er ook op het vlak van de taal
geplogenheden waren. Het valt immers te verwachten dat men er gevoelig is voor
de taal van kleinere taalgebieden, zeker omdat de ene taal er in het interbellum nog
steeds beheerst werd door de andere. De voertaal was bij officiële gelegenheden in
België nog steeds het Frans. Bij gezamenlijke activiteiten met de Frans-Belgische
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PEN is men zeker niet aan het gebruik ervan ontkomen, al werd erover gewaakt dat
ook het Nederlands zijn rol speelde. Maar Franse auteurs werden ook door de Vlaamse
PEN-voorzitter in het Frans toegesproken, waarbij er meer dan eens - zoals op de
ontvangst van Valéry - door de voorzitter op gewezen werd dat de Vlamingen niet
afkerig stonden van de Franse cultuur, wat daarover in het buitenland ook werd
beweerd. Op de activiteiten die men zelf organiseerde, waren andere talen zeker
welkom. Een Deen kon bijvoorbeeld zonder problemen in het Duits spreken. De
gevoeligheid voor taal kwam nog op een ander vlak duidelijk naar boven. De Vlaamse
PEN nam in 1935 onder impuls van Vermeylen het initiatief voor een internationale
PEN Revue in het Engels, Frans en Duits, die aandacht zou besteden aan de auteurs
van kleine literaturen.45 Het initiatief bleef echter een doodgeboren kind. Al bij al
blijkt de Vlaamse PEN een weinig prominent standpunt in te nemen als het ging om
de taalkwestie. Het is niet verwonderlijk dat het aan de zustervereniging VvL in 1936
het initiatief overliet om te pleiten voor een federale culturele structuur. Deze
voorzichtigheid bij binnenlandse kwesties die gevoelig lagen, weerspiegelt de
terughoudendheid van het internationale PEN-comité in taalkwesties. Ze kenmerkte
de Vlaamse - en internationale - PEN ook op politiek vlak, zowel op internationaal
als lokaal niveau.
Al meermaals is geconstateerd dat de PEN niet ontsnapte aan politisering hoezeer
zij telkens opnieuw haar apolitieke karakter beklemtoonde. Ook in het België van
de jaren dertig werd de PEN gedwongen om zich duidelijker dan voorheen uit te
spreken. Binnenlandse stellingnames op communautair vlak, buitenlandse wanneer
het ging om de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie, Duitsland, Italië of Spanje. Dat
ging niet zonder de strubbelingen die ook op de internationale congressen te zien
zijn. Moties werden opgesteld en ondersteund; maar op congressen bleef men
gereserveerd, zoals blijkt uit de Vlaamse houding in Dubrovnik 1933. De Vlamingen
waren minder uit op een veroordeling van de genazificeerde Duitse PEN dan de
Franstaligen.46
Op lokaal vlak hebben de activiteiten van de PEN bijgedragen aan de constructie
van het eigen literaire - Vlaamse - veld, maar de Vlaamse PEN schroomde wel om
positie te nemen in taalkwesties en andere heikele, politiek geladen thema's. Een
uiting van zo'n aarzeling tussen links en rechts, die ook een taaldimensie heeft, zijn
de Hoogdagen van de Vlaamsche Letteren van 13-15 november 1937. Ze laten toe
om in de praktijk te zien hoe de literaire ontvangsten van de PEN actie en reactie
(onder meer van de pers) met zich meebrachten, en om tevens de verhouding tot de
zustervereniging, de VvL, scherper te stellen.
De Hoogdagen vielen ironisch genoeg samen met de conferentie van de Negen
Mogendheden te Brussel, waarop onder meer de Japans-Chinese oorlog ter sprake
kwam. Ze vonden plaats op drie plaatsen (Antwerpen, Brussel en Brugge), wat
vermoedelijk een beeld moest geven van de cultuurspreiding in Vlaanderen en de
betrokkenheid van kleine gemeenten moest vergroten.47 De kern van de activiteiten
lag echter in Brussel, waar de initiatiefnemers woonden (het idee kwam
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van Roelants). Op initiatief van de Vereeniging van Letterkundigen werd in mei
1937 gestart met de voorbereiding van de Hoogdagen van de Vlaamsche Letteren te
Brussel, die een driejaarlijkse manifestatie moesten worden. Voorzitter van het
Brusselse Comité was Ernest Claes, die een mandaat had gekregen van de VvL. Het
tweevoudige doel van de manifestatie was om de eigen lof over de literatuur te steken,
wat ook propaganda in het buitenland moest inhouden, en tweede om de confrontatie
aan te gaan met het publiek. Om de eerste doelstelling te verwezenlijken werden een
twintigtal buitenlandse schrijvers uitgenodigd en werden de ‘vrienden van de
Vlaamsche P.E.N-Club’ bij het evenement betrokken.48 Het oorspronkelijke plan was
dat zij de buitenlandse gasten op zaterdag (13 november) mocht ontvangen.
Meerdere buitenlandse schrijvers die bedankten, zoals de bekende Tsjech Čapek,
schreven een enthousiaste brief.49 De buitenlandse gasten werden al op vrijdagavond
12 november ontvangen in een groot hotel nabij het Brouckèreplein (De Dag, 14.11),
door De Hollandsche Post - het blad van de activist Jef Hinderdael - bestempeld als
een ‘Waalsche gaarkeuken, bekend om haar anti-Vlaamsch karakter.’50 Aan Vlaamse
zijde waren aanwezig: de voorzitter van de Vlaamse PEN, Toussaint van Boelaere,
August Vermeylen, voorzitter van de VvL, Maurice Roelants, Ernest en mevr. Claes,
Marnix Gysen, Julien Kuypers, Raymond Herreman, Theo Bogaerts en Piet
Heuvelmans. De Fransschrijvende auteurs waren vertegenwoordigd door Franz
Hellens. Buitenlanders die de ontvangst bijwoonden, kwamen uit Engeland: Hermon
Ould, secretaris van de PEN; uit Duitsland: de schrijver Rudolf Schröder en uitgever
Kippenberg; uit Frankrijk: Jules en mevr. Romains en Jules Supervielle, uit Nederland:
prof. J.D. Bierens de Haan, Top Naeff, mevr. Ina Boudier-Bakker, mevr. Kitty de
Josselin de Jong, Dirk Coster, Anton van Duinkerken, Dhr. Den Hertog, Werumeus
Buning, Victor van Vriesland; uit Denemarken: de taalkundige prof. Clara Hammerich
en de toneelschrijver Svend Borberg; uit Zuid-Afrika: prof. en mevr. Willem Jacobus
du Plooy Erlank (W.J. du P. Erlank, van wie dat jaar nog een toneelstuk in de Gentse
Koninklijke Nederlandse Schouwburg was opgevoerd). Later voegden zich daarbij
nog onder meer de populaire Britse auteur Pamela Frankau, Louis Gillet,
vertegenwoordiger van Franse Academie, en de Rijnlandse dichter Adolf von Hatzfeld,
een vriend van Felix Timmermans, die al eerder in 1933 was uitgenodigd en in 1937
tot de NSDAP toetrad.51
De tweede doelstelling van de Hoogdagen was zoals gezegd om de schrijvers en
het ‘volk’ dichter bij elkaar te brengen. Van meet af aan af was het dan ook de
bedoeling om een debat te houden over wat de grote schrijvers (Conscience, Multatuli,
Vondel) ‘ons leeren over Volk, Literatuur en Staat: de houding van de letterkunde
tegenover het Volk; de houding van den Staat tegenover de letterkunde’. Dit thema
moest behandeld worden door ‘een Vlaamsch schrijver, door een schrijver uit een
land met autoritairen regeeringsvorm en door een schrijver uit een democratisch land.
Zoo verplaatsen wij ons van het Vlaamsche naar het Europeesche plan.’52 Concreet
zou het programma van de academische zitting op zondagvoormiddag ingevuld
worden met enerzijds een lezing van Filip de Pillecyn
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over de stand van zaken in het Vlaamse proza en van Victor E. van Vriesland over
‘De betrekkingen tusschen Nederlandsche en Vlaamsche letterkunde’, en anderzijds
met lezingen van Vermeylen, Romains en Giuseppe Ungaretti over de verhouding
tussen het volk en de literatuur. Vermeylen sprak over ‘De Vlaamsche letteren en
het volk’ en Romains waarschuwde in zijn toespraak over ‘Volk, staat, literatuur’
voor de verlokkingen van het nationalisme, dat hij voor kleine taalgebieden - waar
de schrijvers meer solidair zijn met het volk aangezien zij het moeilijker hebben om
erkenning buiten hun eigen taalgebied te vinden - een zeker recht van bestaan
toekende. De grote Italiaanse dichter, aanhanger van het fascisme, heeft uiteindelijk
afgezegd en werd vervangen door Rudolf Schroeder, de Duitse vertaler van Gezelle
en Karel van de Woestijne.53 Via de kabel liet Ungaretti weten dat hij ‘gravement
malade’ was.54 Misschien ging het ook hier weer om een ‘diplomatisch griepje’ dat
te maken gehad kan hebben met de kritiek die vooraf op het evenement was geuit.
Mogelijk vreesde Ungaretti voor incidenten. Het feit dat zijn rede niet voorgelezen
werd lijkt daarop te wijzen.55 Na de commotie die de toespraak van Romains had
veroorzaakt (de aanwezige Duitsers - ‘gelijkgeschakelde literaire tweederangsfiguren’
-56 onthielden zich van applaus of verlieten de zaal) hadden de organisatoren wel de
intentie om de redevoering van Ungaretti te publiceren.57
Het samen programmeren van linkse en uiterst rechtse schrijvers kan verwondering
wekken en was in de ogen van de commentator van de socialistische Vooruit een
schandaal,58 maar was toch niet ongewoon voor die tijd. Op de internationale
PEN-congressen kregen zowel Marinetti als de socialist Piérard de kans om te spreken.
Romains zelf betreurde de afwezigheid van Ungaretti op de Hoogdagen. Het
gezamenlijke optreden van links en rechts zegt ook iets over de wens van de
organisatoren om neutraal, in de woorden van die tijd, ‘alzijdig’ te blijven en dus
boven verschillende partijstandpunten te staan. Door de pers werden de zaken sowieso
gepolariseerd. Kritiek was er uit linkse hoek op de heldenverering en uit rechtse hoek
op het feit dat de manifestatie bleef steunen op een ‘rot staatsbestel en op halveering
van ons Dietsch patrimonium’.59 Dat de auteurs uit Nederland ‘als “vreemdelingen”,
als gasten in dezelfde rangorde als Belgen, als Franschen, Duitschers, Polen of
Italianen’ werden gepresenteerd, stak de Groot-Nederlanders. De ‘boze geest’ van
Vermeylen en van het hele ‘Brusselse cenakel’ achter dit evenement werden door
Volk en staat, de spreekbuis van de latere steunpilaar van de collaboratie, het VNV,
gebrandmerkt.60 Men zag de uitnodiging van buitenlanders, hoofdzakelijk uitgevers
en vertalers, vooral als een poging om ‘het onbenullige proza der arrivisten en
officieelen aan den man’ te brengen.61
De verdere berichtgeving was navenant. De reacties van uiterst rechts op de rede
van Romains waren zuur, terwijl de socialistische Vooruit gewag maakte van ‘een
meesterlijke rede’ en ‘Bravo, Jules Romains!’ riep.62 De uiterst rechtse DeVlag
meende dat Romains met zijn rede ‘die Veranstalter der “Hoogdagen van de
Vlaamsche letteren” leicht hätte in Verlegenheit bringen können’ en vroeg zich
kwaadaardig af waarom een auteur die het autoritaire karakter van de Duitse staat
hekelde,
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er belang aan hechtte dat de zesde band van zijn lange rij romans in Duitsland
verscheen. De Franstalige kranten legden de nadruk op het moedige discours van
Jules Romains tegen het totalitarisme. De reactie op de hele Vlaamse cultuurdagen
in de Frans-Belgische was overigens gematigd positief, maar een berichtgeving in
de Brusselse kranten bleef grotendeels achterwege. Uit Parijs zelf kwamen meer
verslagen, zo meldde een Vlaamse krant.
Merkwaardig is hoe de VvL zich met de Vlaamse Hoogdagen op het terrein van
de internationale contacten bewoog dat eigenlijk voor de PEN gereserveerd was en
hoe zij haar nek uitstak met het thema literatuur en volk, dat politiek geladen was.
De Vlaamse PEN hield zich in deze zaak op de vlakte. Haar secretaris, Franz de
Backer, legde nog eens - in het Frans! - de nadruk op de serene atmosfeer waarin het
debat zou plaatsvinden.63 Nog merkwaardiger is het feit dat de ontvangst van de
buitenlandse gasten niet zoals aangekondigd op zaterdagnamiddag plaatsvond maar
op zondag en gebeurde door de Franstalige PEN. Vermoedelijk was dat om de kosten
te spreiden. Aangezien op zaterdag uiteindelijk een tocht met de buitenlanders naar
Antwerpen was gepland, zij op vrijdagavond reeds ontvangen waren en er op
zaterdagavond voor hen een diner werd georganiseerd, kon een officiële ontvangst
aan de Frans-Belgische PEN overgelaten worden. Een rekeningetje toont wel aan
dat voor de Hoogdagen 1842,30 fr. op tafel werd gelegd.64 Het verslag in het P.E.N.
News maakt melding van een hulde van de buitenlandse gasten door Toussaint, van
een antwoord van Romains en van een redevoering van Piérard.65 Deze hulde van
Toussaint vond echter tijdens het banket 's middags plaats. De krantenverslagen
maken bijgevolg alleen gewag van de toespraak van Piérard en het antwoord van
Romains. ‘Il déclara que si la dualité linguistique est parfois pour la Belgique une
source de difficultés politiques, sur le plan intellectuel, écrivains flamands et français
de Belgique entretiennent les rapports les plus cordiaux.’66 Daarmee was nogmaals
lippendienst bewezen aan de eendracht op taalkundig vlak, die deel uitmaakte van
een bredere verstandhouding tussen de schrijvers van de wereld. Het herhaalde,
rituele karakter van zulke toespraken en handelingen moest zorgen voor een gevoel
van eenheid, dat er zonder die herhaling niet zou bestaan.

5. Conclusie
België werd door de secretaris van de Vlaamse PEN-Club ooit omschreven als de
‘cockpit van Europa’.67 Het verwondert dan ook niet dat we in de plaatselijke
PEN-club een verschuiving zien optreden die symptomatisch is voor een meer
algemene evolutie in de internationale PEN-gemeenschap. In oktober 1939, toen het
congres van Stockholm al was afgelast wegens het uitbreken van de oorlog, stuurde
het Bestuur een verklaring door van Romains, de internationale voorzitter, en van
de Londense PEN (plus een bespreking door de Londense PEN van Romains' verkla-
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ring). Op de brief van Romains aan alle PEN-clubs van niet oorlogvoerende landen,
gedateerd 12 september, had Ould volgens mevrouw Romains gereageerd met een
communiqué waarin hij Romains beschuldigde zich te mengen in de interne
aangelegenheden van de landen. Er werd door het Vlaamse bestuur naar de mening
van de leden gepeild over een ‘vraag, die ver boven alle academische of ideologische
besprekingen gaat’.68 Welke die vraag was, werd merkwaardig genoeg niet gezegd
- het gold hier immers de lang taboe gebleven wens van Romains om meer politieke
kleur te bekennen: hij riep ertoe op dat de leden hun regeringen zouden steunen in
de verdediging van de democratie -. Er werd wel aan toe gevoegd: ‘In deze benarde
tijden is het meer dan ooit geboden, dat de P.E.N.-leden zich dichter zouden aansluiten
bij elkander dan vroeger wel het geval moest zijn. Recepties en andere uiterlijke
bedrijvigheden schijnen minder geschikt dan een nauwe samenwerking.’69 Het einde
van de gezelligheid is daarmee aangekondigd.
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De kortstondige lotgevallen van de PEN-clubs tijdens het interbellum
in Spanje.
Een geschiedenis van politieke en regionale polarisatie
Brigitte Adriaensen (Radboud Universiteit Nijmegen)
Álvaro Ceballos Viro (Université de Liège)
Abstract
Three separate PEN Clubs were founded in Spain during the turbulent
period between the wars. The first Spanish PEN Club met for the first time
in the celebrated Madrid restaurant Lhardy on 5th July 1922, precisely nine
months after the International PEN Club was set up in London. It did not
have its own accommodation, but gathered roughly once a month in this
restaurant under the chairmanship of the renowned writer José Martínez
Ruiz, better known by his pen-name of Azorín. It appears from the list of
the club's members, which was published in November 1923, that this
varied company included a number of prestigious authors such as
Díez-Canedo, Ramiro de Maeztu, Enrique de Mesa, Ramón Pérez de Ayala
and José María Salaverría. In addition, the Spanish delegation also aspired
to an international profile by incorporating nineteen international honorary
members at the top of the list of members, originating from
Spanish-speaking America, Portugal and England. Although several
regional authors joined this first PEN Club, remarkably enough there were
only two Catalan writers on the list: Eugenio D'Ors and Angel Guimerá,
the latter as an honorary member.
There was a great deal of criticism of the snobbish nature of the banquetes,
the costly feasts the members took part in at their own expense. One of
the fiercest critics was undoubtedly Rafael Cansinos Assens, who not only
denounced the elitist nature of the gatherings, but was also annoyed by
what he considered the overly regional and national tenor that characterised
the club.
However, the fact that the club was less internationally oriented did not
mean, in the national context, that it reflected only one end of the
ideological spectrum. The elitist nature of the club did not stop members
with republican sympathies (such as
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Roberto Castrovido and Luis de Tapia) from joining. Journalists who had
taken a critical attitude to the military campaigns in Morocco, such as
Alfonso Hernández Catá and Manuel Ciges Aparicio, also found their way
to the PEN Club. Even someone like Julio Camba, at that time closely
linked to anarchist circles, was a member. It is striking that there were also
a substantial number of members from the Liga de Educación Política,
an association that José Ortega y Gasset had set up and which was part of
the liberal Partido Reformista.
The founding of the first Spanish PEN Club in 1922 also coincided with
the structural crisis the Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid
found itself in at about that time. It comes as no surprise that many of those
in the PEN membership list in 1923 are also to be found in the January
1922 list of Athenaeum members. So the Spanish PEN Club was a valid
alternative in the quest for a way of giving Spain's literary life a minimum
of independence and social embedment.
Spain's first PEN Club was not destined for a long life, however. Several
reasons for this have been given over the years: the previously mentioned
aristocratic nature of the club, the diversity of interests and poetics of its
members, the lack of fellow-feeling among Spanish writers and the elitism
of the Madrid writers with regard to authors from the periphery, especially
those from Catalonia. But the increasing effect of the dictatorship of Primo
de Rivera, who came to power in 1923, was also part of it. The same
ideological polarisation and militarization had already led to the downfall
of the Athenaeum in Madrid in 1924; a similar scenario was also to be
played out at the German PEN Club in 1933.
It was in 1924, two years after the Spanish club had been set up, that its
Catalan counterpart came into being. On 7th January, in his capacity as
chairman, the Catalan grammarian and liberal intellectual Pompeu Fabra
sent out a letter in which he invited the Catalan intelligentsia to join the
club. Although this letter emphasised that the PEN Club ‘had no political
or propaganda tenor whatsoever’, it was obvious that cultural nationalism
underlay the establishment of the Catalan delegation. Even before the club
had been set up, its future secretary, Millàs Raurell, was already pointing
out, in a letter sent to the International PEN member Herman Ould on 11th
January 1923, that the Catalan club had no connection with the one in
Madrid. Tis new delegation wanted to represent the ‘Catalan nation’, which
belonged to a different culture from its Spanish counterpart. The Catalan
association possibly had an even harder time of it than the Spanish PEN
Club under the regime of Primo de Rivera: under these circumstances, for
example, it was out of the question to organise an international PEN
congress in Barcelona.
This did change, however. After the Catalan PEN Club had fallen into
obscurity for many years, in 1934 it enjoyed a new boost, at the time of
the Second Republic. In May of that year the club was re-established in
the Athenaeum in Barcelona, which from then on served as the club's seat.
The absolute climax of the activities of the Catalan PEN Club, however,
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was when the international PEN congress was held in Barcelona from 21st
to 25th May 1935. It was the perfect opportunity to showcase the wealth
of the Catalan artistic heritage and to give Catalan literature an international
boost. Te outbreak of the Spanish Civil War in 1936 put a final end to this
glorious revival.
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The success of the international PEN congress in Barcelona was not to
everyone's taste, however. In a newspaper article, Ramón Gómez de la
Serna criticised the total absence of Spanish writers from the congress.
The prevailing dissatisfaction was the main reason for setting up what was
called the ‘Second Madrid PEN Club’. The fact that this second Madrid
- not Spanish - club developed in an extremely tense and polarised
atmosphere hardly needs mentioning. Although there were still a number
of republicans and liberals at the first banquet, such as Max Aub, Américo
Castro, Tomás Navarro Tomás, Pedro Salinas, Luis de Tapia and Guillermo
de Torre, their numbers steadily declined. Te lists of participants at each
of the feasts show that it was mainly writers with right-wing affinities
(with all the shades of meaning that ‘right-wing’ implies) who attended.
They included both adherents of Primo de Rivera's Falangism (fascists)
(Fernández Almagro, Manuel Machado, Sánchez Mazas) and more
moderate right-wing intellectuals such as Baroja, el Conde de Romanones
et al. As Miguel A. Iglesias has already pointed out in an article on this
third PEN Club, this majority of right-wing intellectuals was an even more
conspicuous presence since these right-wing movements were socially
and politically in the minority during the Second Republic.
The various Spanish PEN Clubs between the wars were neither the first
nor the most successful attempt to unite Spanish writers regardless of their
aesthetic or political tenor. In the 19th century the various liberal Athenaea
were founded, as well as a considerable number of other associations that
tried to defend the rights of authors, artists and musicians. A number of
other initiatives arose between the wars, such as the Unión de Autores, the
banquets that La Gaceta Literaria organised, and the publishing house
named Compañía Iberoamericana de Publicaciones, which was set up
with the financial support of the Bauer Bank. Despite their good credentials
and undoubtedly extremely noble intentions, these initiatives were all to
end in failure. The extreme heteronomy of the Spanish literary and artistic
fields and the political polarisation between the wars explain why not only
the PEN Clubs, but also other associations turned out not to be feasible in
that period.
Het interbellum was ook in Spanje een turbulente tijd. Niet alleen werd de sowieso
al erg broze democratie door de militaire staatsgreep van Primo de Rivera in 1923
opgeschort. Daarnaast deed ook de Tweede Republiek (1931-1936) de gemoederen
hoog oplaaien, waarbij de polarisatie tussen de liberale republikeinse gelederen en
de rechtse conservatieven uiteindelijk zou leiden tot de Burgeroorlog die op 17 juli
1936 uitbrak. Republikeinen, anarchisten, communisten, monarchisten, conservatieven
en diverse strekkingen van fascistische inslag stonden tijdens het interbellum met
getrokken zwaard tegenover elkaar. Bovendien speelden ook de regionale verschillen
een belangrijke rol: Madrid, waar de fascisten traditioneel een grote aanhang kenden,
stond lijnrecht tegenover Catalonië, waar het centralistische gezag van de hoofdstad
op heel wat verzet stootte. De moeizame ontwikkeling van de PEN-clubs tijdens het
interbellum, die zich in Spanje afspeelt tussen 1922 en 1936, weerspiegelt het
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gespannen ideologische klimaat waarin het land zich bevond. In totaal kende Spanje
in deze periode drie verschillende PEN-clubs. In
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wat volgt proberen we een beeld te schetsen van hun verhouding tot het politieke en
intellectuele klimaat van hun tijd.

1. De Spaanse PEN-club: 1922-1925
Negen maanden nadat de Internationale PEN-club in Londen werd opgericht, op 5
oktober 1921, zag haar Spaanse filiaal het licht.1 De eerste vergadering vond plaats
op 5 juli 1922 en werd voorgezeten door de vooraanstaande schrijver José Martínez
Ruiz, meer bekend onder zijn pseudoniem Azorín, op dat moment nog een gematigde
liberaal. De club-leden verzamelden in het restaurant Lhardy, een van de meest
gerenommeerde eetgelegenheden in de hoofdstad, waar regelmatig literaire banketten
en hommages werden gehouden.2 Volgens een artikel uit La Correspondencia de
España van 1922 zou Ramiro de Maeztu, een van Spanjes belangrijkste essayisten
van die tijd, van conservatieve strekking, het initiatief tot de oprichting van de Spaanse
PEN-club hebben genomen. Dat lijkt op zich wel aannemelijk aangezien Maeztu
verscheidene jaren correspondent was geweest in Londen voor verschillende Spaanse
dagbladen en op die manier de oprichting van de Internationale PEN-club op de voet
had kunnen volgen. Nochtans beweert Ramón Gómez de la Serna in zijn memoires
dat ‘een handvol blonde en grote Engelsen’3 oorspronkelijk het voorstel hadden
gedaan om een Spaanse delegatie op te richten.
Volgens Gómez de la Serna was de Spaanse PEN-club een uiterst heterogeen
gezelschap waar schrijvers van de meest diverse tendensen en leeftijden
samenkwamen. Dat blijkt inderdaad uit het ledenbestand van de Club, gepubliceerd
in november 1923. Naast een aantal minder bekende of minder succesvolle figuren,4
bevond de voorzitter Azorín zich in prestigieus gezelschap: auteurs zoals
Díez-Canedo, Ramiro de Maeztu, Enrique de Mesa, Ramón Pérez de Ayala en José
María Salaverría waren van de partij. Daarnaast streefde de Spaanse delegatie ook
een internationaal profiel na, door aan het begin van het ledenbestand negentien
internationale ereleden op te nemen, afkomstig uit Spaans-Amerika (Leopoldo
Lugones, Gabriela Mistral), Portugal (Eugenio de Castro) en Engeland (John
Galsworthy). Hoewel tot deze eerste PEN-club meerdere regionalistische auteurs
toetraden, zoals Ramón Cabanillas of José García Mercadal, waren er opvallend
genoeg maar twee Catalaanse schrijvers opgenomen in het bestand: Eugenio D'Ors
en Angel Guimerá, de laatste als erelid.
Voor elk lid werd in dit bestand ook een adres in de Spaanse hoofdstad vermeld.
De meeste deelnemers waren woonachtig in Madrid, maar diegenen die daar niet
hun hoofdverblijfplaats hadden, gaven in plaats daarvan het adres op van het
Atheneum,5 de Residencia de Estudiantes,6 de redactie van het dagblad waarvoor ze
werkten of het hotel waar ze meestal verbleven. De romancier Alberto Insúa geeft
aan dat
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het een club was zonder eigen lokaal. De leden verzamelden hoogstens
één keer per maand in een of ander restaurant, meestal in het ‘historische’
Lhardy. Er vonden geen redevoeringen plaats, wel geanimeerde gesprekken
onder de disgenoten, die over het algemeen nog lang bleven natafelen.7
Het banquete - een groots opgezette feestdis - vormde een gebruikelijk element in
de sociale scène van het literaire leven in de jaren twintig, in Spanje maar ook elders
in Europa. De P.E.N profileerde zich in die zin als een van de vele sociedades de
banquete, ‘banket-verenigingen’, een verschijnsel waarover in het eerste semester
van 1923 een levendige en pittige polemiek was ontstaan. Verschillende
vooraanstaande leden van de Spaanse P.E.N zelf werden ironisch genoeg lid van de
Liga contra el banquete, de ‘Liga tegen het banket’, die in maart 1923 op initiatief
van Mariano Benlliure y Tuero werd opgericht. Waarschijnlijk gaf dit aanleiding tot
heel wat discussie tijdens de bijeenkomsten van de P.E.N, aangezien een aantal
andere leden, zoals Ramón Gómez de la Serna, juist wel voorstander was van de
culinaire reünies van de club.8
Er was een belangrijk argument tegen de banquetes: hun hoge kostprijs. In een
krantenartikel dat in 1925 in La voz verscheen, uitte Luis Araquistáin zijn bezwaren
tegen het ondemocratische karakter van deze peperdure feestmaaltijden die het gros
van de schrijvers zich onmogelijk kon veroorloven:
De P.E.N-Clubs hebben zich er nu rekenschap van gegeven, dankzij de
tussenkomst van de Engelse Club, dat hun missie zich niet moet beperken
tot het af en toe samenkomen om uit eten te gaan, onder meer omdat heel
wat dichters, essayisten en romanschrijvers niet eens het bestek kunnen
betalen.9
In dezelfde lijn merkte ook de al vermelde Alberto Insinúa op hoe ondemocratisch
deze uitingen van het corporatisme bleken en hoe de prijs van het menu, al dan niet
met opzet, de lagere sociale klassen buiten spel zette:
Aangezien Azorín wilde - en volgens mij terecht - dat de vergaderingen
van de PEN-club zich in een aristocratische sfeer afspeelden - die van de
‘aristocratie van de letteren’ -, en dat er een zekere tenue zou worden
gerespecteerd, zoals de Fransen zeggen, werden de feestmaaltijden in
Lhardy of een ander restaurant gehouden dat relatief duur was voor die
tijd. Maar er ontbraken nooit club-men die eigenlijk de voorkeur zouden
hebben gegeven, wegens de prijs, aan de tongfilets à la meunière en de
kippeboutjes à la Villeroi, het speenvarken of het gebraden lam van Botín
en de tortilla de patatas van het café San Isidro. Azorín schonk geen
aandacht aan het protest, overigens nooit heftig, van de plaatselijke
bohémiens, waarmee hij nooit had gesympathiseerd. Bijgevolg behielden
de feestmaaltijden hun verheven stijl en als ze 's avonds zouden hebben
plaats gehad, zou men er niet over hebben getwijfeld om van de genodigden
een smoking of frac als avondkledij te eisen.10
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In dit citaat formuleert Insúa enige reserves bij de aristocratische gewoontes van de
PEN-club, die hij overigens met heel wat andere collega's deelde. De vooraanstaande
criticus Rafael Cansinos Assens, bijvoorbeeld, verantwoordt met gelijkaardige
argumenten zijn gebruikelijke neiging om zich in de marges van het sociale literaire
gebeuren op te houden:
Onze schrijvers van eerste rang hebben zich daarbij [bij de Madrileense
PEN-club] aangesloten... Dat is al reden genoeg voor mij om niet hetzelfde
te doen... Ik verafschuw alles wat een reglementering van de Literatuur
inhoudt, want op die manier worden sektes gecreëerd en voortaan zullen
we dus kunnen rekenen op de literaire aristocratie van de P.E.N-Club...
die zal worden bepaald, net als in het geval van de vroegere
schrijversvereniging van het Atheneum, door een bijdrage die velen niet
kunnen betalen.11
Cansinos Assens hekelt echter niet alleen het aristocratische gehalte van de
PEN-vereniging. Impliciet neemt hij ook afstand van haar al te regionale en nationale
strekking, waarbij het verwerven van symbolisch kapitaal binnen het nationale kader
van de literaire academie primeert boven de inbedding in het internationale literaire
klimaat:
De onlangs opgerichte PEN-club die onze letteren officieel moet gaan
vertegenwoordigen, en die gevormd is volgens een aantal statuten die een
financiële bijdrage, een stevige maag en een mooi maatpak veronderstellen,
hebben eigenlijk een aristocratisch principe ingevoerd in de tot nog toe
vrije en democratische literaire republiek. [...] De oprichting van dit soort
internationale corporaties - dat zich niet laat oriënteren door de principes
van eenvoud en democratie van de internationale arbeidersbewegingen en dat eigenlijk overeenkomt met de wachtkamers van de officiële
Academies, vertegenwoordigt [...] een evolutie in onze gewoontes, die
niet bepaald zijn karakter zal stimuleren, altijd teruggetrokken en armzalig
[...], maar wel de bloei van een zelfingenomen literaire bourgeoisie.12
Dezelfde anti-elitaire strekking blijkt eveneens uit de bijdragen die de republikeinse
afgevaardigde (en later bekende anarchist) Eduardo Barriobero schrijft voor een links
dagblad. In een artikel dat eigenlijk was gewijd aan de onlangs opgerichte Unión de
autores, de ‘Schrijvers-unie’, schrijft Barriobero: ‘De weinige berichten die ik over
deze Vereniging [van Auteurs] heb opgevangen hebben mij ertoe bewogen haar te
catalogeren als een instelling “met een smalle toegang”, gelijkaardig, in die zin, aan
de PEN Club’.13 Beide verenigingen, zo oppert de auteur, stigmatiseerden
heel wat liefhebbers van het corporatieve leven met hun uitsluiting, ondanks
het feit dat we boeken hebben gemaakt die het publiek ook effectief koopt
en dat we toneelstukken hebben opgevoerd waar het publiek voor
applaudisseert. // Ik spreek in naam van heel wat collega's die me hun leed
hebben meegedeeld.14

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 16

263
Dat betekent nochtans niet dat activisme bij linkse partijen een aanleiding tot
uitsluiting van de PEN-club vormde. Belangrijke republikeinen zoals Roberto
Castrovido of Luis de Tapia waren immers eveneens aangesloten; net als journalisten
die zich bijzonder kritisch opstelden ten opzichte van de oorlogscampagnes in
Marokko, zoals Alfonso Hernández Catá of Manuel Ciges Aparicio. Daarnaast
behoorden ook sommige vrijmetselaars tot deze PEN-club, enkele auteurs van
erotische romans en zelfs figuren zoals Julio Camba, die op dat moment sterke banden
met het anarchisme aanhield en nauw verwant was met Mateo Morral, de man die
in 1906 een aanslag op koning Alfons XIII had beraamd.
Bovendien is het opmerkelijk dat er een belangrijke groep schrijvers bij de PEN
was aangesloten die aanleunde bij de Liga de Educación Política. Deze liga werd
opgericht door José Ortega y Gasset aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. Ze
vormde een sectie binnen de liberale Partido Reformista en probeerde Spanje een
nieuwe boost te geven door een intensief programma waarbij intellectuele
ontwikkeling en onderwijs centraal stonden. Naast Ortega y Gasset waren ook andere
PEN-leden zoals Ramón Pérez de Ayala, Ramiro de Maeztu, Manuel Azaña, Pedro
Salinas, Américo Castro, José Domenchina, Valentín Andrés Álvarez en Fernando
Vela met de Liga verbonden.
Ten slotte is het opvallend hoeveel leden van het Ateneo Científico, Literario y
Artístico de Madrid, het befaamde Atheneum, zich bij de rangen van de Spaanse
PEN-club aansloten. Dat het niet goed ging met het prestigieuze instituut aan het
begin van de jaren twintig is bekend: verschillende bestuursraden volgden elkaar
snel op en uiteindelijk greep zelfs het leger in februari 1924 in om een einde te maken
aan het toenmalige bestuur. Alles wijst erop dat de oprichting van de Spaanse delegatie
van de PEN-club samenvalt met de structurele crisis waar het Atheneum deze jaren
onder leed. Het is bijgevolg niet verwonderlijk dat zeven van de acht leden van de
directie van de PEN-club van 1923 vroeger aangesloten waren bij het Atheneum.
Niet minder dan dertig van de honderd zesenveertig deelnemers die in het bestand
van de PEN van 1923 voorkomen, zijn terug te vinden in de ledenlijst van het
Atheneum van januari 1922.15 De Spaanse PEN-club vormde dus een geldig alternatief
in de zoektocht naar een manier om het literaire leven in Spanje een minimum aan
autonomie en sociale inbedding te geven.

2. Onenigheid en ontbinding
Al vanaf halfweg 1922 was het falen van de Spaanse PEN-club een feit. Dat deze
Club op een mislukking afstevende, bleek volgens een getuigenis uit de
oprichtingsvergadering:
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[de Club] verzamelde zich voor het eerst bij een feestmaal - het ging om
haar oprichting in Spanje - en bij het dessert ontstond er al een breuk. [De
Club] stortte in elkaar als een pudding waar water in is terecht gekomen,
of als een gebak dat al te droog is.
Maar waarom dan? Was het water van de vulgariteit werkelijk op de
geraffineerde crème van het intellectualisme gevallen? Neen, allerminst!
Neen, de reden voor de verdeeldheid ligt veel dieper, het is een kwestie
van wortels en behoort tot het uiterst subtiele terrein van de psychologie
en de sociale capaciteiten van de literatoren.
Is een literator een sociaal wezen? Wij denken van wel. [...] Maar juist
omdat elke artiest zijn eigen persoonlijkheid heeft - het meer of minder
doet geen afbreuk aan de soort - en de problemen van de kunst vanuit een
totaal andere hoek benadert, blijkt dat het samengaan van literatoren
onmogelijk is, tenzij - gezien de idiosyncrasie van onze soort - in een
verschrikkelijke strijd waarbij ze er niet voor terugdeinzen elkaar te
krabben, te bijten en te slaan.16
Hoewel de Madrileense PEN-club een jaar na de stichting nog steeds stand hield,
bleven de kritische opmerkingen aanhouden, vooral dan vanwege de impliciete
partijdigheid die hij bij het aanwerven van nieuwe leden hanteerde: ‘Prima dat de
PEN-club functioneert, maar dat ze dat voor iedereen doet. Het onderscheid is irritant:
of ze spuit kritiek of ze blaast de loftrompet’.17 Ook al had Ramón Gómez de la Serna
deze crisis van de PEN van nabij ervaren, zijn versie blijft teleurstellend laconiek:
Al snel begonnen de onenigheden, de wensen om een algemene
spoedvergadering in te roepen, de neiging van sommigen om hun voordeel
te slaan uit zo'n welvarende instelling en toen, op een dag, was Azorín het
beu - de onherroepelijke en mysterieuze vermoeidheden van Azorín die
ik zo verwonderlijk vind - en hij diende zijn ontslag in, dat ik steunde als
hoofdsecretaris en ertoe leidde dat ik niet langer feestdissen organiseerde
noch iedereen vriendelijke brieven met uitnodigingen toezond.18
De opvolger van Azorín, de eveneens gerenommeerde schrijver Ramón Pérez de
Ayala, slaagde er niet in om de Spaanse PEN-club nieuw leven in te blazen.19 Sommige
leden, zoals Roberto Castrovido, namen daarbij een dubbelzinnige houding aan:
enerzijds steunden ze de positieve effecten van de vereniging wel, maar anderzijds
ijverden ze ook voor haar ontbinding.20 Het is mogelijk dat de snelle politisering van
het literaire discours in de jaren van de dictatuur van Primo de Rivera uiteindelijk
toch de overhand kreeg op het apolitieke karakter waar de delegatie zich
oorspronkelijk op beroemde. Dezelfde ideologische polarisering en militarisering
hadden het Atheneum van Madrid in 1924 al tot de ondergang gebracht; een
gelijkaardig scenario zou zich afspelen bij de Duitse PEN-club in 1933.21
Dit alles neemt niet weg dat uiteindelijk het leeftijdsverschil, de diversiteit aan
interesses en poëtica's toch de belangrijkste redenen waren voor het definitieve
uiteenvallen van de eerste Spaanse PEN-club in 1925. De Spaanse schrijvers, zou
de criticus José Francés later zeggen, passen twee tactieken toe: ‘ofwel nemen ze
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een zekere betrokkenheid aan, gelijkaardig aan die van de vrijmetselaars, ofwel
branden ze in de bijtende eenzaamheid van hun eigen individualistische
hoogmoedigheid’.22 Ook Carlos Esplá liet zich ironisch uit over het nut van
schrijversverenigingen. Het belangrijkste voordeel van de verschillende PEN-clubs,
zo beweerde hij op de internationale vergadering in Parijs op 21 mei 1925, bestond
erin ‘om aan elke vreemde auteur te bewijzen dat er in een ander land een andere
auteur was die nog een vreemdere snuiter was dan hij’.23 En dat, beweerde hij schalks,
is natuurlijk een vorm van solidariteit als een ander. Dit soort opmerkingen verwijst
naar een bepaald cliché dat de ronde deed over het zogenaamde onafhankelijke
karakter van de Spanjaard, een cliché dat tijdens de periode van de Restauratie
(1874-1923) in grote mate bevestigd werd door het totaal gebrek aan overleg en
coalitie dat de Spaanse politiek toen kenmerkte.
Azorín zou steeds verbitterd blijven over het falen van de eerste Spaanse PEN-club.
Volgens hem was de mislukking te wijten aan het gebrek aan collegialiteit tussen de
Spaanse schrijvers, die geen interesse toonden voor elkaars werk en nog minder voor
dat van auteurs die afkomstig waren uit andere regio's van Spanje, zoals Catalonië.24
De geringe aanwezigheid van Catalaanse schrijvers in de eerste Spaanse PEN-club
was een van de belangrijkste motieven voor het oprichten van een afzonderlijke
Catalaanse eenheid.

3. De Catalaanse PEN: 1924-1936
De eerste berichten over de oprichting van de Catalaanse delegatie vinden we terug
in de correspondentie die de Catalaanse schrijver Raurell en Herman Ould
onder-hielden begin 1923.25 Zo verdedigt Millàs Raurell in een brief van 11 januari
dat de internationale PEN de Catalaanse afdeling als een afzonderlijke entiteit moet
zien: ‘We haven't any connection with the central club’; de Catalaanse PEN beschouwt
zich namelijk als ‘the representation of the Catalan nation’, terwijl de Spaanse
delegatie ‘represents another culture’.
Een paar maanden later nam de Catalaanse delegatie deel aan de vergaderingen
van de PEN in Londen, waar hen een erg hartelijke ontvangst en een ruime erkenning
te beurt viel.26 Onder leiding van de Catalaanse grammaticus en liberale intellectueel
Pompeu Fabra als voorzitter en Raurell als secretaris, ondertekenden de nieuwe
kernleden van de Catalaanse delegatie op 7 januari 1924 een brief die ze verstuurden
aan hun collega's. In die brief gingen ze ervan uit dat de bestemmeling zich bij de
nieuwe vereniging aansloot, tenzij hij het tegengestelde aangaf.27 Hoewel deze brief
erop hamerde dat de PEN ‘geen enkele politieke noch propagandistische teneur had’,28
was het evident dat het culturele nationalisme aan de grondslag van de oprichting
van de Catalaanse delegatie lag. In een brief van Raurell aan Ould, gedateerd op 5
februari 1924, benadrukt de Catalaan nogmaals de moeilijke politieke omstandigheden
waarin de delegatie zich bevindt. Een internationaal
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congres van de PEN in Barcelona organiseren was op dat moment nog ondenkbaar:
‘[a]ll the expressions of our national soul are persecuted by the Military directory in
Spain’.29
Nog voor de Catalaanse delegatie was opgericht, had Fabra deelgenomen aan het
eerste Internationaal Congres van de PEN. Vanaf 1924 nam de Catalaanse afdeling
zich voor ‘altijd op elk congres aanwezig te zijn, door vertegenwoordigers te sturen
zoals [...] Juan Crexells, Ventura Gassol, Joaquín Xirau, L. Nicolau d'Olwer, J.V.
Foix, Carlos Riba, Mariano Manent, Millàs Raurell, etc.’.30
Het eerste officiële diner vond plaats op 23 april 1924, de dag van Sant Jordi, in
het restaurant van het hotel Colón.31 Op 16 december 1924 organiseerde de Club een
volgend diner ter ere van de Italiaanse schrijver Luigi Pirandello. De laudatio werd
in het Catalaans uitgesproken door de belangrijke modernistische architect Puig y
Cadafalch. In zijn dankbetuiging uitte de Italiaanse gast zijn waardering voor de
provençaalse taal, waarmee hij reeds in aanraking was gekomen tijdens zijn schooltijd.
Hij sloot zijn redevoering af met een toast ‘op jullie land en op jullie’.32 Een paar
weken later, tijdens een hommage van de Catalaanse PEN aan de Franse dramaturg
Charles Vildrac, hief Carles Riba een gelijkaardige toon aan, zoals blijkt uit de
volgende woorden:
Wij hebben hier ook onze strijd, wij moeten ons ook afzetten tegen een
invasie van onze geest: dit is een oorlog zonder uitbarstingen, waarvan de
uitkomst niet veel aan de wereld zal veranderen; maar voor ons betekent
hij vandaag de dag alles, want we zien erdoor wie we zijn en wie we
kunnen worden.
Wij allen die hier nu zijn vertegenwoordigen de Catalaanse literatoren,
met andere woorden, de strijders van de eerste linie in dit gevecht. En ik
zou u graag willen zeggen, dichter Vildrac, dat wij hopen dat onze uitingen
van instabiliteit en angst zowel voor ons, als ook voor u, slechts een korte
pauze inhouden van een voortdurende liefdeszang.33
Net als zijn Madrileense equivalent, zou deze eerste Catalaanse PEN-club ook
langzaam wegkwijnen en slechts een aantal jaren later weer aan kracht winnen. Op
15 mei 1934 verscheen er een persbericht dat alle Catalaanse schrijvers uitgenodigd
waren om op die dag de nieuwe heroprichting van de PEN-club bij te wonen.34
Opvallend genoeg zou de plechtigheid plaatsvinden in het Atheneum van Barcelona,35
dat voortaan als de zetel van de Catalaanse PEN-club zou fungeren. Dit illustreert
duidelijk de continuïteit, of in dit geval misschien eerder de complementariteit tussen
beide instituten, gelijkaardig aan de reeds besproken relatie tussen het Atheneum en
de PEN-club in Madrid.
Het hoogtepunt in de geschiedenis van de Catalaanse PEN betrof zonder enige
twijfel het dertiende congres van de internationale PEN-club, dat plaatsvond van 21
tot 25 mei in Barcelona 1935. De openingslezing werd uitgesproken door Herbert
George Wells, de voorzitter van de PEN. Andere aanwezigen waren Ernst Toller,
Benjamin Crémieux, Filippo Tommaso Marinetti en vanuit Vlaanderen, Toussaint
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van Boelaere en Franz de Backer. De congresgangers konden deelnemen aan excursies
naar Sitges, Montserrat en de Costa Brava. Het programma hield een combinatie in
van het artistiek Catalaans patrimonium en uitingen van nationalistische folklore: er
was een voorstelling van het befaamde koor Orfeó Català, met sardanas en andere
traditionele dansen onder leiding van Esbert Català de Dansaire.36 De Schotse
afgevaardigde, William J. Entwistle, hoogleraar Spaans in Edinburgh, maakte een
vergelijking tussen de literaire renaissance in Schotland en Catalonië: ‘[z]oals
Catalonië onderging Schotland een zekere teleurstelling wat betreft de hoop op een
Gouden Tijdperk, doordat het land ondergedompeld was in de centraliserende golf
van de grote vernuften van het tijdperk van Isabel’.37 De projecten die deze delegatie
van de PEN-club opzette om de Catalaanse literatuur van een internationale
verspreiding te voorzien, zouden later de deelname verklaren van Joan Estelrich aan
het congres te Buenos Aires in 1936. Ze kwamen echter abrupt tot hun einde met de
Burgeroorlog.
Het satirische magazine La Esquella de la Torratxa spaarde zijn hoon over het
congres niet. De PEN-club bestond uit onzichtbare leden, even spoorloos als de mens
waar Diogenes naar op zoek was:
‘PEN-club Mysterie’; ‘PEN-club Mysterie’ [;]‘PEN-club Mysterie’.
Wat zal het zijn?
Sommige zeggen dat het om het werk van lokale auteurs gaat! Anderen
zeggen dat het niets met regionale auteurs te maken heeft! Nog anderen
zeggen dat het draait om mensen die onzichtbaar zijn geworden door de
omstandigheden, een voorloper Wells waardig.
Kortom en meer precies, het gaat helemaal nergens om. De journalisten
zijn de lantaarn kwijt die ze nodig hebben om de mens of de mensen te
vinden.38

4. Tweede Madrileense PEN-club: 1935-1936
Het internationale congres van de PEN-club in Barcelona was een doorn in het oog
van heel wat Madrileense schrijvers. In het republikeinse dagblad Ahora in 1935
vraagt Ramón Gómez de la Serna zich bijvoorbeeld af: ‘Waarom werd de vergadering
van de internationale PEN-club in Barcelona en niet in Madrid gehouden?39’ De
afwezigheid van Spaanse schrijvers tijdens het congres was trouwens ook de
vertegenwoordiger van Argentinië tijdens het congres in Barcelona opgevallen. In
een krantenartikel verschenen in juni 1935 vroeg hij zich af of de situatie anders zou
zijn tijdens het volgende internationale congres van de PEN, dat in 1936 in Buenos
Aires zou plaatsvinden.40 Het heersende ongenoegen was de voornaamste reden om
een nieuwe Madrileense - en geen Spaanse - PEN-club op te richten. Over de
oprichting, de motieven en de samenstelling van deze club bestaat een goed
gedocumenteerd artikel van Miguel A. Iglesias,41 waar we in wat volgt op zullen
terugkomen.
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Het eerste banket van deze tweede fase van de Madrileense club vond plaats op 15
november 1935 in het restaurant van het Ritz-hotel, waar ook de andere maandelijkse
feestdissen zouden plaatsvinden. De bestuursraad bestond uit gelijksoortige leden
als die van dertien jaar daarvoor. Ortega y Gasset was nu erevoorzitter en sprak een
korte redevoering uit waarin hij vooral inging op het overbodige karakter van zijn
eigen functie en de verheven missie van de schrijver.42 Daarnaast viel de overvloedige
aanwezigheid van rechtse schrijvers in de tweede Madrileense PEN-club op,
sommigen waren duidelijk van fascistische signatuur. Iglesias citeert in dat kader
een getuigenis van het tijdschrift Noreste, waar in de herfst van 1935 een nogal
verwarde uitspraak van de katholieke auteur Concha Espina werd geïnterpreteerd
als een indicatie van het katholieke sektarisme dat ertoe zou bijdragen ‘de deuren
van de PEN-club te vergrendelen voor schrijvers die een andere of geen enkele religie
belijden’.43
Uit de lijsten met deelnemers aan elk van de feestmaaltijden blijkt inderdaad dat
heel wat schrijvers met rechtse affiniteiten - met alle schakeringen die ‘rechts’ hierbij
impliceert - aanwezig waren. Onder de deelnemers bevonden zich zowel aanhangers
van het (fascistische) falangisme van Primo de Rivera (Fernández Almagro, Manuel
Machado, Sánchez Mazas) als meer gematigde rechtse intellectuelen, zoals Baroja,
el Conde de Romanones en anderen. Anderzijds waren ook een aantal linkse
intellectuelen van de partij, ook al werd hun aanwezigheid gaandeweg minder
prominent. Zo namen vooraanstaande republikeinen en liberalen als Max Aub,
Américo Castro, Tomás Navarro Tomás, Pedro Salinas, Luis de Tapia en Guillermo
de Torre deel aan het eerste banket. Gestaag echter nam hun aantal af: bij het laatste
banket van 10 juni 1936, een goede maand voor de Burgeroorlog uitbrak, was alleen
Augusto Barcia nog aanwezig, die als toenmalig minister van links-republikeinse
signatuur hoofdzakelijk deelnam als vertegenwoordiger van de regering.
Dit alles bevestigt de hypothese van Iglesias, volgens wie de ontwikkeling van
deze tweede Madrileense PEN-club niet losgekoppeld kan worden van het
gepolariseerde klimaat dat Spanje vanaf de jaren dertig kenmerkte:
[m]en merkt dus dat er een overvloed aan conservatieven deelnam en de
opvallende aanwezigheid van intellectuelen van radicale rechtse strekking
springt in het oog. Dit is een onthullend gegeven dat veel zegt over de
algemene politieke polarisatie, aangezien deze [rechtse] bewegingen sociaal
gezien in de minderheid waren op dat moment [in juni 1935] en het is een
duidelijke aanwijzing voor de ideologische tendens van de club, vooral
door de bijna totale afwezigheid van afgevaardigden van radicaal linkse
signatuur [...]. Dit zou enerzijds de kritiek kunnen verklaren die men uitte
op de club vanuit de linkse gelederen; anderzijds zou het ook het sektarisme
van de club kunnen bevestigen dat volgens het tijdschrift Noreste de
uitspraken van Concha Espina kenmerkte.44
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Hoewel het gewicht van de rechtse intellectuelen inderdaad groter was dan dat van
hun linkse collega's, blijft het toch een erg opvallend gegeven dat ook schrijvers van
duidelijk linkse strekking aan de banketten bleven deelnemen en wel tot een maand
voor het uitbreken van de Burgeroorlog.

5. Andere instituten
Een van de belangrijkste functies van de eerste Spaanse PEN-club bestond erin om
buitenlandse schrijvers eervol te ontvangen. Insúa herdenkt in zijn memoires
bijvoorbeeld het verblijf van Paul Claudel of Gabriela Mistral in Madrid.45 Deze
diplomatieke opdracht zorgde ervoor dat lokale schrijvers in contact kwamen met
de grootste sterren van de toenmalige wereldliteratuur.46 Tegelijkertijd konden
verscheidene Spaanse essayisten gebruik maken van de gastvrijheid van de andere
delegaties van de PEN-club tijdens hun reizen naar het buitenland, zoals Miguel de
Unamuno in Parijs,47 Américo Castro in België,48 Salvador de Madariaga in
Tsjechoslowakije49 of Ramón Gómez de la Serna in Argentinë.50
De verschillende Spaanse PEN-clubs van het interbellum vormden niet de eerste
noch de meest geslaagde poging om Spaanse schrijvers, ongeacht hun specifieke
esthetische of politieke strekking, met elkaar te verenigen. Zonder terug te gaan op
de stichting van de Real Academia Española in de achttiende eeuw, noch op de
liberale athenea van de negentiende eeuw - waarvan we het verband met de PEN-club
reeds aangaven -, kunnen we ook de Sociedad de Escritores y Artistas, het
‘Vennootschap voor Kunstenaars en Schrijvers’ vernoemen, dat in 1872 door José
Campo Navas en Julio Nombela werd opgericht en zes jaar later zou worden
opgenomen in de Association Littéraire et Artistique Internationale, voorgezeten
door Victor Hugo.51 Daarnaast ontstonden er nog een heleboel andere verenigingen
in de tweede helft van de negentiende eeuw die de rechten van auteurs, kunstenaars
en musici probeerden te verdedigen.
Op 2 april 1925 publiceerde het dagblad La Libertad ook een oproep tot het
oprichten van een Unión de Autores, een schrijversbond. Die werd ondertekend door
vooraanstaande intellectuelen zoals Pedro Muñoz Seca, Conrado del Campo en Luis
Araquistáin, die respectievelijk de voorzitter, vice-voorzitter en algemene secretaris
van de nieuwe en blijkbaar ook kortstondige organisatie waren.52 Binnen dit panorama
vervulde de Spaanse PEN-club een puur sociale rol, zonder juridische ambities,
waarbij literatoren elkaar vooral door een ‘affectieve benadering’53 steunden. Maar,
zoals we aan het begin van dit artikel reeds aangaven, was het idee om een heterogene
groep schrijvers in een restaurant te verenigen niet nieuw en zou het ook later populair
blijven. La Gaceta Literaria, bijvoorbeeld, een belangrijk medium in het verspreiden
van en debatteren over de avant-garde kunst in Spanje, kondigde in mei 1927 eveneens
aan dat ze een serie diners zou organiseren met de bedoeling om ‘de versnipperde
elementen van onze intellectuele wereld samen
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te brengen in een los verband, na de ontbinding van de PEN-club en bij gebrek aan
andere organismen van literaire reünies aan een goed gedekte tafel’.54 Deze nieuwe
bijeenkomsten - zo specificeerde het krantenbericht - zouden niet gewoon een
herrijzenis inhouden van de vroegere banketten, aangezien de hommages niet langer
een sleutelrol zouden vervullen en ook het menu niet meer zo duur zou zijn als
voordien. Wat nu centraal zou staan, waren de ‘bijeenkomst, de hartelijkheid, wat
rumoer, wat grapjes, vele begroetingen en handdrukken. En hoofdzakelijk het
uitwisselen van nieuwtjes’.55
Bijna een jaar later zou een anoniem bericht in hetzelfde tijdschrift weer een
voorstel aankondigen voor het oprichten van een nieuw literair instituut, de Academia
de Literatura Española, met ‘een modern en hoogstaand sociaal leven, dat het grijze
en Rotary-achtige karakter van de PEN-clubs zou overstijgen (en in zich zou
opnemen)’56 en bovendien ook vrouwen en Spaans-Amerikaanse schrijvers in zijn
ledenbestand zou opnemen. Volgens de intentieverklaringen had dit initiatief moeten
leiden tot de oprichting van een ‘Europees en mondiaal’ organisme, dankzij de steun
van de Gaceta Literaria.57
Later zou ook de Compañïa Iberoamericana de Publicaciones (de CIAP), de
‘Iberoamerikaanse Vereniging voor Publicaties’, begin jaren dertig van start gaan
met het organiseren van banketten, mede dankzij de financiële steun die dit organisme
van de bank Bauer ontving. De literaire directeur van de CIAP, de hoogleraar literatuur
Pedro Sainz Rodríguez, verklaarde uitdrukkelijk dat het doel van deze bijeenkomsten
erin bestond om ‘de afwezigheid van een Spaanse PEN-club te vervangen’, waarbij
hij bovendien de communicatie tussen Catalaanse en Spaanse schrijvers benadrukte.58
Ondanks de goede papieren en de zonder twijfel uiterst nobele bedoelingen van deze
iniatieven, zouden ze allemaal in een mislukking uitmonden. De extreme heteronomie
van het Spaanse literaire en artistieke veld verklaart waarom niet alleen de PEN-clubs,
maar ook de andere verenigingen niet levensvatbaar bleken in het Spanje van het
interbellum.
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dat leden van de Britse PEN-club met Gómez de la Serna en met Azorín contact zouden hebben
opgenomen.
4 Zoals de creacionist José de Ciria Escalante en de realistische schrijver Palacio Valdés.
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vele cursussen en activiteiten die er werden georganiseerd. Verscheidene kunstenaars zoals
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entre los comensales, y dilatada sobremesa’, in: Alberto Insúa (2003), 400. Er was nochtans
wel een vestiging, waarvan het adres - Los Madrazo, 8 - overeenkwam met dat van Azorín.
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intelectual’, in: La Voz, no 1.389, 2 apr. 1925. In de daarop volgende maanden, zou dezelfde
auteur nog meerdere artikels aan de PEN-club wijden, cf. Araquistáin, ‘Exceso de banquetes’,
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in: La Voz, no 1.467, 3 juli 1925 en ‘En defensa del escritor’, in: El Sol, no 2.512, 26 okt. 1925.
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simpatizaba con la bohemia. Así, pues, los ágapes mantuvieron su buen tono, y si se hubieran
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14 ‘con su preterición a muchos amantes de la vida corporativa que hemos hecho libros, de los
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nombre de muchos que me han comunicado su dolor.’, ibidem.
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la disolución del Pen Club y en ausencia de otros organismos de convivencia literaria, junto a
una mesa puesta’, in: Anoniem, ‘A todos los trabajadores intelectuales’, in: La Libertad, no
1.567, 2 apr. 1925. Cf. ook Anoniem, ‘Detrás del telón. Cómicos y autores’, in: La Libertad,
no 1.533, 21 febr. 1925.
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55 ‘[c]onvivencia, cordialidad, unas pocas voces, unos cuantos chistes, un buen número de saludos
y apretones de mano. E intercambio de noticias principalmente’, ibidem.
56 ‘existiese una vida social moderna y elevada, superando (e integrando) la rotaria y gris de los
Pen-Club’, in: Anoniem (15-2-1928).
57 Anoniem [waarschijnlijk Ernesto Giménez Caballero] (15 sept. 1928).
58 ‘suplir la carencia de un Pen Club español’, de redevoering van Pedro Sainz Rodríguez wordt
geciteerd in Anoniem, ‘La Compañía Iberoamericana de Publicaciones en Barcelona’, in: La
Libertad, no 3.080, 31 jan. 1930.
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Recensies
Boudien de Vries, Een stad vol lezers. Leescultuur in Haarlem 1850-1920.
Nijmegen (Vantilt) 2011, ISBN 9789460040658, 512 bladzijden, Euro
39,95.
In april 2010 organiseerde de Nederlandse Boekhistorische Vereniging in Utrecht
een bijeenkomst onder de noemer: ‘Aanstormend en gevestigd’, waarin een
vlootschouw werd gegeven van het Nederlandse en Vlaamse boekhistorisch
onderzoek. Tijdens de afsluitende paneldiscussie ontstond een felle woordenwisseling
tussen de gevestigde panelleden en enkele (vooral Vlaamse) jonge honden. Volgens
Kevin Absilis c.s. baadde het congres in een sfeer van gezapigheid en arrivisme. In
De Boekenwereld verklaarden de jonge honden zich later nader: de boekwetenschap
mist coherentie en een actueel wetenschappelijk kader.1 De boekgeschiedenis bevindt
zich op het raakvlak met literatuur-, cultuur- en andere geschiedwetenschappen en
dat maakt synergie mogelijk. Toch zien we in studies uit deze hoek vaak weinig terug
van de door boekhistorici nijver bijeengezochte feiten. En binnen de boekgeschiedenis
zelf wordt volgens Absilis c.s. te weinig met de verzamelde feiten gedaan om
bijvoorbeeld hypotheses te bevestigen, te weerleggen of te verfijnen.
Het fraai uitgegeven en bijzonder leesbaar en vaak humoristisch geschreven boek
van Boudien de Vries Een stad vol lezers. Leescultuur in Haarlem 1850-1920 is in
allerlei opzichten een voorbeeldig antwoord op de deels zeker terechte kritiek uit
Vlaanderen: De Vries test hypotheses uit de boekwetenschap, biedt receptiemateriaal
voor literatuurhistorici en combineert gegevens vanuit diverse bronnen om een veel
breder beeld van de leescultuur van een stad te kunnen schetsen dan tot nu toe is
gedaan. In het in 2008 verschenen Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden
1260-2000 bijvoorbeeld vormt de leescultuur maar een klein onderdeel van dit
overzicht van het boekbedrijf in de stad Leiden.2
De Vries (hoofddocent sociale geschiedenis aan de UvA) onderzoekt in haar boek
onder meer de vraag of het door de Duitse historicus Rolf Engelsing ingebrachte
concept ‘leesrevolutie’ niet veeleer voor de periode aan het eind van de negentiende
eeuw geldt dan
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voor de veel vaker onderzochte tweede helft van de achttiende en het begin van de
negentiende eeuw. De conclusie uit eerder onderzoek was dat de leescultuur in
Nederland halverwege de negentiende eeuw nog niet fundamenteel anders was dan
eind achttiende eeuw. De elite kocht boeken, meestal de klassieken en vakliteratuur.
Voor eigentijdse romans en tijdschriften waren er leesgezelschappen en aan
boekhandels verbonden commerciële leesbibliotheken. In 1861 kwam daar in Haarlem
voor deze groep het Leesmuseum bij. Voor de kleine burgerij van winkeliers en
ambachtsbazen was een abonnement op dat Leesmuseum te duur, en als deze groep
al las, dan was dat incidenteel en via commerciële winkelbibliotheken. De brede
massa van het volk was aangewezen op de gratis Nutsbibliotheek. Maar dankzij
economische en demografische factoren nam het boekenbezit vanaf de tweede helft
van de negentiende eeuw toe. Door de stijgende koopkracht kwamen er tussen 1860
en 1910 nieuwe boekenbezitters bij. De Vries toont een groei van het boekenbezit
in de Haarlemse middenklasse aan. Dit betekende een ‘leesrevolutie’ in de breedte.
Uitgevers speelden hier op in met nieuwe, goedkope series, speciaal gericht op deze
nieuwe lezers. De welvaartsstijging had nog een veel groter effect op het lenen van
boeken. Dat lenen is zo de tweede pijler van de leesrevolutie aan het eind van de
negentiende eeuw. Er wordt door veel meer mensen geleend, en er worden meer
boeken geleend.
Een tweede voorbeeld van de aanpak van De Vries vormen de hoofdstukken over
het leesgedrag van enkele Haarlemse notabelen: bierbrouwer Daniël de Haan,
bloemschilderes Arentina Arendsen en ondernemer en gemeenteraadslid Rudolph
Gallandat Huet. De Vries combineert hier de beperkte informatie uit de
boedelinventaris met gegevens uit de leenregisters van het Haarlems Leesmuseum,
waardoor een veel completer beeld ontstaat van het leesgedrag van deze individuen.
Bovendien beschrijft ze het leen-gedrag van lezers van diverse sociale groepen:
de welgestelde burgers die het Leesmuseum bezochten, de arbeiders die de
volksbibliotheken van het Nut frequenteerden, de leners van commerciële
winkelbibliotheken, en die van de confessionele bibliotheken. En passant worden
diverse beelden over ‘de’ vrouwelijke en ‘de’ katholieke lezer onder de loep genomen
en gedeconstrueerd. Dat bijvoorbeeld mannen minder belangstelling zouden hebben
voor romans, is blijkens de uitleningen in het Leesmuseum een sprookje.
Voor literatuurhistorici zijn met name de hoofdstukken en tabellen interessant
waarin de meest geleende titels (in diverse talen) op een rijtje worden gezet. We
weten natuurlijk wel dat de huidige canon vaak titels bevat die pas in later jaren en
om geheel andere redenen boven zijn komen drijven, maar het is iedere keer weer
leerzaam om te zien welke titels in de tijd zelf de meeste lezers hebben getrokken.
In de top-10 van 1885-1886 van de meest geleende Nederlandstalige titels van het
Leesmuseum staan bijvoorbeeld zes verhalenbundels van onder anderen Antoinette,
Melati van Java en Justus van Maurik. Tachtiger-poëzie komt in deze top-10 niet
voor.
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De Vries maakt ook een vergelijking tussen de collecties van de verschillende
leesbibliotheken. De confessionele bibliotheken vertonen de minste raakvlakken met
andere bibliotheken: Multatuli, Couperus en de Tachtigers ontbreken, net als de
naturalisten. Zola werd door de bestuurders van het Nut en door de kerkelijke
Behörden weggehouden van hun lezers. Controversieel werk van auteurs als Oscar
Wilde, Grant Allen en Van Deyssel was nauwelijks aanwezig in de Nutsbibliotheek,
maar was wel te leen in de socialistische bibliotheek van de ANDB. Niet canoniek,
maar zeer gewaardeerd in vrijwel alle onderzochte leesbibliotheken: Ohnet, Mrs.
Oliphant, M.E. Braddon, Mrs. Wood, Ch. Yonge, Marlitt, Mühlbach en Thérèse
Hoven. De tegenwoordig nog bekende negentiende-eeuwse auteurs werden in Haarlem
in hun eigen tijd niet vaker gelezen dan schrijvers aan de andere kant van het
spectrum: zij die ook in de eigen tijd niet tot de canon behoorden. Dit geldt ook voor
de buitenlandse auteurs.
Het boek bevat een uitvoerige verantwoording van de mogelijkheden en de
beperkingen van alle gebruikte bronnen (boedelinventarissen, belastingkohieren,
leenregisters, catalogi). De Vries heeft haar Haarlemse lezers bovendien zoveel
mogelijk vergeleken met lezers uit andere steden, bijvoorbeeld Arnhem. Zij maakt
daarmee zeer aannemelijk dat haar resultaten een beeld geven, dat ook voor andere
lezers uit deze periode geldt. Vooral de geschoolde arbeiders en de middengroepen
zijn de belichaming van de leesrevolutie eind negentiende eeuw. Dankzij de toegang
tot allerlei lectuur kwamen culturele emancipatie en politieke bewustwording binnen
handbereik te liggen.
Lizet Duyvendak (Open Universiteit Nederland)
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