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ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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[2012/1]
Draak en dolfijn
Een onbekend veertiende-eeuws fragment van Der naturen bloeme
van Jacob van Maerlant (Brussel, Centrale Bibliotheek HUB)
1
Remco Sleiderink (Hogeschool-Universiteit Brussel)
Abstract
Around 1270 the Flemish author Jacob van Maerlant made an adaptation
of Thomas of Cantimpré's De natura rerum, called Der naturen bloeme.
To date, 27 manuscripts of this text were known to scholars, both complete
manuscripts and fragments. This article introduces a 28th witness, the
fragmentary remains of a fourteenth-century manuscript. It consists of
two snippets, with text from the fourth book (which is about ‘sea monsters’).
Further analysis of the fragment shows that it derives from an illustrated
manuscript in two columns, probably written in the duchy of Brabant in
the second half of the fourteenth century. As small as it is, the fragment
contains some unique variants.
Bij de verhuis van de bibliotheek van de voormalige Katholieke Universiteit Brussel
(thans HUB-KU Brussel) naar de nieuwe Centrale Bibliotheek van de
Hogeschool-Universiteit Brussel in het gebouw T'Serclaes in het centrum van Brussel
kwamen een aantal oude drukken op tafel die nog niet waren gecatalogiseerd. Een
deel hiervan is geschonken aan een Vlaamse erfgoedbibliotheek, maar voordien
kreeg ik de kans ze te bestuderen. Zo ontdekte ik op 3 september 2010 in de rug
van een van deze boeken - Aphthonius reformatus seu fons eloquentiae rhetoricus
(Coloniae, apud Conradum Butgenium, 1620) - twee stukjes perkament met
1
Middelnederlandse verzen (zie foto). Als die twee snippers worden samengelegd,
blijkt dat ze een fragment vormen van een handschrift van Der naturen bloeme van
Jacob van Maerlant. Dit fragment wordt hieronder uitgegeven en besproken. Ik zal
daarbij beginnen met een korte schets van het ontstaan van Der naturen bloeme
en de overlevering ervan.
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Een precieze datering van Der naturen bloeme is niet te geven, maar algemeen
wordt aangenomen dat de Vlaming Jacob van Maerlant zijn Middelnederlandse
natuurencyclopedie - gebaseerd op het Latijnse De natura rerum van Thomas van
Cantimpré - omstreeks 1270 heeft voltooid. Mogelijk schreef hij het werk in Damme,
in Vlaanderen, maar het is door hem opgedragen aan Nicolaas, de heer van Kats
2
op het Zeeuwse eiland Noord-Beveland. Na de voltooiing raakte Der naturen bloeme
ruim verspreid. Er zijn maar liefst elf handschriften bekend waarin de tekst
(nagenoeg) volledig is overgeleverd. Deze handschriften dateren van de vroege
veertiende eeuw tot de tweede helft van de vijftiende eeuw. Daarnaast is een reeks
fragmenten overgeleverd. Deze fragmenten zijn - volgens een telling van Hans
Westgeest - afkomstig uit zestien verschillende codices, daterend van de late
3
dertiende eeuw tot de vijftiende eeuw. Het nieuwe Brusselse fragment stamt niet
uit een van de bekende codices en vertegenwoordigt derhalve het achtentwintigste
geheel of gedeeltelijk overgeleverde handschrift van Der naturen bloeme. Ik stel
4
voor het nieuwe fragment aan te duiden met de sigle K.
Zoals gezegd bestaat het Brusselse fragment K uit twee snippers. Deze snippers
zijn (en blijven) bevestigd aan de rug van de zeventiende-eeuwse druk en waren
bedoeld om het boekblok aan de vrij simpele omslag van perkament en karton te
bevestigen. Doordat de snippers nog steeds vastzitten aan het boekblok (niet meer
aan de omslag) zijn ze niet precies te meten. Grofweg gaat het om een snipper van
ca. 30 × 101 mm en een snipper van ca. 27 × 110 mm. De snippers sluiten op elkaar
aan. Als men ze (virtueel) samenlegt, zijn op de recto- en versozijde van het fragment
twee korte passages te lezen. Het fragment blijkt afkomstig te zijn van de bovenkant
van een blad met twee kolommen. Er is een bovenmarge zichtbaar (thans 36 mm,
maar mogelijk is er hier besnoeid) en op de rectozijde is rechts
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naast de tekst ook een vijftal paragraaftekens zichtbaar van een tweede kolom. De
regelafstand bedraagt ca. 5,6 mm.
Voor een datering van het Brusselse fragment vroeg ik de mening van de
codicologen Herman Mulder (Koninklijke Bibliotheek van België) en Erik Kwakkel
(Universiteit Leiden). Op basis van slechts enkele foto's meent Mulder dat het
alleszins om een veertiende-eeuws handschrift gaat, met name op grond van de a
(een zogenaamde buikjes-a). De hand kent hij op het eerste gezicht niet uit andere
handschriften (e-mail 6 september 2010). Erik Kwakkel meent (op basis van meer
foto's) dat het gaat om een handschrift uit de tweede helft van de veertiende eeuw.
Als argument noemt hij, naast de vorm van de a, de vergrote minuskelvormen in de
kapitaalkolom bij vs. 30-33, 37 en 39-40 (e-mail 7 september 2010).
De overgeleverde tekst behoort tot het vierde boek van Der naturen bloeme. Dat
boek is aan de ‘zeemonsters’ gewijd. De tekst op de rectozijde van het fragment
handelt meer bepaald over de draco. Over dit zeemonster zegt Maerlant in een kort
lemma (boek IV 309-328) dat het net zo te vrezen is als de draak die op het land
leeft, hoewel het geen vleugels heeft. Hij beschrijft het uiterlijk van het beest en zegt
dat het alles en iedereen doodbijt. Het lemma eindigt met de mening van Plinius
5
dat de gemalen botten van de zeedraak goed zijn tegen tandpijn.
De tekst op de versozijde behoort tot het veel langere lemma over de dolfijn (boek
IV 329-448), met name tot het slot daarvan. In de overgeleverde passage wordt via
enkele anekdotes aangegeven hoe trouw dolfijnen kunnen zijn ten opzichte van
kinderen - zelfs al kost hen dat het leven - en het eindigt met de aankondiging van
6
een ondersoort van de dolfijn die in de rivier de Nijl te vinden is.
Hieronder wordt het nieuwe Brusselse fragment K diplomatisch uitgegeven. De
letters die tussen ronde haken zijn geplaatst, zijn wel reconstrueerbaar, maar niet
geheel zichtbaar omdat ze zijn afgesneden (vs. 1, 14, 39, 42) of omdat ze in de
7
vouw zitten waarover een touwtje loopt (vs. 29-36 en vs. 40). Links van de verzen
heb ik een vers- en kolomnummering aangebracht. Rechts heb ik, om de vergelijking
te vergemakkelijken, de versnummering en de tekst van de kritische editie van Der
naturen bloeme opgenomen (Verwijs 1878, gebaseerd op het Leidse handschrift
L). Verderop in deze bijdrage volgt een uitgebreider variantenapparaat dat een meer
gedetailleerde vergelijking tussen de verschillende tekstgetuigen mogelijk moet
maken.
o

Op het fragment zijn twee paragraaftekens zichtbaar die behoren bij kolom v b
o

(vs. 34 en 40), maar ook een vijftal paragraaftekens van r b, een kolom waarvan
verder geen tekst is overgeleverd. De paragraaftekens worden telkens gevormd
door twee haaltjes met bruine inkt (feitelijk een representant van het paragraafteken,
vgl. Sleiderink 2009, 181). Soms (feitelijk: om en om) is daaroverheen met rode inkt
een ‘echt’ paragraafteken aangebracht.
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o

r a

[ ](d)rake die upt lant leuet IV 313 Als die drake die op
tlant levet,
[ ]i gene vlogle heuet

Maer dat hi ghene vlerke
en hevet.

[ ]et cleen sijn stert lanc

IV 315 Sijn hoeft es clene
ende sijn staert lanc;

[ ]de sijn so stranc

Maer sijn tande sijn so
stranc,

[ ]iit es hem die mont

Ende sere wijt es hem die
mont;

[ ]len hert talre stont

Sijn scellen hart talre stont.

[ ]schen van der ze

Allen vischen van der zee

[ ]selic emmerme

IV 320 Es hi vreselijc
emmermee;

[ ]hi wont end bijt

Want allet dat hi wont ende
bijt

[ ]t in corter tijt

Dat es doet in corter tijt,

[ ]ist wijf ist dier

Ist man, ist visch, ist ander
dier:

[ ]fel ist end ongehier

Fel es hi ende onghehier.

[ ]en

IV 325 Plinius die dinket
meenen,

[ ](n)

Dat pulver van sinen
benen

[]

IV 346 Te winter willen sijs
niet beghinnen.

[]

Si suken na der soeghe
maniere.

[

Haer mont staet niet als
ander diere,

[]

Maer an den buuc staet
hem die mont.

¶

[]

IV 350 Scarpe vinnen risen
hem talre stont,

20

[]

Alsi gram sijn; dan vallen
si neder,

[]

Als hem die moet sinket
weder.

[]

Erehande luut hebben si
gheweent,

5

10

o

r b 15

//

//
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[]

Recht alst waer een
mensche die steent.

[]

IV 355 Si halen in alle
nemen si ate,

25

[]

Ende rieken nauwe
utermate.

¶

[]

Op twater slapen hebben
si vercoeren,

[]

Also als wi die waerheit
horen.

[]

C ende XL jaer, es
bescreven,

//
v b

Geset hadde an ee(n) kint IV 432 Gheset hadde an
een kint,

30

end plager dicke(n)s
spelen[ ]

o

Ende plagher dicke te
spelen jeghen.

eens en wouds d(a)t kijnt [ Eens en wouds dat kint
]
niet pleghen,
end delfijn volg(e)de hem IV 435 Ende tdelfijn
[]
volghde hem al op tlant,
end bleef doet al(t)ehant

Ende bleef doet altehant.

¶

Oec wasser een k(i)jnt als[ Oec was daer een kint,
]
alsmen weet,

35

Dat dat delfijn d(i)cke reet Dat dat delfijn dicke reet,
So dat af stac ee(n) storm So dat ofstac een stoerm
g[ ]
groet,
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end dat kijnt bleef aldus[ ] IV 440 Ende dat kint bleef
dus doet.
Tdelfijn brochte tkijnt op[ ] Ende tdelfijn brochte dat
kint opt lant,
end bleef doet mede alte
(h)[ ]
40 //

Ende dode hem selven
altehant.

van delfine m(e)de ene m[ Van delfine es ene
]
maniere,

42

So es in[ ]

Ende es in Nilus die riviere,

(D)ie (s..)[ ]

IV 445 Die hebben scaerpe
vinnen boven,

Bij de bovenstaande transcriptie moet worden opgemerkt dat in vs. 2 de eerste l
in vlogle klein en superscript is toegevoegd bij wijze van correctie. Aanvankelijk
schreef de kopiist vogle, hetgeen evident een fout is die mogelijk is ontstaan onder
invloed van het derde boek van Der naturen bloeme dat geheel aan vogels is gewijd.
De puntjes in vs. 42 van de transcriptie duiden erop dat de eerste letters van het
tweede woord wel gedeeltelijk zichtbaar zijn, maar op grond van de andere
overgeleverde handschriften niet reconstrueerbaar (die hebben immers allemaal
hebben als tweede woord).
o

De paragraaftekens van kolom r b zijn hierboven ook uitgegeven omdat ze
aanwijzingen bevatten voor de nadere reconstructie van het blad waaruit de snippers
afkomstig zijn. Aangezien vs. 1 en vs. 29 van het fragment aan de bovenzijde van
een kolom staan (er is zoals gezegd een deel van de bovenmarge bewaard
o

gebleven), kan worden vastgesteld dat de paragraaftekens in kolom r b stonden bij
het derde, vijfde, achtste, twaalfde en veertiende vers van die kolom. Als de deels
o

overgeleverde verzen van kolom r a (14 verzen in totaal) samen met de ontbrekende
verzen tussen de twee passages (105 verzen, namelijk IV 327-431) evenwichtig
o

o

o

over drie kolommen worden verdeeld (r a, r b, v a), dan komen we uit op een
o

kolomhoogte van 39 à 40 regels en zou kolom r b moeten beginnen met IV 352 of
353. Maar in dat geval passen de paragraaftekens niet. Die passen enkel wanneer
o

kolom r b begint met een vers dat vergelijkbaar is met IV 346. Een paragraafteken
o

past immers wel bij IV 348, 350, 353, 357 en 359. Als kolom r b inderdaad begint
met IV 346 en we verdelen de rest van de ontbrekende tekst (IV 346-431 oftewel
o

o

86 verzen) over de twee kolommen (r b en v a) dan kunnen we aannemen dat
o

kolom v a begon met IV 389 en kunnen we een kolomhoogte veronderstellen van
o

43 regels. Maar hoe zit dat dan met kolom r a? Waarom zou die slechts 33 verzen
hebben bevat?
o

Een verklaring voor het kleinere aantal verzen in kolom r a schuilt in het feit dat
o

in de onderzijde van kolom r a de overgang zat van het lemma Draco naar het
lemma Delfin (vanaf IV 329). Als we de andere handschriften van Der naturen
bloeme erbij betrekken dan blijkt dat bij de geïllustreerde codices de miniaturen
8
dikwijls opduiken aan het begin of het einde van een lemma. Vermoedelijk was dat
ook hier het geval. Bovenstaande reconstructie doet vermoeden dat er op de
overgang van Draco naar Delfin een miniatuur was afgebeeld (of op zijn minst

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 17

voorzien) waardoor de overgang van het ene lemma naar het andere tien regels
innam.
Dat het Brusselse fragment afkomstig is uit een handschrift dat uiterlijk zeer
verzorgd was, blijkt ook uit het volledig ontbreken van afkortingen in het fragment.
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Opmerkelijk is daarbij de spelling van het voegwoord afkortingen end, steeds zonder
e aan het einde (vs. 9, 12, 30, 32, 33, 37, 39). Afgaande op de Cd-rom
Middelnederlands komt de spelling end wel sporadisch voor in handschriften, maar
wordt die zelden meer dan incidenteel gebruikt. Wat betreft de literaire handschriften
trof ik het verschijnsel in die mate enkel aan in Ons heren passie (hs. Tübingen,
UB, ME IV, 3, een handschrift van ca. 1440-1450). Verder zijn er enkele
dertiende-eeuwse ambtelijke bescheiden in het Corpus Gysseling waarin deze
spelling consequent wordt gebruikt (o.a. nr. 523 in CG1, een oorkonde die in 1284
9
werd geschreven in Arkel of Utrecht, zie Cd-rom Middelnederlands).
De taalkundige Evert van den Berg ondernam op mijn verzoek een poging om dit
nieuwe fragment dialectgeografisch te lokaliseren. In zijn e-mail van 21 oktober
2011 komt hij tot de voorzichtige conclusie dat het wellicht om een Brabants
handschrift gaat. Daarbij wijst hij er allereerst op dat we mogen aannemen dat
Maerlant zelf Vlaams heeft geschreven (zie daarvoor Van den Berg & Berteloot
1993). Dat kan de verklaring zijn voor upt (vs. 1), cleen (vs. 3) en brochte (vs. 38).
De vorm af (zoals in vs. 36) is in West-Vlaanderen een minderheidsvariant; in het
rijm houden bij Maerlant of en af elkaar in evenwicht. Bij brochte (zoals in vs. 38),
dochte (= dacht) en sochte (= zacht) is er bij Maerlant inderdaad een duidelijke
voorkeur voor o. In dertiende-eeuwse oorkonden wordt in Damme steeds of en
brochte aangetroffen. Dat de kopiist de vormen af en op bezigt (vs. 36 en 38) kan
(nog steeds volgens Van den Berg) duiden op een veroostelijking van een
(West-)Vlaamse legger. Uit die legger kan de vorm cleen afkomstig zijn, terwijl voor
de vormen upt en brochte kan worden aangestipt dat die ook meer naar het oosten
10
voorkwamen. Echt on-Vlaams is woudsvoor woude des (vs. 1). De vorm woude
wordt overal aangetroffen, behalve in Vlaanderen (waar wilde werd gebruikt). Met
alle voorbehoud vanwege de geringe omvang van het fragment concludeert Van
den Berg dat in de tekstgeschiedenis Vlaamse vormen (gedeeltelijk) zijn weggewerkt.
Op grond van de vormen af en op- die in het westen (West-Vlaanderen/Holland) in
de minderheid zijn - denkt hij met name aan Brabant.
Om zicht te krijgen op belangrijke varianten heb ik voor eigen gebruik een
partituureditie opgesteld van de relevante verzen (naar het voorbeeld van Van der
Voort 2001, p. 259-355). Daarbij maakte ik gebruik van de kritische edities (met
variantenapparaat) van Bormans 1857 en Verwijs 1878, de diplomatische editie van
Gysseling 1981 (hs. D en het fragment M, beide slechts gedeeltelijk overlappend
met het nieuwe Brusselse fragment K) en de handschriften A, B, Al, M, Wo en L
(via foto's en/of autopsie). Ik kreeg bovendien de zeer gewaardeerde hulp van Hans
Westgeest (met name transcripties van de relevante passages in de hss. Lo, V, Wo
en Br). Omdat een partituureditie hier veel plaats zou innemen heb ik deze
samengevat tot onderstaand variantenapparaat in één blok (volgens de
selectiecriteria van De Wachter e.a. 2001, p. 66).
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1 L: d.d.u.l. leghet. 2 LoAl: g. vlerke en h.; AVB: g. vlerke h.; L: g. vlerke
ende h.; WoBr: g. vlogle en h.; J: g. vloglen h. 3 LoAVL: sijn hoeft es c.
ende s.s.l.; B: sijn hoeft c. die s. l.; WoBrJ: sijn hoeft es c. ende s.s.l. 4
11
LoAVWoLBrJ: Maer sijn tande s.s.s. 6 LoAV: scellen sijn huut h.t.s.;
BAlH: Die scellen h.t.s.; WoLBrJ: Sijn scellen h.t.s. 11 LoAVWoLBrJ: Ist
man ist visch ist ander d.; BAlH: ist man visch of ander d. 12 Lo: Fel so
12
es hi e. o.; AVDBAlHWoLBrJ: Fel es hi e. o. 29 D: hadde gheset a.e.k.
30 LoAVDBH: E. p. dicke s.; Al: E. plagens dicke slepens; WoLBrJ: E. p.
dicke te s. 31 LoDM: E. ne wilts d.k. AVBHJ: E. e. wils d.k.; Al: E. e. wil
d.k.; Wo: E. e. wildes d.k.; Br: E. e. wilds d.k. 32 LoBL: E. dat d. v.; D: E.
telfin v.; AlH: Dat d. volget, Br: Doe volchde hem die delfiin 33 LoAVDBBrJ:
E. b.d. also te hant; AlH: Nu bleeft doet also te hant, M: E. b. daer doot
also te hant 35 BAlHWoBrJ: D. een d.d.r. 36 BAlH: Int ende stac af e. s.;
L: S. d. et a.s.e.s.g. 37 BAlH: Aldus moest bliven; WoLBrJ: E. d.k.b. dus
38 Wo: Entie delfin b.t.o.; LBrJ: Ende t.b.t.o. 39 LoAVMWoLJ: E. dode
hem selven alte hant; DBAlH: E. b.d. al daer te hant; Br: E. dode hem
selven mede te hant 40 LoAVDBAlHM: V. d. ene maniere; WoLBrJ: V. d.
es ene maniere 41 LoAVM: Es in nilus; DBAlH: Es op nilus; Wo: In nilus;
L: Ende e. i.; BrJ: Als in nilus 42 LoAVDBAlHMLBrJ: Die hebben scaerpe;
Wo: Ende hebben scarpe.
Op grond van dit variantenapparaat kan ten eerste worden vastgesteld dat het
vooralsnog onmogelijk is de plaats van het fragment K in het stemma van de
13
overgeleverde volledige handschriften te bepalen. Er zijn gemeenschappelijke
fouten aan te wijzen maar die hoeven niet noodzakelijk op stemmatologische
verwantschap te wijzen. Toch zijn er wel enkele varianten in het nieuwe Brusselse
fragment die in het bijzonder de aandacht trekken. Opmerkelijk is de variant vlogle
(in plaats van vlerke) die we ook aantreffen in Wo, Br en J. Daarentegen sluit de
beknoptheid van vs. 3-4 (zonder koppelwerkwoord en voegwoord) vooral aan bij B,
Al en H. Is deze beknopte formulering wellicht terug te voeren op Maerlant en is de
uitgebreidere tekst terug te voeren op een kopiist of kopiisten die de tekst
uitbreidde(n) ter verduidelijking? Ook in vs. 39 vertoont het nieuwe Brusselse
fragment enige overeenkomst met de groep BAlH - en met D - maar het is ook
mogelijk dat die overeenkomsten onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan onder invloed
van het gelijkaardige vs. 33 (waarbij de handschriften grosso modo dezelfde varianten
hebben). Soms is het nieuwe Brusselse fragment K samen met de andere
handschriften ook duidelijk onderscheiden van de groep BAlH, met name in vs.
36-37 (vgl. tevens vs. 33).
De vergelijking van het nieuwe Brusselse fragment met de andere tekstgetuigen
en de plaatsing in het stemma wordt bemoeilijkt doordat het nieuwe fragment
gekenmerkt wordt door een groot aantal (unieke) kopiistenfouten. Zie bijvoorbeeld
wijf in vs. 11 (in plaats van visch). Die fout heeft er ongetwijfeld ook toe geleid dat
in datzelfde vers ander is weggelaten (omdat een wijf geen dier is...). Wat hiervan
precies aan de kopiist van het Brusselse fragment kan worden toegeschreven en
wat aan diens legger, kan niet worden uitgemaakt. Hoe vs. 12 in het Brusselse
fragment begon is niet meer te achterhalen, maar ook hier is duidelijk dat het
fragment tegenover alle andere handschriften staat. Ook met de toevoeging van
mede in vs. 39 en 40 staat het Brusselse fragment alleen, net als met de afwijkende
zinsbouw in vs. 41 en 42.
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Samenvattend kan gesteld worden dat de snippers in de bibliotheek van
Hogeschool-Universiteit Brussel (fragment K) een interessante tekstgetuige vormen
van Der naturen bloeme. Het betreft een tweekolommig handschrift uit de tweede
helft van de veertiende eeuw dat uiterlijk zeer verzorgd was (rubricatie en miniaturen,
geen afkortingen, 43 regels per kolom) maar dat anderzijds een nogal gehavende
tekst bood (veel kopiistenfouten). Mogelijk kwam het handschrift in Brabant tot stand.
Kennelijk werd het pas aan het begin van de zeventiende eeuw versneden om als
bindmateriaal dienst te doen. Het is niet onmogelijk dat van dit handschrift nog meer
fragmenten zullen opduiken in oude drukken.
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Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 113 (1997), p. 317-335.
Westgeest, Hans P., ‘De illustraties in de “Der Naturen Bloeme”-handschriften’,
in Amand Berteloot & Detlev Hellfaier (red.), Jacob van Maerlants “Der naturen
bloeme” und das Umfeld. Vorläufer, Redaktionen, Rezeption. Münster [etc.]:
Waxmann, 2001, Niederlande-Studien 23, p. 153-164 (N.B. afbeeldingen tussen
p. 152 en 153).
Westgeest, Hans, ‘[bespreking van Van der Voort 2001]’, in Tijdschrift voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde 118 (2002), Web 98-102 (enkel online
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beschikbaar via
http://www.maatschappijdernederlandseletterkunde.nl/tntl/118/westgeest.pdf).
Westgeest, Johannes Petrus, De natuur in beeld. Middeleeuwse mensen,
dieren, planten en stenen in geïllustreerde handschriften van Jacob van
Maerlants “Der naturen bloeme”. Dissertatie Utrecht, 2006, typoscript.

Eindnoten:
1 Bij het voorbereiden van de uitgave heb ik hulp gekregen van Evert van den Berg (Zwolle), Mike
Kestemont (Universiteit Antwerpen), Erik Kwakkel (Universiteit Leiden), Herman Mulder
(Koninklijke Bibliotheek van België) en last but not least Hans Westgeest (Instituut voor
Nederlandse Lexicologie, Leiden). Ik wil hen daarvoor hartelijk danken.
1 Na de vondst is besloten om deze Aphthonius reformatus (met de daaraan verbonden snippers)
niet weg te schenken maar te blijven bewaren in de Centrale Bibliotheek van de HUB
(plaatsingsnummer C.04.21). Het boekje kan worden ingezien na afspraak met hoofdbibliothecaris
Erika Meel.
2 Zie over Jacob van Maerlant in het algemeen Van Oostrom 1996. Belangrijke studies over Der
naturen bloeme en de overlevering ervan zijn Van der Voort 2001, Westgeest 1997, 2001 en
2006 (die laatste studie is voorlopig enkel beschikbaar in typoscript).
3 Van Panthaleon van Eck-Kampstra 1963-1964 biedt een overzicht van handschriften en
fragmenten van Der naturen bloeme en vermeldt ook enkele handschriften met excerpten. Hans
Westgeest (Leiden) werkt inmiddels aan een meer uitgebreide en geactualiseerde inventaris
van de tekstgetuigen van Der naturen bloeme.
4 De sigle K verwijst naar de vroegere bewaarplaats Koekelberg, UB Katholieke Universiteit
Brussel. De siglen B, Br en H zijn al in gebruik voor andere handschriften (respectievelijk in
Brussel, Bremen en Hamburg).
5 Zie Boese 1973, p. 237-238, voor de overeenkomstige passage in Maerlants Latijnse bron, het
Liber de natura rerum.
6 Vgl. Boese 1973, p. 238-239.
7 Zie voor het gebruik van de termen ‘zichtbaar’ en ‘reconstrueerbaar’ de editie van De Wachter
e.a. 2001, p. 61-63.
8 Westgeest 2006, p. 272.
9 Volgens het Vroegmiddelnederlands woordenboek, lemma ende (III), online raadpleegbaar via
http://gtb.inl.nl/, wordt end als combinatorische variant in de dertiende eeuw vooral aangetroffen
‘voor vocalisch en met dentale anlautende woorden’. Dat is in het fragment K ook het geval (end
staat daar immers voor woorden die beginnen met een o, b, p en d).
10 Upt komt ook tot in Brabant voor en brochte is oorspronkelijk Westelijk (Vlaams/Hollands), maar
verspreidt zich in de veertiende eeuw ook naar het oosten.
11 Afgaande op de omvang van de besnoeiing mag worden aangenomen dat in het hier uitgegeven
fragment in vs. 4 het voegwoord maer ontbrak, net als in BAlH.
12 Afgaande op de omvang van de besnoeiing begon vs. 12 van het nieuwe Brusselse fragment
met een ander woord (of andere woorden) dan fel. Aangezien de andere tekstgetuigen hier
openen met Fel is het een unieke variant.
13 Over de filiatie van de (min of meer) volledige handschriften van Der naturen bloeme bestaat in
grote lijnen een consensus. Zie voor de discussie Westgeest 2006, p. 36-43 (vgl. Van der Voort
2001, p. 31-65 en Westgeest 2002).
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Het janushoofd van Julia (1885)
Kris Steyaert (Université de Liège)
Abstract
In 1884 Willem Kloos and Albert Verwey started work on Julia, a collection
of forty poems written in the manner of the successful author Fiore della
Neve (M.G.L. van Loghem). In their pamphlet The Incompetence of the
Dutch Literary Critics (1886), in which Julia's true authorship was revealed,
Kloos and Verwey made plain that the poems had been conceived as
deliberate nonsense, something the Dutch literary establishment had
failed to recognize. Nevertheless, a close reading of the collection brings
to light a number of textual similarities with Kloos's and Verwey's serious
poetry written in the period 1883-1885. This article reveals Julia as a
fascinating hybrid in which an older aesthetic coexists with a new poetical
language associated with the Eighties Movement.
In de lente van 1886 publiceerden Willem Kloos en Albert Verwey De onbevoegdheid
der Hollandsche literaire kritiek, een brochure waarin ze onthulden dat de dichtbundel
Julia van de mysterieuze Guido die het jaar daarvoor was verschenen in werkelijkheid
hún werk was. De bundel, zo schreven ze, was het resultaat geweest van ‘eenige
regenachtige achtermiddagen’ van doldwaze rijmelarij. Met citaten uit de gedichten
wilden ze nu in hun brochure aantonen dat in Julia ‘de belachelijkste beeldspraak
1
en de holste frasen worden afgewisseld door de tastbaarste wartaal’. Toen Bernt
Luger in 1980 een fotografische herdruk verzorgde van De onbevoegdheid noteerde
hij echter in zijn nawoord dat ‘de arme Julia een zo geschonden en tweeslachtig
2
aanschijn’ had ‘dat geen enkele criticus ongehavend uit de strijd had kunnen komen’.
De strijd bestond hierin dat Kloos en Verwey het gevestigde

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 17

11
Nederlandse recensentendom in de val hadden gelokt en verleid tot het publiceren
van positieve besprekingen van een als inferieur geconcipieerd literair product.
Luger beloofde Julia's ‘tweeslachtig aanschijn’ in detail te zullen behandelen in een
documentaire editie van de brochure en de dichtbundel maar deze is er nooit
gekomen. Inmiddels heeft Fabian Stolk al een paar artikelen aan de mystificatie
gewijd waarin onder andere wordt stilgestaan bij de generische status van de bundel
3
en editietechnische vraagstukken.
Om het tactische spel van Kloos en Verwey te kunnen duiden, is het noodzakelijk
eerst in te zoomen op het werk dat hun tijdens de totstandkoming van Julia voor
ogen had gestaan, met name Eene liefde in het zuiden van Fiore della Neve. In het
eerste deel van deze bijdrage identificeer ik een aantal kenmerken van dit model
dat tevens in zijn historische context wordt geplaatst. Vervolgens ga ik nader in op
het door Luger gesuggereerde hybridische karakter van Julia. Zo zal blijken dat de
bundel niet zomaar een pastiche is van de geviseerde Fiore della Neve maar dat
in Julia de kiem ligt van een aantal verzen waarmee de Tachtigers zich aandienden
als de letterkundige avant-garde van hun tijd. Daardoor lijkt het aanschijn van Julia
veeleer op een janusgezicht dat zowel achterom kijkt naar een oudere
dichtergeneratie als vooruit, naar de vernieuwende literaire productie van een bent
aanstormende jongeren.

1. Muziek en tragiek in het Zuiden
Het model voor Julia was Eene liefde in het Zuiden, het dichterlijke debuut van Fiore
della Neve, pseudoniem van Martinus Gesinus Lambert van Loghem (1849-1934),
dat door de Sneekse uitgever Hendrik Pyttersen Tjeerdzoon in 1881 op de markt
was gebracht. Van Loghem was op dat ogenblik actief als jurist en had al een carrière
van enkele jaren als leraar Frans op de HBS en het gymnasium achter de rug. De
kritieken van onder meer J.A. Alberdingk Thijm, Charles Boissevain, Pol de Mont,
W.G. van Nouhuys en Conrad Busken Huet op Van Loghems eersteling waren
overwegend positief. Ook commercieel was de bundel een succes en de herdrukken
4
volgden elkaar op, de laatste (zevende) in 1897. Toen De Nederlandsche spectator
op 5 december 1891 zich tot zijn lezers richtte met het verzoek ‘de meest geliefde’
letterkundige voortbrengselen op te sommen die de afgelopen eeuw in Nederland
waren verschenen, prijkte op 2 januari 1892 ook Eene liefde in het Zuiden in de lijst
5
met resultaten, vóór de Gedichten van Jacques Perk en Gorters Mei.
De critici viel vooral het melodieuze karakter van Van Loghems debuut op. De
eerste strofe van het openingsgedicht laat al iets van die klankrijkdom horen:
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Suist hier Erinn'rings harp door 't ruischend loover
En fluistert over,
Wat ze eenmaal opving en slechts half vergat?
Of paart slechts Fantazie aan 't luitgetoover
Haar beeldenschat
En zingt, wat nimmer stoff'lijk leven had?
(I, p. 6)

De eerste korte regel fungeert als een echo die via een dubbelrijm de klinkerklanken
herhaalt van de laatste twee woorden in de voorafgaande regel, ‘ruischend
loover’-‘fluistert over’, terwijl de tweede korte regel het dubbelrijm introduceert voor
6
de slotregel, ‘beeldenschat’-‘leven had’. Het speelse rijmschema (aababb) met
slechts twee rijmklanken verhoogt nog de sonoriteit van de verzen. Alliteraties,
assonanties, dubbel-, midden- en binnenrijmen zijn in de hele bundel terug te vinden.
Occasioneel wordt de muziek zelf tot onderwerp verheven, zoals in gedicht XXXI
waarin met zwier een walsavond beschreven wordt. Het is geen toeval dat heel wat
componisten in Eene liefde inspiratie vonden voor hun liederen, onder wie S. van
7
Milligen, C.H. Coster, D. Wertheim Salomonson, Richard Hol en Ulfert Schults.
8
Zelfs Kloos was niet ongevoelig voor Van Loghems welluidende verzen. In zijn
vertaling van Edmond Rostands Cyrano de Bergerac uit 1898 verwerkte de Tachtiger
9
deze uitspraak: ‘Fijn klinkend als een liedje van Fiore’. Dit wijst erop dat aan het
eind van de negentiende eeuw de muzikaliteit van Van Loghems poëzie een begrip
10
was geworden.
Een tweede opvallend kenmerk van Eene liefde zijn de vele literaire referenties.
Gedicht XXX bijvoorbeeld biedt in versvorm een overzicht van de favoriete lectuur
van het lyrische ik en zijn geliefde, Rosaura. Ze lezen samen Shakespeare (Romeo
and Juliet), Dante (Divina comedia) en Lord Byron (The Bride of Abydos). Dat Van
Loghem zich vooral aangetrokken voelde tot de Franse letterkunde tonen de
verwijzingen naar Alphonse de Lamartine, Alfred de Musset en Victor Hugo. Als
verantwoordelijke voor de rubriek ‘Fransche leestafel’ in De portefeuille was Van
Loghem in ieder geval goed vertrouwd met de Franse literatuur. In het zonet
genoemde gedicht XXX in Eene liefde treffen we allusies aan op Lamartines Jocelyn
(1836) waarin het verhaal wordt verteld van een priester die ondanks zijn amoureuze
gevoelens voor Laurence, na een lange innerlijk strijd vrede vindt in een kuis en
dienstbaar leven:
En we dweepten met uw lijden,
man van smarten, Jocelyn,
Met u minden wij Laurence,
weenden met uw zielepijn
(XXX, p. 56)
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Eerder in zijn bundel had Van Loghem ook al een referentie opgenomen naar de
11
Méditations poétiques van diezelfde Lamartine. Via de naam van de Parijse
gokverslaafde die aan zijn passies ten onder gaat, legt Van Loghem in gedicht XXX
dan weer een link naar Mussets Byroniaanse bundel Rolla uit 1833:
Als een lied van hoop en wanhoop,
liefelijke hemelboô,
Klonk 't verhaal van dwaas- en wijsheid,
Rolla en Fantasio.
(XXX, p. 57)

In het toneelstuk Fantasio (1834) van Musset zorgt het hoofdpersonage ervoor, niet
zonder eigen levensgevaar, dat prinses Elsbeth kan ontkomen aan een gearrangeerd
huwelijk.
Geheel overeenkomstig de intrige van Van Loghems roman in verzen, verbinden
de meeste van deze intertekstuele allusies Eene liefde in het Zuiden met andere
tragische liefdesgeschiedenissen. Van Loghems bundel kent immers geen happy
end. De liefde tussen Rosaura en het lyrische ik dient verschillende obstakels te
overwinnen: wegens de vreemde (i.c. niet-Spaanse) nationaliteit en de lagere sociale
status van het lyrische ik besluit Rosaura's aristocratische vader zijn dochter op te
sluiten in een van zijn kastelen. Als Rosaura op het punt staat te bezwijken aan haar
verdriet geeft de vader uiteindelijk toe. Maar na de heugelijke hereniging wordt
Rosaura zonder medeweten van het lyrische ik verliefd op een Spaanse
stierenvechter. Uiteindelijk kiest ze voor haar nieuwe liefde en vlucht het land uit,
amper een paar uur voor haar geplande huwelijk. Jaren later vindt het lyrische ik
Rosaura toevalligerwijs terug in Parijs, waar ze optreedt in cabaretvoorstellingen.
De Spaanse matador is er dan allang vandoor, het kind dat ze met hem had
‘gestorven / Van koude en hongersnood’ (XLVIII, p. 95). Dodelijk verzwakt door
wroeging en ontbering sterft de berouwvolle Rosaura ten slotte in de armen van
12
haar eerste liefde.
Het even onverwachte als tragische wederzien in Parijs wordt beschreven in de
laatste twee gedichten van de bundel (XLVII en XLVIII). Onmiddellijk daaraan
voorafgaand vinden we het gedicht ‘De augustusnacht’ (XLV) gevolgd door een
korte meditatie over deze tekst (XLVI). Ook hier laat zich weer een Franse invloed
gelden: het gedicht ‘De augustusnacht’ draagt als ondertitel ‘Fragment, naar de
Musset’ (p. 91). De tweede strofe luidt aldus:
Daar in het hooge woud, bij al 't geboomte in 't ronde,
Het dorre hout nog kraakt, bedekt met groene blaân,
En bij zijn pelgrimstocht door 's werelds moeite en zonden,
De mensch tot heden toe geen wijsheid heeft gevonden
Dan steeds vergeten, en vergetend voort te gaan[.]
(XLV, pp. 91-92)
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Een vergelijking met het Franse origineel ‘La nuit d'août’ (1836) brengt aan het licht
dat Van Loghem zich enkele kleine maar betekenisvolle aanvullingen heeft
gepermitteerd:
Puisqu'au fond des forêts, sous les toits de verdure,
On entend le bois mort craquer dans le sentier,
Et puisqu'en traversant l'immortelle nature,
L'homme n'a su trouver de science qui dure,
13
Que de marcher toujours et toujours oublier[.]

Het ‘en traversant l'immortelle nature’ wordt bij Van Loghem een ‘pelgrimstocht door
's werelds moeite en zonden’. Deze woordkeuze verleent de Nederlandse vertaling
een meer uitgesproken religieus karakter en is helemaal conform aan de
christelijk-moraliserende boodschap: Rosaura is een zondares die om haar verraad
14
gestraft wordt. Net voor haar laatste woorden - ‘Vergeving en vaarwel!’ - is haar
toch nog enige troost gegund:
En 'k bad, om haren geest geruster te doen scheiden,
Die oude woorden mee,
Die de afgetobde ziel naar 't hemelsch huis geleiden
Tot hooger kalmte en vree.
(XLVIII, p. 97)

Ook voor zijn tweede dichtbundel koos Van Loghem een tragische
liefdesgeschiedenis. In Liana (1882) wordt het lyrische ik verliefd op de verloofde
van zijn broer. Hij verklaart haar zijn liefde echter niet en legt zichzelf een vrijwillige
ballingschap op. Hoewel ook van deze verzen spoedig een tweede druk beschikbaar
was, genoot Liana heel wat minder succes dan zijn voorganger. Relevant voor ons
is de korte Voorrede in deze tweede bundel waarin Van Loghem een belangrijke
mededeling doet over het ontstaan van zijn debuut. De openingszin onthult dat de
‘bundel ‘Eene Liefde in het Zuiden’, in 1881 verschenen, dagteekent uit [z]ijn
15
studententijd, 1866-1872’. Dit gegeven helpt mee de aanwezigheid verklaren van
de vele verwijzingen naar gedichten uit de Franse romantiek. Die zullen in Van
Loghems jeugd wellicht een modernere bijklank hebben gehad dan in de jaren 1880,
toen ze al zowat een halve eeuw oud waren. De lange gestatie houdt tevens in dat
de temporele en mentale afstand tussen enerzijds Eene liefde, waarvan het
narratieve aspect deels lijkt terug te gaan op de romancen van volbloed romantici
als Byron en Musset, en anderzijds de stemmingspoëzie en epische gedichten van
de opkomende Tachtigers, heel wat groter is dan de publicatiedatum 1881 doet
vermoeden. Bekeken vanuit een Nederlands literair-historisch perspectief is het dan
ook ietwat ironisch dat een werk als Liana, dat blijkens de Voorrede uit dezelfde
periode stamt als Eene liefde, een vormgeving kreeg die het, althans visueel, lieert
aan enkele
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poëziebundels van auteurs die te boek staan als belangrijke vernieuwers in de
Nederlandse letterkunde, met name Jacques Perks Gedichten (1882) en Marcellus
16
Emants' Godenschemering (1883).

Fiore della Neve Liana (1882)

Marcellus Emants Godenschemering (1883)
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Jacques Perk Gedichten (1882)

Niettemin hoorden sommige recensenten in Van Loghems debuut wel degelijk
17
een bijzonder geluid dat het beste deed verhopen voor de toekomst. Het succes
van de bundel, gekoppeld aan zijn redacteurschap van De Amsterdammer en
Nederland, en zijn medewerking aan De portefeuille zorgden ervoor dat Van Loghem
in geen tijd een gevestigde waarde werd in de Nederlandse letteren.

2. Het zusje van Rosaura
Tussen 5 en 19 augustus 1884 was Albert Verwey op bezoek bij Willem Kloos in
Brussel. Die laatste had daar zijn toevlucht gezocht om te ontkomen aan de
schuttersdienst. Vermoedelijk is in die dagen het idee ontstaan van Julia als pastiche
op Van Loghems poëzie. Hun keuze viel op Van Loghem net omdat zijn verzen zo
populair waren, zowel bij de critici als bij het leespubliek. In de overgeleverde
correspondentie schrijft Kloos op 4 september 1884 voor de eerste keer over het
collectieve project. De daaropvolgende weken gaan de brieven heen en weer tussen
Brussel en Amsterdam met brokstukken van de bundel in wording. Op 2 december
1884 stuurt Kloos Julia's ‘onderstuk’, zoals hij het noemt: de laatste gedichten
waaronder ‘Apokalupsis’ met de aan Nicolaas Beets gewijde slotregels. De bundel
telt nu net iets meer dan 1800 verzen. Alles samen is er meer dan drie volle maanden
aan Julia gewerkt, behoorlijk meer dan wat de terloopse aanduiding ‘eenige
regenachtige achtermiddagen’ in De onbevoegdheid suggereert.
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Het project was nog in zijn beginfase toen Kloos aan Verwey per brief liet weten
18
over de reeds geleverde arbeid: ‘de navolgingen van Fiore moeten er allen uit’.
De redenering was dat de critici wel eens argwaan konden krijgen als de gelijkenissen
tussen beide bundels te groot zouden blijken. Toch zijn in Julia heel wat van deze
navolgingen blijven staan. Het verwondert daarom niet dat de recensenten van de
op traditioneel-narratieve leest geschoeide Julia moeiteloos de link wisten te leggen
met Eene liefde in het Zuiden. In hun besprekingen, en ook in latere analyses,
hebben de commentatoren zich voornamelijk beperkt tot het aanstippen van de
parallellen in de intrige. Van Loghem, die onder zijn andere schuilnaam Scaramouche
ook zelf Kloos' en Verweys bundel besprak in De Amsterdammer, formuleerde dit
zo:
Julia is een roman, in ongelijksoortige kleinere gedichten vervat, op de
wijze van Fiore delle [sic] Neve's Liefde in het Zuiden. In den beginne is
zelfs de economie van het verhaal geheel gelijk aan die van genoemden
bundel. In Eene Liefde in het Zuiden vindt men:
I. Voorzang. II. De dichter ziet voor 't eerst zijn heldin, zij glijdt in zee en
hij redt haar. III. ‘Gered... 'k heb haar gered? - En geen engel des Hemels
is zalig als ik.’ IV. Rosaura is haar naam;... een schoone naam,’ VI. ‘De
nacht was zoel en geurig... Liefdesbekentenis.’
In Julia; I. Voorzang. II. Allereerst ontmoeten; de heldin rijdt met een wild
span schimmels, de dichter grijpt de teugels en redt haar. III. Zij sloeg
haar oogen op - Geen koning dezer aard kon zaalger zijn! IV. ‘Haar naam
is Julia - wat klinkt dat schoon!’ V. Wij zagen naar de sterren liefdesverklaring!
Hiermede houdt echter de gelijkenis op, en de dichter van Julia gaat zijn
19
eigen weg.
Dat beide romans in verzen zich afspelen in een mediterrane context zal de
herkenbaarheid van Julia als (partiële) doorslag van Eene liefde nog hebben vergroot.
Een vergelijkende lectuur van beide bundels brengt echter ook stilistische en lexicale
overeenkomsten aan het licht. Ter illustratie volgt hier een strofe uit het zesde gedicht
van Van Loghems debuut:
De zefir lispte fluist'rend
Door 't loover zijn refrein,
De zoete geuren mengend
Van rozen en jasmijn.
(VI, p. 15, mijn cursivering, KS)

In ‘Laatste strijd’, het voorlaatste gedicht in Julia, schrijft Kloos over ‘een wilde knaap’,
de luchte zephier,
[Die] strijkt door 't duister loof, dat lispt en ruischt...
‘Wijl aan het weeke dons van zijne wieken
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De geur nog hangt van rozen en jasmijn[.]
(XXXVIII, p. 76, mijn cursivering, KS)

Hoewel Van Loghems beeldspraak en vocabulaire bezwaarlijk origineel genoemd
kunnen worden, mogen we aannemen dat Kloos' regels direct teruggaan op het
hierboven geciteerde kwatrijn in Eene liefde.
Ook enkele van de meer absurde verzen in Kloos' en Verweys bundel lijken in
hun ongerijmdheid gemodelleerd op Van Loghem. In Julia kunnen ‘bloemen z[i]ngen’
(VI, p. 9) of hun kopjes heffen in ‘lispelend jolijt’ (V, p. 8). Eene liefde bevat
soortgelijke voorbeelden van welbespraakt groen: in Spanje, Rosaura's vaderland,
hoort het lyrische ik ‘stil de blaad'ren “liefde” suisen’ (XXVI, p. 47). Een andere
dubieuze personificatie in Een liefde is dit kwatrijn:
't Was of de duizend sterren
Die flonkerden omhoog,
Hun vlammenkruinen bogen
En knielden voor zijn oog.
(VI, p. 16)

In Julia krijgen we dan weer:
[Daar] Zie 'k reede de avondstar, die hoopvol lacht,
En schijnt als in verwachting opgetogen
Van een zóó zaalge' en overschoonen nacht
(XXII, p. 39)

Kloos en Verwey zouden later bij deze regels de ironische glosse noteren: ‘Die
20
avondstar is een schalk’. In dit opzicht kan men stellen dat de jonge dichters met
hun pastiche de gebrekkige beeldspraak van Van Loghem viseerden die naar hun
gevoel niet zuiver gezien was, een kwaal waar volgens hen wel meer Nederlandse
schrijvers aan leden. We weten dat Kloos zich nauwelijks een halfjaar later behoorlijk
zou opwinden over het beeld van de zingende zuilen in H.J.A.M. Schaepmans Aya
21
Sofia (1886). In zijn recensie van Eene liefde in De Amsterdammer had de toen
zeventienjarige Verwey uitdrukkelijk Van Loghems gebrek aan plastisch vermogen
22
aangeklaagd. Met Julia wilden Kloos en Verwey laten zien tot welke onzin op rijm
een dergelijk gebrek kon leiden. De beeldspraak van Fiore della Neve was
23
beeldspraak ‘Verloren in den nevel’. Ook de buitenissige synesthesieën in Eene
liefde, zoals het vers ‘De bloemen geurden stiller’ (VII, p. 17), lijken in Julia op de
hak te worden genomen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van de ‘Zoetvloeiend[e]’
24
klank van ‘het schieten van een ster’ (III, p. 6). Ik kom hierop nog terug.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 17

18

3. De schandaalkroniek van een ‘prostituée-amoureuse’
Zoals reeds gezegd was Julia klaar in december 1884. In de brief waarmee Kloos
Jacobus van Looy van dit wapenfeit op de hoogte bracht, nam hij ook een vrij
25
uitvoerig spotvers op Fiore della Neve op. Niets liet vermoeden dat het toen nog
zowat een jaar zou duren voor de bundel ook daadwerkelijk te koop was. De
zoektocht naar een geschikte uitgever vergde immers heel wat langer dan
aanvankelijk voorzien. De Haarlemse uitgever W.C. de Graaff die al in september
1884 door Willem Paap benaderd was, weigerde. Daarop trad Kloos in actie en
probeerde tot een akkoord te komen met Hendrik Pyttersen te Sneek, de uitgever
van Van Loghems Eene liefde in het zuiden (1881) en Liana (1882). Maar ook
Pyttersen hapte niet toe. Toen was het de beurt aan C.E. Duyts die zelf een
bescheiden bijdrage had geleverd aan het collectieve werkstuk, met name gedicht
XXVI (‘De droeve dag’) en de laatste twee strofen van gedicht XXIV (‘Rassche
redding’). Duyts schrijft de Haarlemse uitgever Willem Gosler aan en stelt zich voor
als enige auteur van de bundel. Kloos diende deze keer een stap opzij te zetten in
de onderhandelingen aangezien Gosler ook als uitgever optrad van Astrea, het blad
waarin Kloos in 1881 zijn Duitse verzen had gepubliceerd en de kleine
sonnettencyclus ‘Charaxes aan Rhodopis’. De Van Loghempastiche moest dus
door iemand anders aangeboden worden om Kloos' betrokkenheid bij de mystificatie
geheim te houden. Gosler is enthousiast over wat hij onder ogen krijgt, noemt de
26
verzen ‘zeer schoon’ en verklaart zich bereid de bundel uit te geven. Op dat moment
zijn er al acht volle maanden verstreken sinds de voltooiing van Julia. Gosler begrijpt
niet waarom Duyts per se onder een schuilnaam wil publiceren. Uit brieven uit deze
periode blijkt dat Kloos en Verwey aanvankelijk het pseudoniem Violantilla wilden
27
gebruiken. Deze keuze bevreemdt omdat de naam suggereert dat de auteur van
28
de verzen een vrouw is. Het lyrische ik - in Julia duidelijk een man - werd immers
vaak met de auteur gelijkgesteld, zoals de latere recensenten zouden doen, én
29
Kloos en Verwey in hun brochure. Uiteindelijk stelde Gosler het pseudoniem Guido
voor, tot eenieders tevredenheid.
In het najaar van 1884 is het zover en verschijnt Julia: Een verhaal van Sicilië.
De bundel telt veertig gedichten, geschreven in de meest uiteenlopende rijmvormen,
inclusief sonnetten, Spenseriaanse strofen, blanke verzen en terza rima. Verwey
was verantwoordelijk geweest voor zeventien gedichten, Kloos voor twintig, Frederik
van Eeden en Jan Veth voor een gedicht elk, net als Duyts die, zoals eerder
aangegeven, ook nog twee strofen bijdroeg aan een ander gedicht. Niet alleen doet
het uiterlijk van Julia sterk denken aan Eene liefde in het Zuiden van Van Loghem,
30
ook de prijs van beide werkjes liep helemaal gelijk: fl 1,90 voor de gebonden versie.
De bundel werd de daaropvolgende maanden welwillend besproken in bladen als
De Nederlandsche spectator, De leeswijzer, Het vaderland, De tijdspiegel, De
Amsterdammer en Nederland. Bijna alle recensenten prezen Guido's muzikaliteit.
De tijdspiegel noemde hem ‘een zangerig en smaakvol versificateur’ (p. 21), Holda
wees op de ‘welluiden-
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de taal’ (p. 25) en Scaramouche (Van Loghem) was bijzonder te spreken over de
‘zuidelijke welluidendheid’ (p. 34). Het vaderland meende dat ‘sommige gedeelten
zeker wel een componist zullen vinden’ (pp. 20-21). Naast het onderwerp en de
uitwerking, had Julia zich dus ook in dit opzicht aan haar model gespiegeld.
Het vervolg op het goedgunstige onthaal van Julia is bekend: Kloos en Verwey
staken nogmaals de koppen bij elkaar en publiceerden, ditmaal onder hun eigen
naam, De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek. De brochure deed heel
31
wat stof opwaaien en vond lezers tot in Nederlands-Indië. In de inleidende pagina's,
net voor hun onthulling van het auteurschap van Julia, leggen ze uit wat hun opzet
geweest was:
Zooals de scheikundige zijn experimenten neemt op de stoffen der natuur,
en verschillende stoffen tezamen brengt om te zien hoe zij reageeren op
elkander en wat uit hare onderlinge aanraking ontstaat, zoo hebben wij
óns experiment genomen op de hersenen der vaderlandsche critici en
de uitkomst heeft geleerd, dat wij ons niet hadden bedrogen, dat die
32
hersenen gereageerd hebben, zooals wij het ons hadden voorgesteld.
De reacties op de brochure waren wel een verrassing: ‘De brochure heeft ingeslagen,
zooals we 't niet eens gedacht hadden. We staan er zelf van te kijken’, deelt Verwey
33
mee in een brief aan Jacobus van Looy. De eerste druk van duizend exemplaren
die op 7 mei 1886 verscheen bij de Amsterdamse uitgever Versluys was in geen
tijd uitverkocht. In juni 1886 was er al een tweede druk nodig.
De brochure beslaat achtenveertig bladzijden en heeft vier genummerde delen.
Na het feitelijke demasqué in het eerste deel, volgt in het tweede een hele sliert
citaten uit Julia vol ‘gemeenplaatsen en slechte beeldspraak’ voorzien van
34
sarcastische commentaar. De citaten, en bij uitbreiding de hele bundel, worden
35
gepresenteerd als ‘lachspiegelpoëzie’. Met Julia mag inderdaad gelachen worden
want volgens haar eigen scheppers is ze niets meer dan ‘de prostituée-amoureuse
36
van zesde-rangsromantici’. In het derde deel valt zowel de recensies als de
recensenten van Julia een vergelijkbare behandeling te beurt. De taal waarin de
critici van professionele onbevoegdheid worden beschuldigd, is grievend en hard.
Het korte vierde deel, enigszins Multatuliaans van toon, richt zich voornamelijk tot
de lezer van de brochure met de oproep zich ontvankelijk op te stellen voor de
aspiraties en betrachtingen van de jongste dichtergeneratie. Een viertal appendices,
waarin onder andere het auteurschap van de individuele gedichten in Julia wordt
bekendgemaakt, besluit het werk.
De aangevallen recensenten voelden zich onheus behandeld en morden. Zo
eenduidig positief waren hun recensies immers niet geweest. En trouwens, hadden
Kloos en Verwey zelf niet toegegeven dat er ook koren zat onder het Siciliaanse
kaf? Als ‘men veroordeeld is, om achtienhonderd [sic] malle regels te schrijven’, zo
37
staat in hun brochure, ‘ontsnapt je wel eens, tegen wil en dank, een redelijke’. In
het juninummer van 1886 kwam De nieuwe gjds bij monde van Frank van der Goes
nog eens op de kwestie terug. In de rubriek ‘Varia’ verschijnt van zijn hand
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een opstel getiteld ‘Chronique scandaleuse’. Na de onthulling van de mystificatie,
zo merkt Van der Goes op, zijn er recensenten die volhouden ‘dat de auteurs van
Julia thans ondanks zichzelve en in weerwil van hun nadrukkelijk voornemen, iets
goeds hadden geleverd. Ik weet niet of dit argument in de oogen van een
38
onbevooroordeeld publiek wel zeer treffend is’. De critici krijgen er in het opstel
nogmaals van langs en dit in een stijl die Van der Goes als nieuw karakteriseert en
die eerder ook al door Kloos en Verwey in hun pamflet werd gehanteerd. De Nieuwe
gids-redacteuren wensten immers ‘ook in de polemiek’ komaf te maken met ‘de
39
vormen van een afgesloten tijdvak’.
Als bewijs ex negativo dat Julia in artistiek opzicht echt wel een artistieke
mislukking is, eindigt Van der Goes zijn stukje met een bijzondere inventaris:
Ten slotte, en om te toonen dat wij in edelmoedigheid, voor de personen
der Julia-critici ingeroepen, eere stellen, de volgende mededeeling, die
hen ongetwijfeld genoegen zal doen. Immers nog altijd is de vraag
onbeantwoord, of en hoevele goede verzen de bundel van Guido bevat.
Welnu, hier moge dan volgen het laatste woord in deze geheimzinnige
geschiedenis. De laatste plooien van het floers vallen weg, en in het
scherpe licht dat van alle kanten thans over het beeld is uitgestort, staan
40
thans deze fragmenten.
Hierop volgt een twintigtal regels afkomstig uit zeven Julia-gedichten. Omgerekend
betekent dit dat in de bundel ongeveer een vers op negentig als niet mislukt mag
worden beschouwd. En dan nog voegt Van der Goes eraan toe dat hij ‘er niet voor
41
[wil] instaan dat al deze citaten wezenlijk poezie [sic] zijn’. De laatste drie regels
die hij in zijn korte inventaris citeert en ‘voor zeer goed’ houdt, zijn gelicht uit het
sonnet ‘Musa Mystica’ (XXXVII, pp. 70-71). In De onbevoegdheid hadden Kloos en
Verwey zelf al in een voetnoot naar dit gedicht verwezen. Uit hun toelichting aldaar
kan worden afgeleid dat in Julia tekstmateriaal is opgenomen dat aanvankelijk als
ernstig dichtwerk was opgevat. In de voetnoot wijzen de auteurs op de genese van
‘Musa Mystica’ in deze bewoordingen: ‘Een Sonnet, dat Willem Kloos niet goed
42
genoeg vond, om het te publiceren, en waar hij toen wat nonsens in gestopt heeft’.
Dit is een cruciale vingerwijzing die ons zo meteen zal helpen Julia's gespleten
persoonlijkheid te taxeren en te verklaren. De voetnoot ligt ongetwijfeld ook aan de
basis van Wim Zaals conclusie dat wie ‘vandaag de dag Julia leest,[...] bekropen
[wordt] door het vermoeden dat de dichters Sicilië als stortplaats voor hun vroegste,
43
onrijpe werk hebben gebruikt’.

4. Het zusje van Demeter en Okeanos?
Onder de twintigtal goede verzen die Van der Goes heeft opgelijst in zijn ‘Chronique
scandaleuse’ zoekt men tevergeefs naar de volgende regels uit het Julia-gedicht
‘Heerlijk herdenken’:
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'k Dacht aan de dagen van weleer,
[...]
Toen zegenend de zuster Zeus'
Haar gaven deelde in iedre kluis,
En elk de lust des levens leerde Toen zij, op heel Sicielje's grond,
De gouden gift van 't koren zond,
En men haar zelve néer zag knielen,
Als zij de garven samenbond,
Die voor des landmans sikkel vielen.
(XI, p. 13, mijn curivering, KS)

Dit fragment uit een lofzang op Sicilië is van de hand van Verwey en was, blijkens
44
een brief van Kloos, begin september 1884 al een tijdje gereed. Stijl, beeldspraak
en woordenschat in deze beschrijvende passage vertonen een onmiskenbare
verwantschap met de volgende regels:
En zeeg'nend schreed zij heel het eiland door,
En in des landmans hutten zat zij neêr,
En óveral liet zij haar gouden gaaf,
45
De korrels koren vallen in de voor.

Deze verzen zijn afkomstig uit Verweys ‘Demeter’ en werden voor het eerst afgedrukt
in december 1885, in het tweede nummer van De nieuwe gids, dus nagenoeg
gelijktijdig met de publicatie van Julia. Ze zijn ontstaan in oktober 1885, zoals is af
46
te leiden uit een brief van Verwey aan Jan Veth. Opmerkelijk is dus dat wendingen
uit Julia ruim een jaar later door Verwey werden gerecycleerd in zijn serieuze verzen
47
bestemd voor De nieuwe gids. Nochtans werd de versie die in Julia een plaatsje
had gevonden ondubbelzinnig veroordeeld door Verwey en Kloos in hun brochure.
Daar heet het: gedicht ‘XI [met daarin de hierboven geciteerde verzen] en XII [zijn]
48
twee lofzangen op Sicilië’ en representatief voor ‘alles wat rijmt en dwaas is’. Zo
‘dwaas’ kan Verwey gedicht XI dan toch niet gevonden hebben. Het enige
fundamentele verschil tussen beide passages is dat de verzen in Julia in rijmende
jambische tetrameters zijn geschreven terwijl ‘Demeter’ geheel uit blanke verzen
bestaat.
Ook in Julia komt een gedicht in blanke verzen voor. Het staat aan het einde van
de bundel en werd geschreven door Kloos. De openingsregels geven een goede
indruk van het geheel:
De zon verzonk in doffen, donkren gloed,
Na 't broeien van een zwoelen zomermiddag Een lauwer avond wierp haar wijde wade
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Op aarde en hemel, als doorzichtig rag Nog dommelde in het zachtverstervend westen
Een teêrgekleurde lucht, als parelmoer,
Langzaam vervloeiende, in het opwaarts klimmen,
In 't eindloos-effen matte blauw des hemels...
(XXXVIII, p. 71, openingsregels, mijn cursivering, KS)

Van deze klassiek-episch aandoende blanke verzen, compleet met alliteraties,
assonanties en expressieve antimetrie (‘Langzaam vervloeiende’), bestaat, net als
voor Verweys lofzang op Sicilië eerder, een duidelijke pendant:
Zoo liepen de uren, tot het groote licht,
Met zachte zwiering vallend op de kim,
Als roerloos poosde en, éénen oogenblik,
De rijzende avond in haar wijde wade
En raggen sluier, dien zij voor zich breidde,
49
Met donkergloeiend aanzicht tegenzag.

De zes regels hierboven zijn gelicht uit ‘Ganymedes op aarde’, een episch fragment
dat Kloos publiceerde in februari 1886 in het derde nummer van De nieuwe gids en
dat op zijn beurt weer deel uitmaakt van het grotere ‘Okeanos’-torso. Daarin staat
ook deze passage:
[Hij zag] de halve maan
Der hoorns, zich teekenend met scherpen trek,
Tegen dien verren achtergrond van goud,
50
[...] een zee van licht.

Het beeld van een helder afgetekende maansikkel in een gouden lucht is ook in
Julia terug te vinden, eveneens in blanke verzen:
De klare sikkel van de halve maan
Blinkt op de lichte blauwe lucht, zóo fijn,
Alsof een meesterhand, met vaste stift,
Dat scherp profiel geëtst had op 't azuur Wijl lager, waar, nog voor een omzien, heel
De wijde westerkimme was ontvlamd
In gouden wolkenpracht en bloênden gloed (XXXVIII, p. 75, mijn cursivering, KS)

De verklaring voor dit alles is eenvoudig: tijdens zijn verblijf in Brussel, toen hij onder
meer schreef aan Jacobus van Looy dat hij ‘verzen [zat] te braken voor Julia’,
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werkte Kloos in alle stilte aan een tweede reeks ‘Okeanos’-fragmenten, waaronder
51
de zopas geciteerde regels. Uitdrukkingen en beelden uit ‘Okeanos’ konden zo
hun weg vinden naar de Julia-gedichten en vice versa. Overigens, ook met andere
teksten trad er interferentie op, want wie denkt bij Kloos' Julia-regels ‘Een
teêrgekleurde lucht, als parelmoer, / Langzaam vervloeiende’ niet aan ‘die
zacht-gekleurde lucht / Als perlemoer, waar ied're tint vervliet / In teêrheid’ uit het
beroemde sonnet ‘Nauw zichtbaar wiegen op een lichten zucht’ waarvan het ontstaan
52
ook al in deze periode gesitueerd kan worden?
Schemeren in Julia af en toe glimpen door van Tachtig, zo is de vroege
Tachtigerproductie niet geheel vrij van glimpen Julia-poëzie. Hiervoor verwees ik
al naar de Julia-regels waarin de melodieuze klank beschreven wordt van een
vallende ster, een natuurkundige onmogelijkheid:
Haar naam is Julia - wat klinkt dat schoon!
Zoetvloeiend als het water van een vliet,
[...]
Of wel het schieten van een ster
Ten stillen trans
(III, p. 6)

Deze passus wordt door Kloos en Verwey expliciet geciteerd in hun brochure als
een voorbeeld van mislukte poëzie, gevolgd door het commentaar: ‘Ja, het schieten
53
van zoo'n ster is duidelijk hoorbaar’. De gewraakte beeldspraak was echter niet
nieuw. Een paar maanden voor De onbevoegdheid van de persen rolde, verscheen
Verweys debuut Persephone en andere gedichten bij de Haagse uitgever A. Rössing.
Ook in deze bundel richt de dichter zijn blik naar boven:
De sterren zingen in de lucht Het is een wondervreemd gezang De zang, dien eens op 't stille veld
Een Magiër vernam voorlang.
[...]
En eenzaam in den kalmen nacht,
Terwijl de sterren twinkelden,
Schreef hij in magisch teekenschrift
54
De toonen, die zij tinkelden.

Objectief gezien bestaat er weinig verschil tussen het muzikaal tinkelend gesternte
in Persephone en de zoetklinkende ster in de pasticherende bundel. Nochtans wordt
het beeld, dat eerder geschikt werd geacht voor een ernstig bedoeld dichtersdebuut,
verguisd in De onbevoegdheid als een van Julia's vele tekortkomingen.
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5. Julia als missing link
Naar aanleiding van de polemiek die De onbevoegdheid teweeg had gebracht,
publiceerde Verwey in juni 1886 een tweeledige bijdrage in De Amsterdammer
waarin hij de ‘groote beteekenis van het “Julia”-verschijnsel’ nog een keer uiteenzet.
Die bestaat volgens hem hierin ‘dat de critici thans als poëzie hebben geprezen,
verzen, die alleen al op grond van hun wording geen poëzie kúnnen zijn [...]
55
eenvoudig omdat wij niet bedoelden poëzie te schrijven’. Nochtans laat het zich
aanzien dat een aantal van de hierboven aangehaalde Julia-regels ooit in alle ernst
als poëzie geconcipieerd werden. Dit is in elk geval de meest plausibele verklaring
voor de woordelijke gelijkenissen tussen sommige Julia-passages en solide
Tachtigerverzen van Kloos en Verwey die in De nieuwe gids gepubliceerd werden.
In zekere zin benadert Julia daarmee ook de intertekstuele rijkdom van Eene liefde
in het Zuiden. Ik heb het dan niet over de expliciete verwijzing naar Shakespeare
(III, p. 6), Goethe (XXXV, p. 67) en Nicolaas Beets (XXXIX, p. 80), noch over de
meer impliciete ontleningen aan Van Loghems debuut. Het bijzondere intertekstuele
gehalte in Julia waar ik wél op doel, laat zich pas na enig graafwerk ontdekken, ook
al omdat dit gehalte naar alle waarschijnlijkheid meer accidenteel dan intentioneel
tot stand is gekomen.
Het literaire deficit van Julia is volgens Verweys betoog in De Amsterdammer niet
alleen te wijten aan de onartistieke doelstellingen van het Guidocollectief maar ook
56
aan de ‘verdwaasde Hollandsche beeldspraak’ in de bundel. Dat klopt zeker voor
het gedicht ‘Sizilia’ (XII) waarvan Verwey de beeldspraak vakkundig ontleedt in het
weekblad en als niet-gezien verwerpt. Dit geldt dan weer heel wat minder voor de
andere lofzang op Sicilië dat anticipeert op beelden in ‘Demeter’ of voor Kloos'
blanke verzen met het scherpe profiel van de halve maan waarvan een pendant
opduikt in ‘Ganymedes op aarde’. De schilder Jan Veth had in december 1885 nog
in een brief aan Verwey geschreven hoe verrukt hij was over de ‘beelden [...] in
57
sobere lijnen’ en de ‘zeer vaste plastiek’ van ‘Demeter’. Hierboven hebben we
kunnen zien hoe het beeld van de zaaiende Demeter eerder al in Julia een plaats
had gekregen in gelijkluidende bewoordingen. Dat de verhaallijn van beide werken
zich deels in eenzelfde geografische ruimte ontwikkelt, is daar misschien mee
verantwoordelijk voor. Immers, de Julia-intrige speelt zich af op Sicilië, dezelfde
locatie als in Verweys epische fragmenten met stof ontleend aan de klassieke
oudheid. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de pasticherende bundel
klassiek-mythologisch geconnoteerde plaatsnamen opduiken. Ter illustratie haal ik
enkele regels aan uit de aanvang van het Julia-gedicht ‘Heerlijk herdenken’:
Waar [...]
Een drom gestalten nader koomt Een Nimfenstoet, de schoone naakten,
Wie 't golvend haar ten voeten stroomt -
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Daar heb ik heel mijn dag verdroomd,
En heel den nacht, de' in droom doorwaakten:
'k Dacht aan de dagen van weleer,
Toen op het lieflijk Pergusmeer,
In 't altijd bloeiend Ennadal,
De Nimfen, met een schoon geschal,
Demeter en de Kora eerden (XI, p. 13, mijn cursivering, KS)

Naast het beeld van de naakte, langgelokte nimfen vinden we in de volgende regels
tevens dezelfde toponiemen en eigennamen terug:
In effen welving daalde 't zonnedak
Op Enna's dal [...]
Doch aan het meir van Pergus, waar de bloemen
Dichtdonzig zwellen onder 't zachte groen,
Baadden de schoone Nimfen zich en hieven
In 't zwemmen 't hoofd, waar 't lange, gouden haar
Van daalde en golfde langs den blanken rug.
[...]
Zoo was ook Kora daar[.]

Deze keer komen de blanke verzen uit Verweys ‘Persephone’ dat afgedrukt werd
in oktober 1885, in het allereerste nummer van De nieuwe gids, maar dat volgens
58
de datering in Verweys debuutbundel al in het voorjaar van 1883 gereed was. Was
het misschien door deze meer in het oog springende overeenkomsten dat de
recensent van De Nederlandsche spectator, althans naar eigen zeggen en nadat
59
de onthulling al had plaats gevonden, Verweys hand in Julia had herkend?
We hebben tot dusver een viertal Tachtigergedichten geïdentificeerd uit de periode
1883-1885 die onweerlegbaar tekstuele overeenkomsten vertonen met passages
in Julia: ‘Ganymedes op aarde’, ‘Persephone’, ‘Demeter’ en het Kloossonnet ‘Nauw
zichtbaar wiegen op een lichten zucht’. Er zijn nog andere tournures die verraden
dat de pasticherende bundel het geesteskind was van de jongere dichtergarde. Als
bezorger van diens poëtische nalatenschap was Kloos als geen ander bekend met
de verzen van de jonggestorven Jacques Perk. In de Mathildecyclus, die door Kloos
in sterk gewijzigde vorm in de postume Verzen werd opgenomen, gebruikt Perk
twee maal het hem kenschetsende oxymoron ‘nachtzon’ als verwijzing naar de
maan (sonnet XV en XLIX). In een ander sonnet in de Mathildecyclus heeft Perk
het over ‘De zon der nacht’ (XLVIII), net als in het sonnet dat Kloos in december
1893 in De nieuwe gids uit de nalatenschap van Perk openbaar zal maken en dat
begint met het volgende kwatrijn:
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Niet wen een ronde schijf van zilvren licht,
Die uit den groen-omhuifden luchter daalt,
Mij zweeft op stift en schrift-geworden dicht,
60
Zing ik, doch als de zon der nacht me omstraalt.

Het is deze formulering - ‘zon der nacht’ - die Kloos gebruikt in het gedicht
‘Avondzegen’ (XXXI, p. 59) in Julia. Trouwens, als impressionistisch stemmingsdicht
wijkt het korte ‘Avondzegen’ nauwelijks af van de bonafide lyrische Tachtigerpoëzie,
die volgens Stolk gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van ‘de (avondlijke en
61
nachtelijke) droomtopos en de vage, schimmig-suggestieve sfeeraanduidingen’:
Ik doolde al eenzaam door de schemering,
En klagend om Totdat het vale duister mij omving,
En sloeg mij stom.
Hoog aan den donkerblauwen dom daar blonk
Een enkle ster En alles, wat mij ooit het leven schonk,
Scheen mij zóo ver...
Maar zie! de klare kalme zon der nacht
Verrees zoo zacht...
Geen zuchtje rimpelde den stillen droom
Van de' effen stroom Maar spichtig teekende zich iedre tak
In 't spieglend vlak En 't was me, of op mijn weenensmoede ziel
Een zegen viel...
(XXXI, p. 59)

Van dit gedicht neemt Van der Goes geen enkele regel op in zijn kleine inventaris
met ‘goede’ Julia-verzen.
Naast deze lexicale en andere verklikkersignalen bevat de bundel een aantal
rijmtechnische procedés die we eveneens mogen associëren met de schriftuur van
Tachtig. Een eerste voorbeeld is de aanwezigheid van radicale enjambementen
waarbij het verseinde valt tussen het substantief en het daaraan voorafgaande
kwalificerende adjectief: ‘'t eindloos-effen / Azuur’ (XXI, p. 36), ‘rozenroode // Gewaad’
(XXII, p. 40), ‘looden // Gewelf’ (XXII, p. 42), ‘vagen / Weerschijn’ (XXIV, p. 46),
62
‘zwarte / Cherub’ (XXIV, p. 46). In Van Loghems Eene liefde in het Zuiden komen
dergelijke radicale enjambementen met woorden in rijmpositie niet voor.
Versificatorisch doet Julia zeker moderner aan dan het gepasticheerde model. Zo
vinden we verschillende mozaïekrijmen terug in de verzen van Kloos en
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Verwey. Bij een mozaïekrijm ligt de rijmklank gespreid over meer dan een woord.
Voorbeelden in Julia zijn: ‘stak er’-‘akker’ (XII, p. 17), ‘bloost er’-‘klooster’ (XVII, p.
26), ‘schoof er’-‘toover’ (XXI, p. 32) en ‘rust er’-‘gudst er’ (XXI, p. 37). Ook dit type
rijm, dat regelmatig opduikt in de poëzie van Tachtig - tot meer dan twintig keer in
Verweys Verzamelde gedichten van 1889 - zoekt men tevergeefs in Eene liefde in
63
het Zuiden.
In hun brochure De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek stelden Kloos
en Verwey hun werkwijze bij de totstandkoming van Julia op deze manier voor: ‘wij
hebben de dolste intrige afgesponnen in de onzinnigste verzen; wij hebben een
hoop banaliteiten, obsceniteiten, opgeschroefdheid en volslagen onzin bijeen
64
verzameld tot een bundel’. Met hun brochure eigenden ze zich in de letterenwereld
de rol toe van mondige avant-garde, een proces dat onder meer begonnen was met
de postume publicatie van Perks Gedichten. Het poëtische credo dat Kloos daarin
had geformuleerd - ‘Geen genegenheid is zij [de poëzie], maar een hartstocht’ vinden we ook in de brochure terug: ‘Daarom is de kunst hun geen spel, maar een
65
hartstocht’. Maar in hun hartstochtelijk streven liepen ze soms zichzelf voorbij. Wat
Kloos en Verwey in De onbevoegdheid verketterden als de antithese van waarachtige
poëzie is in werkelijkheid een hybridisch werkstuk waarop het moeilijk is een
eenduidige respons te formuleren. In hun brochure hebben Kloos en Verwey de
afstand tussen ‘de Nieuwe-Gids-mannen’ enerzijds en de ‘ridicule officiëele
66
letterkunde’ anderzijds om begrijpelijke redenen uitvergroot. In het openbaar stelden
ze Julia voor als een in literair-esthetisch opzicht volkomen mislukt gewrocht;
binnenskamers liet men zich genuanceerder uit over Julia's kwaliteiten. Op 2
december 1884 vertrouwde Kloos vanuit Brussel toe aan Verwey: ‘Toch vind ik dat
67
zij soms momenten kan hebben, waar ze beter is dan zichzelf’.
Met haar kenmerken van een toen nog dominante poëtica en haar
eigenaardigheden van een nieuwe schoonheidsleer in wording heeft Julia iets van
een (weliswaar artificiële) missing link. De verrassende uitkomst van de vergelijkende
lectuur hierboven is niet dat verschillende werken van dezelfde auteur(s) tekstueel
dezelfde kenmerken vertonen, maar wel dat deze kenmerken terug te vinden zijn
in werken die net het verschil met de eigen literatuuropvattingen moesten expliciteren.
Sommige van Guido's verzen hebben wel degelijk meer gemeen met de poëzie van
‘de Nieuwe-Gids-mannen’ dan Kloos en Verwey ooit hebben willen toegeven. Dat
Julia de lezer ‘hoopen rhetorische banaliteit en ongerijmdheid’ voorschotelt, staat
68
vast. Maar tegelijkertijd bevat de bundel aanzetten van een nieuwe literatuur die
zich in de jaren 1880 in Nederland aan het ontwikkelen was.
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lokken’ op dat in 1880 in Nederland was verschenen. Het telt verschillende afdelingen waarvan
de titels een indicatie zijn van Van Loghems muzikale interesse: Sinfonia. Introduzione, Allegro,
Adagio, Andante, Finale. Fiore (1884), 101-106. Daarnaast komt in dezelfde bundel een verwijzing
voor naar Mozarts Don Giovanni, Fiore (1884), 66. Later zou Van Loghem ook operalibretti
afleveren, waaronder De roos van Dekama op muziek gezet door Willem Landré (1897).
8 Kloos/Verwey (1980), 37.
9 Funke (1935), 164.
10 Te Winkel noemde Van Loghem in 1927 een ‘klankkunstenaar [die] de welluidendste tonen in
lieflijken cadans ten gehoore wist te brengen’, Te Winkel (1927), 544. De zeventienjarige Albert
Verwey zette in zijn recensie van Eene liefde in De Amsterdammer uiteen hoe de muzikaliteit
van de bundel net Van Loghems limitaties blootlegde: zijn gedichten beperken zich uitsluitend
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tot het weergeven van melodie, van ‘mooi-klinkende versregels’, Custers (1995), 59. Poëzie
diende volgens de jeugdige recensent echter zo veel meer te zijn.
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der Nederlandsche letterkunde eindigt met de woorden: ‘Voor een kindje, dat [Rosaura] ter
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hebben’, Te Winkel (1927), 543, gereproduceerd in Stolk (2007), 187. Van een brief is op dat
moment echter geen sprake; het lyrische ik staat aan Rosaura's zijde als ze sterft: ‘En 'k zag
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ik toen haar laatste woorden klinken: / “Vergeving, en vaarwel!”’ (XLVIII, p. 97). Rosaura bekent
het lyrische ik wel in een brief dat ze gevlucht is met haar nieuwe geliefde, de stierenvechter
(XXXIX).
Musset (1867), 101.
Met dank aan Nina Hosseini die mij hierop attendeerde.
Fiore (1882).
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de Liana-band is de auteursnaam abusievelijk gespeld als Fior a della Neve. Van Liana bestaat
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versiering boven- en onderaan (meandermotief). De auteursnaam en de ondertitel ‘Een gedicht’
ontbreken, alsook het drielijnige kader. Op de rug van dit bandje is de naam van de auteur wel
correct gespeld. Voor een bespreking van Liana, zie Steyaert (2011).
Cornelissen (2001), 61.
Kloos/Verwey (2008), 47.
Kloos/Verwey (1980), 35.
Kloos/Verwey (1980), 15.
Aan het eind van zijn bespreking vergelijkt Kloos Schaepmans bundel met Julia: ‘Het [d.i. Aya
Sofia] staat integendeel veel dichter bij Julia, met welks timbre dat van den heer Schaepman
ook groote gelijkenis heeft’, Kloos (1886c), 325.
Custers (1995), 59.
Het bon mot is geciteerd naar Maas (1993), 25.
In Liana, dat in dezelfde periode werd geschreven als Eene liefde, dicht Van Loghem: ‘Liane,
uit ied're bladzij van mijn leven, / [...] Komt van uw naam de droeve geur me omzweven’, Fiore
(1882), 95-96.
's-Gravesande (1961), 64-65. Na de achtenveertig spottende regels schrijft Kloos over zijn
rijmoefening: ziehier ‘'t kleine monstertje, dat wil zeggen den kop van den lintworm, de staart zit
nog in mijn hoofd’, 's-Gravesande (1961): 64. Stolk interpreteert deze toelichting als volgt: ‘De
staart van de lintworm is ook verschenen: het beest bleek minder een satire dan een pastiche,
en wel een hele romance in verzen, onder het pseudoniem Guido geschreven’, Stolk (2009),
209. Dit lijkt een misvatting: toen Kloos zijn spotvers naar Van Looy stuurde, stond Julia al
helemaal op papier. Wat wel nog in Kloos' hoofd zat, was de rest van het spotvers op Fiore della
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's-Gravesande (1955), 74. Zie voor Goslers toezegging ook Mathijsen (2003).
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Willem Kloos gaf het pseudoniem Stella Violantilla aan de Haagse dichteres Lucie Broedelet
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voor de bundel.
De ingenaaide versie van Eene liefde kostte fl 1,25, die van Julia fl 1,40.
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Verwey in een brief van 6 juli 1886. Verwey (1995), 191.
Kloos/Verwey (1980), 4.
Verwey (1995), 159.
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Kloos (1886a), 481, mijn cursivering, KS.
Kloos (1886a), 482, mijn cursivering, KS.
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In den beginne waren er het woord én het beeld
De ‘plaatjesroman’ in de Nederlandse literatuur na 1960: de
gevallen Krol en Kousbroek
Mieke Opstaele
Abstract
Novels come to life in the reader's imagination where word and image go
hand in hand. An intriguing type of novel is the one that displays visual
images in the text. This type, however, constitutes a minority in recent
literary history, as literature is of course primarily a verbal art. Traditionally,
the pictures are believed to work against the reader's narrative imagination.
It is said that the process of imagination is fed precisely by the absence
of direct visual material. However, in the second half of the twentieth
century examples can be found in Dutch literature of 'pictorial novels' in
which the pictures do not obstruct the reading process, but add another
dimension to the text. Those novels, in which the integration of pictures
seems to function as a literary technique, make up the subject of this
article. It examines the function and meaning of pictures in two Dutch
novels: Gerrit Krol, Het gemillimeterde hoofd (1967) and Rudy Kousbroek,
Vincent en het geheim van zijn vaders lichaam (1981). Furthermore, the
analysis of the novels presented in this article, shows that pictures have
a specific function in the novel and that they can play an important role
in the story on several levels.
Hybride vormen waarin beeld en tekst versmelten tot een geheel zijn
alomtegenwoordig in onze cultuur, bijvoorbeeld in tv, film, theater,
reclameadvertenties, posters, krant... Meer nog, beeld en tekst kunnen eigenlijk niet
los van elkaar gezien worden. Zo betoogt W.J.T. Mitchell bijvoorbeeld: ‘the interaction
of pictures and text is constitutive of representation as such: all media are mixed
media, all representations are heterogeneous; there are no “purely” visual or verbal
arts’ (Mitchell 1994, 5). Ook de roman is zo'n heterogene vorm. Ik hoef maar te
wijzen op het visuele karakter van gedrukte woorden, de werking van de narratieve
verbeelding
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of het gebruik van de ekphrasis-techniek. Zowel de woordvorm, de narratieve
verbeelding als de ekphrasis teren op de afwezigheid van direct visueel
waarneembare referenten. Zo wijst Iser in ‘The Reading Process’ op het verschil
tussen ‘waarnemen’ (een directe vorm van zien) en ‘voorstellen’ (een indirecte vorm
van zien voor het geestesoog). Deze tweede vorm van zien, die slechts mogelijk is
door verbeelding, is juist de meerwaarde van een literaire tekst.
The author of the text may, of course, exert plenty of influence on the
reader's imagination - he has the whole panoply of narrative techniques
at his disposal - but no author worth his salt will ever attempt to set the
whole picture before his reader's eyes. If he does, he will very quickly
lose his reader [...] If one sees the mountain, then of course one can no
longer imagine it, and so the act of picturing the mountain presupposes
its absence. Similarly, with a literary text we can only picture things which
are not there [...] (Iser 1974, 282-283).
En toch kan het ook anders. Er bestaan namelijk romans waarin allerlei
beeldmateriaal (van tekeningen, prenten en schilderijen tot krantenknipsels,
documenten en foto's) fysiek aanwezig is én deel uitmaakt van het narratieve geheel.
In dit artikel wil ik het hebben over zulke romans die ik hier ‘plaatjesromans’ zal
noemen. Onder ‘plaatjesroman’ versta ik een roman waarbij de fictionele wereld
letterlijk opgebouwd wordt uit woord en beeld. De romantekst bestaat hier uit ‘verbale
tekst’ (woorden en zinnen) én ‘visuele plaatjes’. De afbeeldingen of ‘plaatjes’ kunnen,
naargelang van hun relatie met de werkelijkheid, zowel van fictionele aard (vb.
tekeningen, schilderijen, prenten, gravures), van niet-fictionele aard (vb. foto's,
krantenknipsels, postkaarten, brieven, grafieken en schema's) of een mengvorm
van beide (vb. gephotoshopte foto's) zijn. Ook de verhouding plaatjes/verbale tekst
kan variëren. Met de specifieke term ‘plaatjesroman’ duid ik bovendien op die romans
(zoals hierboven beschreven) die buiten de reeds bestaande genrecategorieën ciné-roman, fotoroman of graphic novel (Van Gorp 2007, 86; 178-179; 199 en
445-446) - vallen. Bekende voorbeelden van auteurs die wel eens plaatjes in hun
romans opnemen zijn W.G. Sebald of J.S. Foer. Maar ook in ons eigen taalgebied
zijn zulke romans te vinden. Zo zijn er een aantal auteurs die regelmatig
beeldmateriaal in hun werk gebruiken: Gerrit Krol, Rudy Kousbroek, Atte Jongstra,
Huub Beurskens, J. Bernlef, K. Schippers... Bij andere auteurs beperkt het zich tot
een eenmalig geval in hun romanoeuvre, zoals Sybren Polets De geboorte van een
geest (1974). De afbeeldingen kunnen uiteraard variëren in aantal. Verloren zoon
(1997) van Bernlef bevat bijvoorbeeld slecht één kleine tekening, terwijl Jongstra's
De heldeninspecteur (2010) - onder andere - een hele ‘Heldengalerij’ met welgeteld
57 prenten bevat.
Hoe belangrijk de afbeeldingen zijn en welke rol ze in het werk spelen verschilt
van roman tot roman. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het essay, waar afbeeldingen
1
niet ongewoon zijn, blijft dit binnen het romangenre toch eerder ongebruikelijk.
Bovendien blijkt het niet altijd even eenvoudig om de plaatjes in het literaire

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 17

34
werk te interpreteren. In wat volgt zal ik de functie en betekenis van de plaatjes
onderzoeken in twee Nederlandse plaatjesromans: Het gemillimeterde hoofd (1967)
van Gerrit Krol en Vincent en het geheim van zijn vaders lichaam (1981) van Rudy
Kousbroek. Met mijn analyses van de twee romans wil ik tevens aantonen dat
afbeeldingen op verschillende manieren in een romantekst kunnen functioneren en
dat ze op meerdere niveaus (tegelijkertijd) werkzaam zijn.

1. Aandachtspunten bij de interpretatie van afbeeldingen in een roman

Eigenschappen van de afbeelding
Net als het woord is de afbeelding een vorm van representatie. ‘The commonplace
of modern studies of images, in fact, is that they must be understood as a kind of
language’, een ‘arbitrary mechanism of representation’ (Mitchell 1984, 503-504).
Semiotisch beschouwd, zijn afbeeldingen tekens die betekenis krijgen in een context.
In die zin zijn ze in een roman erg verwant met de verbale tekst. Je kunt ze
bijvoorbeeld ook narratologisch gaan analyseren (zie bijvoorbeeld Bal en Bryson
1991, 202-206). Dit betekent echter niet dat woord en beeld als twee gelijkwaardige
tekenvormen gezien kunnen worden. ‘[O]bviously there are a great number of
aspects of visual art and visual experience that cannot be “translated” into language
at all’ (Bal en Bryson 1991, 193). In een door woorden gedomineerd genre trekken
plaatjes de aandacht naar zich toe. Ze verwijzen niet alleen naar een buitentalige
werkelijkheid, maar ook naar zichzelf als afbeelding en naar andere afbeeldingen,
waardoor het hele discours van het concept ‘afbeelding’ in de tekst wordt
binnengebracht. ‘Images are not just a particular kind of sign, but something like an
actor on the historical stage, a presence or character endowed with legendary status,
a history [...]’ (Mitchell 1984, 504).
Naast de context van de literaire tekst waarin het plaatje opgenomen is, is het
2
teken (in dit geval het plaatje) ook altijd verbonden met andere contexten , die het
literaire werk van buiten uit beïnvloeden. We kunnen de afbeeldingen dus ook zien
als een vorm van intertekstualiteit.
Een plaatje heeft in een plaatjesroman niet één identiteit. Een en dezelfde
afbeelding kan verschillende rollen tegelijkertijd vervullen in het literaire werk. Ze
kan deel zijn van de verhaaltekst zelf en daar een intratekstuele rol spelen en/of
metatekstueel een extra dimensie toevoegen aan het verhaal. Maar ze kan ook deel
zijn van de paratekst (Genette 2002) en zo commentaar leveren bij het werk en / of
de lay-out mee vormgeven door bijvoorbeeld de verbale tekst in segmenten op te
delen. Afbeeldingen lijken zich op ‘het kader’ of ‘parergon’ van het esthetische object
te bevinden. Volgens Derrida heb je het idee van ‘een kader’ nodig om te kunnen
spreken van ‘binnen’ en “buiten”. Elk esthetisch object heeft een kader, “mais le
cadre n'existe pas” (Derrida 1978, 93). ‘[T]he frame itself is consigned to a
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kind of conceptual limbo, for the reason (Derrida argues) that the frame is the one
thing in the discourse of aesthetics that escapes the categories of “inside” and
“outside”’ (Bal en Bryson 1991, 193). Het kader is binnen en buiten tegelijk. Wat
zich op het kader bevindt, behoort, afhankelijk van hoe je het bekijkt, de ene keer
tot ‘het binnen’, de andere keer tot ‘het buiten’. Een afbeelding is kortom een hybride
en dynamisch fenomeen in een roman. De invulling hangt af van de leesstrategie.

Leesstrategie
Om een beeld te krijgen van de functie en betekenis van de plaatjes in de romans
van Krol en Kousbroek zal ik voor mijn leesstrategie vertrekken van de conclusies
van Ad Zuiderent (2009). Zuiderent presenteert in dat artikel geen uitgewerkte
methode om afbeeldingen in een roman te interpreteren. Wel maakt hij op basis
van observaties van het werk van voornamelijk Krol, Sebald en Breton een aantal
interessante opmerkingen over de manier waarop plaatjes in een roman zouden
functioneren. Zo stelt hij vast dat hun functie en betekenis verschilt van auteur tot
auteur en van roman tot roman. ‘Dat heeft te maken met de mate waarin de plaatjes
in de tekst zijn ingebed [...] en met hun aard en herkomst [...], maar ook met tijd- en
plaatsgebonden conventies’ (Zuiderent 2009, 144; mijn markering, MO).
Het is evenmin mijn bedoeling om hier een exhaustieve methode voor het lezen
van plaatjes in romans voor te stellen. Daarvoor zou een volledig overzicht van alle
mogelijke woord-beeldrelaties voorhanden moeten zijn. De door mij gebruikte
leesstrategie doet dienst als hulpmiddel om de interpretatie van de plaatjes in de
romans te sturen en zo iets te weten te komen over hun specifieke functie. De drie
bovenstaande aandachtspunten van Zuiderent lijken mij een goede basis voor een
werkbare leesstrategie omdat ze rekening houden met bovengenoemde
eigenschappen van afbeeldingen - namelijk dat ze tegelijk deel kunnen zijn van de
tekst en buiten de tekst vallen, dat ze een vorm van taal zijn met eigen
karakteristieken, alsook een intertekst en een deel van de typografie. Hieronder
tracht ik de bevindingen van Zuiderent, die in zijn tekst aan de hand van concrete
voorbeelden verhelderd worden, te synthetiseren en om te vormen (dat wil zeggen:
waar nodig aan te vullen en aan te passen) tot een bruikbaar leesmodel, dat
toepasbaar is op meerdere plaatjesromans én rekening houdt met de hybriditeit van
plaatjes.
Een eerste aandachtspunt waarmee rekening dient gehouden te worden, is de
mate van inbedding. Zuiderent onderscheidt daarin drie niveaus waarop een
afbeelding werkzaam kan zijn: een lineair, een paratekstueel en een liminaal niveau
(idem, 145-151). Op het eerste niveau zijn afbeeldingen ‘deel van de lineair vertelde
geschiedenis’ (idem, 145). In dat geval is er een verband tussen de afbeelding en
het vertelde. Soms wordt dat verband expliciet aangegeven, bijvoorbeeld wanneer
de afbeelding een bijschrift bevat of wanneer er in de tekst naar de afbeelding
verwezen wordt (idem, 146). Het kan ook dat het verband slechts impliciet te vinden
is. De afbeelding wordt dan niet rechtstreeks verbonden met de tekst en lijkt soms
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eerder een fremdkörper, maar kan wel gelinkt worden aan bijvoorbeeld een thema,
een personage, een gebeurtenis (idem, 147).
3
In het tweede geval - paratekstueel - functioneren de plaatjes, zoals de paratekst,
op een niveau boven het verhaal. Zuiderent volgt hier Genettes definiëring van de
paratekstuele relatie (als een van de vijf mogelijke transtekstuele relaties) in
Palimpsestes (1982, 9). In die zin zijn ze ‘verwant aan titels, voorwoorden, motto's
4
en dergelijke’ (Zuiderent 2009, 145) en ‘becommentariëren’ (idem, 151) ze de tekst.
Dat wil zeggen dat ze het literaire werk in een bepaald perspectief plaatsen of nieuwe
perspectieven kunnen openen voor de lezer. Zuiderent illustreert dit met een
reclameadvertentie uit Het gemillimeterde hoofd, die ik straks uitgebreider zal
bespreken. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan De avonturen van Henry II Fix, waarin
historische documenten gepresenteerd worden die zijn aangepast met Photoshop.
Dat zegt op een paratekstueel niveau iets over de manier waarop er in die roman
wordt omgegaan met feiten en fictie. Ter uitbreiding van Zuiderents paratekstuele
functie wil ik hier ook metafictionele tekstpassages (met betrekking tot de afbeeld5
ing) en ‘metapictures’ of zelfreflexieve afbeeldingen onderbrengen. Zij werken
eveneens op een niveau boven de tekst en kunnen aangeven hoe de afbeeldingen
in de tekst moeten worden gezien.
Op het derde, liminale niveau, is er een verband ‘met de segmenten waarin de
tekst verdeeld is (alinea's, paragrafen, hoofdstukken)’ (idem, 148). Zuiderent merkt
terecht op dat plaatjes grenzen kunnen afbakenen en zo het verhaalverloop
onderbreken of afremmen (idem, 149-151). Daar wil ik echter aan toevoegen dat
ze, omgekeerd, ook grenzen kunnen overbruggen. Zodoende stellen ze de lezer in
staat om associatieve sprongen te maken en verbanden te leggen tussen
verschillende tekstfragmenten. Uit deze liminale functie leid ik tot slot nog af dat de
precieze plaats van de afbeeldingen ten opzichte van de tekst (voor de tekst, aan
het einde van een tekstsegment, tussen de tekst, opgenomen in een apart katern...)
een belangrijke rol van betekenis kan spelen. En die betekenis hoeft zich niet tot
het liminale niveau te beperken.
Het onderscheid tussen de drie niveaus kan niet altijd even duidelijk afgebakend
worden. Dat bewijst alleen maar dat plaatjes inderdaad een hybride fenomeen zijn
en ze dus soms op verschillende niveaus tegelijk actief zijn.
Een tweede groot aandachtspunt is de aard en herkomst van de afbeelding. Het
gebruik van plaatjes maakt een literair werk onzuiver en dat niet alleen omdat ze
tot een ander medium behoren. Ze besmetten de roman ook met andere teksten
en genres, namelijk die waar de afbeeldingen oorspronkelijk vandaan komen of in
thuishoren. Zoals reeds vermeld, zijn ze een vorm van (generische) intertekstualiteit.
De functie die ze oorspronkelijk vervulden, kan hun huidige functie en receptie
beïnvloeden. Het is dus aangewezen om na te gaan met welk soort afbeeldingen
je te maken hebt en waar ze vandaan komen.
Zuiderent wijst ten eerste op het onderscheid tussen plaatjes van fictionele aard
(gravures, cartoons, tekeningen, schilderijen) en plaatjes van non-fictionele
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aard (foto's, allerlei documentair materiaal) bij Krol en Sebald (idem, 151-155).
Traditioneel horen fictionele afbeeldingen thuis in fictionele teksten, non-fictionele
6
afbeeldingen in niet-fictionele teksten. Toch zien we dat dat niet altijd gerespecteerd
wordt en dat er ook non-fictionele afbeeldingen in fictionele romans opduiken. Terwijl
fictionele plaatjes de fictionalisering van de werkelijkheid extra benadrukken, roepen
7
non-fictionele plaatjes vooral een illusie van werkelijkheid op bij de lezer. Maar
zoals Zuiderent opmerkt, wordt de fictie daardoor niet alleen gedefictionaliseerd;
tegelijkertijd worden ook de afbeelding en de werkelijkheid die zij verondersteld
wordt weer te geven, gefictionaliseerd (idem, 144). De grens tussen werkelijkheid
en fictie vervaagt. Op die manier worden vragen gesteld bij de kenbaarheid van de
8
echte werkelijkheid of bij de doorzichtigheid van het medium fotografie.
Ten tweede wijst Zuiderent op het domein waaruit afbeeldingen afkomstig zijn
(idem, 155-156). Een foto uit het privéarchief van de verteller zal bijvoorbeeld anders
bekeken worden dan een krantenbericht of een reclameadvertentie. Ten derde wil
ik nog de tijd waaruit de afbeelding komt vermelden. De plaatjes kunnen historisch
of contemporain zijn en moeten steeds in relatie gezien worden met de tijd waarin
het verhaal zich afspeelt en de tijd van de lezer. In Jongstra's roman De
de

Heldeninspecteur (2010) bijvoorbeeld, vinden we een ‘Heldengalerij’ met 19 eeuwse prenten. Ze dragen bij aan de couleur locale van de plaats en tijd waarin
het verhaal zich afspeelt, namelijk de Tiendaagse Veldtocht in 1831. Het gaat om
contemporaine plaatjes vanuit het standpunt van de hoofdfiguur, maar ze worden
ste
door de lezer door een 21 -eeuwse bril bekeken. De met ernst vervaardigde
tekeningen krijgen zo iets lachwekkends, een effect dat ook terugkeert in de tekst.
Het derde en laatste aandachtspunt wordt door Zuiderent slechts kort vermeld.
Hij heeft het over ‘tijd- en plaatsgebonden conventies’, wat ik hier iets uitgebreider
en ruimer zou willen beschrijven onder de noemer contextualisering van het literaire
werk. Zo kunnen de functie en betekenis van de afbeeldingen verbonden worden
met een bredere context. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen de
extraliteraire en intraliteraire context. Met het eerste doel ik op het contemporaine
mens- en wereldbeeld, het maatschappelijke en ideologische klimaat waarin het
literaire werk geproduceerd/gelezen wordt. Hans Bak meent bijvoorbeeld dat
afbeeldingen in Amerikaanse postmoderne boeken uit de jaren zestig en zeventig
in verband moeten worden gebracht met de ‘deconstructivistische ontmaskering
van onder de taal liggende ideologische en politieke machtstructuren’ (Bak 2006,
9
52). De intraliteraire context situeert het literaire werk ten opzichte van andere
literaire teksten. Een boek met plaatjes dat in de jaren zestig bij Querido gepubliceerd
werd, kan bijvoorbeeld in het licht van het Barbarber-proza gezien worden (Brems
10
2009, 214-225). Wat de auteur zelf zegt over zijn plaatjes in poëticale teksten kan
de interpretatie beïnvloeden. En ook intertekstuele referenties aan andere
11
plaatjesteksten kunnen meespelen. Al deze ‘aandachtspunten’ zijn lichtbakens
die de interpretatie kunnen sturen. De functie van de plaatjes voorspellen kunnen
ze niet. Daarvoor moeten we roman per roman van dichterbij bekijken.
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2. Plaatjes bij Gerrit Krol: Het gemillimeterde hoofd
Het is niet eenvoudig om Gerrit Krol te positioneren in de Nederlandse literatuur.
Uit de studie van Zuiderent (1989) blijkt dat critici Krol uiteenlopende posities
toedichten. En wanneer ze hem in literair-historische overzichten vernoemen, neemt
hij doorgaans een ‘grenspositie’ in (Zuiderent 1989, 433). Het valt niet te ontkennen
dat zijn werk (vooral wat literaire technieken betreft) overeenkomsten vertoont ‘met
Barbarber vanwege de verwondering over het schijnbaar vanzelfsprekende en het
vermengen van tekst en afbeeldingen, met het experimentele proza vanwege de
verbrokkelde vorm, de vermenging van genres en stijlen en het voorbijgaan aan
alle verhaalconventies, en later met het proza van de Revisor-auteurs en met het
postmodernisme’ (Brems 2009, 346). Toch lijkt hij nooit helemaal aan te sluiten bij
de geest van bovengenoemde verwanten.
Kenmerkend voor het proza van Krol is dat hij het niet zo nauw neemt met grenzen.
Hij overschrijdt ze nogal graag. Vandaar wellicht ook zijn grenspositie in de
12
Nederlandse literatuur. Zo schrijft hij bijvoorbeeld gammaboeken, die het midden
houden tussen exacte wetenschap (bèta) en kunst (alfa). Ook zijn ‘roman’ Het
gemillimeterde hoofd is zo'n boek. Het is een verzameling van persoonlijke notities,
heeft trekken van een wiskundige dissertatie met formules, tekeningen en een index,
13
maar bevat ook ‘gedeelten die zich “laten lezen als een roman”’ (GH, 5) waardoor
het boek het karakter van een bildungsroman krijgt.
Een goede roman moet volgens Krol beeldend zijn. Beelden moeten het
geschrevene aanschouwelijk maken. Dat kun je bereiken met beeldende taal, maar
nog effectiever met plaatjes.
Een roman is een verzonnen verhaal, de personages ‘spruiten voort uit
de verbeelding van de auteur’, en toch is een roman pas geslaagd als de
lezers zich in de diverse personages herkennen. Er lopen in een goede
roman, door alle verzinsels heen, slierten waarheid: beweringen die voor
een aantal mensen dezelfde inhoud hebben. Die mensen, inclusief de
schrijver, hebben allemaal hetzelfde waargenomen. Waarom dan niet,
net als in de natuurkunde (een vak dat van waarnemingen aan elkaar
hangt), tekeningen toegevoegd ter verduidelijking, zodat je misschien nog
meer ziet dan al in de tekst is vermeld? (Krol 1981, 55-56)
Prenten zorgen bovendien, net als vergelijkingen en beschouwingen, voor ‘sprongen’
van de lezer, dat wil zeggen dat het lineaire verhaal onderbroken wordt en ergens
anders weer verder gaat.
Het is de kunst van de schrijver om de lezer die sprongen te laten maken.
Hoe groter de sprongen, des te kunstiger het boek - zou je kunnen zeggen.
Het is de kunst van een schrijver zijn verhaal te optimaliseren. Een
optimale roman gaat in het tijd-ruimte-universum de kortste weg. Hoe
meer beschouwingen, en hoe meer vergelijkingen, des te korter is de
14
weg en des te beter het boek (Krol 1981, 57).
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Krol heeft dan ook in meerdere boeken afbeeldingen opgenomen. Het gemillimeterde
hoofd is de eerste roman waarin we ze aantreffen. Daarnaast vinden we er ook in
de romans De laatste winter (1970), De chauffeur verveelt zich (1973), De ziekte
van Middleton (1979), Een Fries huilt niet (1980) en Scheve levens (1983).

Afbeelding als thema in Het gemillimeterde hoofd
In de inleiding schrijft G.K.: ‘Dit boek is de uitwerking van notities die ik aanvankelijk
slechts te mijner gerieve schreef. Daarbij heb ik, al selecterende, één centraal thema
aangehouden: dat van de afbeelding. Wat niet, direct of indirect, onder het begrip
‘afbeelding’ kon worden gebracht, heb ik weggelaten’ (GH, 5). De afbeelding is de
‘hoofdlijn’ van Het gemillimeterde hoofd. Vorige zin mag je even letterlijk als figuurlijk
opvatten: de roman heeft ‘de afbeelding’ als onderwerp én schetst een beeld van
de hoofdfiguur/het hoofd van de figuur. Ik tracht dit wat aanschouwelijker te maken.
Het gemillimeterde hoofd is een mengvorm van een wetenschappelijke dissertatie
en een roman. Grote stukken van het boek kunnen gelezen worden als de wiskundige
verhandeling van de protagonist (een student wiskunde). Eigenlijk moet ik zeggen:
15
een taalkundige verhandeling, die gebruikmaakt van de wiskunde als taal. De
hoofdfiguur wil een nieuwe taal/logica uitwerken, die het mogelijk maakt om de
werkelijkheid zo exact mogelijk voor te stellen. Die taal is de ‘niet-logica’ van de
16
afbeelding (GH, 15). De basis voor deze taal vindt hij in de wiskunde.
De wiskunde is een taal. Het beschrijft als alle talen de dingen om ons
heen maar het is van alle talen de helderste en de duidelijkste. Wat niet
duidelijk is moet getransformeerd worden.[...] Het gaat er om te zien hoe
de ene wereld op de andere wordt afgebeeld, hoe een wereld op zichzelf
kan worden afgebeeld, hoe met het ene te zeggen het andere wordt
bedoeld (GH, 14).
Deze taal moet het mogelijk maken om ‘wat wij niet zien’, i.e. bepaalde verbanden
of abstracte ideeën die onze driedimensionale ervaring overstijgen (bijvoorbeeld
het begrip oneindig), aanschouwelijk en dus begrijpbaar te maken. Hiervoor haalt
de hoofdfiguur de mosterd bij de projectieve of meerdimensionale meetkunde (GH,
17
7). In deze meetkundige ruimte is het mogelijk om door middel van projectie twee
of meer perspectieven van een object tegelijk te zien. Dan kunnen we bijvoorbeeld
een kubus in zijn geheel waarnemen, terwijl wij daar anders (minstens) twee
18
standpunten voor nodig hebben. ‘De figuur die O ziet, de lijn A0B0, is een projectie
van de werkelijke figuur. Bijna alles wat de mens ziet is een projectie. Hij moet twee
plaatsen innemen om te zien hoe de werkelijkheid is’ (GH, 43). De projectieve
meetkunde maakt dit laatste overbodig. Op die manier kun je een object exacter of
in zijn volledigheid weergeven (en zien we dus wat we normaal niet kunnen zien).
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Wat we dan doen is de onzienlijke wereld afbeelden op de zienlijke, daar
vinden we wat we zoeken, dat wil zeggen het beeld ervan en we spiegelen
het weer terug. [...] We hebben onze zichtbare wereld, met zijn gaten,
afgebeeld op een wereld zonder gat, een formele wereld waarin alles
bestaat (zie 63) en volgens dezelfde afbeelding, maar dan omgekeerd
komen we weer op onze wereld terug, maar met iets nieuws (GH, 65-66).
Dit wiskundig proces doet denken aan wat ook de roman met de werkelijkheid kan
doen. De fictionele wereld in een roman is vergelijkbaar met de meerdimensionale
ruimte, waarin een eigen logica geldt en meerdere perspectieven tegelijk kunnen
worden afgebeeld. ‘Hij [= Schläfli] liet zien dat in zo'n ruimte de meest curieuze
dingen gebeuren’ (GH, 7). Iets uit de werkelijkheid dat we niet als zodanig kunnen
zien, wordt geprojecteerd/aanschouwelijk gemaakt in de fictionele wereld waarin
alles bestaat en mogelijk is. Dat beeld wordt vervolgens door de lezer
teruggeprojecteerd op de werkelijkheid, waardoor hij die nu nauwkeuriger kan kennen
of waardoor hij bepaalde verbanden kan zien die hij voordien niet zag. De als roman
te lezen gedeelten zou je dus kunnen beschouwen als een toepassing van het
niet-logische taalsysteem van de hoofdfiguur, als een experiment om zijn theorie te
bewijzen. De romanfragmenten, die het leven van de protagonist behandelen, zijn
autobiografisch van aard. Op basis van die fragmenten zou de lezer in staat moeten
zijn zich een beeld te vormen van de hoofdfiguur, die hij of zij niet kent. De
autobiografische stukken omhelzen uiteindelijk het hele boek, aangezien de
wetenschappelijke stukken een weergave van zijn ideeën zijn. Het gemillimeterde
hoofd is dus in zijn geheel een nauwkeurige afbeelding (formeel en inhoudelijk) van
19
de hoofdfiguur, waarbij de vorm gelijk is aan de inhoud. De roman is als een
stereografische projectie:
Achterin is een index opgenomen van woorden die voorkomen in de tekst
en de paragrafen waar die zijn gebruikt. Men zou deze woorden op een
groot blad papier kunnen schrijven en elk paar woorden dat in de index
een paragraafnummer gemeen heeft, door een lijn verbinden. Men zou
aldus een nauwkeurig beeld krijgen van de structuur van het geheel (GH,
5).

De plaatjes in Het gemillimeterde hoofd
Na een korte beschrijving van de algemene thematiek van het afbeelden, ga ik over
naar de plaatjes, die erg belangrijk zijn in het boek. ‘Deze formules vragen, evenals
de figuren in de tekst, een zorgvuldige aandacht. Wie ze niet precies begrijpt, heeft
niets begrepen’ (GH, 5), beweert G.K. in de inleiding. We vinden ze in verschillende
soorten: een reclameadvertentie, een tekening van Escher, een foto uit een
pin-upmagazine, en heel wat wiskundige tekeningen, formules en stroomschema's.
Hieronder illustreer ik hoe die plaatjes, met behulp van eerdergenoemde criteria,
concreet in de tekst kunnen worden geïnterpreteerd. Een eerste voorbeeld (Afb. 1)
is een reclameadvertentie van het bedrijf Celanese, dat eveneens door Zuiderent
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besproken wordt (2009, 147-148). Mijn bevindingen omtrent het plaatje volgen
grotendeels die van hem. Enkel waar het expliciet aangegeven is, wijkt mijn
interpretatie af van zijn lezing.

Dit is het enige plaatje in het boek dat niet aangekondigd wordt of waarnaar niet
expliciet in de tekst verwezen wordt. De link met de tekst lijkt dus eerder
paratekstueel. De advertentie verbeeldt (zeer waarschijnlijk) een kernsplitsing en
bevat het opschrift: ‘Ideas are fissionable material. It's true. Ideas can explode [...]
The power of a creative idea is beyond measurement. But creative ideas work best
when they occur within the framework of a disciplined system.’ De ideeën waarover
sprake in de advertentie kunnen gelinkt worden aan de ideeën van de hoofdfiguur.
Zijn ideeën, zo suggereert de advertentie, zijn even geniaal als die van Einstein,
Lewis Carroll en Mendeleeff. In de voorafgaande tekst staat bijvoorbeeld één van
die ‘geniale’ ideeën: ‘We zaten min of meer naast elkaar naar het bord te kijken,
waarop ik geschreven had: a=a. En we begrepen: wat een diepte! [...] Wat mij nu
voor ogen staat is: laten zien dat alle bewijzen zijn terug te brengen tot a=a’ (GH,
12). Ook het uitzonderlijke karakter van het plaatje in vergelijking met de andere
plaatjes (die altijd vergezeld zijn door een verwijzing in de tekst en waarvan de
overgrote meerderheid schoolse wiskundige voorstellingen zijn) kunnen met een
uitzonderlijke genialiteit van het hoofdpersonage verbonden worden. Zuiderent
schrijft: ‘Te midden van zoveel schools aandoende wiskundige figuren leek dit
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afwijkende plaatje mee te delen: dit is geen gewone wiskunde meer, dit is ook geen
hogere wiskunde, nee dit is de hoogste wiskunde; als je dit beheerst dan kun je pas
20
echt wat’ (2009, 147).
De aard van het plaatje - reclame, ontworpen om mensen van iets te overtuigen
- onthult nog een link met de tekst. (Hier wijk ik af van Zuiderent.) De advertentie
prijst impliciet de ideeën van de hoofdfiguur aan bij de lezer doordat die ze op gelijke
hoogte plaatst met de ideeën van andere grote wiskundigen. In de tekst die erop
volgt, staat: ‘Zo wil ook de denker dat de mensen in zijn gedachten geloven’ (GH,
14). Een gelijkaardige link vinden we een heel eind verder. Het plaatje heeft dus
21
ook een liminale functie: het verbindt twee paragrafen met elkaar. In de andere
paragraaf heeft de hoofdfiguur het over ‘de kern van het schrijverschap’: ‘Hij moet
schrijven over vrouwen (over mannen, het geeft niet over wat, over het weer of over
een moord) zodanig dat ze hem wél geloven’ (GH, 100; mijn cursivering). Om niet
hetzelfde lot te ondergaan als de vergeten wiskundigen Schläfli, Desargues en
Galois, voor wie de hoofdfiguur een grote bewondering koestert, moet hij de lezer
overtuigen van het belang van zijn ideeën. In de eerste plaats draagt de afbeelding
dus iets bij aan het beeld dat de lezer zich van de ik-figuur vormt: iemand die zichzelf
profileert als een belangrijk wiskundig genie en een lezenswaardige schrijver.
Naast deze paratekstuele en liminale functie lijkt de reclameadvertentie eveneens
lineair in de tekst te functioneren, zo meent ook Zuiderent. Ze staat midden in
paragraaf 05, waarin vóór het plaatje gewaarschuwd wordt voor grote en moeilijke
bewijzen. ‘Men moet grote en moeilijke bewijzen wantrouwen.’ (GH, 12) Een
gelijkaardige waarschuwing vinden we in de advertentie, wanneer er staat dat ideeën
‘splijtbaar materiaal’ zijn. Ze kunnen - zoals op de afbeelding te zien is - chaos
creëren en zijn dan gevaarlijk. Maar ze kunnen ook waardevol zijn ‘within the
framework of a disciplined system’. De tekst die op het plaatje volgt, gaat hierop
door. ‘Het leven is een chaos zolang er niemand is die dat leven beschrijft. [...] elke
beschrijving ordent.’ (GH, 14) Dit sluit aan bij de thematiek van het boek en de opzet
van het hoofdpersonage. Hij probeert zijn eigen leven te beschrijven/ ordenen met
behulp van zijn niet-logische taalsysteem: de afbeelding (verwant aan een bewijs
van het eenvoudige type a=a). Hiermee geeft hij aan dat zijn ideeën, die ook
thematisch zijn ondergebracht in het kader van de afbeelding, ongevaarlijk en
waardevol zijn.
In de gewijzigde edities (= de tweede gewijzigde druk uit 1978 of derde druk als
Salamander uit 1987) kan het plaatje volgens mij op nog een andere manier lineair
geïnterpreteerd worden, indien de lezer rekening houdt met de exacte plaats in de
tekst. Het staat nog steeds midden in paragraaf 05, maar splitst er nu een zin in
22
twee vlak voor het woord ‘kern’. In de advertentie zien we vervolgens een afbeelding
van een kernsplitsing. Ze toont niet alleen wat er gebeurt met het woord ‘kern’ in de
zin, maar de afbeelding lijkt ook het woord ‘kern’ te vervangen of meer
aanschouwelijk te maken. Ze geeft ons een nauwkeuriger beeld van het voor ons
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onzichtbare object kern. Het bewijst dat de plaats van het plaatje - ongeacht of de
auteur het nu zo bedoeld heeft of niet - een belangrijke impact kan hebben op de
23
interpretatie van de lezer. Uitgaan van een dergelijke woordspeling is, toegegeven,
een meer creatieve interpretatie. In die zin kan de redenering doorgaan voor een
van die ideeën waarvoor de advertentie en paragraaf 05 waarschuwen, een
redenering die gewantrouwd moet worden - tenminste als ze niet in een goed kader
geplaatst wordt. Dat het inderdaad om een verwerpelijke redenering gaat, wordt
bevestigd door de uitspraak van de hoofdfiguur over woordspelingen, een heel eind
verderop:
Elk boek heeft gaten. Hoe meer gaten des te slechter het boek. Een gat
is de plaats waar als een rode binnenband het woord te zien is. Typische
gaten zijn bijvoorbeeld de woordspelingen. Een schrijver van
woordspelingen geef ik een nul en ik zet eronder: heeft niet voldoende
aandacht bij het werk (GH, 74).
Een ander plaatje (Afb. 2) is een detail van Eschers Belvedère in combinatie met
‘de onmogelijke kubus’ die een van de personen vasthoudt op Eschers originele
tekening (hier niet te zien op het plaatje). Het is net als het vorige tegelijk lineair,
paratekstueel en liminaal. Dit keer wordt er in de tekst wel expliciet verwezen naar
de figuur. Het plaatje is dus lineair ingebed in de paragraaf, maar verbindt de
paragraaf tevens met andere paragrafen (liminaal) en sluit weer aan bij de thematiek
van het boek.

fig.11. Eschers Belvedère. Het gedeelte waar de acht pilaren en de ladder, en misschien
de hand van de man, door het onrindige gaan.

De begeleidende tekst in paragraaf 34 bevat Eschers eigen beschrijving van en
uitleg bij de tekening en maakt duidelijk waarom de hoofdfiguur deze afbeelding
gebruikt.
In een van zijn tekeningen, ‘de Belvedère’, laat Escher zien hoe men twee
onverenigbare werelden aan elkaar kan plakken zonder dat men de las
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staan de pilaren die de zijkanten vormen van het bouwwerk, loodrecht.
[...] het blijft een afbeelding van twee werelden waarvan eerst de ene en
dan de andere bekeken moet worden. Maar waar die werelden aan elkaar
zitten gaan ze (die halve draai) door het oneindige (GH, 41-42).
Het afgebeelde detail, zo zegt het bijschrift, toont het gedeelte ‘waar de acht pilaren
en de ladder, en misschien de hand van de man, door het oneindige gaan’. De
afbeelding dient dus om iets abstracts visueel voorstelbaar te maken voor de lezer:
enerzijds verbeeldt ze het oneindige, anderzijds geeft ze een concreet beeld van
het idee van de hoofdfiguur om ‘een meetkunde [in te voeren] met een middelpunt,
het oog’ (GH, 44). Dit slaat op de projectieve meetkunde van Desargues die de
verteller in paragraaf 35 op een abstractere manier uiteenzet.
De aard van de afbeelding - een fictionele tekening - benadrukt nogmaals de
onmogelijkheid van de figuur in onze driedimensionale werkelijkheid. ‘Voor en achter
tegelijkertijd is onmogelijk, in een drie-dimensionale wereld tenminste en kan dus
ook niet worden afgebeeld. Maar wel kan men een voorwerp tekenen, dat van boven
een andere realiteit weergeeft dan van onderen’ (Escher geciteerd in GH, 41).
Daarnaast is de tekening van Escher een voorbeeld van een gamma-product, waarin
wiskunde en kunst verenigd worden. De twee werelden die aan elkaar gelast worden
in de afbeelding kunnen dus ook verwijzen naar de wereld van de
alfa-wetenschappen en die van de bèta-wetenschappen, die in het werk van Escher,
maar ook in dit boek naadloos in elkaar overgaan.
Een derde plaatje (Afb. 3) is een stereofoto van een naakte vrouw die wellicht
afkomstig is uit ‘een boekje met blote grietjes’ (GH, 76), waarvan de hoofdfiguur er
wel een aantal blijkt te bezitten. Ik wil er meteen bij vertellen - om alle misverstanden
ten opzichte van de hoofdpersoon te vermijden - dat het hier (zoals steeds wanneer
dit soort plaatjes ter sprake komt) om functioneel naakt gaat. Het bijschrift verheldert.
De foto dient gebruikt te worden om ‘de blik op oneindig’ in te oefenen.
Ik oefen mij dagelijks daarin. Ik gebruik daarvoor speciale stereofoto's,
die leg ik naast elkaar op tafel, bekijk ze, terwijl ik ervoor zorg dat een
briefkaart de gezichtsvelden van mijn beide ogen scheidt. (zie fig. 34) Ik
probeer dan zo te kijken dat beide beelden tot één vervloeien. Ik zie dus
één beeld, één voorwerp in de ruimte, op zeg één meter afstand, de lens
van mijn ogen stelt zich af op één meter, terwijl de stand van mijn ogen
suggereert dat ik naar de verte kijk. Na een uur trainen leg ik de
afbeeldingen weg en ik kijk in de verte (GH, 137).
Deze blik is handig, zo vertelt de ik-figuur ons, wanneer je moet spreken voor een
publiek en bij het versieren van meisjes. Dit verklaart de aard en herkomst: foto's
van meisjes én afkomstig uit het publiek domein. De lineaire functie is hiermee al
toegelicht. Er is uiteraard meer. Zoals alle eerdere illustraties, is ook dit plaatje een
visualisatie van een abstracte gedachte. Daarvoor moeten we het weer (limi-
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fig. 34. Plaats de pagina zodanig dat beide foto's evenveel licht ontvangen, houd een stuk
hard papier of karton ongeveer 15 à 20 centimeter hoog, rechtop langs de middenlijn en
plaats dan uw gezicht boren het karton zodat dit de gezichtsvelden van uw ogen gescheiden
houdt: uw rechteroog zal alleen de rechterfiguur kunnen zien, uw linkeroog alleen de
linkerfiguur. Probeer met uw ogen door de figuren heen te kijken, dan zullen ze naar elkaar
toebewegen. Op het ogenblik dat zij beide één figuur zijn geworden staan uw ogen op
oneindig.

naal) verbinden met een andere paragraaf: paragraaf 87. De afbeelding illustreert
Mulisch’ post-logica van het grensgeval. Zoals je ‘door de figuren heen’ moet kijken
om van de stereotype foto één beeld te maken, zo gaat Mulisch’ post-logica ‘door
de logica heen’. ‘A=A luidt zo'n principe [...] Een ding, bijvoorbeeld een kamer, of
laat ons zeggen een mens, is ongelijk aan zichzelf met als grensgeval, dat hij gelijk
is aan zichzelf’ (Mulisch in GH, 138). De logica ziet twee foto's, de post-logica ziet
de twee verenigd in één. Net als de vorige afbeelding illustreert het op een
paratekstueel niveau opnieuw hoe we ook deze roman als een grensgeval, een
versmelting van alfa en bèta, kunnen bekijken. Ten slotte zegt het plaatje
paratekstueel nog iets over het feit dat de hoofdfiguur plaatjes recycleert. Hij haalt
ze uit hun context en geeft ze een andere betekenis. Op dezelfde manier bedrijft hij
wiskunde: hij recycleert tekeningen en formules om die vervolgens een nieuwe
betekenis toe te kennen.
‘Ik haal de boeken uit de rekken, blader er in en lees ze zonder het te
begrijpen, maar ik vind altijd toch weer een gedachte, een idee die mij
treft, een formule die ik per ongeluk verkeerd begrijp - daarmee bedoel
ik dat ik aan zo'n formule betekenissen toeken die ten opzichte van de
tekst misschien onjuist zijn, maar die tekst lees ik niet en ik geef zo'n
formule een betekenis die nieuw is.’ (GH, 27)
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De overige afbeeldingen zijn allemaal wiskundige tekeningen, formules of
stroomdiagrammen (vb. Afb 4). Al deze plaatjes hebben met elkaar en met de andere
plaatjes gemeen dat ze lineair in het verhaal zijn opgenomen. Er wordt telkens in
de tekst zelf naar hen verwezen en ze visualiseren de ideeën van de hoofdfiguur
die we vinden in de omringende tekst. Dit gaat niet steeds om wiskundige inzichten,
maar ook bijvoorbeeld om beschouwingen over de liefde (paragraaf 38) of over
humor (paragraaf 72). Net als in de wiskunde zijn de figuren noodzakelijk om de
stellingen van de verteller geloofwaardig te maken. Zonder visualiserende tekening
zijn de stellingen immers zinloos. ‘Bij elke formule is een afbeelding te vinden in de
werkelijkheid die deze formule waar maakt. De waarheid van een stelling bewijzen
we alleen met behulp van de aanschouwelijkheid’ (GH, 16). De aard en herkomst
van de plaatjes geven het boek het karakter van een wiskundige dissertatie.
Paratekstueel kan je ze in verband brengen met het feit dat de hoofdfiguur wiskunde
studeert, en vrijwel alle tekeningen hebben te maken met een of andere vorm van
projectie, de rode draad van het boek. De afbeeldingen overschrijden soms ook de
grenzen van de paragrafen. Zo wordt in paragraaf 35 gerefereerd aan het plaatje
b

(Afb. 4: ‘8 ’) uit paragraaf 33.
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Samengevat kan worden gesteld dat alle plaatjes lineair zijn ingebed. Om Krol te
citeren: ‘We weten nu welke illustraties in een roman staan: alleen die welke in het
lineaire verloop zijn opgenomen’ (Krol 1981, 58). Ze maken de ideeën van de
hoofdfiguur voor ons aanschouwelijk, zoals ze ook de wereld voor de hoofdfiguur
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ordenen en begrijpbaar maken. Onze lezing van de plaatjes wordt mee bepaald
door hun precieze plaats in de tekst. ‘Het is net als met een muziekstuk. De zetter
is een uitvoerder van het werk’ (GH, 52). Afb. 1 toonde aan dat een kleine
verschuiving ten opzichte van de eerste druk een nieuwe interpretatie kan doen
ontstaan. Vervolgens werken de afbeeldingen paratekstueel. Ze leggen verbanden,
‘zodat je misschien nog meer ziet dan al in de tekst is vermeld’ (Krol 1981, 56). ‘Het
is mijn liefhebberij verbanden te vinden in gebieden die tevoren onverbonden waren’
(GH, 19). Terugkerende verbanden zijn uiteraard die met de thematiek van het boek,
de projectie, en het gamma-karakter van de roman. Maar ze zorgen eveneens voor
verbanden tussen de paragrafen. Liminaal gezien hebben ze dus eerder een
verbindende functie dan een begrenzende. Ook de aard en herkomst is belangrijk.
De overgrote meerderheid van de plaatjes profileren het boek als een
wetenschappelijke dissertatie. De niet-wiskundige plaatjes verstoren, zoals Zuiderent
stelt, het wetenschappelijke genre (Zuiderent 2009, 147). Ze dragen bij tot het
gammakarakter van het boek. Bovendien is de aard en herkomst van die laatste
afbeeldingen steeds functioneel in de context.
Laten we tot slot de aanbeveling uit de inleiding - ‘Deze formules vragen, evenals
de figuren in de tekst, een zorgvuldige aandacht. Wie ze niet precies begrijpt, heeft
niets begrepen’ - opnieuw lezen, maar nu nauwkeuriger, zoals de hoofdfiguur het
ons geleerd heeft. Deze twee zinnen kunnen aanvankelijk voor de wiskundige leek
nogal afschrikwekkend lijken wanneer hij de aard van de tekeningen en formules
heeft opgemerkt. In tweede instantie kan de zin ook met een ironische lading gelezen
worden. Je moet deze figuren helemaal niet precies begrijpen. Ze hebben nauwelijks
iets met wiskunde van doen. De wiskundige die deze figuren in hun wiskundige
context tracht te doorgronden zal bedrogen uitkomen. De hoofdfiguur geeft de
tekeningen en formules een nieuwe context, en dus een nieuwe betekenis. Hij
gebruikt ze als taal, als projecties om de wereld rondom ons in kaart te brengen:
‘the mapping (Abbildung) from one field to another’ (GH, 156). Tot zover de logische
interpretatie van de twee zinnen. Gaan we echter voorbij de logica dan moeten we
in derde instantie toch weer een vleugje waarheid in de zinnen erkennen. We moeten
de formules en afbeeldingen wél precies begrijpen, maar dat begrijpen heeft niets
met wiskunde te maken. Dat begrijpen heeft alles te maken met zien: inzien. Wat
niet gezien wordt, is zinloos en mag even snel weer vergeten worden. ‘De boeken
der geest stemmen mij somber. Al die tekst, bladzijden vol en alinealoos - ik lees
het en zie het niet’ (GH, 11). ‘Wat niet duidelijk is, een voorwerp, een gedachte, als ik een gedachte niet voor me zie als een vrouw, of als een streep, als ik nog na
moet denken, laat ik het vallen, vergeet ik ‘t’ (GH, 18). De plaatjes maken het boek
met andere woorden zinvol. Wie ze geen aandacht geeft, ze dus niet ‘ziet’, of wie
de woorden gewoon ziet als woorden (en niet als afbeeldingen van iets anders),
had het boek niet hoeven lezen, want die heeft niets gezien (GH, paragraaf 76).
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3. Plaatjes bij Rudy Kousbroek: Vincent en het geheim van zijn vaders
lichaam
In literaire overzichten vinden we Rudy Kousbroek terug bij de Vijftigers (Brems
2009, 104 en 113; Anbeek 1990, 201 en 219; Schenkeveld-van der Dussen 1998,
725). Samen met Remco Campert richtte hij het tijdschrift Braak (1950-1951) op dat zich afzette tegen de autoritaire traditie van Ter Braak - en leverde een bijdrage
aan de verspreiding van het gedachtegoed van de jonge Vijftigers. Als dichter bleef
Kousbroek echter in de marge - hij publiceerde toen slechts twee (weinig succesvolle)
dichtbundels. Als schrijver komt hij het literaire milieu pas echt binnen in de jaren
zeventig. Hij wordt vooral bekend door zijn korte gebundelde essay-stukjes of
‘anathema's’. Brems plaatst hem in die periode bij ‘de columnisten’: schrijvers van
een ‘genre’ dat het resultaat is van een ‘grensvervaging tussen verhalende literatuur,
essayistiek en journalistiek’ (Brems 2009, 382).
Toch is Kousbroek geen echte columnist. Aad Nuis rekent hem tot de ‘categorie
schrijvers wier werk, of een groot deel ervan, niet zozeer voor de krant gemaakt lijkt
als wel min of meer toevallig goed in de columnvorm te passen viel’ (Schenkeveldvan
der Dussen 1998, 827). We mogen hieruit afleiden dat Kousbroek geen schrijver is
die zich aan één genre vastklampt. Hij bepaalt liever zelf de voorschriften en gaat
zijn eigen weg. Zijn proza zou je kunnen omschrijven als het product van een
wetenschapsfilosofische benadering van de meest uiteenlopende alledaagse
verschijnselen, dat de eigenzinnige vorm kan aannemen van ‘anathema's’,
‘fotosyntheses’ of zelfs een ‘beeldroman’. Net als Krol beroept hij zich op de logica
en het systeem van de wiskunde om het mysterie van de werkelijkheid te benaderen
en schuwt daarbij geen onwetenschappelijke onderwerpen.
[...] voor Kousbroek zijn logica en wiskunde de twee beste werktuigen
om iets te zeggen over de werkelijkheid om ons heen: ‘De wereld kan
logisch en alleen maar logisch beschreven worden’, zegt hij in De
logologische ruimte - maar de gedachtenkronkel is dat zo'n houding al
het andere uit zou sluiten: poëzie, heimwee, vertedering, verliefdheid,
24
verlangen, herinnering (Meijsing 1986, 9).
Als essayist neemt Kousbroek regelmatig foto's op in zijn werk. Zo heeft hij
bijvoorbeeld een reeks ‘Fotosyntheses’ gepubliceerd, syntheses van foto en tekst
waarbij de tekst het mysterie achter de foto tracht te onthullen. Een foto toont ons
namelijk een glimp van iets ontoegankelijks: het verleden. ‘Er ontstaat een muur
achter je zodra je je verroert en die muur is ondoordringbaar. [...] Het bleek mogelijk
om gaten te maken in die muur op het ogenblik dat hij ontstaat; de naam die wij aan
dat gat geven is foto’ (Kousbroek 1984, 49; geciteerd in Meijsing 1986, 9). De relatie
foto-verleden is vergelijkbaar met de relatie die wij hebben met de werkelijkheid.
We krijgen niet meer dan al dan niet vervaagde, zintuiglijke, hoofdzakelijk visuele,
indrukken. De ware aard van de werkelijkheid is voor ons verborgen en onvatbaar.
Aan wat we zien kunnen we enkel zin geven in een (door ons ontworpen) logisch
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systeem. Vincent en het geheim van zijn vaders lichaam is een curieus geval in het
oeuvre van Kousbroek. Het is een roman, een genre waaraan Kousbroek zich zelden
waagt, en het bevat geen foto's maar gravures (fictionele plaatjes). Toch verbeeldt
de relatie plaatjes-tekst ook hier weer op microniveau hoe wij met de werkelijkheid
omgaan en toont ze bovendien hoe relatief ons werkelijkheidsbeeld is.

Het scheppen van een kunstmatig universum
Vincent en het geheim van zijn vaders lichaam is een avonturenverhaal vol
mysterieuze en fantastische elementen, met grappige woordspelingen en een
kinderlijke logica. 3 jaar na de mysterieuze verdwijning van zijn vader, verschijnt
aan Vincent zijn vaders geest. Vincent ziet dit als een teken dat zijn vader nog leeft
en dat hij hem moet zoeken. Hij krijgt de hulp van verschillende personages, allerlei
tekens, een magisch drankje (oorsprongvertroebelende vloeistof), wollstonecraft...
om zijn missie tot een goed einde te brengen. Van cruciaal belang zijn het dagboek
van zijn vader (waarin het geheim van zijn vader in code is opgetekend) en Tristouse
(een meisje dat helderziend is en Vincent tot bepaalde inzichten moet brengen).
Onderweg zijn er echter heel wat dwaalsporen en hindernissen, en moet er
afgerekend worden met een vijand: het Zwarte Bevrijdingsleger. Dat leger, onder
leiding van Guido Gezellig (bevrijder van Zwitserland en stichter van de Helvetische
of dialectisch-structuralistische Volkstheocratie), wil het dagboek van Vincents vader
ontcijferen en Tristouse bemachtigen om met haar hulp de wereld te veroveren.
Op een dieper, kritisch niveau vertelt de roman het verhaal van de
kwantum-revolutie. Die begon omstreeks 1900 en introduceerde binnen de
wetenschappen een nieuw wereldbeeld dat pas in de jaren 70 - 80 aan populariteit
won. Op een satirische manier worden de traditionele wetenschap en het naïeve
geloof in dogmatische systemen bekritiseerd, met de dialectisch-structuralistische
Volkstheocratie (een fictieve staat waarin meerdere dogmatische stelsels zoals het
rooms-katholicisme en het maoïsme samenkomen) als een karikaturale opvoering
van het ‘oude’ geloof. De roman voert een pleidooi voor rationaliteit en verdedigt
de ‘nieuwe’ wetenschap, die uitgaat van de grondbeginselen van de
kwantummechanica.
Een van die grondbeginselen, die een cruciale rol speelt voor moderne
wetenschappers die zich bezighouden met het verklaren van het universum, is wat
Hawking en Mlodinov omschrijven als het ‘modelafhankelijk realisme’.
According to the idea of model-dependent realism [...] our brains interpret
the input from our sensory organs by making a model of the outside world.
We form mental concepts of our home, trees, other people, the electricity
that flows from wall sockets, atoms, molecules, and other universes.
These mental concepts are the only reality we can know. There is no
model-independent test of reality. It follows that a well-constructed model
creates a reality of its own (Hawking & Mlodinov 2010, 172; mijn
markering).
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Dit lijkt ook de grondslag voor de interpretatie van Kousbroeks romanuniversum. In
de ‘Nabetrachting’ legt de auteur uit hoe zijn schepping ontstaan is. Hij is vertrokken
van volledig uit hun context gehaalde gravures, afkomstig uit verschillende
de

19 -eeuwse feuilletons, ‘zodat er geen verband was tussen de opeenvolgende
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illustraties’ (V, 265). Vervolgens trachtte hij de afbeeldingen betekenisvol te maken
door ‘een sluitend verhaal te improviseren’ (idem) en zo de opeenvolgende illustraties
van een verband te voorzien. Daarbij gaat het erom dat voor ieder detail een
verklaring bestaat ‘die niet in tegenspraak mag zijn met de loop van het verhaal of
26
met een eerder gegeven verklaring’ (idem).
Het gaat anders gezegd om het vinden van een logica - een logica die
weliswaar mag verschillen van de ons bekende logica, maar die zonder
ooit met zichzelf in strijd te zijn tegelijkertijd een verklaring moet geven
van de voorstelling op de volgende gravure en op alle voorafgaande. Het
vinden van zo'n logica is geen eenvoudige opgave; maar het verbazende
is dat hij bestaat (idem).
Die logica stelt ons in staat tot ‘verklaringen achteraf, maar ook tot het doen van
voorspellingen’. Zo ontstaat een roman of een ‘kunstmatig universum’ (idem) zoals
27
Kousbroek het stelt. De ‘kleine wereld’ die Kousbroek schept, is bovendien
vollediger dan een gewone roman, want hij bevat ook de referenten (de afbeeldingen)
waarover de narratieve logica (de tekst) uitspraken doet. De fictionele wereld in
Vincent bestaat dus niet louter uit woorden. Hij maakt zich aan ons kenbaar via
tekeningen, die de tekst voorziet van betekenis. De tekst is bijgevolg een interpretatie
van die wereld.
Kousbroeks schepping imiteert met andere woorden de manier waarop de mens
de werkelijkheid interpreteert en zo zijn wereld schept. Die werkwijze, waarbij het
zoeken naar een logica centraal staat, wordt op verschillende manieren
gethematiseerd in de roman, die de evolutie laat zien van een traditioneel
wereldbeeld naar een vroeg postmodern. Volgens William V. Spanos wordt het
‘traditionele Westerse (humanistische, positivistische, Aristotelische - Spanos gebruikt
verschillende termen) wereldbeeld [...] gekenmerkt door een “problem-solution
perspective”’ (Van der Weide 1996, 120) waarvan de traditionele detective story het
prototype is.
Zoals het detective-verhaal, met zijn ‘primacy of rigid linear narrative
sequence’, de geruststellende zekerheid uitdraagt dat elk misdrijf kan
worden opgelost, zo is volgens Spanos ‘the well-made positivistic universe’
gefundeerd op de dito zekerheid dat het bestaan en de wereld kunnen
worden verklaard (idem, 121).
De vroeg postmoderne wereld is daarentegen gefundeerd op onzekerheid. De
zekerheid uit het traditionele wereldbeeld wordt voorgesteld als hypothetische
constructie en is slechts één van de vele mogelijkheden. Het paradigma van een
dergelijk wereldbeeld is volgens Spanos de anti-detective:
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It is, therefore, no accident that the paradigmatic archetype of the
postmodern literary imagination is the anti-detective-story [...], the formal
purpose of which is to evoke the impulse to ‘detect’ [...] in order to violently
frustrate it by refusing to solve the crime (Spanos 1972, 148; geciteerd
in Van der Weide 1996, 121).
De bovenstaande evolutie wordt in de tekst weergegeven door het optreden van
de hoofdpersoon. Vincent symboliseert de geleidelijke evolutie van een traditioneel
naar een vroeg postmodern wereldbeeld. Hij gaat aanvankelijk op zoek naar het
geheim van zijn vaders lichaam. De plotlijn is een variatie op het verhaal van Parsifal
en diens zoektocht naar de heilige graal (Begemann 1994, 8). Met behulp van allerlei
tekens moet Vincent zijn verdwenen vader weten te vinden en de geschiedenis
achter zijn vaders zwangerschap trachten te ontraadselen. Daarbij gaat hij tewerk
als een traditionele detective en/of psychoanalyticus, gebruikmakend van een
28
abductieve logica.
Vincent kon zich die zaterdagavonden nog goed herinneren. Hij mocht
dan altijd zijn vaders nagels verven, terwijl zijn moeder voorlas uit Les
malheurs de la vertu aan zijn zusje. Ach, dat waren gelukkige tijden
geweest! Maar wat was nu de sleutel?
Nadat hij er lang over had nagedacht kreeg Vincent een ingeving. De
sleutel lag in de nagel: de Guide Nagel! Hij moest op reis en de Guide
Nagel zou hem de weg wijzen. De wereldbol (die was vroeger werkelijk
kleiner, bedacht Vincent), de landkaarten op de tafel, de reisgids op het
krukje, dat waren duidelijke aanwijzingen. Maar waarvan waren die
kaarten? Hoe hij zich ook inspande, hij kon niet zien wat erop stond.
En die scheur in het kamerscherm? Wat betekende die? (V, 22)
De sleutel tot succes is het construeren van een logisch verhaal. Het detectivegenre,
dat erg verwant is aan de queeste, en de psychoanalyse staan bovendien bekend
om hun metanarrativiteit (Van der Weide 1996). ‘Het detective-verhaal is voor Brooks
“the clearest and purest example of the hermeneutic”, aangezien daarin alles draait
om de onthulling van een raadsel, het raadsel zelfs het bestaansrecht van het verhaal
vormt’ (Van der Weide 1996, 27).
De detective/analyticus, in dit geval Vincent, kan bijgevolg gezien worden als een
spiegel voor de lezer, meer bepaald de slechte lezer. Hij is iemand die zoekt naar
die ene oorspronkelijke betekenis, namelijk het geheim van zijn vaders lichaam, en
hij is de onschuldige naïeve lezer van Eco, die tevens de tekst gebruikt in plaats
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van interpreteert.
Ach Vinnocent, zuchtte Tristouse, begrijp je dan niet dat je die kies nooit
had mogen verkopen? Waarom doe je toch altijd alles verkeerd? [...] Die
kies was een teken, zei Tristouse. [...] Je had hem moeten bewaren tot
je de zin van dat teken doorgrond had, tot je begrepen had waar hij voor
diende. - Maar hoe kon ik nu weten dat hij niet diende waarvoor ik hem
gebruikt heb? Riep Vincent wanhopig uit (V, 154-155).
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Ook op zijn verjaardagsfeest in rue Mystagogue liet hij zich misleiden door de tekens
en door wat de personages hem vertelden. Hij stelde geen kritische vragen. Op een
bepaald moment in het verhaal is er echter sprake van ‘de nieuwe Vincent’ (V, 175).
Vanaf dan gaat het de goede kant uit met hem. Vincent gaat over tot een tweede
kritische lezing van dezelfde tekens. ‘Zal ik het deze keer goed doen’ (V, 235)?
Hetzelfde verjaardagsfeestscenario speelt zich opnieuw af, met dat verschil dat hij
nu wel de juiste vragen stelt. ‘Hij herkende alles; het was precies zoals het een jaar
geleden geweest was. [...] Wat betekent dat allemaal, vroeg hij, wie ligt daar? Zodra
Vincent deze vraag gesteld had gebeurde er iets eigenaardigs. Het was alsof hij
beter kon zien’ (V, 255). Op dat moment openbaart zich een andere mogelijke
wereld: hij ziet zichzelf dood op de grond liggen. Hij bevindt zich immers in een
‘Schrödingerhuis’ (V, 248) en daar kunnen zich twee tegengestelde mogelijkheden
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tegelijk voordoen. ‘Het was waar. De wereld in rue Mystagogue was nu eenmaal
niet alleen wat het geval is, maar ook alles wat niet het geval is’ (V, 259). De
ontdekking van de andere mogelijkheden is voor Vincent een bevrijding. ‘Hij wist
niet of het een misrekening was, maar zoals hij er nu voor stond kon hij alles
proberen; hij hoefde nu niet meer bang te zijn dat hij zich zou vergissen’ (V, 256).
Er zijn naast Vincent ook nog andere personages die lezen. Zij zien het lezen van
een boek als het kraken van een code. Zo heeft Vincents vader een dagboek dat
geheime informatie bevat, maar ‘het hele dagboek is in code’ (V, 42) en moet
ontcijferd worden. ‘Vier jonge wiskundigen zijn maandenlang bezig geweest het te
bestuderen, maar het was zo moeilijk dat ze niet meer dan een paar passages
hebben kunnen ontcijferen’ (V, 42). Dan lijkt het dialectisch-structuralisme van het
Zwarte Bevrijdingsleger een doeltreffender leesmethode dan die van de wiskundigen.
‘Nog even, hervatte hij, en ik zal het heerlijke geheim van dit dagboek doorgrond
hebben. Geen wonder dat de burgerlijke kritiek daar niet in geslaagd is, dat kan nu
eenmaal niet zonder de dialectische genademiddelen van het structuralisme’ (V,
59). Wanneer het systeem eenmaal doorgrond is, kan een gespecialiseerd onderzoek
onze kennis nog verder uitdiepen. Dat gebeurt op de Polytechnische school van
Zurich. ‘Van het dagboek van Vincents vader was ondertussen een facsimile-editie
vervaardigd, die nu ijverig en systematisch werd bestudeerd; de moeilijke passages
werden onder handen genomen door afzonderlijke werkgroepen’ (V, 211). Het mag
duidelijk zijn dat die traditioneel-wetenschappelijke werkwijze hier geïroniseerd
wordt. Vooral het dogmatische geloof in het systeem - dat op voorhand zou bestaan
en door de wetenschappers gevonden wordt - is onderwerp van spot. Het onderzoek
wordt namelijk uitgevoerd in de ‘Helvetische Volkstheocratie’ waar ‘de Grote
Structuralistische Puericulturele Reformatie was begonnen’ (V, 109). Het Zwarte
Bevrijdingsleger, waarvan de wetenschappers deel uitmaken, draagt er bij tot de
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verspreiding van het ‘apostolisch-dialectisme’ (V, 184). Maar, zo ontdekken we op
het einde, ‘de Volkstheocratie is een zandkasteel gebleken’ (V, 228). Het systeem
wordt ontmaskerd en blijkt slechts een mythe te zijn.
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Het boek ridiculiseert de traditionele wetenschap en de lichtgelovigheid ten opzichte
van dogmatische systemen, maar is geen kritiek op het zoeken en vinden van
logische systemen, wel integendeel. Aangezien de wereld alleen maar logisch kan
beschreven worden, is het zoeken naar logica een uiterst zinvolle bezigheid in ons
bestaan. We kunnen niet anders. Men moet zich alleen bewust zijn van het
kunstmatige, mythische karakter. Door de afbeeldingen, de bouwstenen van de
roman, te tonen en het ontstaansproces te expliciteren, toont Kousbroek dat de
logica niet vooraf bestaat. Bovendien heeft zijn kunstmatige universum een sterk
zelfbewust karakter. Het zoeken van een logica wordt erin niet serieuzer - maar ook
niet minder serieus - genomen dan een spel. ‘Waarom moet ik meedoen in een spel
waarvan niemand mij de regels heeft verteld’ (V, 240), vraagt Vincent. Die regels
worden uiteengezet in de ‘Nabetrachting’, die erg lijkt op de handleiding van een
spel.

De plaatjes in Vincent
Iedere bladzijde bevat een tekening, vergezeld door een stuk tekst waarin het verhaal
wordt geschetst. Wie Vincent als een tekstroman leest en de afbeeldingen ziet als
illustraties bij de verhaaltekst, mist een dimensie van de roman. De aanwezigheid
van de afbeeldingen voegt iets toe aan onze interpretatie. In de eerste plaats zorgen
ze voor de lineaire voortgang van het verhaal en passen ze volledig in de thematiek.
Door de combinatie van plaatjes en tekst krijgt het verhaal een dialectische opbouw.
De afzonderlijke gravures verschaffen het materiaal voor een verhaal, maar wat de
opeenvolgende prenten vertellen, zien we pas door de tekst. Zonder de tekst zou
het verband tussen de gravures zoek zijn. De tekst is met andere woorden de sleutel
voor het geheim van de plaatjes. Zo zien we op het eerste gezicht zelden dezelfde
figuren terugkeren. De tekst onthult ons echter dat we met een constante groep
personages te maken hebben. De jongeman op de prenten bijvoorbeeld - die nu
eens lang haar heeft, dan weer kort haar, de ene keer met een snor wordt afgebeeld,
de andere keer snorloos... - kan niet anders dan Vincent zijn. Als we maar goed
genoeg kijken, zien we de gelijkenissen. Zelfs bij een hond is er geen twijfel mogelijk:
‘Vreemd, hoe een hond soms op een mens kan lijken. Maar wie? [...] Verdraaid, zei
Tristouse, nu zie ik het ineens: het lijkt Vincent wel. Diezelfde smeltende,
goedgelovige oogopslag’ (V, 227).
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Dat de lezer wellicht even begaafd en opmerkzaam is als Tristouse is de verteller
niet ontgaan. Zo duikt er op een plaatje een tweeling op die aanvankelijk weinig lijkt
op een eerder geziene tweeling, maar ‘in wie de lezer Flots en Jets zal hebben
herkend’ (V, 223). Een lepel stroop voor de mond van de naïeve lezer/
wetenschapper natuurlijk, die met zijn ‘goedgelovige oogopslag’ alles gelooft wat
de verteller zegt. De kritische lezer zal de verteller echter wantrouwen, want hij lijkt
wel een lid van de dialectisch-structuralistische Volkstheocratie, die de lezer tracht
te bekeren tot zijn apostolische logica. Een kritische geest doorziet de mythe van
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het geheim van de gravures en daar helpen de plaatjes bij. Aangezien - zo geeft
de ‘Nabetrachting’ ook aan - onze logica wat kan verschillen van de narratieve logica
van de verteller, zien wij in de prenten vaak andere dingen dan hij ons wil doen
geloven. In de gravures huizen met andere woorden meerdere mogelijke werelden.
Een voorbeeld:

Vincent had al de hele middag door Brussel gelopen maar niemaed wist waar de Meester
Goghstraat was. Gelukkig was iedereen erg aardig tegen hem en een van de mensen aan
wie hij de weg vroeg stond er zelfs op hem in zijn jas te helpen.
- Ge zult hem van node hebben, il y fait bougrement froid, zei de man, er heerst daar eene
ijzige koude.
Intussen had Vincent in de verte iemand zien lopen die zo groot was, dat hij in de ramen
van de tweede verdieping naar binnen koe kijken. Die zal mij vast wel kunnen helpen, dacht
hij. Maar wat liep hij hard! Het leek wel of hij schaatste. Toen zag Vincent dat er ijs in de
straten stond; het vroor!
- De Meester Goghstraat, riep Vincent, la rue Mystagogue s'il vous plait. - Daar zijt ge toch
vlakbij, was het antwoord. Het is in het verlengde van de Hoekstraat, rue de la Houcque.
- Dank U wel, meneer, zei Vincent.

Wie de tekst gelooft, ziet op de prent een aardige man met een hoed die Vincent
in zijn jas helpt. De beweging van de man in de achtergrond kan inderdaad voor
een schaatsbeweging doorgaan en de gebrekkige perspectiefverhoudingen van de
tekenaar maken die man tot een reus. Wie de prent echter los van de tekst bekijkt,
ziet eerder een onaardige man met een hoed die een andere man bij de kraag grijpt,
terwijl in de achtergrond een derde persoon komt aangelopen. De aanwezigheid
van de afbeeldingen maakt dus een kritische lezing mogelijk en toont ons de
kunstmatigheid van de logische wereld die door de verteller gecreëerd wordt. En
omgekeerd blijkt onze logica evenmin de enig mogelijke. De plaatjes hebben dus
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niet alleen een lineaire, verhalende functie, maar werken ook op een niveau boven
het verhaal. Daar dragen ze bij aan de zelfbewuste, metafictionele dimensie van
het boek en voorzien de tekst soms ook van een ironische connotatie. Daarbij horen
bijvoorbeeld de wetenschappers, zoals wel vaker, tot de slachtoffers:

De kolonel en de korporaal volgden de rector van de Universiteit van Meinegen naar een
van de collegezalen.
- Dit is een bijzonder veelbelovende groep doctoraalstudenten, vertelde hij trots. Het zijn
meest agogen, agologen en sociologen, kortom de mensen die op het platteland dringen
nodig zijn, de zg. ‘agogen met blote voeten’. Natuurlijk moesten zij, zoals alle intellectuclen,
eerst heropgevoed worden; geen van hen was vrij van contra-redemptionaire gedachten,
maar nu zijn allen de beginselen van het dialectisch-structuralisme toegedaan. Ik denk wel
dat ik hen de eerste vertegenwoordigers mag noemen van ‘de nieuwe mens’, die eenmaal
de hele wereld zal bevolken.

Veel van de humor komt voort uit de veelheid aan potentiële betekenissen die in
de plaatjes zit. Het effect is hetzelfde als bij de woordspeling. En ook aan
woordspelingen is er geen gebrek. Zo wordt het hoofd van de Volkstheocratie
bijvoorbeeld ‘de Heilige Stoelganger’ genoemd, een contaminatie van de Grote
Roerganger (Mao) en de Heilige Stoel (de paus). De term verbindt dus het dictatoriale
regime van Mao met dat van de rooms-katholieke paus. Het tweede lid van de
contaminatie lijkt bovendien een persoonsafleiding van het substantief ‘stoelgang’
(met als betekenis ‘iemand die zich ontlast’).
Naast de lineaire en paratekstuele functie kunnen de afbeeldingen nog op een
derde manier een rol van betekenis spelen. Die liminale functie lijkt hier echter
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minder belangrijk te zijn dan bij Krol. Elke pagina bestaat uit een afbeelding gevolgd
door een stuk tekst dat het verhaal van de afbeelding vertelt. Dat verhaal wordt
voortgezet op de volgende pagina, waar we opnieuw eerst een afbeelding krijgen,
gevolgd door tekst. De continuïteit van het verhaal wordt echter doorbroken noch
versterkt door de gravures.
Kousbroeks kunstmatig universum wordt dus dialectisch opgebouwd uit
afbeeldingen en tekst, waarbij de tekst een strikte logica volgt om de afbeeldingen
te verklaren. Daarmee heeft deze wereld veel weg van de
dialectisch-structuralistische Volkstheocratie uit het verhaal (maar met Kousbroek
als de Grote Stoelganger in plaats van Guido Gezellig), waarin het volk overtuigd
wordt van de wetenschappelijke theogonische leer, zoals de lezer door de verteller
overtuigd wordt van de logica in de plaatjes. Wie daarin gelooft, lijkt erg op de vroege,
naïeve Vincent. Maar net als Vincent evolueert de naïeve lezer tot een kritische
lezer en ontdekt de kunstmatigheid van het hele systeem. De dood van de Grote
Stoelganger (of de Auteur) is een feit (V, 228), aan de Volkstheocratie is een einde
gekomen en het volk (of de lezer) heeft het nu voor het zeggen. Er openbaren zich
andere mogelijke werelden voor Vincent, maar ook voor de lezer, die de verteller
nu wantrouwt en merkt dat de plaatjes op meerdere manieren geïnterpreteerd
kunnen worden. De evolutie in het verhaal spiegelt met andere woorden de
individuele evolutie die de lezer ondergaat tijdens het lezen van deze roman, maar
de

ook de evolutie die de (hermeneutische) wetenschap ondergaan heeft sinds de 19
eeuw. De micro-structuur loopt dus steeds parallel met de macro-structuur. Het
universum van Kousbroek is ook een representatie van onze wereld, die even
kunstmatig gevormd wordt als een theocratie. Onze waarnemingen moeten net als
de plaatjes in een logisch systeem geplaatst worden om de werkelijkheid te kunnen
beschrijven, maar het mysterie blijft onbereikbaar. ‘Zo bleef er altijd één detail over
dat niet klopte’ (V, 254).
Laten we tot slot de aard en herkomst van de plaatjes in beschouwing nemen.
Ook die sluiten goed aan bij het karakter en de inhoud van het boek. De
‘Nabetrachting’ vermeldt dan ook expliciet waar ze vandaan komen:
de

De gravures in dit boek zijn in hoofdzaak afkomstig uit twee 19 -eeuwse
periodieken: Les bons romans, een geïllustreerd weekblad waarin
uitsluitend feuilletons verschenen, en Le monde illustré, een tijdschrift
gewijd aan kunst en actualiteiten (V, 265).
Alle afbeeldingen zijn gravures en hebben dus in overeenstemming met het
romangenre een fictionele aard. Anders dan de foto's die we wel meer in het werk
van Kousbroek aantreffen, benadrukken ze het fictionele karakter van de wereld
die ze vormen. Die wereld is een afspiegeling van de onze. De titels van de
tijdschriften waaruit ze afkomstig zijn, lijken dat te onderschrijven. In beide gevallen
dienden de afbeeldingen oorspronkelijk om de wereld te illustreren. Le monde illustré
spreekt al voor zich en ook van Les bons romans mag verwacht worden dat ze een
realistische weergave van de werkelijkheid trachten te bieden, zoals elke goede
de

roman in de 19

eeuw.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 17

57
de

Het idee om prenten uit vergeten 19 -eeuwse periodieken te knippen en ze ontdaan van hun oorspronkelijke betekenisgevende context - als basis van een
roman te gebruiken, is niet geheel nieuw. Max Ernst deed het al eerder in zijn
surrealistische collageromans, zoals La femme 100 têtes, dat eveneens bestaat uit
een reeks gravures, telkens vergezeld door een korte tekst (één zinnetje). De
opeenvolgende afbeeldingen symboliseren er een werkelijkheid zoals die gezien
wordt door de ogen van de surrealisten: een onderbewuste werkelijkheid zoals die
zich aan ons openbaart in onze dromen. De nadruk ligt op de chaos, het irrationele,
het ontbreken van hiërarchie en causale verbanden. Anders dan bij Kousbroek zorgt
de tekst hier niet voor een sluitende logica, maar werkt ze de verwarring bij de lezer
in de hand. En de realistische gravures werden er bewerkt tot surrealistische collages.
Op die manier wordt een ontoegankelijke sur-realistische werkelijkheid verbeeld,
die bestaat uit brokstukken van de reële werkelijkheid. Kousbroek gaat een stap
verder dan de surrealisten. De plaatjes werden er niet bewerkt. Dit suggereert dat
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het surrealisme al in de reële werkelijkheid zit. De toevoeging van de tekst probeert
dit surrealisme bloot te leggen, door een absurde interpretatie aan de tekeningen
te geven.
Dat er een intertekstuele relatie bestaat tussen Vincent en het werk van Ernst
bewijst de thematische verwantschap. ‘Ernst reconfigures the [image of the] eye on
a thematic level as a symbol of revelation, transforming blindness into illumination’
(Spiteri 2004, 17). Het personage Vincent bij Kousbroek symboliseert diezelfde
overgang van blindheid (het geloof in die ene waarheid/de overtuiging dat de primaire
werkelijkheid samenvalt met de eigen werkelijkheid) naar inzicht (het erkennen van
meerdere mogelijke werelden die tegelijk bestaan/ inzicht dat de eigen werkelijkheid
een waansysteem is).
Samenvattend kan worden gesteld dat Kousbroeks werkelijkheidsopvatting een
synthese is van empirisme, rationalisme en surrealisme. Hij maakt een onderscheid
tussen:
- Een ‘primaire’ (reële) werkelijkheid: de werkelijkheid in zijn pure vorm, niet onder
invloed van het menselijke rationele denken (d.w.z.: geen logica, geen causale
verbanden, de betekenis ligt nog niet vast, er zijn nog vele
interpretatiemogelijkheden). Deze werkelijkheid is onvatbaar.
- Een ‘secundaire’ (imaginaire) werkelijkheid: de menselijke ervaring en rationele
interpretatie van die primaire visuele indrukken (d.w.z.: beperkt door een logisch
systeem). Deze enige kenbare werkelijkheid wordt ontmaskerd als een mythe en
elk logisch systeem als een waansysteem, waar de mens echter niet buiten kan.
Zoals de auteur zijn roman bouwt, op basis van primaire visuele indrukken, bouwt
de mens zijn werkelijkheid. De plaatjes (zonder tekst) symboliseren bij Kousbroek
de primaire werkelijkheid. De romantekst is het waansysteem dat de schrijver verzint
om de plaatjes te verklaren. De mens is met andere woorden de auteur van zijn
34
eigen universum.
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Synthese
Wanneer we een vergelijking maken tussen de romans van Krol en Kousbroek dan
valt op dat in beide gevallen de plaatjes gebruikt worden om te illustreren hoe we
de werkelijkheid kunnen benaderen met behulp van een wetenschappelijk logisch
systeem. Toch is Kousbroeks Vincent een ander type roman dan Krols Het
gemillimeterde hoofd. In Vincent primeren de afbeeldingen. Ze zijn ten eerste veel
talrijker dan bij Krol en nemen minstens evenveel plaats in als de tekst. Ten tweede
gaan ze telkens (letterlijk en figuurlijk) aan de tekst vooraf: zonder afbeelding is er
geen tekst. Bij Krol neemt de tekst duidelijk veel meer plaats in beslag. De plaatjes
staan verspreid tussen de tekst van de hoofdstukken en worden - met uitzondering
van één reclameadvertentie - door de tekst aangekondigd. De verhouding
plaatjes-tekst bij Krol is dus omgekeerd evenredig met de verhouding gravures-tekst
bij Kousbroek. In Het gemillimeterde hoofd bestaat de fictionele wereld (i.e.: die in
het boek en die in ons hoofd), een paradigma voor de onze, uit taal/tekst. De
aanschouwelijkheid (= het systeem van de afbeelding; de plaatjes in de romantekst)
zorgt ervoor dat die wereld voor ons begrijpbaar en zinvol wordt. Bij Kousbroek
vinden we net het omgekeerde. De wereld van Vincent (i.e.: die van het
hoofdpersonage en die in het boek; opnieuw een paradigma voor onze wereld)
bestaat primair uit betekenisloze visuele indrukken (= de tekens voor Vincent; de
plaatjes in de roman). Het is de narratieve logica van de verbale tekst en Vincents
‘eigen keiharde logica’ (V, 175) die de wereld voor ons en voor Vincent betekenisvol
maken. Ondanks het verschil in wereldbeeld (rationalistisch of empiristisch), is de
dieperliggende gedachte in beide romans echter dezelfde: de noodzaak van een
logisch systeem om de wereld voor de mens zinvol te maken.

4. Conclusie
Het onderzoek naar de functie en betekenis van de plaatjes in de twee romans heeft
bevestigd dat afbeeldingen op verschillende manieren (intratekstueel, intertekstueel
en metatekstueel) in een romantekst kunnen functioneren en dat ze op meerdere
niveaus (lineair op het niveau van de verhaaltekst, paratekstueel op het niveau van
het totale werk en liminaal op het niveau van de tekstsegmenten) werkzaam zijn.
De vaststelling van Zuiderent - dat de functie en betekenis van de plaatjes
samenhangt ‘met de mate waarin de plaatjes in de tekst zijn ingebed [...] en met
hun aard en herkomst [...], maar ook met tijd- en plaatsgebonden conventies’ - lijkt
niet alleen op te gaan voor bepaalde plaatjes uit het werk van Krol en Sebald.
Omgevormd tot een systematische leesmethode bewijzen de drie aandachtspunten
hun nut met betrekking tot alle plaatjes in Het gemillimeterde hoofd en een
andersoortige plaatjesroman als Vincent en het geheim van zijn vaders lichaam.
De gebruikte leesstrategie opent perspectieven die de lezer tijdens een gewone
lezing misschien
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sneller over het hoofd ziet en maakt het mogelijk om een beeld te vormen van de
functie van de plaatjes in een roman.
Romans waarin afbeeldingen opgenomen worden, mogen dan in de naoorlogse
Nederlandse literatuur eerder uitzondering zijn dan regel, het mag duidelijk zijn dat
de plaatjes er een interessante rol kunnen spelen en dus de nodige aandacht
verdienen. Dat de afbeeldingen een heel interpretatieproces vragen, wijst erop dat
ze geenszins de verbeelding van de lezer afremmen. Integendeel, de twee romans
thematiseren juist hoe belangrijk de verbeelding is. Bij Krol is het net het verbeelden
dat alles zinvol maakt en bij Kousbroek draait alles om het inzien dat er meerdere
mogelijkheden zijn. De ene keer is er al meer verbeelding nodig om de afbeeldingen
aan de tekst te linken dan de andere keer, maar in ieder geval blijft die verbeelding
nodig.
Aangezien de plaatjes actief deel uitmaken van het literaire werk, verschilt hun
specifieke betekenis van roman tot roman. In Het gemillimeterde hoofd dragen ze
bij tot het gammakarakter van het boek. Ze staan in het teken van de projectie en
dienen om abstracte ideeën aanschouwelijk en begrijpbaar te maken. In Vincent
en het geheim van zijn vaders lichaam vormen ze de bouwstenen van een fictieve
wereld en moeten ze de kunstmatigheid van zo'n universum laten zien. Verder
merken we ook een verschil in de rol die de lezer toebedeeld krijgt bij de interpretatie
van de plaatjes. Bij Kousbroek is er een sterke tekstfocus. De betekenis van de
gravures hangt er heel nauw samen met de tekst. Bij Krol krijgt de lezer meer vrijheid,
maar de plaatjes staan steeds op een niet te verwaarlozen plaats in de tekst.
Ondanks de verschillen is er echter een duidelijke overeenkomst wat functie
betreft. Hoewel de (fictionele) wereld bij Krol uit taal bestaat en bij Kousbroek uit
beeld, maken de hoofdpersonages in de twee gevallen gebruik van een logisch
systeem om die wereld zinvol te maken en te beschrijven. Dat systeem is de
afbeelding bij Krol, de verbale taal bij Kousbroek. Elk van beide romans etaleert dus
op zijn manier de onvermijdelijke complementariteit van woord en beeld in ons
35
wereldbeeld. De plaatjes functioneren daarbij als metapictures. Ze maken het
36
(ideologische) systeem, dat ontstaat uit de dialectiek van beeld en tekst, doorzichtig.
In Het gemillimeterde hoofd wordt een nieuw ideo-logisch systeem gecreëerd met
de brokstukken van oude systemen. Zo worden plaatjes uit tijdschriften en
wiskundeboeken uit hun context gehaald en geïntegreerd in de ‘niet-logica’ van de
hoofdfiguur. In Vincent wordt elk ideo-logisch systeem ontmaskerd en geïroniseerd.
De plaatjes doorprikken het geloof in één goddelijk systeem, maar tonen tevens
aan dat we niet aan systematisering kunnen ontsnappen. (Elk omvergeworpen
systeem wordt namelijk vervangen door een nieuw.)
Verder kunnen bij de twee schrijvers, die een verschillende positie in het literaire
veld innemen en uiteenlopende achtergronden hebben, ook een aantal
overeenkomsten opgemerkt worden. Het zijn twee auteurs die bedreven zijn in het
schrijven van essays, een genre waarin afbeeldingen niet ongewoon zijn, auteurs
ook die niet bang zijn van genrevermenging. Ze maken, al dan niet ironisch, gebruik
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van de wetenschap om de meest banale zaken uit de werkelijkheid te beschrijven:
wiskunde bij Krol, wiskunde en andere wetenschappen bij Kousbroek. Alle twee
produceren ze een vorm van zelfbewust, opengewerkt proza dat de opbouw van
de fictionele wereld laat zien (de besproken romans zijn ‘self-begetting novels’) en
de lezer een (lach)spiegel voorhoudt.
Mogen we daaruit afleiden dat dergelijke ‘plaatjesromans’ in de Nederlandse
literatuur van de jaren 60 tot de jaren 80 door een bepaald soort auteurs geschreven
worden en dat de afbeeldingen er tot op zekere hoogte een gelijkaardige functie
hebben? Vooralsnog niet. Toch vertonen de twee gevallen meer congruentie dan
ik aanvankelijk had verwacht. Om een duidelijker beeld te krijgen van de
plaat-jesroman in de Nederlandse literatuur en in hoeverre die als genre zou bestaan,
is echter verder onderzoek noodzakelijk.

Bibliografie
Adams, T. D., ‘Photographs on the Walls of the House of Fiction’, in: Poetics
Today, 29, 1, 2008, 175-195.
Anbeek, T., Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985.
De Arbeiderspers, Amsterdam-Antwerpen, 1990.
Baetens, J., The graphic novel. Leuven university press, Leuven, 2001.
Bak, H., ‘Hunkering naar heling: Jonathan Safran Foer en 9/11’ in: De Revisor,
33, 6, 2006, 48-56.
Bal, M., en N. Bryson, ‘Semiotics and Art History’, in: The Art Bulletin, LXXIII,
2, 1991, 174-208.
Begemann, N., ‘Voorwoord’, in: Kousbroek, Rudy, Vincent en het geheim van
zijn vaders lichaam. De Bezige Bij, Amsterdam, 1994, 5-11.
Brems, H., Altijd weer vogels die nesten beginnen: Geschiedenis van de
Nederlandse literatuur 1945-2005. Bert Bakker, Amsterdam, 2009 (2006).
Derrida, J., La vérité en peinture. Flammarion, Paris, 1978.
Eco, U., De grenzen van de interpretatie. (Ned. vertaling van I limiti dell'
interpretazione. 1990), Bert Bakker, Amsterdam, 1993.
Genette, G., Palimpsestes: la littérature au second degree. Seuil, Paris, 1982.
Genette, G., Seuils. Seuil, Paris, 2002 (1987).
Hawking, S. en L. Mlodinov, The Grand Design: New Answers to the Ultimate
Questions of Life. Bantam Books, New York, 2010.
Horstkotte, S. en N. Pedri, ‘Introduction: Photographic interventions’, in:
Poetics Today, 29, 1, 2008, 1-29.
Iser, W., ‘The Reading Process: A Phenomenological Approach’, in: The Implied
Reader. The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1974
(1972), 274-294.
Jongstra, A., De avonturen van Henry II Fix. De Arbeiderspers,
Amsterdam-Antwerpen, 2007.
Jongstra, A., De heldeninspecteur. De Arbeiderspers, Amsterdam-Antwerpen,
2010.
Krol, G., Het gemillimeterde hoofd. Querido, Amsterdam, 1967.
Krol, G., Het gemillimeterde hoofd. Querido, Amsterdam, 1978 (tweede
gewijzigde druk).
Krol, G., De schrijver, zijn schaamte en zijn spiegels. Querido, Amsterdam,
1981.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 17

Krol, G., Het gemillimeterde hoofd. Querido, Amsterdam, 1987 (derde druk).
Kousbroek, R., Het meer der herinnering: anathema's 5. Meulenhoff,
Amsterdam, 1984.
Kousbroek, R., De logologische ruimte: opstellen over taal. Meulenhoff,
Amsterdam, 1984.
Kousbroek, R., Vincent en het geheim van zijn vaders lichaam. De Bezige Bij,
Amsterdam, 1994 (1981).
Meijsing, D., ‘Over het werk van Rudy Kousbroek’, in: Rudy Kousbroek:
Informatie. (Literair Moment). Meulenhoff, Amsterdam, 1986, 5-13.
Mitchell, W.J.T., ‘What is an image’, in: New Literary History, 15, 3, 1984,
503-537.
Mitchell, W.J.T., Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation.
University of Chicago Press, Chicago, 1994.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 17

61
Schenkeveld-van der Dussen, M.A., Nederlandse literatuur: een geschiedenis.
Contact, Amsterdam. 1998.
Spanos, W.V., ‘The Detective and the Boundary. Some Notes on the
Postmodern Literary Imagination’, in: Boundary 2, 1, 1, 1972, 147-168.
Spiteri, R., ‘Envisioning Surrealism in Histoire de l'oeil and La femme 100
têtes’, in: Art Journal, 63, 4, 2004, 4-18.
Sweet, T., ‘Photography and the museum of Rome in Hawthorne's The Marble
Faun’, in: Bryant, Marsh (ed.), Photo-Textualities: Reading Photographs and
Literature, University of Delaware Press, Newark, 1996, 25-42.
Van der Weide, J., Detective en anti-detective: Narratologie, psychoanalyse,
postmodernisme. Vantilt, Nijmegen, 1996.
Van Gorp, H., Lexicon van literaire termen. Wolters Plantyn, Mechelen, 2007.
Zuiderent, A., Een dartele geest: Aspecten van De chauffeur verveelt zich en
ander werk van Gerrit Krol. Querido, Amsterdam, 1989.
Zuiderent, A., ‘De schaar van Gerrit Krol, de schoenendoos van W.G. Sebald:
Over plaatjes in romans’, in: K. Gorus, Patrick Lennon en Noël Reumkens
(eds.), Word and Image: Literature and the Pictorial Arts in the Twentieth
Century. KVAB, Brussel, 2009, 143-157.

Illustraties
Afb. 1: Krol 1987, 13.
Afb. 2: Krol 1987, 42.
Afb. 3: Krol 1987, 136.
Afb. 4: Krol 1987, 40.
Afb. 5: Kousbroek 1994, 27.
Afb. 6: Kousbroek 1994, 111.

Eindnoten:
1 Met als uitzondering de graphic novel, die een apart genre op zich vormt. (Baetens 2001)
2 Dit kunnen teksten, genres, discoursen... zijn.
3 De plaatjes zijn geen zuivere parateksten aangezien ze tegelijk ook lineair in het verhaal kunnen
werken. Het gaat erom dat ze op dit niveau ‘zoals paratekst’ - dat wil zeggen: op een gelijkaardige
manier - in het literaire werk functioneren.
4 De overtuiging dat de plaatjes op dit niveau ook in verband gebracht kunnen worden met ‘de
specifieke bedoelingen van de auteur’ (2009, 145) deel ik niet met Zuiderent. Ik ben het er echter
wel mee eens dat ze bepaalde poëticale ideeën kunnen onderbouwen.
5 Mitchell definieert ‘metapictures’ als ‘pictures that show themselves in order to know themselves:
they stage the “self-knowledge” of pictures (Mitchell 1994, 48)’. Het zijn dus afbeeldingen die,
analoog met verbale metafictie, zichzelf profileren als afbeelding of iets zeggen over de werking
van het proces van afbeelden door een bepaald aspect van dat proces af te beelden. Bekende
voorbeelden zijn Velazquez, Las Meninas, waarin alle onderdelen van het schilderproces en
hun onderlinge relatie worden afgebeeld: de schilder, zijn attributen, zijn model, het schilderen,
en de toeschouwer, en Magritte, Les trahison des images, dat zichzelf uitdrukkelijk als afbeelding
profileert. Beide schilderijen laten ons reflecteren over de manier waarop wij naar afbeeldingen
kijken.
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6 Timothy Sweet (1996, 34) wijst op het ontstaan van ‘categories of appropriateness’ eind 19de
eeuw: ‘fictional literature came to be illustrated with drawings, and factual literature such as news
and travel accounts, with photographs.’ (Adams 2008, 177)
7 Dat kan gaan van de traditionele ‘willing suspension of disbelief’ tot het valselijk voorwenden
van een non-fictionele tekst. In het eerste geval beperkt het gebruik van afbeeldingen zich
meestal tot kaartjes en landschappen of houdt men het bij fictionele afbeeldingen (Adams 2008,
177-178). In het tweede geval grijpt men vooral naar foto's (bijvoorbeeld van personages) en
ander bewijsmateriaal om echtheid te veinzen (zie vb. ‘false document’, ‘the mock fact’: Adams
2008, 180).
8 Een foto is een speciale, dubbelzinnige soort van afbeelding (Horstkotte en Pedri, 2008: 12-17).
Met de uitvinding van de fotografie dacht men via een chemisch proces de werkelijkheid te
kunnen vangen. Een foto wordt dus verondersteld een doorzichtige kijk op de werkelijkheid te
geven, terwijl hij slechts een constructie is die een door de cameraman en door de cameralens
gefilterde werkelijkheid weergeeft, even fictioneel als een schilderij.
9 Geciteerd in: Zuiderent 2009, 144.
10 ‘In Barbarber, dat vanaf 1964 de ondertitel Tijdschrift voor teksten kreeg, stonden inderdaad
teksten, in de ruimste zin en van de meest uiteenlopende soorten: gedichten en stukjes proza,
lijstjes, briefkaarten, stukjes uit de krant en allerhande soorten gevonden teksten. Maar daarnaast
ook rekeningen, foto's, schema's, rekensommen’ (Brems 2009, 215).
11 Naast de intertekstuele inbreng van de afbeeldingen zelf, die reeds onder aard en herkomst
vallen, kan ook de verbale tekst mogelijk andere plaatjesteksten bij de interpretatie betrekken.
12 Krols alter ego in Het gemillimeterde hoofd heeft een voorkeur voor het post-logische denken
van Mulisch waarin logische categorieën teruggebracht worden tot grensgevallen: A=A. ‘Een
ding, bijvoorbeeld een kamer, of laat ons zeggen een mens, is ongelijk aan zichzelf met als
grensgeval dat hij gelijk is aan zichzelf’ (Mulisch geciteerd in Krol 1987, 138).
13 Citaten uit Het gemillimeterde hoofd komen uit de derde druk (als Salamander) uit 1987, de
laatste geautoriseerde uitgave. Vanaf nu zal ik steeds naar deze uitgave verwijzen met de letters
‘GH’. Deze druk komt volledig overeen (ook wat de paginering betreft) met de tweede gewijzigde
druk uit 1978. Beide verschillen van de eerste druk uit 1967, op die punten die door de auteur
zelf worden aangegeven (GH, 6), maar ook wat de precieze plaats van de plaatjes in de tekst
betreft, zijn kleine verschuivingen zichtbaar (zie noot 22). Het boek werd eveneens in het Italiaans
vertaald als La testa millimetrata. Ook in de Italiaanse editie, die gebaseerd is op de eerste druk,
zijn de plaatjes soms een klein beetje verschoven binnen de paragraaf. Verder ontbreekt daar
de stereofoto van de naakte vrouw.
14 De kortste weg, zo bewijst Krol in De schrijver, zijn schaamte en zijn spiegels, is namelijk die
van de omweg, niet de rechte lijn (Krol 1981, 51-54).
15 De twijfel tussen de alfawetenschappen en de bètawetenschappen is typisch voor de hoofdfiguur,
die zich de ene keer als wiskundig genie profileert en de andere keer als schrijver/kunstenaar.
16 Elke taal is eigenlijk een vorm van afbeelden (‘De betekenis van het woord “aap” is de afbeelding
van aap op “aap”’ (GH, 9).), maar de hoofdfiguur heeft het over een meerduidige vorm van taal
die de werkelijkheid nog betrouwbaarder representeert.
17 Krol refereert hier in de eerste plaats aan het werk van wiskundige Ludwig Schläfli (1814-1895),
een van de eerste wetenschappers die zich bezighield met de vierde (ruimtelijke) dimensie.
Zoals geologen de wereld in kaart hebben gebracht met behulp van de stereografische projectie,
zo kunnen ook figuren in de vier-(of meer-)dimensionale ruimte bestudeerd worden.
18 Aangezien het oog de werkelijkheid projecteert in het tweedimensionale vlak (de euclidische
ruimte). ‘De onmogelijke kubus’ van Escher is een figuur die die twee standpunten verenigt. We
bekijken de kubus tegelijk van boven en van onder (GH, 42). (zie verder)
19 ‘Sommige mensen vinden de inhoud van een boek, van een gedachte belangrijker dan de vorm
waarin deze is neergeschreven. Dat kan niet, de inhoud = de vorm. En het is net als bij het
rekenen: elke komma, elke punt doet mee’ (GH, 48).
20 Zuiderent vermeldt nog een tweede mogelijke paratekstuele overweging, waarvan de relevantie
mij niet geheel duidelijk is en ook door hem niet verduidelijkt wordt: ‘Verder valt aan dit plaatje
ook nog de gedachte te verbinden dat geniale ideeën niet alleen uitmonden in formules, schema's
of literatuur, maar ook in de materiële werkelijkheid’ (2009, 148).
21 Dit betreft opnieuw een verbinding tussen wiskunde (wetenschap) en schrijven (kunst).
22 In de eerste druk splitst het plaatje de zin niet in twee, maar verschijnt pas na de zin. (Krol 1967,
13)
23 Ik opteer ervoor de plaatjes los van auteursintentie te lezen. In dit geval kun je als lezer immers
niet weten of de exacte positie door de auteur, dan wel door de typograaf is bepaald.
24 Het volledige citaat van Kousbroek in de Logologische ruimte is: ‘Dat slaat hier op de empirische
werkelijkheid: de wereld kan logisch - en alleen maar logisch - worden beschreven, maar het
mysterie is onzegbaar’ (Kousbroek 1984b, 174).
25 Citaten uit Vincent en het geheim van zijn vaders lichaam komen uit de tweede druk van 1994,
waarnaar ik vanaf nu zal verwijzen met ‘V’. Deze druk heeft een andere paginering dan de eerste
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druk uit 1981 en bevat een voorwoord van Nienke Begemann. Wat de plaatjes en romantekst
betreft, zijn er geen opmerkelijke verschillen.
De ‘oefening’ die Kousbroek zichzelf oplegt, is verwant met die van de Franse Oulipo-schrijvers.
Onder hen bevindt zich onder andere Raymond Queneau, van wie Kousbroek de Stijloefeningen
vertaalde.
Over de roman als ‘kleine wereld’: Eco 1993, 198-218. Ik vermeld hier Eco omdat we in het boek
wel meer echo's vinden van Eco's theorieën over semiotiek en interpretatie.
Abductie is een niet-wetenschappelijke variant van inductie en deductie, waarbij op basis van
een regel en een resultaat een hypothetisch gegeven wordt afgeleid. Bijvoorbeeld: de dader
heeft schoenmaat 42; verdachte X heeft schoenmaat 42; dus verdachte X is een mogelijke
dader. In traditioneel perspectief en in de traditionele detective wordt deze methode toegepast
als was ze deductief en leidt ze dus tot een zekerheid.
Eco maakt een onderscheid tussen een semantische (naïeve) interpretatie en een kritische
(semiotische) interpretatie (Eco 1993, 35). Daarnaast maakt hij ook een onderscheid tussen het
interpreteren en het gebruiken van een tekst (Eco 1993, 37-38). De goede lezer maakt volgens
Eco een kritische, semiotische interpretatie van zijn eerste naïeve lezing.
De naam van het huis zinspeelt op het gedachte-experiment van de fysicus Schrödinger, bekend
als ‘de doos van Schrödinger’, waarbij een kat in een verzegelde kist geplaatst wordt samen
met een toestel dat geheel willekeurig wel of geen dodelijk gas spuit. Volgens de
kwantummechanica is de kat, op het moment dat wij niet weten of het gas al dan niet gelost is,
levend en dood tegelijkertijd. Er is in de kist een mogelijke wereld waarbij het gas gelost is en
de kat dood is, en er is een mogelijke wereld waarbij het gas niet gelost is en de kat dus leeft.
Wat in de kist geldt voor de kat, geldt in het huis voor Vincent.
Deze ‘Helvetische Volkstheocratie’ is een mengvorm van verschillende dogmatische regimes
of systemen. De naam refereert aan de Helvetische Republiek (de staat situeert zich namelijk
in Zwitserland) waar regelmatig een staatsgreep plaatsvond. De Helvetische Republiek wordt
echter vermengd met de Volksrepubliek China onder Mao, die de Grote Culture Revolutie bij de
studenten (vandaar ‘Puericulturele’) op gang bracht. De ‘theocratie’ verwijst specifiek naar de
Rooms-katholieke Kerk onder leiding van de paus of Heilige Stoel (vandaar ook ‘apostolisch’),
die in de 16de eeuw te kampen had met de Reformatie. (Wellicht is ook het ‘Zwarte
Bevrijdingsleger’ een samentrekking van Mao's Rode Bevrijdingsleger en de Jezuïetenorde ten
tijde van de Reformatie met generaal Loyola als geestelijke leider.) De Structuralistische denktank
die zich fanatiek met de dialectiek van systemen bezighoudt, is ten slotte nog een vierde element.
Tristouse beschikt over het vermogen om andermans gedachten te lezen, waardoor ze de
toekomst kan voorspellen (V, 134).
Niet de sur-realistische maar de reële werkelijkheid wordt hier verbeeld door de tekstloze plaatjes
en is voor ons ontoegankelijk in haar zuivere vorm, dat wil zeggen, zonder de filtering van een
logisch systeem (de tekst).
Cf. het belang van de auteursintentie, die in de nabetrachting van Kousbroeks schepping
uitgebreid uiteengezet wordt.
Dat de kwantitatieve verhouding tussen beeld en tekst bij de twee auteurs verschilt, bevestigt
tevens Mitchells constatering dat de dominantie van woord en beeld voortdurend wisselt in de
maatschappij. (Mitchell 1994, 11-34)
Ideo-logisch spel ik met een koppelteken om te benadrukken dat het gaat om een kunstmatig
systeem (een product van de geest) dat logisch is. Ik gebruik het in de ruime betekenis van het
woord: het impliceert niet noodzakelijk een politieke of economische connotatie.
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Recensies
Christophe Madelein, Juigchen in den adel der menschelijke natuur.
Het verhevene in de Nederlanden (1770-1830). Gent: Academia press,
2010.
In de achttiende eeuw werd in Europa de overtreffende trap van de schoonheid
ontdekt: het verhevene. In de discussie over esthetica, kunst en literatuur speelt dit
begrip nog altijd een belangrijke rol, zij het niet meer zo prominent als in de late
verlichting en de romantiek. Bij de denkers die in dat kader als usual suspects de
revue passeren, onder wie vooral Burke en Kant, spelen auteurs van Nederlandse
bodem geen rol. Dat betekent echter niet dat deze discussie hier te lande niet is
gevoerd, in tegendeel. Christophe Madelein is degene die deze witte plek eindelijk
van kleur weet te voorzien in zijn proefschrift. En dat is niet de enige verdienste van
zijn studie Juigchen in den adel der menschelijke natuur.
De manier waarop laat achttiende-eeuwse en vroeg negentiende-eeuwse schrijvers
als Johannes Kinker en Willem Bilderdijk schreven over het schone en het verhevene
valt niet te begrijpen zonder de ontwikkeling van het denken over die begrippen
vanaf de late zeventiende eeuw, en dan vooral in de landen om ons heen, te kennen.
Madeleins studie voorziet daardoor om te beginnen in de lacune van dat overzicht
en de dwarsverbanden die er bestaan tussen de verschillende Franse, Duitse en
Britse denkers op dit gebied. Juigchen in den adel der menschelijke natuur laat zich
daardoor eerst en vooral lezen als een Begriffsgeschichte van het verhevene in de
lange achttiende eeuw - zo duidt Madelein zijn studie in de inleiding dan ook aan.
De basis voor de achttiende-eeuwse discussie over het verhevene werd gelegd
door Nicolas Boileaus vertaling van het klassieke traktaat Peri hupsous. Deze
eerste-eeuwse tekst, die lang is toegeschreven aan Longinus, bespreekt de manier
waarop redenaars hun publiek in vervoering kunnen brengen. Het ging daarbij voor
deze pseudo-Longinus niet, zoals bij andere klassieke retorici het geval is, om het
overtuigen van de toehoorder, maar om het overdonderen van het publiek. Wat het
publiek overkomt is ekplexis, verbijstering, en ekstasis, vervoering. Daarmee legde
Peri hupsous de basis voor het latere denken
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II
over het verhevene. Dat betekent echter niet dat de tekst een even grote invloed
heeft gehad als de overige, bekende poëticale teksten uit de oudheid. Tot Boileaus
vertaling ervan in 1674 bleef de kennis van de tekst van pseudo-Longinus beperkt
tot een kleine groep classici. Daarna begon ‘het verhevene’ echter aan een
onstuitbare zegetocht.
‘Le sublime’ wordt volgens Boileau gekenmerkt door de eenvoud en natuurlijkheid
waarmee het effect wordt bereikt. Hij definieert het verhevene daarom als ‘een vorm
van spreken, geschikt voor het opheffen en in vervoering brengen van de ziel, die
voortkomt uit de grootsheid van de gedachte en de voortreffelijkheid van het gevoel,
de luister van de manier van uitdrukken, of de harmonieuze, levendige en
geanimeerde wijze van uitdrukken.’ Deze definitie, volgens Madelein ‘tot diep in de
achttiende eeuw’ de duidelijkste definitie van het verhevene, is van grote invloed
geweest op de manier waarop in de volgende jaren hierover wordt gedacht. In de
Nederlanden verliep deze invloed met name via Pieter le Clercqs vertaling van
Boileaus werk uit 1719.
Een tweede bron die Madelein aanwijst voor het Nederlandse denken over het
verhevene, is de Angelsaksische wereld. Hier werd, met name door Edmund Burke,
niet de nadruk gelegd op de eenvoud, maar op het spectaculaire karakter van het
verhevene. Aan Burke komt de eer toe als eerste een volledige theorie te hebben
ontworpen over het verhevene, in zijn Philosophical Inquiry into the Origin of our
Ideas of the Sublime and Beautiful uit 1757.
Burke bouwde daarin voort op het werk van Dennis, Shaftesbury en Addison.
Vanaf John Dennis' The grounds of criticism kreeg het verhevene de bijsmaak van
‘delightful horror’, een thema dat door de andere Engelse auteurs verder zou worden
uitgediept. Voor Dennis was het verhevene nauw verbonden met enthousiasme,
een term die aan het begin van de achttiende eeuw nog een sterk religieuze
betekenis had. De enthusiasts waren een groep millenaristen die in het laatste kwart
van de voorgaande eeuw een aanzienlijke aanhang hadden weten te verwerven,
maar voor wie de orthodoxie grote afkeer had. Dennis probeerde in zijn betoog een
vorm van enthousiasme te vrijwaren van deze onorthodoxe geloofspraktijk door een
verband te leggen tussen Longinus' verhevene en een zuivere vorm van
enthousiasme. Ook bij Shaftesbury was de angst voor het religieuze enthousiasme
nog expliciet aanwezig. Gaandeweg ontstond zo de ruimte voor een beleving van
verhevenheid als positieve waarneming van een ontzagwekkende natuur, dus een
vorm van verhevenheid die ver af staat van de redevoeringen van Boileau. Bij
Edmund Burke kreeg het verhevene definitief zijn karakter als de ervaring van het
grootse, het verschrikkelijke, het angstwekkende. Dat is, aldus Burke, iets anders
dan schoonheid. Schoonheid associeerde hij eerder met ordelijkheid, doelmatigheid
en redelijkheid.
De derde bron voor wat aan het einde van de achttiende eeuw in Nederland zou
worden gezegd over het verhevene, is, aldus Madelein, het denken van de Duitsers
Mendelssohn, Kant en Schiller. Het werk van Moses
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Mendelssohn werd in Nederland vertaald door R.M. van Goens. Om Van Goens'
voorwoord bij de vertaling ontstond een felle polemiek, die zou leiden tot zijn vertrek
als hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Van Goens werd verdacht van een
verhulde aanval op het geloof. Ook verweet men hem onterechte kritiek op het
niveau van de Nederlandse schrijvers en dichters van zijn tijd. Door de polemiek
verdween de tekst van Mendelssohn grotendeels uit beeld. De discussie over het
verhevene, waarin Mendelssohn internationaal als brugfiguur kan worden gezien
tussen Burke en Kant, bleef daardoor goeddeels buiten de grenzen. De belangrijkste
route waarlangs de nieuwe esthetica de Nederlanden bereikte was via Loosjes'
vertaling van het werk van de Schotse common sense-filosoof James Beattie, die
ook elders in deze jaren grote populariteit genoot. Beattie was een toegankelijk, zij
het weinig origineel denker. Het was juist vanwege het oncontroversiële én de
religieuze standaard dat Loosjes voor de verbreiding van Beatties gedachtegoed
koos. Bij Beattie komt verhevenheid uiteindelijk neer op de eigenschap van een
kunstwerk de ziel te verheffen - wat meteen een goede illustratie is van wat common
sense-filosofie wordt bedoeld.
Pas met het werk van de Kantianen Johannes Kinker en Paulus van Hemert drong
een radicaler geluid binnen. Kinker en Van Hemert streefden vergeefs naar een
brede waardering voor het werk van Kant in de Nederlanden. Een belangrijke reden
hiervoor was dat veel van hun tijdgenoten het werk en de denkbeelden van Kant
als verre van toegankelijk ervoeren. De meeste invloed van de esthetische
denkbeelden van Kant verliepen daardoor, betoogt Madelein, via het werk van
Schiller. Ook voor Van Hemert en Kinker zelf bood Schillers werk een makkelijker
ingang tot begrip van het verhevene, al was het maar omdat zij op details eerder
aanhangers van de laatste lijken te zijn geweest. Op dit punt toont Madelein zich
op zijn best: hij pluist de argumenten van de Nederlandse auteurs aandachtig na
en komt zo tot een beter inzicht in hun denkbeelden, en vooral in de herkomst
daarvan.
De laatste auteur die voor het voetlicht wordt gebracht in Juigchen in den adel
der menschelijke natuur is Willem Bilderdijk. Met Bilderdijk gaat Madelein de
negentiende eeuw binnen. Voor het betoog van het boek is deze afronding van
belang, omdat Bilderdijk in veel opzichten de cirkel rond maakt door het verhevene
opnieuw exclusief te koppelen aan de literatuur, in tegenstelling tot aan de natuur
(zoals Burke) of de kunst in het algemeen (zoals Kinker). Bovendien liet Bilderdijk
de gedachte los dat de ervaring van het verhevene met angst en duisternis wordt
geassocieerd en legde hij de nadruk op het gevoel dat de mens door zijn ervaring
zich deel voelt van het ontzagwekkende grotere geheel. Deze interpretatie van
Bilderdijk opende de weg voor een meer negentiende-eeuwse, piëtistische houding
ten aanzien van het verhevene.
Dat laatste punt raakt in mijn ogen aan een in de studie van Madelein onderbelicht
punt: de religieuze context van het denken over het verhevene in de lange achttiende
eeuw. Nog los
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van een eventuele religieuze duiding van de ervaring van het verhevene an sich
bevond het debat over het verhevene zich van meet af aan in religieus vaarwater.
Veel van de in de studie zo minutieus behandelde auteurs verhielden zich ook
expliciet tot het religieuze domein. Dat kan een positieve vorm aannemen, zoals bij
Boileau en Bilderdijk, bij de verheven ervaring bij uitstek moet worden geassocieerd
met religieus geïnspireerde teksten, en in het verlengde daarvan met de kansel. De
andere zijde van de interpretatie van het verhevene zoekt duidelijk naar een vorm
om deze ervaring te waarderen zonder in het domein van de dwepers te worden
geplaatst. Met zijn nadrukkelijke onderscheid tussen het verhevene en het
enthousiasme trok bijvoorbeeld Shaftesbury niet zomaar een grens. In het Engeland
van de vroege achttiende eeuw lag de ervaring met de ‘Enthusiasts’ en andere
chiliastische stromingen van de voorafgaande decennia nog vers in het geheugen.
Het is jammer dat Madelein niet ingaat op deze poging de verheven ervaring te
seculariseren, omdat op die manier een wellicht ander perspectief op de daarop
volgende discussies zou zijn geworpen. Was het namelijk zo, dat een pleidooi voor
de waardering van de verheven ervaring in de tweede helft van de eeuw nog altijd
gezien werd als een positieneming ten aanzien van de orthodoxe religie, dan komt
de rel rond Van Goens in een heel ander licht te staan en zijn de felle reacties op
zijn werk veel beter te begrijpen.
Edwin van Meerkerk (Radboud Universiteit Nijmegen)
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Walewein ende Keye. Een dertiende-eeuwse Arturroman, overgeleverd
in de Lancelotcompilatie. Uitgegeven met inleiding en commentaar door
Marjolein Hogenbirk met medewerking van W.P. Gerritsen. Hilversum
(Verloren) 2011. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
Middelnederlandse Lancelotromans, X. 230 bladzijden, ills. ISBN
978-90-8704-183-0, 30,00 €.
Drie decennia na het eerste deel is nu het tiende volume verschenen in de prachtige
reeks ‘Middelnederlandse Lancelotromans’, het prestigieuze Utrechtse studie- en
editieproject rond de Middelnederlandse vertalingen van de Lancelot en prose. In
de eerste drie delen werden de fragmentarisch overgeleverde Lantsloot vander
Haghedochte en de Middelnederlandse proza-Lancelot behandeld, de andere delen
zijn gewijd aan enkele teksten uit de indrukwekkende Lancelotcompilatie, die niet
minder dan tien Arturromans bevat. Na volumes over de Roman van Lanceloet en
de Roman van Perchevael, is nu een deel over Walewein ende Keye gepubliceerd,
één van de zeven geïnterpoleerde romans in de compilatie. Die bevat immers, naast
de vertalingen van de Oudfranse cyclus Lancelot - Queste del Saint Graal - Mort le
roi Artu, nog zeven andere Arturromans, waarvan er twee voor en vijf na de Queeste
vanden Grale zijn ingevoegd. Het resultaat is een uniek panorama van de
Arturtraditie, waarin de ridders van het tot de verbeelding sprekende hof van koning
Artur talloze avonturen beleven.
De nieuwe editie is de eerste afzonderlijke editie van Walewein ende Keye. Tot
nu toe moesten belangstellenden hun toevlucht nemen tot de editie die Jonckbloet
in het midden van de negentiende eeuw van de volledige compilatie maakte, of tot
de editie met Engelse vertaling van vijf geïnterpoleerde romans uit 2003, door David
Johnson en Geert Claassens. De laatstgenoemde editie is recent en goed, maar
heeft heel andere doelstellingen dan het nieuwe boek, dat dan ook een leemte vult.
Het biedt, behalve een editie van de roman zoals die in de Lancelotcompilatie is
overgeleverd, ook een beknopte, maar uiterst heldere inleiding, waarin de recentste
stand van het onderzoek is weergegeven. De editie en inleiding zijn verzorgd door
Marjolein Hogenbirk, die Walewein ende Keye door en door kent. Zij promo-
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veerde in 2004 op deze roman en publiceerde sinds 1994 artikelen over diverse
aspecten van de tekst. Ook de uitgebreide kennis van Wim Gerritsen resoneert mee
in deze editie. Vijftig jaar geleden al vatte hij het plan op om samen met een
werkgroep een kritische editie van Walewein ende Keye te maken, een project dat,
vele volgeschreven fiches en enkele vernieuwingen in de editiepraktijk later, nu zijn
voltooiing kent.
De roman over het eerherstel van Walewein, die na een onterechte beschuldiging
door Keye het Arturhof moet verlaten, is onderhoudend. In een reeks van zeven
avonturen neemt hij het, meestal in zijn eentje, op tegen uiteenlopende
tegenstanders, van individuele ridders, een draak en enkele reuzen, tot hele legers.
Telkens weer bewijst hij zijn inzicht in de situatie en zijn fysieke kracht en hij wordt
steeds nadrukkelijker voorgesteld als een uitzonderlijke ridder. Keye daarentegen,
die Walewein ervan beschuldigd had zich al te zeer op zijn kwaliteiten te beroemen
ten nadele van alle andere ridders aan het hof, trekt er met twintig gezellen op uit,
met de bedoeling Walewein te overtroeven. De hofmaarschalk beleeft echter slechts
één avontuur, dat in alle opzichten een aanfluiting is van wat een avontuur zou
moeten zijn. Op het eind van de roman kan het contrast tussen beiden dan ook niet
groter zijn: Walewein maakt een glorieuze intocht aan het hof, toegejuicht door de
tegenstanders die hij heeft overwonnen en die zich met duizenden naar het hof
hebben begeven; Keye is er niet eens meer welkom en wordt door Artur vervloekt.
De inleiding bij de editie bevat een uitvoerige samenvatting van de roman en biedt
daarnaast informatie over alle mogelijke aspecten van Walewein ende Keye. In de
combinatie daarvan krijgt de lezer tevens een interpretatie aangereikt. Na een status
quaestionis van het onderzoek naar de tekst, wordt Walewein ende Keye gesitueerd
in de handschriftelijke context van de compilatie, en wordt de opmerkelijke structuur
van de roman toegelicht, die de tegenstelling tussen Walewein en Keye weerspiegelt.
De overgang naar een bespreking van de thematiek - rond de kerntegenstellingen
hoogmoed/deemoed en nederigheid/eer - is snel gemaakt. Hoewel er geen
vergelijkingsmateriaal beschikbaar is (zoals andere handschriften of versies van de
tekst), slaagt Hogenbirk er bovendien in aannemelijk te maken dat Walewein ende
Keye in de Lancelotcompilatie een bewerking van een eerdere versie moet zijn,
zoals dat ook het geval is voor andere geïnterpoleerde romans. Zij suggereert een
intrigerende combinatie van bekortingen en toevoegingen, maar aan gissingen met
betrekking tot de oorspronkelijke vorm en wellicht (enigszins?) anders uitgewerkte
thematiek waagt zij zich nauwelijks. Dergelijke speculaties zouden waarschijnlijk te
ver voeren, maar de lezer vraagt zich toch af hoe de roman, die nu als thematisch
vrij coherent wordt gepresenteerd, er voor de ingrepen van de compilator moet
hebben uitgezien. De roman wordt in de inleiding voortdurend gelezen tegen de
bredere achtergrond van de Lancelotcompilatie en de internationale Arturliteratuur,
maar er is ook een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan de situering van Walewein
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ende Keye in de traditie. Daar worden voorbeelden gegeven van invloeden uit en
parallellen met andere romans, zoals Yvain van Chrétien de Troyes of de
Middelnederlandse Ferguut, en wordt voorzichtig gewezen op mogelijke intertekstuele
relaties. De scherpe foto's van bladen uit het handschrift vormen een zinvolle
begeleiding van de inleiding en de teksteditie.
Die editie bestaat uit een leestekst, vergezeld van een drieledig apparaat, volgens
een opzet die werd vastgesteld bij het begin van de reeks: paleografisch/genetisch
commentaar, woordverklaring en andere vormen van toelichting, die geregeld
alluderen op kwesties die in de inleiding zijn besproken. De leestekst is uitstekend,
al kan men op een paar plaatsen twijfelen aan de keuze om woorden al dan niet
aaneen te schrijven (bijvoorbeeld verzen 1211, 1968, 2393) of kan er gediscussieerd
worden over de meest ideale plaats van de aanhalingstekens bij een plotse overgang
naar de directe rede (bijvoorbeeld in verzen 3492-3493).
Toch is er sinds het verschijnen van het eerste deel veel veranderd: de reeks
heeft in de loop der jaren een nieuwe uitgever gevonden, wat onder meer zichtbaar
is in een iets kleiner formaat en het gebruik van ander papier (gelukkig ook voor de
stofomslagen - die van de vroege delen verschoten meteen), met een gunstige
invloed op de prijs tot gevolg. De indrukwekkende lay-out van het begin is wel
bewaard. Nieuw voor dit deel is het gebruik van nieuwe technologie in samenwerking
met Huygens ing, die heeft geleid tot de digitale editie die al sinds eind 2009
raadpleegbaar is op http://www.waleweinendekeye.huygens.knaw.nl. Het is echter
doodjammer dat er met de omzetting van de elektronisch vervaardigde editie met
zijn veelkleurige notenapparaat naar de stijlvolle vormgeving van de reeks heel wat
verkeerd is gegaan. Het bijgeleverde erratavelletje verandert daar helaas weinig
aan. Zo is er iets mis met de nummering van de eerste voetnoten (p. 11), zijn enkele
toelichtingen bij de editie op de verkeerde bladzijde terecht gekomen (p. 142-143)
en wordt een enkele keer niet ingesprongen waar dat wel zou moeten (p. 155). Het
boek bevat spijtig genoeg ook een aantal schoonheidsfoutjes, zoals verwarring
tussen de witte en de rode ridder (p. 83), tussen vier of vijf tegenstanders (p. 125)
en legereenheden (p. 195), een variabele spelling van de ridder Morilagan(t) in de
toelichtingen, een tegenstrijdigheid in de verklaring van libarde (p. 175) en diverse
tikfouten, die gelukkig in de digitale editie kunnen worden rechtgezet.
Interessanter zijn de plaatsen waar de lezer geprikkeld wordt om mee te denken.
Misschien spelen sommige toelichtingen daar op in, doordat ze in vraagvorm gesteld
zijn (bijvoorbeeld p. 70, 112, 123, 131, 172, 196, 218). Intrigerend zijn ook de verzen
70-75, die alle zes (niet vijf) met Ende beginnen en die mogelijk bedoeld zijn om de
spanning te verhogen, zoals dat ook in vergelijkbare passages het geval is (zie ook
verzen 465-469). Ze hebben zeker een invloed op het ritme en geven vaart aan de
beschrijving van de handelingen. In dit geval komt er nog bij dat deze zes verzen,
samen met vers 69, de beschrijving vormen van een droom van
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Walewein en dat hier, al dan niet toevallig, het stijlkenmerk van de anafoor het relaas
van de droom mee afbakent.
Ook de feestdag waarop de door Walewein overwonnen ridders zich bij Arturs
hof moeten bevinden, roept enkele aanvullende hypothesen op. Het gaat om het
feest van Johannes de Doper op 24 juni, een belangrijke feestdag, die al de dag
voordien begint en uitlopers heeft in het octaaf op 1 juli en de heiligverklaring op 2
juli (overigens waren er het hele jaar door feesten gewijd aan de verschillende
mijlpalen in het leven van Johannes de Doper). De uitgebreide feestelijkheden
sluiten, toevallig of niet, min of meer aan bij de termijn van veertien dagen die
Walewein als marge opgeeft en die uiteindelijk de duur is van de feestelijkheden
aan het hof. Het feest correspondeert, zoals de toelichting bij vers 475 aangeeft,
met de zomerzonnewende. Dit keerpunt in het jaar stemt mooi overeen met het
keerpunt in de publieke waardering die Walewein (en Keye) aan het hof ten deel
valt en de dag is dus waarschijnlijk welbewust gekozen. Hoewel de feestdag voor
de meeste hedendaagse lezers geen iconische hofdag is (we denken veeleer aan
Pinksteren, een feest dat ook in deze roman wordt genoemd), gaat het daarenboven
wel degelijk om een betekenisvolle dag in de Arturliteratuur. Zo is er een relatie
tussen het solstitium en (de oprichting van) de steencirkel van Stonehenge, die
zoals bekend in verband wordt gebracht met Artur en vooral met Merlijn. Het is ook
aardig dat het de dag is waarop in de Fergus de titelheld en zijn geliefde hun huwelijk
vieren, terwijl Hogenbirk in de inleiding wijst op overeenkomsten tussen Walewein
ende Keye en de Middelnederlandse Ferguut. Verder hebben er zich op die dag
enkele veldslagen tegen de Saksen afgespeeld, wat mogelijk een extra dimensie
geeft aan de aanvankelijke vrees van Artur dat zijn hof belegerd wordt als hij de
toegestroomde overwonnen ridders buiten de muren ziet.
An Faems (K U Leuven)
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Joost van Driel, Meesters van het woord. Middelnederlandse schrijvers
en hun kunst. Hilversum, Verloren, 2012. isbn 978-90-8704-277-6, € 19,Zoals titel en ondertitel al aangeven gaat dit boek over twee samenhangende
onderwerpen: Middelnederlandse schrijvers en de manier waarop deze schrijvers
teksten maken. Over de biografische achtergronden van de bij name bekende
Middelnederlandse auteurs weten we maar heel weinig. Daarom begint dit boek
terecht bij een onderzoek naar stijl, maar Van Driel heeft wel degelijk de pretentie
om op basis van die stijl ook de persoonlijkheden van de besproken auteurs nader
te karakteriseren (p. 9-10).
Het boek behandelt schrijvers uit de periode tussen ca. 1250 en 1350. Daarbij
ligt de nadruk op auteurs die narratieve teksten schreven, maar de insteek is de stijl
en niet een genre, want de strofische gedichten van Maerlant en het hele oeuvre
van Hadewijch komen ook aan de orde. Het boek bestaat uit zes hoofdstukken. Het
eerste gaat over dertiende-eeuwse epiek, vooral de Vlaamse. Dan komen
hoofdstukken over achtereenvolgens Willems Van den vos Reynaerde, Jacob van
Maerlant, Hadewijch en Boendale. In hoofdstuk zes ten slotte komen een aantal
experimenten met strofische vormen uit de veertiende eeuw aan bod.
Het hoofdstuk over epiek betoogt dat de auteurs van dit soort teksten geen
rondtrekkende zangers waren maar geschoolde clerici, het laat zien dat deze clerici
er heel verschillende verteltechnieken op na hielden en dat er met name in
Vlaanderen veel aandacht was voor taaleffecten en dat er soms flamboyant verteld
werd. Van Driel verbindt deze vertelwijze met een meer algemene aandacht in
Vlaanderen voor luxe en vormgeving. Bij zijn bespreking van Van den vos Reynaerde
besteedt Van Driel aandacht aan klankspel, repetitie en ritme in de zinsbouw, de
aandacht voor details, de vele dubbelzinnigheden, de manier waarop dialogen
worden gepresenteerd en de mogelijkheden van taal om te manipuleren (zowel op
het niveau van de verhaalwerkelijkheid als op het niveau van auteur en publiek).
Bij Maerlant bespreekt Van Driel waarom die auteur tegen overdreven fraaie teksten
is. De waarheid dient boven alles te gaan en vorm moet daaraan ondergeschikt
zijn. In zijn eigen praktijk blijkt Maerlant veel stilistische technieken te beheersen en
een groot vocabulaire te bezitten, maar hij past alles met mate toe. Zelfs in zijn
strofische gedichten is hij terughoudend. Weliswaar is de strofevorm complex (13
regels met maar twee rijmklanken: aabaabaabaabb) maar het woordgebruik is niet
opmerkelijk en de metaforiek is beperkt. Ook in deze teksten gaat het vooral om de
inhoud. Bij Hadewijch wordt vanzelfsprekend heel veel aandacht gegeven aan de
virtuositeit van de taal. De rijkdom aan vormen van versificatie in de liederen wordt
besproken, zinspatronen, parallelle bouw, syntactische herhaling, variërende
herhaling van dezelfde woordstam en dergelijke kenmerken van haar proza komen
daar-
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na aan de orde. Van Driel stelt dat Hadewijch deze schrijfwijze gebruikt omdat zij
het onzegbare probeert uit te drukken. Anderzijds maakt hij duidelijk dat ze zo niet
had hoeven schrijven (Beatrijs van Nazareth en Ruusbroec bijvoorbeeld schrijven
eenvoudiger). Van Driel verklaart Hadewijchs stijl uit een streven naar prestige bij
haar kringgenoten en uit een zekere neiging tot speelsheid. Hij doet de suggestie
dat de oeuvrevorming die we in de handschriften aantreffen, gebaseerd zou kunnen
zijn op de stilistische bijzonderheid van de verzamelde teksten en dat die mogelijk
belangrijker zou kunnen zijn geweest dan het auteurschap, maar geeft zelf aan dat
dit idee bij de huidige stand van kennis niet hard te maken is. Het hoofdstuk over
Boendale besteedt vanzelfsprekend aandacht aan diens ‘poetica’, waarbij Van Driel
de eerder gesuggereerde negatieve houding van Boendale ten opzichte van
lekendichters relativeert. Daarnaast is er aandacht voor Boendales verstechniek
die gepresenteerd wordt als proza met ingevoegde stoplappen om rijm te creëren.
Volgens Van Driel paste proza eigenlijk beter bij Boendales auteursopvattingen
maar ging hij daarop niet over omdat zijn publiek teksten in verzen gewend was.
Het laatste hoofdstuk laat zien hoe verder is geëxperimenteerd met de vorm van
Maerlants strofische gedichten en hoe in de loop van de veertiende eeuw auteurs
hebben gespeeld met strofische vormen in narratieve teksten. En zo wordt in beknopt
bestek een rijkdom aan schrijfstijlen en stilistische vormen gedemonstreerd die het
nietmediëvistische vooroordeel van de brave conventionaliteit van middeleeuwse
teksten ontkracht en de mediëvistische analyses van registers en subtiele variatie
‘op de vierkante millimeter’ op elegante wijze aanvult.
Het boek is beknopt. Het telt maar 158 bladzijden tekst. Het is voor een groot deel
gebaseerd op eerdere, los gepubliceerde artikelen, maar het resultaat is inhoudelijk
samenhangend, rijk en elegant geschreven. Bovendien is het mooi verzorgd
uitgegeven. Het resultaat is een aanwinst voor het vak.
Opmerkelijk is daarbij dat Van Driels aandacht gericht is op vrij elementaire talige
verschijnselen en dat zijn methodologie eigenlijk heel simpel is. Hij besteedt aandacht
aan klankeffecten, woordgebruik, rijmtechnieken, beschrijvingen, gesprekken,
herhalingen en andere syntactische patronen. Hij doet dat met behulp van ‘formules’
om strofevormen aan te duiden en een heel beperkt technisch vocabulaire. Van
Driel lijkt dat ook niet zo belangrijk te vinden want zijn register ontsluit alleen auteurs
en teksten en geeft geen verwijzingen naar technische termen. Zelf heb ik het
volgende rijtje bijeengelezen. Het lijkt mij redelijk compleet: chiasme, clausule,
concatenatio, heffingenvers, jambe, paradox, parallellie, polyptoton. Met behulp van
dit simpele instrumentarium slaagt hij er in om zijn lezers alert te maken op
interessante verschijnselen. Hij schrijft zo dat die lezers daarna vergelijkbare
verschijnselen in andere fragmenten ook herkennen. In dit opzicht heb ik heb veel
van hem geleerd. Bij zijn analyse van de strofische experimenten van Lodewijk van
Velthem in de Spieghel historiael is dat niet zo vreemd, want daar is in het vak
nauwelijks aandacht aan besteed, maar ook in zijn stukken over Hadewijch en
Boendale, waarover wel regelmatig gepubliceerd is en die ik ook behoorlijk meen
te kennen, heb ik nieuwe en lezenswaardige observaties gevonden.
Op technisch vlak heb ik eigenlijk maar één, klein, probleempje met Van Driels
boek. Zijn behandeling van het chiasme vind ik soms wat vreemd. Zo noemt hij op
p. 21 het vers ‘die wouke ene maent, de maent een jaer’ chiastisch, maar dit
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vers is deel van een opsomming waarbij steeds een kortere met een langere
tijdsspanne wordt vergeleken. Wat mij betreft is daarom parallellie het structurerende
principe van de passage en heeft het niet veel zin hier in een los vers een chiastische
structuur aan te wijzen. Op p. 36-37 is iets vergelijkbaars aan de hand. Van Driel
bespreekt de verzen 2367-70 van Van den vos Reynaerde (‘waest bi nachte, waest
bi daghe,/ ic was emmer in die laghe./ Waest bi daghe, wast bi nachte,/ ic was
emmer in die wachte.) Dat met ‘daghe’ en ‘nachte’ een chiasme wordt geconstrueerd,
wil ik in dit geval best onderschrijven maar volgens mij is de passage als geheel
opnieuw gebouwd op parallellie. Er staat twee keer: ‘altijd lette ik op’.
Op het boek als geheel reageer ik ambivalenter. Van Driels opmerkingen over
stijl kan ik eigenlijk altijd onderschrijven, maar als hij op basis van stilistische
observaties uitspraken gaat doen over de (persoonlijkheid van de) auteurs dan haak
ik vrijwel voortdurend af. Mijn reserves zijn gebaseerd op twee overwegingen. De
ene is dat de manier waarop een auteur schrijft niet bepaald hoeft te worden door
zijn of haar persoonlijkheid, maar ook ingegeven kan zijn door het publiek waarvoor
de tekst bedoeld is. Van Driel onderkent dat natuurlijk ook, en besteedt er bij zijn
bespreking van Boendale ook expliciet aandacht aan (p. 133-135). Ik vind echter
dat hij in zijn boek als geheel te weinig rekening houdt met de publieksfactor. De
andere is dat het esthetische volgens mij een moderne categorie is. Van Driel heeft
ongetwijfeld gelijk als hij stelt dat de auteurs die hij bespreekt, aandacht hadden
voor wat wij het esthetische noemen en dat zij ‘esthetische’ effecten bewust in hun
tekst aanbrachten. Maar dat hoeft niet te betekenen dat zij die op dezelfde manier
beleefden als wij dat nu doen. Het lijkt mij dus onjuist om te stellen dat Hadewijch
zich bewust moet zijn geweest van de esthetische mogelijkheden van de taal (p.
98), dat er momenten zijn dat voor haar de vorm belangrijker is dan de boodschap
(p. 104) of dat de formele uitbundigheid van haar teksten een teken was voor haar
volgelingen dat zij een navolgenswaardige figuur was (p. 111). Als men Hadewijch
zelf serieus neemt, is er maar een ding belangrijk: minne en de dienst aan minne.
Als Hadewijch mooi schrijft is dat omdat zij zo denkt de minne te dienen en om geen
enkele andere reden. Ik denk zelf dat de achtergrond van Hadewijchs schrijfstijl is
dat de minne dienen niet kan met het verstand alleen. Affectie en gevoel moeten
ook een rol spelen. Haar taalgebruik is mijns inziens bedoeld om die affectieve
aspecten te ondersteunen. In Van Driels beschouwing komt deze overweging ook
wel naar voren, maar mijns inziens in een minder gelukkig kader. Over de andere
besproken auteurs zijn vergelijkbare opmerkingen te maken, maar om de aard van
mijn bezwaren duidelijk te maken, lijken mij deze opmerkingen voldoende. Hier
moet wel aan worden toegevoegd dat het probleem dat Van Driel aansnijdt, namelijk
de relatie tussen de aard van een oeuvre of werk en de persoonlijke omstandigheden
van de auteur daarvan, relevant is hoewel het in de medioneerlandistiek maar zelden
gethematiseerd wordt. Dat hij tegenspraak uitlokt is dus een positief verschijnsel.
Ik wil nog een laatste aspect van het boek aansnijden. Van Driel heeft met name
geschreven over auteurs met gevoel voor talige mogelijkheden. Dat betekent dat
zijn boek wel gezien kan worden als een schets van wat zich aan literaire
ontwikkelingen heeft voorgedaan in de eerste eeuw dat er in enige omvang
Middelnederlands werd geschreven, maar dat zijn boek geen representatief beeld
geeft van de gemiddelde Middelnederlandse tekst. Van Driel behandelt het potentiële
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materiaal vooral kwalitatief. Zijn onderzoek zou idealiter aangevuld dienen te worden
met een kwantitatief onderzoek. Dat zou zijn resultaten meer reliëf geven. Van Driel
zelf gelooft niet zo in kwantitatieve benaderingen gezien zijn kritische opmerkingen
op p. 148 over de stelling dat de beschrijving van de Guldensporenslag in de Vijfde
partie van de Spieghel historiael niet van de hand van Velthem is, omdat de stijl
daarvan van die van Velthem afwijkt. Ik denk dat hij zich op dit punt vergist en dat
hij te weinig rekening houdt met het feit dat wie naar het bijzondere kijkt, weinig leert
over het gewone. Ik denk ook dat als wetenschappelijke benadering de kwantitatieve
stilistiek een grotere toekomst heeft dan de methode die Van Driel hier toepast,
omdat die laatste sterk afhankelijk is van de talige gevoeligheid van de onderzoeker
zelf.
En dat brengt me van het boek op de auteur, dezelfde weg die Van Driel in zijn
studie ook gaat. Ik denk dat Van Driel een estheet en een romanticus is. Het eerste
leid ik af uit de stijl van schrijven en uit de toegevoegde illustraties. De stijl is
uitgesproken elegant maar de illustraties zijn volstrekt overbodig en er wordt dan
ook in de tekst nooit naar verwezen. Ze zijn echter wel heel mooi en ze vergroten
de esthetische kwaliteit van het boek enorm. Daarom is het toch heel goed dat ze
er in staan. Het tweede leid ik af uit de opmerkingen die Van Driel af en toe over
auteurs maakt. Zo zegt hij over Willem dat diens kunst door ‘het beheerste en vileine
spel van de auteur ... iets onpeilbaars’ heeft ‘precies zoals ook de wegen van de
vos zelf ondoorgrondelijk zijn. Wellicht is dat ook zijn bedoeling geweest.’ (p. 48).
Het hoofdstuk over Hadewijch eindigt zo: ‘Eenzaam is de positie van de mystica.
En zo hoort het ook.’ (p. 114). Bij Boendale vraagt Van Driel zich af of die altijd in
verzen is blijven schrijven of dat hij - in de Sidrac - toch ook proza heeft
geproduceerd. Die beschouwing eindigt als volgt: ‘Is het niet mogelijk dat zijn
vakmanschap zich verder heeft ontwikkeld, zodanig dat hij uiteindelijk inderdaad
de stap heeft durven maken naar proza? Misschien moeten we hem zoiets gewoon
gunnen.’ (p. 137) Mooie zinnen, mooie gevoelens ook. Met wetenschap heeft het
echter weinig meer te maken. Maar misschien moeten we Van Driel zoiets gewoon
gunnen.

Paul Wackers (Universiteit Utrecht)
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Nina Geerdink, Dichters en verdiensten. De sociale verankering van het
dichterschap van Jan Vos (1610-1667). Verloren, Hilversum, 2012.
Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam, 5 april 2012; 264 blz.; ill.
Handelsuitgave: ISBN 9789087042790; prijs € 29,-.
De Amsterdamse dichtende glazenmaker Jan Vos (1610-1667) heeft naast twee
tragedies, een klucht, en beschrijvingen van groots opgezette tableaux-vivants ruim
1400 gedichten nagelaten. In dit dichtwerk zijn naar inhoud en vorm diverse en
destijds populaire genres vertegenwoordigd, waaronder opvallend veel eerbewijzen
voor Amsterdam en de met deze stad verbonden machtige en invloedrijke
regentenfamilies. In hoeverre was dat broodschrijverij? Nina Geerdink verdedigt in
haar dissertatie de stelling dat de casus van Vos inzicht geeft in de ‘sociale
verankering’ van het zeventiende-eeuwse dichterschap, dat wil zeggen ‘de manier
waarop gedichten verbonden waren aan de sociale positie, mogelijkheden en
beperkingen van dichters en geadresseerden’ (p. 12). Deze historisch-sociologische
invalshoek sluit aan bij de in en buiten de letterkundige neerlandistiek sinds de jaren
tachtig toegenomen aandacht voor de bewust strategische zelf-presentatie van
vroegmoderne auteurs in het spanningsveld van aan de ene kant individuele
persoonlijkheidsvorming en anderzijds sturende omgevingsfactoren.
De inleiding biedt een verantwoording van deze benadering aan de hand van een
voorbeeldig beknopt en helder overzicht van voorgaand onderzoek naar en
beschikbare theorievorming over auteurspositionering en -profilering. Bij haar eigen
onderzoek betrekt Geerdink het voor de vroegmoderne tijd functionele concept
‘patronage’. Dit is het uitruilsysteem dat onderdeel was van de dominante sociale
cultuur van dienst en wederdienst in de zeventiende-eeuwse maatschappij.
Patronagerelaties waren wederkerige, persoonlijke relaties asymmetrische partijen
van patroon en cliënt of beschermeling, waarmee beiden aan prestige, of, in de
terminologie van destijds, ‘eer’ konden winnen. Binnen zo'n relatie werd (sociaal)
kapitaal uitgewisseld: gunsten, contacten, geschenken en soms ook geld, in ruil
voor diensten, arbeid of bijvoorbeeld gedichten.
De vraag naar de sociaal verankerde zelf-presentatie van Jan Vos vergde een
bepaalde leesmethode van zijn dichtwerk. Met de focus op strategische
overwegingen van de auteur is van Vos' gedichten voor zover mogelijk de
ontstaanscontext gereconstrueerd (wat werd wel in zijn verzamelde werken
opgenomen, en wat dus niet) en zijn ze geanalyseerd op thematisch en formeel
niveau. Bij het eerste niveau gaat het om het opsporen van formuleringen over de
sociale groepen waar Vos deel van uitmaakte en zijn stellingname in destijds actuele
publieke debatten. Het tweede, formele analyseniveau betreft Vos' keuze voor
bepaalde genres: de mogelijkheden die ze boden voor strategische zelfprofilering,
in het licht van zowel de connotaties die een genre destijds kon oproepen als van
Vos' omgang met de vigerende genreconventies. Dat deze zoektocht naar strategie
in Vos'
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dichtwerk onvermijdelijk raakt aan de benadering die als ‘The Intentional Fallacy’ al
bijna een halve eeuw lang ter discussie staat, is iets waarvan Geerdink zich terdege
bewust is, getuige de zorgvuldige kanttekening bij haar leesmethode waarmee zij
de verantwoording besluit. Nadat deze kanttekening gemaakt is, blijven vervelende
omslachtigheden als ‘de auteur van gedicht x of ij’ of ‘de historische persoon van
Vos’ verder achterwege.
Het vervolg is knap gestructureerd. In afzonderlijke hoofdstukken stelt Geerdink
de verschillende ‘rollen’ aan de orde die zij als de pijlers beschouwt van Vos'
patronagerelatie met de Amsterdamse regenten: de rol van stadsdichter, huisdichter,
theaterman, glazenmaker en verdraagzame katholiek. In het eerste hoofdstuk, dat
de aanloop tot de patronagerelatie beschrijft, lezen we hoe Vos vanaf 1641, dankzij
het enthousiaste onthaal van zijn spectaculaire wraaktragedie Aran en Titus dankzij
vooral de geleerde Caspar van Baerle toegang kreeg tot een netwerk van gevestigde
literatoren en daar de status van tragediedichter verwierf. Vanuit die positie, ‘op de
schouders van lettervrienden’, kwam hij in contact met de elite van Amsterdamse
stadsregenten en eigende hij zich de - niet officiële - rol van stadsdichter toe, die in
hoofdstuk 2 centraal staat. In tal van grote gelegenheidsgedichten, die vaak ook
werden voorgedragen in de schouwburg, en ook in spectaculaire openbare straaten
schouwburgvertoningen eerde Vos de machtige stad en haar wijze regenten,
zodoende tegelijkertijd claimend dat de dichtkunst maatschappelijk belang had.
Hoofdstuk 3 handelt over Vos' rol van huisdichter. Vooral voor de
burgemeestersfamilie Huydecoper schreef Vos opvallend veel kleine en grotere
complimenteuze gedichten, die op een intensief sociaal contact wijzen. Dat was in
de eerste plaats gericht op de pater familias, Joan Huydecoper senior. Geerdinks
analyses van een aantal goed gekozen voorbeelden maken duidelijk dat Vos de
gezinspolitiek van vader Joan ondersteunde en daarnaast vrolijk vermaak bood
voor de gehele familie. Vos' rol van theaterman komt in hoofdstuk 4 aan de orde.
Vanaf 1647 werd hij, dankzij zijn toneelsuccessen en de goede verstandhouding
met de stadsregenten, als een van de zes schouwburghoofden aangesteld. Dit was
een onbezoldigde erefunctie die hij tot zijn dood in 1667 vrijwel onophoudelijk heeft
vervuld en die hem diverse voordelen gebracht zal hebben. Hij kon er zich als
toneeldichter en vertoningenmaker mee manifesteren, hij kon er de reputatie van
de stadsregenten als behoeders van liefdadigheid - de schouwburg was destijds
een charitatieve instelling - mee versterken, en wellicht heeft hij er als glazenmaker
ook wat werk mee binnen kunnen halen. ‘Stadsglazenmaker’ werd Vos vanaf 1652,
waarschijnlijk ook dankzij zijn patronagerelatie met de stadsregenten, zo blijkt in
hoofdstuk 5. Het ambacht van glazenmaker bezorgde hem eveneens profijt. Al in
de planfase werd hij betrokken bij stedelijke nieuwbouwprojecten en dat leverde
een informatievoorsprong op waarvan hij de nieuwswaarde kon benutten voor zijn
poëzie, bijvoorbeeld door nog voordat het nieuwe stadhuis voltooid was al te dichten
over de schilderijen die er zouden komen hangen. Verder was er het
verrassingseffect dat zijn ambachtelijke beroep en de daarmee geassocieerde
‘ongeletterdheid’ (bedoeld in de zin van: niet geschoold in de klassieke talen) bij
wel klassiek geschoolde dichters als Van Baerle en Huygens teweegbracht en stof
gaf voor vernuftig woordspel. Vos zelf cultiveerde zijn ambachtelijke status met een
literaire zelfprofilering waarin hij tegenover de stadsregenten zijn dichterschap handig
wist uit te spelen tegen zijn glazenmakerschap door hen met zo-
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veel woorden aan te sporen hem betaalde werkopdrachten te geven.
Wat Vos' rol van ‘verdraagzame katholiek’ impliceerde, komt in hoofdstuk 6 aan
de orde. In het protestantse Amsterdam, waar in de stadsregering gematigde
calvinisten de overhand hadden (maar waar orthodoxie nooit helemaal ontbrak),
had de van huis uit katholieke Vos te maken met bepaalde beperkingen. Zo was
het katholieken verboden hun geloof in het openbaar te belijden en waren posities
in de stadsregering onbereikbaar. Maar in het alledaagse leven bood Amsterdam
een relatief tolerante leefomgeving. In zijn godsdienstige gedichten - nog geen tien
procent van het totale dichtwerk - lijkt Vos zich nergens als uitgesproken, principieel
katholiek auteur te presenteren. Wel brengt hij opvattingen naar voren en behandelt
hij thema's die acceptabel waren voor brede groepen van diverse gelovigen. Deze
opstelling paste goed in het pragmatische tolerantiebeleid van de (meeste)
stadregenten en kan als onderdeel van de patronagerelaties die hij met hem
onderhield gezien worden.
In het zevende en laatste hoofdstuk richt Geerdink zich op de vraag hoe de sociale
verankering van Vos zich verhield tot die van Vondel, die blijkens zijn dichtwerk ook
intensieve contacten met de Amsterdamse stadsregenten onderhield en met wie
Vos in concurrentie was. Aan de hand van deze vraag weet zij nieuw licht te werpen
op de relatie tussen beide dichters, die al eerder onderwerp van (literair-historische)
studie is geweest, maar waarbij de aandacht vooral uitging naar hun rivalerende
toneelopvattingen en -praktijken. Die rivaliteit heeft een zakelijke en werkbare
onderlinge verstandhouding geenszins in de weg gestaan, zo blijkt. Daarnaast wordt
nu duidelijk hoeveel theatraler, visueler en, qua patronagenetwerk, localer Vos'
dichterschap was. En: dat Vos zich in politiek opzicht minder controversieel opstelde
dan Vondel.
Dit laatste had krachtiger aangezet kunnen worden. De stadsdichter Vos schreef
over politieke zaken voor zover zijn Amsterdamse patronen daar op een of andere
manier belang bij hadden en om de voor hen eervolle aspecten te belichten. Daarbij
verkondigde hij orde bevestigende ‘waarheden’, vaak kernachtig verpakt in
sententies. Als in 1660 anonieme pamflettisten hun politiek gekleurde aanvallen op
zijn persoon richten vanwege de prinsgezinde teneur van de door hem vervaardigde
straatvertoningen voor Mary Stuart en haar zoontje prins Willem III - waarmee hij
niets anders deed dan de op dat moment Oranjegezinde houding van het
stadsbestuur volgen - dan houdt Vos zich stil. Maar bovenal valt op dat hij zich geen
enkele keer publiekelijk gemengd heeft in de grote politieke vraagstukken die het
stadhouderloze tijdperk hebben beheerst, terwijl zijn concurrent Vondel daar bij
herhaling wél vorm en inhoud aan heeft gegeven (zie Henk Duits, Van
Bartholomeusnacht tot Bataafse Opstand [...], Hilversum, 1990). Dit waren met
name de kwestie van het Oranjestadhouderschap, en, hieraan gelieerd, de
staatsopvatting der ‘Ware Vrijheid’: de Republiek als stadhouderloze, ‘vrije’
statenbond van zeven onafhankelijke gewesten, waarbinnen het machtigste gewest
Holland en zijn machtigste stad, Amsterdam, de dienst uitmaakten. Van zulke hete
hangijzers, waarmee blijkens de heftig polemiserende pamfletten tal van onverwerkte
trauma's uit het verleden verknoopt waren (zoals de executie van Oldenbarnevelt
en Maurits’ rol daarin), heeft Vos zich verre gehouden. Geerdink behandelt maar
één casus waarin zij een uitgesproken polemisch-politieke stellingname waarneemt,
namelijk een pamflet uit november 1650 waarin de kort tevoren overleden stadhouder
Wil-
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lem II persoonlijk wordt gehekeld vanwege diens aanval op Amsterdam in juli van
dat jaar. Maar hiervan staat Vos' auteurschap allerminst vast, zoals W.P.C. Knuttel
in zijn aantekening bij dit pamflet heeft betoogd. Het verscheen anoniem, de beide
gedichten die het bevat staan niet in Vos' verzamelde werken, het gedicht waarnaar
het pamflet is genoemd, is op naam van de staatsgezinde regent P[ieter] de Groot
opgenomen in deel 1 van de Nederduitsche en Latijnse Keurdigten (1710, p. 514).
Het enige signaal dat op Vos' auteurschap wijst, zijn de toeschrijvingen aan zijn
adres in enkele anonieme pamfletten van tien jaar later (waarvan hierboven al even
sprake was). Dat zijn echter blamerende teksten, bedoeld om de alom bekende
stadsdichter Vos het politieke debat over het stadhouderschap in te trekken. Dat
lukte niet, want overeenkomstig een van zijn eigen sententies - ‘De laster kan men
best verwinnen door de tydt’ - wachtte Vos zwijgend af tot dit incident voorbij was.
Tot zover deze kleine kanttekening bij dit belangwekkende en inspirerende boek.

Marijke Meijer Drees (Rijksuniversiteit Groningen)
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Eddy Verbaan, De woonplaats van de faam. Grondslagen van de
stadsbeschrijving in de zeventiende-eeuwse Republiek. Hilversum
(Verloren) 2011, 366 bladzijden, ISBN 978-90-8704-246-2, € 35,Eddy Verbaans langverwachte boek over zeventiende-eeuwse stadsbeschrijvingen
gaat niet in de eerste plaats over stadsbeschrijvingen. De woonplaats van de faam.
Grondslagen van de stadsbeschrijving in de zeventiende-eeuwse Republiek biedt
wat de titel belooft: een uitgebreide beschrijving van de ‘grondslagen’ van
stadsbeschrijvingen. Wie nieuwsgierig is naar de stadsbeschrijvingen zelf moet
geduld betrachten. De eerste vier hoofdstukken bespreken vier contexten waarbinnen
stadsbeschrijvingen in de zeventiende eeuw tot stand kwamen (geografie en
chorografie; stedenlof; reismethodes; en geschiedschrijving en bronnenonderzoek).
Pas op pagina 220 begint de eerste uitgebreide bespreking van een
stadsbeschrijving.
Er komen eerder al wel de nodige beschrijvingen van steden aan bod - dat is
immers iets wat in allevier de contexten een rol speelt - maar volgens Verbaan zijn
dat strikt genomen geen stadsbeschrijvingen. Een stadsbeschrijving is in zijn definitie
een omvangrijke, lovende prozapublicatie over één stad, die niet enkel een
chronologisch relaas over de geschiedenis van die stad biedt, maar zowel historische,
topografische als sociaalmaatschappelijke onderwerpen aan de orde stelt. Vaak
staat het woord ‘beschrijving’ in de titel. Er verschenen tijdens de zeventiende eeuw
in de Republiek achttien teksten die aan deze definitie voldoen. De eerste, over
koopmansstad Amsterdam, werd geschreven door Isacius Pontanus (1571-1639)
en verscheen in 1611 in het Latijn en in 1614 in Nederlandse vertaling. In dat jaar
verscheen van de hand van Jan Jansz Orlers (1570-1646) de eerste origineel in
het Nederlands geschreven stadsbeschrijving, over de academische stad Leiden.
Deze beschrijvingen ontstonden natuurlijk niet uit het niets en dat is waar het
Verbaan in dit boek om draait. Hij noemt de voorlopers en inspiratiebronnen van de
stadsbeschrijvers en gaat uitgebreid in op elk van de vier door hem onderscheiden
‘grondslagen’. De lezer van Verbaans boek kent na lezing van hoofdstuk 1 het
verschil tussen geografie, topografie en chorografie, inclusief de geschiedenis van
deze takken van wetenschap en de discussies en tradities die de vakgebieden in
de vroegmoderne tijd bezighielden. Hoofdstuk 2 beschrijft het genre van de stedenlof
zoals dat van de klassieke oudheid tot in de vroegmoderne tijd uitgeoefend werd
op basis van retorische voorschriften. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op wat Verbaan
de ‘reiskunde’ noemt. Hij wijst op het vroegmoderne belang van educatiereizen en
de manier waarop die voorbereid en beschreven werden. In hoofdstuk 4 staat de
geschiedschrijving centraal.
Het eerste deel van het boek is dus zeer breed opgezet. De hoofdstukken kunnen
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afzonderlijk gelezen worden en geven een overzichtelijke status quo van de
verschillende wetenschapshistorische en literairhistorische onderzoeksterreinen.
De rode draad is de stad, die een steeds belangrijkere rol ging spelen in
geografische, chorografische en topografische werken en in reisverslagen; en die
centraal stond in stedendichten. Stadsbeschrijvingen worden in deze eerste
hoofdstukken echter nauwelijks genoemd. Hoofdstuk 4 neemt wat dat betreft een
andere positie in. Hoewel het in dit hoofdstuk draait om de grondslag van het
‘bronnenonderzoek’ en er inderdaad een beknopt overzicht gegeven wordt van de
conventies van bronnenonderzoek en de status van geschiedschrijving in de
zeventiende eeuw, laat Verbaan hier toch vooral zien hoe de auteurs van de ‘echte’
stadsbeschrijvingen aan hun bronnen kwamen en hoe ze daarmee omgingen.
Hiermee wordt de studie concreter en laat Verbaan ook daadwerkelijk zien hoe
grondslag en stadsbeschrijving zich tot elkaar verhielden. Bovendien behandelt hij
in dit hoofdstuk en passant ook nog een aantal sociale en boekhistorische aspecten
die wat mij betreft tot de interessantere behoren als het gaat om de ontstaanscontext
van zeventiende-eeuwse stadbeschrijvingen.
In de paragraaf ‘De rol van het stadsbestuur’ laat Verbaan bijvoorbeeld zien welke
invloed de achtergrond van de auteurs had op de mogelijkheden die zij hadden om
archieven te raadplegen, en stelt hij de vraag welke rol stadsbesturen speelden bij
de totstandkoming van stadsbeschrijvingen. Verbaan veronderstelt dat
stadsbestuurders zich in de zeventiende eeuw op de achtergrond hielden omdat
pas in de achttiende eeuw officiële stadsbeschrijvers benoemd werden: ‘Voor de
vroege stadsbeschrijvers was het nemen van het initiatief, het vinden van het
materiaal en het publiceren van het boek vooral een privéaangelegenheid, ook als
zij deel uitmaakten van het stadsbestuur.’ (177) Ik vraag me af of deze
veronderstelling voldoende recht doet aan de zeventiende-eeuwse ‘voor wat hoort
wat’-cultuur, waarin het zeer voor de hand lag dat stadsbeschrijvers en
stadsbestuurders diensten en gunsten uitwisselden. De verbazing van Verbaan als
hij al vóór de achttiende eeuw op signalen voor overheidsbemoeienis stuit, deel ik
dan ook niet. Zo'n stadsbeschrijving was voor de besturen van de bloeiende en
steeds autonomer opererende steden natuurlijk zeer welkom, en betrokkenen bij
de beschrijvingen konden op tal van manieren profiteren van de gunsten van de
machtige burgemeesters.
Deze kanttekening bij een paragraaf waarin nadrukkelijk aandacht is voor de
maatschappelijke context waarin de stadsbeschrijvingen functioneerden, moet in
verband gebracht worden met het gebrek aan aandacht voor die context in de rest
van het boek. Die blijkt bijvoorbeeld ook in de analyses van stadsbeschrijvingen in
hoofdstukken 5 en 6. In hoofdstuk 5 wordt aan de hand van Dirck van Bleyswijcks
Beschryvinge der stadt Delft (1667-1680) getoond hoe de stadsbeschrijver
functioneerde op ‘een multidisciplinair snijpunt van reiskunde, stedenlof,
geschiedschrijving en verschillende vormen van geografie’ (208). In de analyse
wordt steeds aangeduid welke onderdelen verband houden met welke grondslagen,
maar de intertekstualiteit wordt niet anders verklaard dan op basis van de autoriteit
van de grondslagen. Het blijft bijvoorbeeld onduidelijk hoe precies de stedenlof
(hoofdstuk 2) invloed heeft uitgeoefend op de stadsbeschrijvingen: baseren
stadsbeschrijvers zich rechtstreeks op stedendichten of gebruikten voor
stedendichten en stadsbeschrijvingen gewoon dezelfde retorische handboeken
gebruikt? Werkten dichters
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van stedenlof ook mee aan stadsbeschrijvingen? Waarin verschilden effecten van
stedenlof en de lovende stadsbeschrijvingen? Wat veroorzaakte de bloei van beide
genres in de zeventiende eeuw?
In hoofdstuk 6 staat de Leidse stadsbeschrijving van 1614 centraal, maar dit
hoofdstuk heeft een dubbele agenda: hier draait het om het internationale perspectief,
waarmee Verbaan de ‘eigenheid van de traditie in de Republiek’ wil vaststellen
(244). Een verrassend uitgangspunt na alle aandacht voor tradities in geografie,
literatuur, geschiedschrijving en reiskunde die toch alles behalve ‘Nederlands’ te
noemen zijn, maar juist vanwege de maatschappelijke en politiek-religieuze context
wel een belangrijk perspectief. Verbaan gaat in op de Franse en Engelse tradites
van de stadsbeschrijving en vergelijkt Orlers beschrijving met een oudere Engelse
beschrijving van Londen door John Stow (1525-1605). Het blijkt dat Nederlandse
stadsbeschrijvingen meer gericht zijn op het creëren van een stedelijke identiteit
dan beschrijvingen uit het buitenland. Een verschil dat goed te verklaren is vanuit
de bestuursstructuur van de Republiek, waarin verschillende steden belangrijke,
autonome posities innamen, maar Verbaan zoekt eigenlijk niet naar een verklaring
- hoewel hij enkele pagina's eerder in een voetnoot wel opgemerkt heeft dat het
ontbreken van stedelijke identiteitsvorming in Franse stadsbeschrijvingen
waarschijnlijk samenhangt met de monarchale, centralistische politiek aldaar (263,
voetnoot 61).
De literaire en wetenschappelijke contexten waarin de beschrijvingen door Verbaan
gesitueerd worden zijn uiterst relevant, maar ik mis de overkoepelende
cultuurhistorische vragen: waarom al die aandacht, in al die verschillende vormen,
voor de stad? En waarom op die manier? Welke politiek-religieuze en
sociaal-economische krachten werken in op de retorische en wetenschappelijke
tradities? Het ontbreken van deze vragen doet niet af aan het belang van Verbaans
studie. Zijn boek biedt vanwege de brede benadering voor elk wat wils. De lezer die
specifiek geïnteresseerd is in stadsbeschrijvingen en hun maatschappelijke
functioneren wordt niet als eerste bediend, maar Verbaans studie geeft een grote
hoeveelheid gedegen informatie over het genre, die tot dusverre ontbrak in onze
cultuurgeschiedenis. En meer dan dat: De woonplaats van de faam is een erudiet
boek over de stad in de zeventiende-eeuwse geografie, literatuur, reiskunde en
geschiedschrijving; en over het belang van deze discplines voor stadsbeschrijvingen.

Nina Geerdink (Radboud Universiteit Nijmegen)
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Enny de Bruijn, Eerst de waarheid, dan de vrede. Jacob Revius
1586-1658. Zoetermeer (Uitgeverij Boekencentrum) 2012, 661 bladzijden.
ISBN 978 90 239 2620 7. € 34, 90.
Deze nieuwe biografie van Revius is de derde in een rij. E.J.W. Posthumus Meyjes'
Jacobus Revius, zijn leven en werken (1895) en W.A.P. Smits De dichter Revius
(1928), de twee voorgaande biografieën, beschrijven elk slechts een deel van Revius'
werkzaamheden. Posthumus Meyjes focuste op Revius' theologische activiteiten,
Smit op de dichterlijke. De Bruijn biedt een synthetiserende beschrijving van al
Revius' werkzaamheden, en via die beschouwing ook een analyse van de wijze
waarop de verschillende terreinen waarop Revius actief was - de theologie, de
geschiedschrijving, de dichtkunst, de wetenschap - in de Republiek met elkaar
verweven waren. Haar biografie van Revius laat daarmee ook zien hoe de
zeventiende-eeuwse Republiek op koers gebracht en gehouden werd door zijn
intellectuele bovenlaag, en hoe belangrijk de tekstuele cultuur daarbij was. In poëzie,
brieven, geschiedenisboeken, de bijbelvertaling, traktaten en liederen scherpte
Revius zijn eigen geest en hield hij anderen bij de les.
In acht hoofdstukken loopt De Bruijn de belangrijkste werkzaamheden van Revius
langs. De kern van deze biografie wordt gevormd door beschrijvingen van Revius'
bezigheden als gereformeerd predikant in de Achterhoek (waar zijn intellect en
schrijverschap tot bloei kwamen in een kring van door Revius zelf uitgezochte
regionale en internationale geleerden), zijn optreden als theoloog in de
totstandkoming van de Statenvertaling (waar hij zich als filoloog kon uitleven) en
zijn functie bij het Statencollege in Leiden (waar hij het opkomende cartesianisme
het hoofd probeerde te bieden).
De Bruijn slaagt erin de geschiedenis van een complex leven te beschrijven door
hoofdlijnen te belichten, maar ook diep in te gaan op interessante en veelzeggende
details. Haar analyse van de manieren waarop Revius in de loop der jaren zijn eigen
naam geschreven heeft, is van een mooi voorbeeld van zo'n detailopname. De
geschiedenis van een individu tilt zij ver boven het incidentele uit door deze te
plaatsen tegen de achtergrond van wat ze de belangrijkste tegenstellingen in de
Republiek noemt: calvinisme en humanisme; wetenschap en geloof; kerk en cultuur.
De Bruijn laat zien dat die tegenstellingen voortdurend om keuzes en stellingname
vroegen; Revius wandelde daarin zijn eigen en volstrekt unieke weg, die voor De
Bruijn samenhangt met Revius' wereldbeeld (zijn visie op wetenschap, cultuur,
religie en politiek, p. 23.), maar die in de loop van de biografie ook vaak geduid
wordt in moderne psychologische termen. De Bruijn gaat wat omzichtig om met het
gegeven dat Revius zijn gedrag net als ieder ander ook door zijn persoonlijkheid
liet bepalen, maar maakt tegelijk zonneklaar wat de invloed van die persoonlijkheid
was. Revius, voor velen het icoon van het orthodoxe gereformeerde geloof, blijkt
op basis van De
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Bruijns speurwerk en interpretatie niet goed te passen in het bestaande en
overzichtelijke aanduidingen als ‘voetiaan’ of ‘contraremonstrant’ (aldus De Bruijns
eigen conclusie op p. 511). Dat lijkt me een voor kerkhistorici interessante
constatering die uitnodigt tot verder onderzoek: in hoeverre is in die overzichtelijke
termen de zeventiende-eeuwse werkelijkheid verdisconteerd?
Kenmerkend voor Revius was het fanatisme waarmee hij zich in discussies
mengde: hij spuide in politieke debatten zijn ongezouten mening over de omgang
met rooms-katholieken, joden en moslims, mengde zich zonder terughoudendheid
in de theologische ruzies over de predestinatie en onthield zich ook niet van
commentaar over literaire, filologische, filosofische en zelfs astronomische kwesties.
In dit alles ziet De Bruijn een rode draad: het was Revius eerst en vooral om ‘de
waarheid’ - je zou misschien relativerend kunnen zeggen ‘zijn waarheid’ - te doen.
Liever dan de vrede te bewaren, koos Revius voor de aanval, het gereformeerde
geloof als maat voor alles nemend. Hij is vaak, vooral door zijn tegenstanders zoals
De Bruijn opmerkt (p. 132), als opvliegend en driftig getypeerd. Maar hij ging ook
opvallend diplomatiek te werk: in de Achterhoek, waar hij de Reformatie gestalte
probeerde te geven niettegenstaande enkele onwillige of incapabele
collega-predikanten, en ook in Leiden waarin hij de kerkelijke leiding tot een
productieve houding ten aanzien van het cartesianisme probeerde te bewegen.
De Bruijn schetst Revius' bestaan door gebruik te maken van bronnen die
Posthumus Meyjes al boven water bracht aan het eind van de negentiende eeuw.
Daarnaast, en dat is een grote verdienste, heeft ze die bronnen aangevuld met tal
van nieuwe (archief)vondsten: onbekende teksten van de hand van Revius (handig
samengevoegd op een CDrom die bij de biografie hoort, mét vertalingen), en stukken
uit Nederlandse en buitenlandse archieven. Dat aanvullende bronnenonderzoek
levert onder meer zicht op Revius' bestuurslidmaatschap van de Germaanse Natie
in Orléans in zijn studententijd. De wortels van zijn dichterschap werden op zijn reis
door Frankrijk gelegd. Door De Bruijns graafwerk wordt duidelijk hoe Revius'
Overijsselse sangen en dichten uit 1630 kon uitgroeien tot een bundel met
internationale allure. De vrijheid die Revius zich als dichter in die bundel veroorloofde,
de afstand die hij nam tot de typische (dominee) dichter die de Republiek toen kende,
kan typerend worden genoemd voor de vele vernieuwingen die hij al zijn
werkzaamheden tot stand bracht, die voortkwamen uit een combinatie van
eigenzinnigheid en wijsheid. Die combinatie resulteerde op het terrein van de
dichtkunst in poezie die zich loszong van zijn Noord-Nederlandse context, zoals
Revius ook op het terrein van de geschiedschrijving innovatief en vooruitstrevend
te werk ging. Aan Revius' uitzonderlijke status doet De Bruijns biografie - leesbaar
en prikkelend als deze is - alle recht.

Els Stronks (Universiteit Utrecht)
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Rick Honings, Geleerdheids zetel, Hollands roem! Het literaire leven in
Leiden 1760-1860. Leiden (Primavera Pers) 2011, 497 bladzijden, ISBN
978-90-5997-114-1, € 39,50.
Wanneer kreeg het moderne Nederland vorm? Politiek-historici wijzen vaak naar
de grondwet van 1848 of de instelling van de Oranjemonarchie in 1813, maar de
laatste decennia steeds meer ook naar de revoluties en de staatkundige ontwerpen
in de jaren 1780 en 1790. Voor de geschiedschrijvers van de Nederlandse literatuur
blijft de beweging van Tachtig een vast ijkpunt, omdat zij het duidelijkst het
l'art-pour-l'art-beginsel verkondigde, de literatuur autonoom verklaarde en zo het
moderne tijdperk in literaire zin inluidde. Neerlandicus Rick Honings beproeft in zijn
gepubliceerde proefschrift een combinatie: hij stelt de vraag of er tussen 1760 en
1860, de periode van de staatkundige modernisering van Nederland - dus al vóór
Tachtig - sprake was van het moderne ideaal van een zelfstandige literatuur. Die
vraag beantwoordt hij via hoofdzakelijk institutioneel, maar ook poëticaal onderzoek
naar de literatuur in Leiden. Honings presenteert een weelde aan bronnenmateriaal,
waarmee hij de karikatuur die de Tachtigers van de ‘dominee-dichters’ maakten,
bijstelt, en hij ze meer tot hun recht laat komen dan tot nog toe in de meeste
literatuurhistorische overzichten gebeurd is. Diezelfde weelde maakt evenwel duidelijk
dat Honings' interpretaties en besluiten meestal te bescheiden zijn, soms ook
anachronistisch.
Honings benadert de Leidse literatuurgeschiedenis op de wijze van Pierre Bourdieu
(in de adaptatie door Gillis Dorleijn en Kees van Rees): als een sociologisch veld
waarin instituties en poëticale opvattingen nauw verweven zijn. In vier chronologische
hoofdstukken bewijst hij dat ook in Leiden de overgang van classicisme naar
romantiek, of ‘de omslag van een classicistisch-pragmatische naar een
romantisch-expressieve poëtica’ (8), niet alleen een esthetische zaak was, maar
ook een van auteursstrategieën, van krachtsverhoudingen en veranderende posities
binnen instituties. Honings bespreekt instituties die instonden voor de productie, de
distributie en de receptie van literatuur: genootschappen, leesgezelschappen,
uitgeverijen-boekhandels, de kritiek en het onderwijs. Vooral de genootschappen
krijgen uitgebreid aandacht, in het bijzonder de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, Kunst wordt door arbeid verkreegen en de Bataafsche/Hollandsche
Maatschappij. Van de andere signaleert Honings vaak de weinige sporen die ze in
archieven hebben nagelaten, wat hem niet verhindert om via andere wegen toch
een beeld van hun activiteit te schetsen. Evenmin vergeet hij het toneelleven in en
rond de Leidse Schouwburg.
Bij zijn studie van de Leidse instituties ‘operationaliseert’ Honings Bourdieus
veldbegrip als ‘literair leven’. Dat is terecht. Ten eerste omdat het veld in de
besproken periode diffuus was en moeilijk af te bakenen, want literatuur werd in
veel vormen en op veel plaatsen geproduceerd,
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vaak nauw verbonden met zaken die niet tot de literatuur in moderne zin worden
gerekend. Van een herkenbaar modern ‘autonoom literair veld’ was inderdaad, zoals
de auteur ook zelf aangeeft, ‘geen sprake’ (8). Ten tweede omdat het hele boek
bewijst dat de literatuur - zij weze een autonoom veld of niet - bestond uit levende
mensen: de rijkdom aan citaten, anekdotes, couleur locale en kleurillustraties toont
van veel actoren het menselijk gelaat. Een optocht van typische genootschapsleden,
de onaangepastheid van Johannes le Francq van Berkhey, de morele twijfels die
David Jacob van Lennep kreeg bij de Europese revoluties, parodieën die studenten
en mede-genootschapsleden maakten op hoogleraar Matthias Siegenbeek, de
intrede van student Nicolaas Beets ‘bij de grijze heren’ (331) in de genootschappen,
het lastige leven van Willem Bilderdijk: Honings slaagt er inderdaad in, met merkbaar
plezier, het Leidse literaire proto-veld tot leven te brengen. Al die instituties en
levende actoren kadert Honings in de vraag naar de literaire autonomie, meestal
terloops, explicieter in de slotparagraaf van elk hoofdstuk. Daarin bespreekt hij de
relatie tussen de Leidse literaire productie en vier maatschappelijk ingrijpende
gebeurtenissen: de partijtwisten in de patriottentijd, de Leidse Buskruitramp van
1807, de Belgische afscheiding (1830-1839) en de liberale grondwetswijziging van
1848. De paragraaf over de Buskruitramp bewijst dat Honings niet alleen het leven
een plaats kan geven in een institutionele studie, maar ook de dood. De
interessantste resultaten evenwel bieden de paragrafen over de pamflettenstrijd
van de jaren 1780 en de Belgische Opstand. Daarin wordt immers het duidelijkst
hoe de literatuur een eigen rol had in het politieke debat. In pamfletten werd immers
de staatkundige strijd uitgevochten, nog voordat fysieke revoltes uitbraken; na 1830
bouwden literaire actoren mee aan de idee van een Nederlands koninkrijk zonder
België, een idee met ankerpunten in de vaderlandse geschiedenis en in een poëtica
waarin artistieke oorspronkelijkheid verbonden werd met politieke zelfstandigheid
en morele zuiverheid.
Een andere verdienste van Honings' werk blijft te zeer op de achtergrond. De
hiervoor genoemde namen van personen en instellingen, die niet de minste zijn,
bewijzen dat zijn literatuurgeschiedenis nooit alleen over Leiden gaat. De voor die
stad beschreven poëticale omslag was meer dan een lokale variant van een
algemener proces. Met de hoogleraren, de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde en haar ‘landelijke’ ambities (25), met de uitgevers, met Bilderdijk ook:
met dat alles was de Leidse omslag voor een belangrijk deel ook die van de gehele
Nederlandse letterkunde. Honings besteedt slechts sporadisch aandacht aan relaties
met andere steden (met de Amsterdamse schouwburg (75) en tijdschriften (375)
bijvoorbeeld), hij geeft enkel aan dat ‘Leiden als casus fungeert’ (8). De betekenis
van de casus blijft echter onduidelijk; enkel van de kruitexplosie bespreekt hij de in dit geval ook letterlijke - weerklank in de rest van Nederland en daarbuiten. Een
ruimer kader geeft Honings wel aan in de historische inleidingen van elk hoofdstuk,
die bestaan uit een kort relaas van politieke gebeurtenissen, aangevuld met de
Leidse situatie, lokale anekdotes en citaten van literaire actoren. De waarde daarvan
is echter onduidelijk: het gaat om samenvattingen van historische overzichtswerken
en ze doen geen recht aan de historische complexiteit (de Oostenrijkse Nederlanden
vóór 1795 worden bijvoorbeeld zonder voorbehoud ‘België’ genoemd (110 &
184-185)). Honings bewijst dus wel dat algemene historische ontwikkelingen lokale
effecten hadden in Leiden, maar hij duidt het belang dat
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Leidse literaire gebeurtenissen buiten de stad hadden, niet expliciet aan. Daarin is
hij te bescheiden.
Eveneens te bescheiden, maar vooral anachronistisch is de strakke scheiding
die Honings aanbrengt tussen de Leidse literatuur en de maatschappij.
Symptomatisch daarvoor zijn de termen waarmee Honings literaire zaken benoemt,
als een ‘effect’ (384) of een ‘nasleep’ (96) van andere ontwikkelingen, terwijl de
literatuur een ‘politiek middel’ (107 & 394) of een ‘maatschappelijk instrument’ (268)
is, dat het aflegt tegen de politiek (394). Zulke omschrijvingen stroken met het
uitgangspunt dat de literatuur nog geen autonoom veld was en ondergeschikt aan
externe drijfveren, maar ze verraden daarnaast ook Honings' veronderstelling dat
de literatuur wél al een aparte maatschappelijke sector was. Die vooronderstelling
blijkt ook uit de beperking van het onderzoek tot ‘zuiver literaire instituties’ (waar de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen buiten valt) (9). Uit zijn bespreking van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde blijkt echter dat er juist nog volop
gedebatteerd werd over de scheidslijnen tussen maatschappelijke sectoren - met
name die tussen dichtkunst en andere takken van de letterkunde - en over de
zuiverheid ervan - met name over de spanning tussen besloten geleerdheid en
publieke lezingen, of tussen maatschappelijke betrokkenheid en politieke
partijdigheid. Diezelfde vooronderstelling maakt het Honings ook mogelijk om
omvattende denksystemen als iets buiten-literairs te beschouwen: niet alleen de
partijpolitiek en het publieke debat staan erbuiten, maar ook het nationalisme en
zelfs (in het geval van Isaäc da Costa, 390-391) de christelijke religie. Vanuit modern
standpunt zijn dat inderdaad literatuurexterne ideologieën, maar voor de actoren
zelf waren zij net zo min als de letterkunde denkbaar als een aparte sector. Deze
anachronistisch strakke opsplitsing tussen maatschappelijke sectoren kan misschien
verklaard worden door het kader waarbinnen Honings zijn vraag stelt. Hij noemt
William Marx’ Het afscheid van de literatuur, Thomas Vaessens' De revanche van
de roman en (zij het slechts een enkele keer in noot) Frans Ruiter en Wilbert
Smulders (305, noot 122). Van die studies neemt hij wel de vraag naar de plaats
van de literatuur in de moderne maatschappij over, maar niet hun ruime
chronologische kader - dat zich telkens (bijna) tot de eenentwintigste eeuw uitstrekt.
Daardoor blijft bij Honings de veel herkenbaarder moderne gedaante die de literatuur
zou aannemen buiten beeld, maar bepaalt zij wél zijn oordelen. Dat betekent: het
l'art-pour-l'art-programma van de Tachtigers is wel ‘nog ver weg’ (391), maar dat
felle licht doet de tekenen van modernisering vóór 1860 verbleken. Daardoor kan
Honings die periode enkel als een negatief van de toekomst omschrijven: ‘van
volwaardige literaire kritiek en serieus literatuuronderwijs’ was er bijvoorbeeld ‘nog
geen sprake’ (3), ‘een neerlandistische vakopleiding’ bestond ‘nog niet’ (19), ‘[k]ranten
bevatten nog geen recensies’ (158), ‘[p]rofessionele schrijvers bestonden nog niet’
(161) en de ‘functies van uitgever, drukker en boekhandelaar waren nog niet
gescheiden’ (394). De hele periode was hooguit ‘op weg naar de moderniteit’
(hoofdstuk 4), met wat ‘autonome (romantische) tendensen’ (379). Kortom, Honings
creeert eerst een anachronistische scheiding tussen literatuur en andere moderne
sectoren om te besluiten dat die nog niet bestond en dat de sectoren juist
‘onlosmakelijk’ (107 & 162) met elkaar waren verbonden.
Dit proefschrift biedt evenwel haast onuitputtelijk materiaal om de periode van de
andere kant te bekijken, dus vanuit haar eigen geschiedenis. Dan valt op
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hoe juist in deze periode de moderne cultuur en maatschappij omschreven raakten.
Er zijn weliswaar geen schrijvers te vinden die goden zijn in het diepst van hun
gedachten. Maar er is de Romantische Club, die een ‘wijkplaats’ wilde inrichten
‘tegen de aanvallen der lage beneden-wereld’ (Kneppelhout, 342). Er is ook Bilderdijk,
de ‘nachtegaal’ (210), die in de genootschappen de onafhankelijkheid van zijn genie
opeiste. Honings noemt hem een uitzondering, zijn ideeën slechts ‘tekenen’ (8) van
wat later nog zou komen, maar dat geldt vaker voor wie als eerste een idee uit.
Verder is er de uitspraak van een lid van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, dat de democratisering van het reglement in de context van 1848 ‘den
vorm meer dan het wezen’ van het genootschap betrof (388), terwijl in Hollandsche
Maatschappij iemand de politieke ontwikkelingen slechts ‘onrust en woeling
daarbuiten’ noemde (389). In een prijsvraag van eerstgenoemde Maatschappij werd
overigens al in 1788 ‘alleen een Historiesch bericht, zonder eenige Staatkundige
bedenkingen’ verwacht (70). Dat zijn geen ronkende verklaringen, maar wel bewijzen
dat er in de praktijk al paaltjes rond een letterkundige sector werden geslagen. Hoe
klein ze ook lijken, ze zijn groot voor wie in hetzelfde boek leest dat Leidse
letterkundigen niet alleen de pen maar ook het vuurwapen hanteerden, in het vrijkorps
of in het Corps Vrijwillige Jagers. Maar ook dat bij geweldenaars en pamfletschrijvers
gelijk de ruiten werden ingeslagen, dat probleemloos stukken onder andermans
naam gepubliceerd konden worden, dat geslachtsziekten en corpulentie politieke
argumenten waren. Deze feiten uit Honings' boek maken kortom duidelijk hoe in
deze periode de moderne sectoren in de Nederlandse maatschappij - literatuur,
politiek, pers, geleerdheid - steeds meer van elkaar gescheiden raakten, maar ook
dat eerst nog moderne principes als lichamelijke vrijheid, persvrijheid, scheiding
van kerk en staat, auteurschap en geweldloos publiek debat gedefinieerd moesten
worden. Ook in dit opzicht geldt dat Honings in zijn systematische en rijke
geschiedenis te weinig nadruk legt op het belang van de Leidse literatuur voor de
modernisering van Nederland, dat er duidelijk al was voordat de Tachtigers de
moderne literatuur afkondigden.

Jan Rock (Universiteit van Amsterdam)
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Joep Leerssen, Spiegelpaleis Europa: Europese cultuur als mythe en
beeldvorming, Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, tweede druk, 2011, 205pp.
Joep Leerssen, De bronnen van het vaderland: Taal, literatuur en de
afbakening van Nederland 1806-1890, Nijmegen: Uitgeverij Vantilt,
tweede druk, 2011, 304pp.
Beide boeken die het onderwerp uitmaken van deze recensie verschenen in een
tweede druk in 2011. Voor Spiegelpaleis Europa betreft het een ongewijzigde
herdruk, in juni, van de eerste druk, uit mei 2011. Met De bronnen van het vaderland
gaat het om een met een omstandig nawoord vermeerderde herdruk van het origineel
uit 2006, in een met Spiegelpaleis Europa qua uiterlijke verschijning gecoördineerde
uitgave. Uit dit laatste blijkt dat het in elk geval de bedoeling van de uitgever is, en
misschien ook van de auteur, om deze beide boeken als een soort dubbelluik aan
de man te brengen. Daarvoor valt overigens zowel qua methode als qua inhoud
veel te zeggen.
Qua methode zijn beide boeken duidelijk oefeningen in de imagologie, een richting
in de literatuurstudie waarvoor Leerssen zich steeds, alleszins toch binnen de
Nederlandse context, en in het voetspoor van zijn Akense leermeester Hugo
Dyserinck, breed heeft gemaakt en die de beeldvorming, in breedste zin, inzake
geografische en nationale entiteiten als onderwerp heeft. In De bronnen van het
vaderland gebruikt Leerssen deze methode om het traditionele literaire zelfbeeld
van Nederland op losse schroeven te zetten. Anders dan gewoonlijk wordt
aangenomen lagen de grenzen van Nederland, zowel geografisch als identitair, nog
in de negentiende eeuw allesbehalve vast. Leerssen gewaagt zelfs provocerend
van ‘het toeval Nederland.’ Zoals ook Rolf Falter zijn lezers voorhoudt in België: een
geschiedenis zonder land (2012) voor wat betreft de huidige staatkundige eenheid
‘België’, zo ook hoedt Leerssen ervoor ‘Nederland’ te beschouwen vanuit het
perspectief van de late twintigste eeuw, en wat nu verenigd en ondeelbaar lijkt als
ook historisch zo te poneren. Vind de Nederlandse lezer een dergelijk voorbehoud
misschien normaal met betrekking tot de alom gekende wankele eenheid van de
zuiderbuur, dan brengt Leerssen in herinnering dat ook de Nederlandse landsgrenzen
in het begin van de negentiende eeuw voortdurend veranderden als gevolg van de
Franse expansiedrang na de revolutie van 1789 en onder Napoleon, de instelling
van het Koninkrijk der Nederlanden na 1815, en de Belgische opstand en afscheiding
in 1830. Maar nog tot na de Eerste Wereldoorlog wierpen België en Nederland af
en toe, vooral in woelige tijden, begerige blikken op (delen van) elkaars territorium,
in sommige Duitse plannen werd voorzien dat allebei deze staten zouden opgaan
in een groter Duits rijk, en België zat de hele negentiende eeuw, zoals trouwens al
doorheen de hele geschiedenis van zijn samenstellende vroegere feodale entiteiten,
in een
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ongemakkelijke positie tegenover zijn eigen grote zuiderbuur.
Remedie voor de geografische weifeling werd, onder invloed van de Romantiek,
gezocht in de uitbouw op cultureel vlak, en dan vooral via de literatuur en de filologie,
van een ‘nationale’ identiteit geworteld in de volkstaal. De taal, haar eigenheid,
geschiedenis en literaire productie, werden de inzet van felle discussies in de strijd
om voorrang tussen de verschillende culturen en de staatkundige entiteiten die zich
zagen als de belichaming daarvan. De keuze tussen, of de voorkeur voor, termen
zoals Nederduits, Diets, Vlaams en Nederlands gaf uiting gaf aan culturele, en vaak
ook politieke identiteitskeuzes. Leerssen besteedt in dit kader aandacht aan het
werk en de rol van een aantal prominente filologen en literatuurhistorici in Nederland,
Vlaanderen en Duitsland: Jacob Grimm, Ernst Moritz Arndt, Jan Frans Willems,
J.W.A Jonckbloet, Hoffmann von Fallersleben, Prudens van Duyse, en vele anderen.
Leidraad voor het schetsen van deze discussie is voor Leerssen de speurtocht naar
de oorsprong en de vroegste versies van het dierenepos Reinaert de Vos. Leerssen
wijdt echter ook instructieve, en vaak vermakelijke, passages aan de betwistingen
omtrent de ‘nationaliteit’ van de middeleeuwse dichter Veldeke, en aan het gebruik
van de blauwvoetsymboliek door de Vlaamse Beweging. In zijn nawoord tot de
tweede druk vermeldt Leerssen een aantal ontwikkelingen sinds het verschijnen
van de eerste druk van zijn boek in 2006 die het beeld dat hij daarin schetst van de
op cultureel en literair vlak woelige negentiende eeuw in het Nederlandse taalgebied
kunnen bijstellen en nuanceren.
Is De bronnen van het vaderland duidelijk bedoeld als een (gelukkig maar!)
weliswaar vlot en onderhoudend geschreven maar toch onmiskenbaar
wetenschappelijke bijdrage tot onze kennis van de negentiende eeuw in Nederland
en België gestoeld op het doorgedreven onderzoek naar het filologisch verleden
van het Nederlandse taalgebied waaraan Leerssen in het eerste decennium van
de eenentwintigste eeuw zijn aandacht wijdde, dan is Spiegelpaleis Europa veeleer
een ‘essay’ in de oorspronkelijke betekenis van dat woord: een impressionistische
en persoonlijk-associatieve mijmering, in dit geval van een hoogleraar Europese
Studies over de Europese cultuur. In een aantal chronologisch gerangschikte korte
stukjes snijdt Leerssen een aantal mythen en thema's aan die hij als beeldbepalend
ziet voor wat we ruwweg een Europese identiteit zouden kunnen noemen: wat ‘ons’,
hoe vaag een dergelijke omschrijving ook moge zijn, in heden en verleden tot
‘Europeanen’ maakt en maakte. Hij begint met de mythe van de ontvoering van
Europa door Zeus, en hoe daarmee al meteen de verhouding van Europa tot de
rest van de wereld, en aanvankelijk vooral Azië, wordt gesteld. Hij eindigt met een
bespiegeling over een aantal geschriften, en vooral dan die van Primo Levi, over
de jodenvervolging onder de nazi's. In de 176 tussenliggende bladzijden brengt hij
Odysseus in verband met Columbus evenals met de personages uit Joseph Conrad's
Heart of Darkness, refereert hij aan de Europese strip à la Kuifje versus de
Amerikaanse comic strip superheroes, contrasteert hij de Europese film Pépé le
Moko, sterakteur Jean Gabin, met de Amerikaanse remake Algiers, en met het
roemruchte Casablanca, reflecteert hij op de tegenstellingen, alleszins wat
beeldvorming betreft, tussen Noord- en Zuid-Europa, en West- en Centraal- en
Oost- en Zuid-Oost-Europa, zoals ze naar voren komen in de portrettering van
bandieten, vampieren en edellieden in de negentiende-eeuwse literatuur, en nog
veel meer. Vaak geeft Leerssen blijk van originele inzichten,
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onverwachte associaties, en gedurfde vergelijkingen. In een appendix legt Leerssen
kort en helder uit wat de imagologie is en waarom en hoe hij ervan gebruik maakt
in Spiegelpaleis Europa.
Spiegelpaleis Europa is bijzonder vlot geschreven, verveelt nergens, en is heel
geschikt om studenten zin te doen krijgen om meer te weten en als opfrisser voor
wie de studietijd al wat langer achter de rug heeft. Met dit boek heeft Leerssen
duidelijk de stap gezet naar een alleszins verantwoorde popularisering van het
Europese culturele erfgoed.

Theo D'haen (KU Leuven)
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Agnes Andeweg, Griezelig gewoon. Gotieke verschijningen in
Nederlandse romans, 1980-1995. Amsterdam: University Press 2011,
224 p., ISBN 9789089643087 €29,50
Agnes Andeweg, docent Cultuurwetenschappen en Genderstudies aan de Universiteit
Maastricht, heeft met haar studie niet ‘gewoon’ een hoofdstukje uit de geschiedenis
van de gothic novel of een doorsnede van de griezelroman in Nederland aan het
einde van vorige eeuw geschreven, maar vanuit een welbepaald gezichtspunt een
onderzoek gedaan naar het verschijnen van het gotieke, ruim opgevat, in een aantal
Nederlandse romans uit die periode. Het was er haar meer speciaal om te doen het
‘culturele werk’ op te sporen dat van deze romans uitging, in navolging van Jane
Tompkins' Sensational Designs. The Cultural Work of American Fiction 1790-1860
(1985). Andeweg gaat er namelijk van uit dat romans als culturele artefacten niet
alleen een weerspiegeling zijn van de cultuur waarin zij ontstaan, maar dat ze tevens
een plek vormen waar maatschappelijke normen en waarden worden ondermijnd,
bevestigd of gecreeerd. (p. 11). Haar aanpak van het gotieke genre (opkomst,
succes en nawerking van de romantische gothic novel vanaf het einde van de
achttiende eeuw) is dan ook niet gericht op zgn. typische narratologische elementen,
motieven en topoi die het genre zouden ‘kenmerken’, maar naar het gotieke als
culturele strategie, dat zich telkens weer anders manifesteert in uiteenlopende
conteksten. Het gotieke maakt namelijk volgens haar het breukvlak tussen oud en
nieuw zichtbaar, tussen ouderwets verleden en modern heden (p. 23) Het is naar
die ambivalenties dat Andeweg op zoek is in een aantal moderne Nederlandse
romans. Zij schakelt zich met deze visie in in een bepaalde vorm van maatschappelijk
geëngageerd New Historicism en heeft daarbij vooral oog voor genderproblemen,
omdat juist de culturele spanningen rond veranderende opvattingen over
homoseksualiteit, mannelijkheid en vrouwelijkheid voer kunnen zijn voor de gotieke
verbeelding. Het motto van de inleiding: ‘Reading Gothic makes us see things’ is
dan ook dubbel te interpreteren: gothic is er niet alleen object van het lezen, in dit
geval een aantal Nederlandse romans uit de jaren 1980-95, maar ook een manier
van lezen, een ‘gotiek lezen’ met aandacht voor bovengenoemde ambivalenties.
Achtereenvolgens worden door Andeweg op die manier een aantal
verhalen/romans en hun kritieken ‘gelezen’ en geïnterpreteerd: Letter en Geest.
Een spookverhaal (1982) van Frans Kellendonk, De vierde man (1981) van Gerard
Reve, Vriend van verdienste ((1985) van Thomas Rosenboom, Noorderzon (1986)
en Het perpetuum mobile van de liefde (1988) van Renate Dorrestein en tenslotte
Spookliefde. Een Iers verhaal (1995) van Vonne van der Meer. Sommige van deze
romans lijken zich op grond van hun genre-aanduiding (een ‘spookverhaal’, een
‘iers verhaal’) in de traditie van de Gothic novel in te schuiven, maar belangrijker
voor de auteur is dat ze in alle romans door haar gotieke leesbril dingen ziet en laat
zien die anders onderbelicht zouden blijven. Al naarge-
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lang de aard van de ambivalenties neemt Andeweg daarbij diverse theoretici als
inspiratiebron. Onder hen vooral Robert Mighall (A Geography of Victorian Gothic
Fiction (1999), en Eve Kosofsky Sedgwick met haar Between Men. English Literature
and Male Homosocial Desire (1985) en Epistemology of the Closet (1990). Deze
laatste is bijvoorbeeld duidelijk Andewegs gids bij de lectuur van Kellendonk, gefocust
op ‘het spook van de homoseksualiteit’. Kellendonk herschrijft in Letter en Geest,
aldus Andeweg, het klassieke spookverhaal om de ambivalenties te verbeelden die
het claimen van een seksuele identiteit met zich meebrengt (p. 50). In De vierde
man van Reve concentreert zich het ‘cultural work’ rond spanningen rond
man-vrouwverhoudingen en rond seksueel gedrag: traditionele en moderne
opvattingen worden parodiërend tegenover elkaar gezet door middel van het gotieke.
In Vriend van verdienste van Rosenboom is Andewegs uitgangspunt dat het gotieke
hier de culturele strategie bij uitstek is om fricties rond processen van modernisering
te verbeelden, i.c. botsende ideeën over vriendschap en daaraan gerelateerde
spanningen rond klasse en opwaartse mobiliteit (p. 82). De roman laat zien wat er
gebeurt als categorieën die voorheen erg duidelijk waren dreigen te gaan schuiven.
Via het gotieke, met zijn preoccupaties met geweld en het abjecte, wordt de
ondermijning van de maatschappelijke orde in de jaren zestig gestalte gegeven.
Dat een hoofdstuk gewijd is aan twee romans van Renate Dorrestein, mag geen
verwondering wekken voor wie een beetje vertrouwd is met het ‘gotieke’, vooral de
‘female gothic’, in de hedendaagse Nederlandse letteren. Verscheidene critici hebben
daarop reeds gewezen. Met Nancy Armstrongs How Novels think (2005) als
gesprekspartner komt Andeweg tot het besluit dat het gotieke bij Dorrestein niet
uitsluitend een manier is om de feministische strijd van vrouwen voor zelfstandigheid
ten opzichte van mannen vorm te geven, zoals in de eerste interpretaties van female
gothic, maar dat het ook een bevraging is van de vrouwengemeenschap zelf. Een
laatste auteur die door Andeweg binnen een gotiek interpretatiekader gelezen wordt,
is Spookliefde van Vonne van der Meer. Dit verhaal laat volgens haar zien dat het
gotieke bij uitstek geschikt is om ambivalenties over aspecten van modernisering
tot uitdrukking te brengen, zoals de aanname dat modernisering leidt tot secularisatie.
In een laatste, afsluitend, maar erg summier hoofdstukje met de significante titel
‘seeing things’ wordt de opzet van de studie nog eens overlopen. Andeweg besluit
het als volgt: ‘Tenslotte is het gotieke lezen een pleidooi voor de interpretatie. Het
is een manier van kijken die nieuwe betekenissen genereert. Die betekenissen zijn
er niet zomaar. Pas door langdurig op te trekken met de romans uit dit boek, door
te lezen, te herlezen en nog eens te herlezen, kon ik zien wat ik zag’(p. 165).
Dit besluit geeft meteen de draagwijdte van haar studie aan. De vermelde romans
worden op een intelligente, doordringende manier gelezen vanuit een bepaald
interpretatiekader. Daardoor komen dingen naar boven die anders niet zouden
oplichten. Dat is mijns inziens de grote verdienste van haar werk en daardoor worden
ook de nodige bouwstenen gelegd voor een hedendaagse geschiedenis van het
gotieke genre. Overigens is Andeweg zich voldoende bewust van de beperktheid
van het bestudeerde materiaal om niet al te voorbarige conclusies uit haar onderzoek
te trekken. Het overvloedige notenmateriaal (pp. 167-189 in kleindruk) biedt trouwens
in dat opzicht nog heel wat perspectieven. Schaduwzijde van deze leesmethode is
dat de in de loop der jaren (2005-2010) afzonderlijk ontstane interpretaties nogal
eens tot
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herhalende formuleringen neigen. Het komt natuurlijk de coherentie ten goede, maar
leidt af en toe tot redundantie. Ten slotte nog een kleine opmerking: de
licentiaatsverhandeling KU Leuven van Luc van Poecke gaat niet over de
huiverroman maar over de huiverromantiek en dateert niet van 1936 maar van 1967;
beide gegevens werden blijkbaar zonder meer overgenomen uit Duivelse boeken
(1997) van Dennis Schouten.

H. van Gorp
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Carl De Strycker, Celan auseinandergeschrieben: Paul Celan in de
Nederlandstalige poëzie. Antwerpen/Apeldoorn: Garant 2012. ISBN
9789044129083, 368 pp. €39
Lezer van deze studie is na afloop niet veel wijzer over het werk van Paul Celan,
maar heeft veel geleerd over de werking van poëzie. En dan vooral over hoe
Nederlandstalige dichters in de afgelopen decennia hun werk scherpten aan dat
van een anderstalige dichter die zich door de Holocaust genoodzaakt zag de taal
te avanceren op andere dan anekdotische gronden. Dat Celans werk tijd-, natieen taalgebiedoverstijgend is, blijkt uit het gegeven dat er in onze relatief kleine
literatuur genoeg dichters zijn die zich in hun werk tot Celan hebben verhouden om
er een fors boek mee te vullen. Deze in velerlei opzichten voorbeeldig te noemen
studie onderzoekt theorie en praktijk van de literair-kritische term ‘invloed’ en beproeft
de bruikbaarheid ervan in een academisch vertoog over literatuur. De verdienste
ervan bestrijkt twee terreinen: de operationalisering van het concept ‘invloed’ en de
bijdrage aan het begrip van een aantal prominente en minder prominente dichters
vanaf 1970 - het sterfjaar van Paul Antschel.
De theorie staat in deze studie voorop. De Strycker haakt in op Geert Buelens’
Van Ostaijen tot heden: zijn invloed op de Vlaamse poëzie (2001). Zijn reikwijdte is
qua tijdspanne kleiner, maar topografisch groter: hij behandelt zowel Vlaamse als
Nederlandse dichters en gaat uit van een dichter uit een derde buurland. Meer dan
Buelens ontvouwt De Strycker stapsgewijs een helder plan van aanpak voor een
intersubjectief te maken leeswijze om invloed vast te stellen. Ook hij beperkt zich
tot poëzie en tot theorie over de doorwerking van de poëtische traditie op beginnende
dichterschappen. Het eerste deel van de studie (even woordspelig als Buelens'
boektitel ‘In overvloed over invloed’ geheten) loopt trechtersgewijs. Beginnend met
de theorieën over tekst, komt De Strycker via intertekstualiteit bij zijn centrale concept
invloed uit.
De Strycker is er niet opuit te filosoferen, maar bakent pragmatisch zijn concepten
af. Wat betreft intertekstualiteit verwerpt hij al te radicale standpunten. Het
intertekstualiteitsbegrip van Julia Kristeva en Roland Barthes, dat alle tekst als
intertekst begrijpt, wijst hij af als onbruikbaar. Evenmin bevalt hem de traditionele
intertekstualiteitsstudie, die allusies en verwantschappen opsomt zonder de functie
daarvan voor de tekst in kwestie te analyseren. De Strycker stelt voor pas van
intertekstualiteit spreken wanneer er wat hij noemt een ‘attesteerbare’ plaats in de
tekst is die verwijst naar een andere tekst. Zonder die bewijsplaatsen blijft de
intertekstualiteit immers beperkt tot speculatieve lezersinbreng.
De Strycker wenst intertekstualiteit te beperken tot teksten, tot intratekstualiteit.
Meer nog: hij beperkt haar tot literaire teksten, tot interliterariteit. Een zwaarwegende
beperking van zijn onderzoek is dat het zich richt op gedichten die naar andere
gedichten verwijzen. Die beperking
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komt voort uit zijn corpuskeuze: centraal in het onderzoek staan ‘Dichtergedichte’:
gedichten over leven en werk van Paul Celan. Die versmalling van poëzie tot
‘poëziepoëzie’ werkt vaak vruchtbaar en soms benauwend, omdat De Stryckers
analyses steeds om poëticale gesprekken in poëzie gaan. Dat hij poëzie opvat als
metapoëzie, volgt echter uit zijn bewuste keuze voor twee theoretische leidslieden:
Michael Riffaterre (intertekstualiteit) en Harold Bloom (invloed).
Riffaterre zag de sleutel tot kwalitatieve lectuur van poëzie in haar interteksten:
interpretatie dient volgens hem altijd omwegen te nemen via andere teksten. Bloom
richtte zich in The anxiety of influence op de poëtische traditie: wil een dichter een
‘eigen stem’ krijgen, een strong poet worden, dan is hij genoodzaakt om zijn ‘te laat
zijn’ (belatedness) productief te maken door zijn voorgangers mis te verstaan
(misreading). Dan pas wordt invloed ‘betekenisproducerend’, krijgt het passieve
ondergaan van invloed ook een actief element. De latere dichter schrijft namelijk
altijd terug, door zijn voorganger te transformeren, aan te vullen of te overtreffen.
Dit fenomeen laat De Strycker in velerlei vormen zien: met Celan als de eerdere
dichter, onderzoekt hij hoe latere, Nederlandstalige dichters zich creatief verhouden
tot degene die, vaak maar een korte periode in hun dichterschap, als hun voorbeeld
fungeert.
Het knappe theoretisch deel van deze studie is afzonderlijk leesbaar en toepasbaar
op om het even welke dichter. Inzichtelijk is ook dat De Strycker de receptie van
zowel Riffaterre en Bloom in de neerlandistiek doorneemt, waarna hij zijn eigen
positie in samenspraak daarmee uiteenzet. Als leesmethode kiest hij voor Umberto
Eco's begrip intentio operis, waarin de tekst de eerste plaats bezet. Opnieuw laveert
hij tussen twee radicale posities: studies die de tekst gebruiken om auteursintenties
te (re-)construeren enerzijds, anderzijds studies die tekst negeren en literatuur
institutioneel begrijpen. De Strycker wil het hebben over dichtwerk en verdedigt
mijns inziens terecht ‘het primaat van de tekst’.
In het tweede deel van zijn studie gaat hij monter aan de slag. Aan de hand van
tien dichters die in een enkel gedicht naar Celan verwijzen, toont hij zowel zijn kunde
als poëzie-analyticus als de bruikbaarheid van zijn begrippenapparaat. Sierlijk is
dat hij zijn gevalstudies ordent naar afnemende ‘attesteerbaarheid’ van de intertekst
Celan. De eerste, Boudewijn Büch, verwijst met een citaat: 100% letterlijk en 100%
expliciet. De laatste, Mustafa Stitou, zit veel dichter bij de andere pool: de creatie
van nieuwe tekst. Stitous Celanverwijzing zit 'm enkel in het ritme van zijn gedicht
‘Affirmaties’, wat de intentio lectoris (Eco) veel zwaarder laat wegen. Op dit punt
markeert De Stryckers de grens van wat volgens zijn strikte methode nog
intertekstualiteit mag heten.
Van invloed is pas sprake in het derde, omvangrijkste deel van zijn boek, dat
handelt over dichters die niet enkel naar Celan verwijzen maar hem ook hun werk
laat bepalen. In volgorde van opkomst zijn dat Jacques Hamelink, Leonard Nolens,
C.O. Jellema, Hans Tentije, Stefan Hertmans en Jan Lauwereyns. Dat het allemaal
mannen zijn, benoemt De Strycker als een gegeven, zonder het te verklaren. Net
als het feit dat zijn casusdichters vaak enkel poëzie publiceerden, lijkt me dit echter
een gevolg van de keus voor de invloeddichter, de Reindichter Celan. De keuze
voor Emily Dickinson had een compleet ander, en wellicht verscheidener boek
opgeleverd.
In het hoofddeel van zijn studie hanteert De Strycker zijn begrippenkader eerder
losjes, en zoomt monografisch in op de fase waarin zijn dichters hun mosterd bij
Celan haalden. De verbanden
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zijn overtuigend: bij Hamelink, Nolens, Jellema en Hertmans zijn ze het sterkst,
maar ook bij Tentije en Lauwereyns, die maar één of twee gedichten aan Celan
wijdden, maakt De Strycker aannemelijk dat ze zich grondig met Celan verstaan.
De functie van de interteksten zoekt De Strycker steeds door poëticaal te analyseren:
zijn refrein is de zin waarin hij ‘de mogelijkheid van een poëticale lezing’ opent.
In de meeste gevallen wordt Celan gezien als een bij uitstek autonomistisch
dichter. De vraag is echter aan wie dat ligt: heeft Celan de Nederlandstalige poezie
veranderd, of kwam zijn manier van schrijven goed van pas voor een reeks
Nederlandstalige dichters die auteur werden na de jaren zestig? Op die laatste
mogelijkheid hint De Strycker, maar hij kiest niet voor een literair-historische aanpak.
Die schone taak ligt met deze studie wel op een presenteerblaadje: behalve aan
de monografieën van zes dichters, kan deze studie belangrijk bijdragen aan de
geschiedschrijving van de naoorlogse Nederlandstalige poëzie.
Uiteraard verschilt de bewuste invloed van Celan op deze zes dichters per geval,
toch dringen zich constanten op. De eerste is dat Celans invloed directe
consequenties heeft voor de versvorm. Zijn eigenzinnige woordvorming en
enjambering lijken een Nederlandstalige ‘witte’ poëzie te hebben aangemoedigd.
De opleving van het vrije vers in de Nederlandse poëzie in de jaren zeventig lijkt
deels te leunen op Celan. Omgekeerd lijkt de keuze voor vastere versvormen een
reactie daarop. Alsof het vrije vers met Celan zijn onoverschrijdbaar eindpunt had
bereikt, werken verschillende dichters zich onder zijn invloed uit door terug te keren
naar klassieker versvormen.
De tweede constante betreft het verloop van het individuele dichterschap. Alle
dichters beginnen onder invloed van Celan, in de fase dat ze hun stem nog niet
gevonden hebben, nog geen strong poet zijn in de term van Bloom. De vroegste,
Hamelink, laat zich vanaf 1970 enkele bundels lang door hem beïnvloeden maar
rondt dat moedwillig af met de verzamelaar Niemandsgedichten (1975). In datzelfde
jaar structureert Jellema zijn tweede bundel Een eng cocon naar Celan, om diens
werkwijze (eng = anxious & cocon = celan?) daarna af te wijzen. Nolens voert de
grondigste dialoog met Celan, slokt hem op en begint hem tussen 1975 en 1981 uit
te braken. Gelijktijdig wijdt Tentije in Wat ze zei (1978) een centraal gedicht aan
Celans doodssprong in de Seine. Halverwege de jaren tachtig debuteert Hertmans
onder de plak van Celan, maar maakt zich van hem los in zijn derde bundel. Alle
zes dichters worstelen met Celan in hun eerste bundels, ruwweg tussen hun dertigste
en veertigste levensjaar - de leeftijd waarin een dichter nog jong wordt genoemd.
Zo beschouwd is Celan co-producent van dichterschappen. Hij staat aan de wieg,
maar wordt gaandeweg weggebonjourd. Het gelijk van Bloom - dichters hangen zo
zwaar aan hun originaliteit dat een vroege voorbeelddichter moet worden verteerd
- laat deze studie keer op keer zien. Maar er is ook een andere verklaring mogelijk:
kan het zijn dat Celan te radicaal bleek voor de Nederlandstalige dichters die de
Holocaust niet zelf meemaakten? Was de mosterd die ze bij Celan haalden hun op
den duur niet eenvoudigweg te scherp?
Iets dergelijks suggereert de enige dichter die Celan niet definitief achterlaat.
Hertmans' verhouding tot hem transformeert zich van poëticale en formele invloed
in zijn bundels Ademzuil en Melksteen, naar een meer biografische, intellectuele
interesse. Hij richt zich daarbij op het gearrangeerde bezoek van Celan aan Martin
Heidegger in diens hut op de Todtnauberg, zomer 1967. Hertmans
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poëtische verwerking daarvan leidt De Strycker tot de meeslependste passage uit
zijn boek (allicht geeft de anekdotiek hier schwung aan al het poëticale geweld).
Intertekstualiteit wordt er alsnog verbreed tot het historische, omdat Heidegger en
Celan in deze ontmoeting worden geplaatst voor de consequenties van hun afkomst,
hun denken en dichten, hun daden.
Wat het beeld van Celan in deze studie betreft loopt de rode (of beter: zwarte)
draad van de Holocaust steevast uit op zijn zelfmoord, die in de Nederlandstalige
receptie van Celan tot veel interpretaties heeft geleid. Bij Hertmans culmineert het
in een gedicht uit Kaneelvingers (2005) over de plaats waar Celan in de Seine
sprong. De slotstrofe vat zijn verhouding tot Celan samen: ‘ik was erbij / en ademde
/ zijn Seine, verdronken tekens, / eindrijm, daar lig je / niet eng.’ Deze regels leest
De Strycker als Hertmans' reflectie op zijn losmaking van Celan door zijn keuze
voor een stilistisch klassieker (‘eindrijm’) poëzie, die breder uitwaait (‘niet eng’). Het
laatste vers van Hertmans verwijst naar de regel ‘da liegt man nicht eng’ uit
‘Todesfuge’ over de lucht waarin talloze joden verdwenen na hun verbranding in de
oven. Het mag verbazen dat De Strycker Hertmans' slotregel niet leest als diens
ongedaanmaking van de anxiety of influence: door zijn bezoek aan de Seine kiest
Hertmans een persoonlijke, biografische benadering tot Celan. Doordat hij als latere
dichter niet springt, wordt het beangstigende van eerdere dichter onschadelijk
gemaakt, en is deze niet langer ‘eng’.
Afwijzing van (dichterlijke) zelfmoord bepaalt ook het laatste en beste hoofdstuk
van dit boek over Lauwereyns. De Strycker haalt zijn begrippenapparaat weer
strakker aan en leest, meer dan in wat voorafging, vanuit zijn concepten. Het wekt
de indruk dat De Strycker het gemakkelijkst schrijft over dichters die hij van debuteren
af aan heeft gevolgd. Hij veroorlooft zich meer vrijheden, betrekt er zowel Derrida
als een ongepubliceerd handschrift bij, en neemt ten slotte zelfs stelling. Hij komt
ervoor uit geen voorstander te zijn van mimetische lectuur omdat deze het gedicht
‘reduceert’ tot anekdote. Dat hij die benadering ‘top-down’ noemt, is inzichtelijk:
poëzie wordt pas poëzie als zij op indirecte, intertekstuele manier wordt gelezen.
Mijn (onacademische) vraag zou zijn: werkt de door Bloom en Riffaterre ingegeven
metapoëtische benadering niet juist topdown ten opzichte van de werkelijkheid als
brontekst, referent, als matrix zelfs? Keer je de wereld niet om wanneer je de
intertekstuele leeswijze promoveert tot de ware literaire lectuur? Bestaat literaire
competentie (Riffaterre) in de gevoeligheid voor literaire interteksten, of toch in de
activering van het poëtische potentieel voor het eigen leven?
Tot slot: dit boek toont aan dat Celan veelal wordt gereduceerd tot zijn vroege
gedicht ‘Todesfuge’. De Strycker noemt dit ‘kampgedicht’ in zijn conclusie het
‘misschien wel minst typische vers’ van Celan. Dat maakt benieuwd naar wat voor
hem dan wel typisch Celan is. Hij laat uitvoerig zien dat de strijd met Celan vaak
een worsteling van dichters met zichzelf is, van dichters die in hun vroegste werk
een eigen stem zoeken. Maar verdwijnt Celan in dit rijke boek toch niet ook juist
doordat De Strycker diens werk en leven buiten beschouwing laat? Toont zijn
methode geen academische anxiety voor een eigen Celan-interpretatie?
Deze moeilijke vraag naar taak en identiteit van ons vak verdient telkens gesteld
te worden. In het licht van deze studie zou het een stap zijn om invloed breder
begrijpen dan een poëticale dialoog tussen dichters, waaraan de academie kan
ontsnappen door distantie. Een
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eclatant voorbeeld van de permeabiliteit tussen literatuur en wetenschap is te vinden
in een zeer basale vorm van intertekstualiteit: vertaling. De vertaler kiest ervoor zijn
letterkundige werk volledig in dienst te stellen van zijn voorbeelddichter. De Strycker
laat mooi zien dat de bloemlezing Spreektralie (1976) van Peter Nijmeijer gewichtig
is geweest voor de Nederlandstalige Celanreceptie. Het ware spannend geweest
als hij een hoofdstuk had gewijd aan de enorme onderneming van Ton Naaijkens,
die de hele Celan vertaalde in Verzamelde gedichten (2003). Die monumentale
uitgave verdient evenzeer analyse, want ook vertalen is literaire arbeid en
interpretatie. De gewaagde vormgeving ervan, op zwarte snede, presenteert het
werk van Celan als een literaire Holocaust en bestendigt het primaat daarbinnen
van zijn grootse gedicht ‘Todesfuge’. De band geeft de lezer twee leeslinten ter
beschikking: een gouden en een zwarte. Een huiveringwekkend geval van fysieke,
paratekstuele intertekstualiteit: Dein goldenes Haar Margarete / dein asschenes
Haar Sulamith. Welke lezer daarvan kan zo geen angst voelen bij Celan?
Johan Sonnenschein (Universiteit van Amsterdam)
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Piet Gerbrandy, De gong en de rookberg Intrigerende materie van H.H.
ter Balkt en Jacques Hamelink. Groningen, Historische Uitgeverij, ISBN
978 90 6554 0362 38,75
Lezend in De gong en de rookberg. Intrigerende materie van H.H. ter Balkt en
Jacques Hamelink, het proefschrift van classicus, dichter en criticus Piet Gerbrandy,
moest ik denken aan het verhaal van een vriend die klassieke talen heeft gestudeerd.
Tijdens zijn opleiding werd literatuur op een wel heel klassieke manier benaderd.
Was er in een tekst bijvoorbeeld sprake van een vaas, dan bleef men daar lang bij
stilstaan. Om wat voor soort vaas ging het? Hoe zag die eruit? Wat werd erin
bewaard? Wie was de maker? Op die manier krijg je na wat speurwerk een idee
van die vaas. De vraag is wat dat oplevert voor de interpretatie. Dit soort
bronnenstudie is waardevol wanneer je je een beeld wil vormen van de
cultuurhistorische context waarbinnen teksten functioneren. Wie deze methode
echter hanteert voor hedendaagse literatuur wordt sinds de lancering van het begrip
intertekstualiteit verguisd als iemand die zich overgeeft aan old school filologie. Niet
alleen staat ter discussie of je wel heel precies moet weten welke vaas bedoeld
wordt, ook en vooral doemt bij crenologie het gevaar op dat de auteur die
verantwoordelijk is voor de bron centraal komt te staan, eerder dan de functie of de
betekenisproducerende kracht van de verwijzing. Het zijn problemen die ook
opdoemen in Gerbrandy's boek, dat een meticuleuze bronnenstudie is van één
bundel van H.H. ter Balkt, Laaglandse hymnen, en één van Jacques Hamelink,
Zilverzonnige en onneembare maan.
De gong en de rookberg is zonder meer een zeer gedegen en bijzonder erudiet
onderzoek waarin Gerbrandy, al dan niet met behulp van de aantekeningen van de
dichter, erg veel verwijzingen opspoort en veel tekstelementen op hun bron
terugvoert. Wat hij daarmee beoogt, is blootleggen hoe gedichten in elkaar zitten
en hoe aan de opbouw van de tekst betekenis toegekend kan worden. Hij formuleert
zijn doel als een onderzoek naar de rol van de lezer bij de interpretatie. Hoewel
Gerbrandy een warm pleidooi houdt voor tekstinterpretatief onderzoek lijken zijn
eigen lecturen eerder duidend dan dat ze (creatieve) interpretaties zijn. Hij analyseert
weliswaar een aanzienlijk aantal gedichten van dichters die nooit eerder op veel
aandacht van onderzoekers konden rekenen, vaak zijn de resultaten onbevredigend.
De vraag is namelijk waarom hij alle elementen in de gedichten zo krampachtig op
de werkelijkheid tracht terug te voeren. Volgens Riffaterre is de mimetische lectuur
slechts de eerste stap in de interpretatie die vervolgens overwonnen moet worden
(‘surmount the mimesis hurdle’) - iets waar Gerbrandy helaas al te zelden in slaagt.
Onder de titel ‘Obscure bronnen’ slooft hij zich bijvoorbeeld uit om te achterhalen
op welke historische gebeurtenissen Ter Balkts gedicht ‘Mooi onweer’ teruggaat.
Omdat dit onderzoek, dat vooral duidelijk maakt welk element in het gedicht aan
welke bron is ontleend, eigenlijk niet voor betekenisuitbreiding
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of interpretatieve winst zorgt, kan je je afvragen of de lezer de verwijzingen niet
evengoed als metaforen kan beschouwen. Ondanks het feit dat hij meermaals moet
constateren dat het bronnenonderzoek niets wezenlijks bijdraagt aan de interpretatie,
lijkt Gerbrandy het toch onontbeerlijk te vinden. Zo schrijft hij op een bepaald moment
dat wie ‘de beschrijving van Huizinga niet kent, in de verleiding [zou] kunnen komen
de rariteiten metaforisch te duiden’ (p. 99), alsof dat een vergrijp zou zijn! Elders
stelt hij zelfs dat ‘het gedicht vraagt om bronnenonderzoek, en de lezer die dit nalaat,
doet het gedicht en zichzelf tekort’ (p. 207), voorwaar een achterhaalde en bovendien
elitaire opvatting over interpretatie en intertekstualiteit, want de lezer die de bronnen
niet ontdekt, is dus gedoemd een gehandicapte lectuur te produceren.
Behalve de methode zorgt ook een te groot respect voor de auteurs die Gerbrandy
bespreekt voor interpretaties met de handrem op. Meermaals brengt hij het probleem
van de auteursintentie ter sprake en theoretisch is hij duidelijk: de intentie van de
auteur is onkenbaar. Ze bestaat weliswaar, maar we krijgen er als lezer onmogelijk
vat op. Wat je tijdens het lezen onvermijdelijk wel doet, is een intentie toeschrijven
aan een auteur, maar dat is dus een lezersconstructie. Tussen die theorie en
Gerbrandy's interpretatieve praktijk bestaat echter een duidelijke spanning. En dan
wordt de conclusie van Ralf Grüttemeier in Auteursintentie. Een inleiding (2011)
nog maar eens bevestigd: hoewel zowat de hele literatuurwetenschappelijke
gemeenschap de ideeën van Wimsatt en Beardsley over de intentional fallacy
onderschrijft, blijft de auteur een zeer sturend gegeven tijdens de lectuur. Bij
Gerbrandy uit zich dat in de keuze voor een klassiek filologische aanpak (crenologie)
in plaats van voor een intertekstuele. Radicalere intertekstualiteitsdenkers (die hij
overigens nooit zelf aan het woord laat, maar steeds uit tweede hand citeert) verwerpt
hij ten voordele van de opvattingen van Broich en Pfister, die intertekstualiteit
inperken tot ‘bedoelde verwijzingen’. Daarmee is uiteraard de auteur in het geding.
Dat zorgt er niet alleen voor dat Gerbrandy de ik-figuur uit gedichten vaak zomaar
gelijkschakelt aan de auteur (wat je elke student in de eerste les poëzieanalyse
verbiedt!), maar ook dat hij bijvoorbeeld de aantekeningen bij de gedichten van het
alter ego van Ter Balkt, Corvus Corone (een raaf - is dat nu net geen stelende,
leugenachtige vogel?), opvat als leesvoorschriften. Ijverig speurt hij na op welke
informatie Ter Balkt zijn gedichten gebaseerd heeft en welke boeken hij geraadpleegd
heeft. De vraag is uiteraard wat dat toevoegt aan de interpretatie: ‘niets essentieels.
[...] De bronnen bieden geen context die het gedicht in een nieuw daglicht stelt. Wel
is het zo dat de dichter door zijn bronnen prijs te geven de lezer gelegenheid biedt
tot op zeker hoogte het ontstaan van het gedicht te volgen’ (p. 68), zo luidt
Gerbrandy's eigen conclusie.
Niet alleen lijkt de exercitie daarmee in de meeste gevallen overbodig, meteen
wordt de focus verschoven van de lezer - wiens interpretatieproces toch het
onderzoeksobject zou vormen - naar de totstandkoming van de tekst en dus de
auteur. Blijkt het bronnenonderzoek dus eigenlijk een soort tekstgenetisch onderzoek!
Doordat dit gevoerd wordt met behulp van onvoldoende materiaal (kladjes
bijvoorbeeld), leidt dat tot ergerlijke speculaties en storende hypothetische uitspraken
over de auteursintenties die aan het gedicht ten grondslag liggen zoals deze: ‘Met
een zekere wellust moet Ter Balkt gelezen hebben dat Nederland in de bronstijd
een “achtergebleven gebied” was’ (p. 65), ‘Ter Balkt heeft de urn waarschijnlijk zelf
niet gezien en baseert zich
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geheel op het stuk in Tubantia’ (p. 67), ‘Ik vermoed dat het bereiken van dat effect
een van Ter Balkts drijfveren is geweest’ (p. 102) of ‘Hamelinks liefde voor het Rijk
van het Midden zou ontstaan kunnen zijn tijdens het werken aan Zilverzonnige en
onneembare maan’ (p. 124). En waarom is het nodig te weten dat Hamelink een
bijbelse opvoeding heeft gehad (p. 154)? Kan de lezer zonder die biografische
kennis de verwijzingen niet zien?
Het tweede deel van Gerbrandy's boek is gewijd aan genrekwesties. Ter Balkt
noemt zijn gedichten hymnen, hoewel de meeste de vorm van een sonnet hebben.
Met behulp van een checklist toetst Gerbrandy de verzen aan de kenmerken van
beide genres. De extreem uitgebreide behandeling daarvan staat niet in verhouding
tot de relatief voor de hand liggende conclusie, namelijk dat het formeel wel sonnetten
zijn, maar dat ze inhoudelijk kenmerken van de (anti)hymne bevatten. Intrigerender
is het verband dat hij legt tussen Hamelinks keuze voor gedichten van telkens vier
disticha en de Japanse dichtvorm lüshi. Die vondst levert een interpretatieve
meerwaarde op bij de lectuur van de verzen. Over het algemeen leveren de analyses
in dit tweede deel trouwens bevredigendere resultaten op dan in het eerste.
De gong en de rookberg is een hybride boek. Als bronnenonderzoek is het niet
geheel bevredigend, omdat Gerbrandy al te vaak moet toegeven dat hij bepaalde
elementen niet kan terugvoeren op hun bron. Als tekstgenetische studie is het dan
weer onbeholpen. Wanneer hij op bepaalde momenten ontdekt op welke teksten
de gedichten uit zijn corpus overduidelijk gebaseerd zijn, durft hij het woord invloed
niet in de mond te nemen. Altijd houdt hij een slag om de arm: ‘ligt waarschijnlijk
ten grondslag aan’ (p. 132). Terwijl hij elders lustig speculeert over de gevoelens
van de auteur is hij hier te voorzichtig, hoewel hij op basis van het tekstmateriaal
overtuigende conclusies kon trekken. Het heeft allemaal te maken met een angst
voor een lezersperspectief. Dat zou het invloedenprobleem oplossen (het ene gedicht
is dan geen schrijfmodel voor het andere, maar vormt een leesmodel dat
verhelderend werkt), het zou het bronnenonderzoek, inclusief het overbodige
onderscheid tussen ‘bron’ en ‘verwijzing’, overbodig maken evenals de poging om
dat te redden door het voor te stellen als een tekstgenetisch onderzoek. De schrik
voor een radicale lezerspositie komt blijkbaar voort uit een ouderwetse drang naar
objectiviteit. In een passage waarin Gerbrandy zijn werk evalueert, noteert hij: ‘Wat
ik in de twee hoofdstukken hiervoor heb gedaan [nl. de behandeling van de
genrekwestie] is tot op zekere hoogte controleerbaarder dan het gegoochel met
intertekstualiteit in de hoofdstukken daarvóór’ (p. 420, mijn cursivering, cds). Alsof
intertekstualiteit niet intersubjectief te maken zou zijn. Helaas durft Gerbrandy vaak
niet verder te gaan dan de herkomst van de vaas. Voor haar betekenis deinst hij
met zijn klassiek filologische insteek al te gauw terug.

Carl De Strycker (Poëziecentrum Gent)
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Inleiding
Geschiedenissen lezen, herlezen en onthouden. Literatuur,
geschiedschrijving en ideologie, 1600-1815
Kornee van der Haven (Universiteit Gent) & Lotte Jensen (Radboud
Universiteit Nijmegen)
Hun gelieve zich te errinneren, dat eenen yghelyke niet alles te voore
komt, en vaaken de tydt yet verborgens oopenbaart, 't welk, aanmerkelyk
van zelf, ook dikmaals tot ontfouwing van 't ouwde dient, en, daaronder
gemengt als nieuw, de zinnen aanlokt tot leezen en herleezen van
geschiedenissen, zonder 't onthouden der welke 's Lands behoudenis
2
last lydt. [Maar zij zouden moeten beseffen dat iedereen niet alles onder
ogen komt en dat de tijd vaak iets verborgens openbaart dat, uit zichzelf
al de moeite waard, dikwijls tevens tot verheldering van het oude dient
en daaronder als iets nieuws gemengd, de lust prikkelt tot het lezen en
herlezen van geschiedenissen, zonder het onthouden waarvan het behoud
van het land gevaar loopt]
Deze woorden van P.C. Hooft in de opdracht (aan stadhouder Frederik Hendrik) bij
zijn Nederlandsche Historien (1642) zijn gericht tot eventuele critici die hem voor
de voeten zouden kunnen werpen dat hij met zijn ‘geschiedenissen’ toch vooral
oude wijn in nieuwe zakken verkocht. Hooft verdedigt zich met het argument dat
geschiedschrijving geen gemakkelijk proces is. Het vereist van de schrijver dat hij
het nieuwe op een slimme wijze met oude kennis weet te combineren en de
nieuwsgierigheid van de lezer weet te prikkelen door van het bekende een nieuwe
vertelling te maken. Hooft besteedt nogal wat woorden aan het procedé van
geschiedschrijving, mede om zijn rol als geschiedschrijver te legitimeren. Pas een
eeuw later, toen Pieter Langendijk in 1747 tot stadshistorieschrijver van Haarlem
werd benoemd en Jan Wagenaar in 1758 diezelfde functie in Amsterdam kreeg
3
toebedeeld, werd geschiedschrijving als een offciële professie beschouwd. In de
loop van de negentiende eeuw zette dit proces verder door. De geschiedschrijving
raakte geïnstitutionaliseerd en werd langzaam maar zeker een
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afzonderlijke tak van wetenschap die dan ook in eerste instantie verbonden was
4
met de academische in plaats van de literaire wereld.
Hoewel er al in de zeventiende eeuw een onderscheid werd gemaakt tussen
literatuur en geschiedschrijving, was er van een strikte scheiding tussen beide genres
5
nog geen sprake. Voor Hooft stond het als een paal boven water dat
geschiedschrijving onlosmakelijk verbonden was met het vertellen van verhalen
(historiën).
Andersom vormde de literatuur een belangrijke leverancier van historische
verhalen: door middel van gedichten, toneelstukken en romans maakte het publiek
(opnieuw) kennis met bekende en minder bekende episodes uit het verleden van
de stad, de regio, of van datgene dat ook wel als ‘vaderland’ werd aangeduid. Denk
bijvoorbeeld aan de bekende tragedies van P.C. Hooft, Geeraerdt van Velsen (1613)
en Baeto (1617, gepubliceerd in 1626), of Vondels Gysbreght van Aemstel (1637).
Daarnaast waren er nog talloze andere auteurs die zich tot historische thematieken
wendden en zich daarmee op het grensvlak van literatuur en geschiedschrijving
6
bewogen.
Met name Hooft zal daarbij als een ijkpunt fungeren
Met de professionalisering van de geschiedschrijving in de negentiende eeuw werd
er een scherpere scheiding getrokken tussen beide terreinen. Het inzicht dat
geschiedenis altijd verhalend is en dat het eerder aankomt op de narratieve ordening
van de feiten dan om de vraag of die feiten ‘nieuw’ of ‘oud’ zijn, verdween naar de
achtergrond. Pas vanaf het midden van de vorige eeuw zijn onder invloed van het
(post)structuralisme de narratieve aspecten van de geschiedschrijving opnieuw in
de belangstelling komen te staan. Baanbrekend was met name het werk van de
literatuurwetenschapper Roland Barthes, die heeft laten zien dat historici zelden
‘historische feiten’ als zodanig presenteren, maar vooral beelden (re)produceren
die tot doel hebben om de leegte die ‘verleden’ heet betekenis te geven of beter
7
gezegd: op te vullen met betekenissen. Voor Barthes is het duidelijk dat dit proces
van betekenisgeving geen onschuldige bezigheid is en dat geschiedschrijving in
hoge mate bepaald wordt door het ideologische discours waarvan de schrijver zicht
bedient.
In dit themanummer staat deze onlosmakelijke verbondenheid tussen literatuur,
geschiedschrijving en ideologie centraal. Doel is om na te gaan hoe auteurs in de
vroegmoderne tijd op het verleden terugblikten en het verleden inzetten voor hun
eigen contemporaine doelen. Naar welk verleden keken zij? Vanuit welke
geschiedopvatting en vanuit welk ideologisch programma? Hoe kreeg de verbeelding
van het verleden vorm en met behulp van welke technieken? In deze inleiding gaan
we eerst nader in op de verwevenheid van literatuur en geschiedschrijving vanuit
zowel een hedendaags als vroegmodern perspectief. We stellen ons daarbij de
vraag in hoeverre recente inzichten uit de geschiedfilosofie en de memory studies
overeenkomsten vertonen met de vroegmoderne benaderingen van literatuur en
geschiedschrijving en of ze toegepast kunnen worden op de vroegmoderne literaire
en historische praktijk. Met name Hooft zal daarbij als een ijkpunt fungeren, omdat
zijn benadering de meeste vragen over verwantschap tussen recente theorievorming
en de vroegmoderne tijd oproept. Vervolgens spitsen we ons toe op de vraag wat
onder ‘vaderlandse’ (literaire) geschiedschrijving moet worden verstaan in relatie
tot kwesties als ideologie en identiteitsvorming. Tot slot plaatsen we de afzonderlijke
bijdragen binnen dit bredere kader.
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Geschiedschrijving en representatie van het verleden
Tegen het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw bereikte
de professionalisering en institutionalisering van de geschiedwetenschap haar
hoogtepunt bereikt. Bij de beschouwing van geschiedschrijving als een vorm van
zo objectief mogelijke waarheidsvinding werden met name in de tweede helft van
8
de twintigste eeuw echter in toenemende mate kritische kanttekeningen geplaatst.
Onder invloed van ‘the linguistic turn’ hebben literatuurwetenschappers en
geschiedfilosofen als Roland Barthes, Hayden White en Frank Ankersmit het verband
tussen geschiedschrijving, narrativiteit en ideologie op de academische agenda
gezet. White maakt daarbij een onderscheid tussen vroege vormen van
geschiedschrijving (annalen en kronieken) met weinig narratieve kenmerken en
recentere vormen van geschiedschrijving met een duidelijke plotstructuur die goed
te vergelijken is met die van literaire teksten. Evenals literatuur presenteert
geschiedschrijving ons een andere wereld; ze laat daarmee een andere werkelijkheid
tot ons spreken die in die hoedanigheid een zekere coherentie moet vertonen,
waarbij het historisch verhaal veelal een duidelijke afsluiting en moreel appel bevat,
9
aldus White.
Frank Ankersmit legde de basis voor zijn narratieve kijk op de geschiedschrijving
in zijn proefschrift Narrative Logic uit 1983, dat sterk geïnspireerd is door de
taalfilosofie. Later zou hij afstand doen van de term narrativiteit en gaan spreken
10
van historische representatie. Anders dan White ziet Ankersmit wel degelijk een
verschil tussen de narratieve opbouw van historische en literaire teksten. Een
historische tekst zou volgens Ankersmit eerder een toestand schetsen, terwijl een
11
literaire tekst veel meer een ontwikkeling met begin, midden en einde beschrijft.
Ankersmit vindt daarom eerder de vergelijking met de schilderkunst zinvol, omdat
zowel historici als schilders het verleden zouden representeren in plaats van het te
12
beschrijven of interpreteren. Met het begrip historische representatie trekt Ankersmit
twee aspecten van de geschiedbeoefening uit elkaar: het verzamelen van historische
feiten (geschiedvorsing) en de presentatie daarvan (geschiedschrijving). Met behulp
van geschiedschrijving proberen historici zich een beeld te vormen van het verleden,
maar dat beeld is niet noodzakelijkerwijs een narratieve constructie. Hoewel
Ankersmit erkent dat er op het terrein van de geschiedschrijving een zekere overlap
bestaat met de literatuur, wil hij het proces van ‘historische waarheidsvinding’ om
13
die reden niet over een kam scheren met literaire schrijfprocédés.
Om de indruk te wekken daadwerkelijk bezig te zijn met een objectieve historische
waarheidsvinding is het volgens Barthes juist voor geschiedschrijvers belangrijk om
de narratieve en ideologische bepaaldheid van hun werk zoveel mogelijk te
14
verdoezelen. Barthes' opmerkingen hebben vooral betrekking op de romantische
en moderne geschiedschrijving, maar ze roepen de vraag op in hoeverre ze ook
van toepassing zijn op vroegmoderne historieschrijvers. Hooft en voorgangers als
Emanuel van Meeteren, Pieter Bor en Everard van Reyd vonden het weliswaar van
belang om hun beweringen met zoveel mogelijk historische feiten te staven, maar
15
een auteur als Hooft deed nauwelijks moeite om ‘objectiviteit’ te veinzen. Hij
beoefende de geschiedschrijving als literator vanuit een ideologische sturing en
vond het niet belangrijk om die literaire en ideologische bepaaldheid van zijn werk
te verbergen. Het proces van geschiedschrijving is er volgens Hooft eerder een van
creatief ‘mengen’ en ‘ontvouwen’ dan van het verzamelen van zoveel mogelijk
16
historische feiten. Hij gaat zelfs een stap verder en presenteert zichzelf niet als
openbarende instantie, maar
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voert in bovenstaand citaat ‘de tyd’ zelf op als een handelende kracht die ‘yet
verborgens oopenbaart’. Opmerkelijk aan Hoofts benadering van het proces van
geschiedschrijving is dat de afstand van de schrijver tot de beschreven tijd met het
verstrijken van de tijd tegelijkertijd verkleind en vergroot wordt: hoe verder we in de
tijd afstaan van een bepaald verleden, hoe groter de kans is dat diezelfde tijd ons
een beter inzicht zal geven in het verleden. We verwijderen ons, maar tegelijkertijd
vergroten we met die temporele groeiende distantie de kans op betere inzichten en
het vinden van ‘betekenissen’ - om zo het oude met het nieuwe ‘het herlezen waard’
te maken.
Hooft relativeert enerzijds zijn eigen rol in het proces van geschiedschrijving als
een vorm van een door de tijd bepaalde waarheidsvinding, maar benadrukt anderzijds
wel de maatschappelijke waarde ervan omdat het de samenleving houvast zou
17
kunnen bieden. Juist die politiek-maatschappelijke en ideologische oogmerken
verbinden Hoofts dichterschap met zijn rol als historieschrijver; er lijkt bij hem geen
duidelijke scheidslijn te bestaan tussen die twee rollen. Het gaat hem niet zo zeer
om het openbaren van waarheden, maar om het schrijven van ‘geschiedenissen’
en het belang van zijn rol als schrijver ligt volgens hem in het toegankelijk maken
van die geschiedenis voor het proces van ‘leezen’, ‘herleezen’ en ‘onthouden’. Als
Hooft over het verschil tussen poëzie en geschiedenis komt te spreken, blijkt
waarheidsvinding weliswaar een van de elementen te zijn die eerder de
geschiedschrijving dan de poëzie kenmerkt, maar veel belangrijker lijkt hier de
verbondenheid van poëzie en geschiedenis door hun kracht de mens te verheffen,
de verbeelding te stimuleren en de lezer zelf tot heldendaden aan te sporen:
Voorwaar, de Poëzy, wyd afweidende dikwyls, niet alleenlyk van de
waarheit, maar ook van haaren schyn, vermeet zich, de menschelyke
gemoeden, met lust tot lof, t'ontfonken, en hunne gedachten, uit het slyk,
ten heemel te voeren. [...] Wat vuur, wat vlam van yver naa gloory,
gelooven wy dan, dat, in een’ rechtschaape borst, een’ stemmighe History
zal stooken? booven al, zoo zy de zaaken onzer eeuwe, de vroomheit
onzer eighene Landsluiden, meedeburgheren, bloedtverwanten, ter baane
brengt? Want de luister van de dappere daaden der geenen, die eenen
yghelyke naast bestaan, ontsteekt een ziel [...] met een’ gloedt van
18
graatigheit om hen, in weldoen, t'achterhaalen, oft verby te streeven.
Geschiedenis wordt hier een verzameling van heroïsche exempla die ‘lief-hebbers
des vaaderlands’ van het rijke veld van de geschiedenis kunnen oogsten, zoals
19
Hooft het een paar regels eerder verwoordt. De overtuigingskracht van die exempla
staat of valt met de vaardigheid van de auteur om ze ook daadwerkelijk als
aansprekende geschiedenissen te presenteren die ‘de zinnen aanlokt tot leezen en
herleezen’ om uiteindelijk onthouden te worden en een rol te gaan spelen in het
bevorderen van de ‘yver’ van de Nederlandse burgers.
Hoofts opvatting dat het gaat om de overtuigingskracht waarmee het recente
verleden aan burgers wordt overgedragen, vertoont opmerkelijke overeenkomsten
met actuele inzichten zoals die binnen de memory studies ontwikkeld zijn. Dit snel
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gegroeide onderzoeksveld gaat in de breedste zin van het woord na hoe de
menselijke omgang met herinnering werkt en hoe de complexe verbinding tussen
de verbeelding van het verleden en processen van toe-eigening en identiteitsvorming
tot stand komt. De memory studies richten zich vooral op de rol van de herinnering
in de moderne tijd (vanaf 1800), die gekenmerkt wordt door de opkomst van
natiestaten, massamedia en industrialisatie. Volgens sommigen zou de omgang
met het verleden door de moderne ontwikkelingen, met name ingeluid door de
Franse Revolutie, dusdanig ingrijpend veranderd zijn dat hedendaagse theorieën
20
nauwelijks of slechts in beperkte mate bruikbaar zijn voor eerder periodes. Recent
onderzoek van Judith Pollmann naar de herinneringscultuur rondom de Tachtigjarige
Oorlog in de periode 1560-1700 laat echter zien dat moderne inzichten ook relevant
zijn voor vroegmoderne herinneringspraktijken en dat de vroegmoderne tijd getuigt
van een rijke en gevarieerde herinneringscultuur, variërend van persoonlijke
familieherinneringen tot publieke herinneringen. Andersom zijn vormen van
herinnering die als typisch pre-modern werden beschouwd (zoals prefiguratie en
21
anachronisme) nog altijd alomtegenwoordig in de huidige samenleving.
Groepsbelangen kunnen een gemeenschapsgevoel bevorderen
Met name twee inzichten uit het veld van de memory studies achten wij voor dit
themanummer van belang. In de eerste plaats worden herinneringen per definitie
gestuurd vanuit een eigentijds perspectief; ze ondergaan daardoor steeds allerlei
22
aanpassingen en transformaties. Herinneren is dus geen statisch verschijnsel,
maar veranderlijk en dynamisch. De invloeden van de eigen tijd zijn niet alleen
bepalend voor wat er wel en niet herinnerd wordt, maar ook voor de wijze waarop
de herinnering vorm krijgt. Ook de keuze van het medium is immers tijdsafhankelijk
en van invloed op de weergave van het verleden. Deze voortdurende ‘herschrijvingen’
23
van het verleden kunnen zowel bewust als onbewust plaatsvinden.
In de tweede plaats gaat het bij herinneren altijd om een persoonsgebonden
activiteit, want ‘er is geen herinnering buiten de persoon om’, zoals Frijhoff bondig
24
stelt. Door persoonlijke en tekstuele overdracht kunnen herinneringen echter wel
bredere gemeenschappen gaan toebehoren, waardoor een gedeelde of ‘collectieve’
25
herinnering aan het verleden ontstaat. Dergelijke ‘collectieve’ herinneringen spelen
een belangrijke rol bij identificatieprocessen en identiteitsvorming. Ze worden immers
toegeëigend door individuen en groepen, die er een deel van hun identiteit aan
ontlenen. Groepsbelangen kunnen een gemeenschapsgevoel bevorderen, maar ze
vormen ook een potentiële bron van conflicten: herinneringen worden maar al te
vaak ingezet om bepaalde politieke en religieuze geschillen uit te vechten. Dat geldt
evenzeer voor de moderne als de vroegmoderne tijd: ook toen werd de herinnering
aan het verleden gemanipuleerd en gekneed naar de eigen ideologische behoeften
26
en fungeerde zij als een middel om de ene groep van de andere te onderscheiden.
Deze onlosmakelijke verbondenheid tussen collectieve herinnering,
gemeenschapsgevoel en identiteitsvorming vertaalt zich ook in een nauwe relatie
tussen collectieve herinneringscultuur en natievorming. Het is alom bekend dat de
vorming van collectieve herinneringsculturen een sleutelrol hebben gespeeld in het
proces van natievorming in de negentiende eeuw: de ‘invention of tradition’, ofwel
het creëren van een gedeeld historisch besef door middel van rituelen, verhalen en
mythes, vormde een van de fundamenten waarop het (culturele) nationalisme
27
gestoeld was. Veel van deze gemeenschappelijke verhalen circuleerden echter
al in de eeuwen
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daarvoor en dat roept de vraag op hoe de vroegmoderne herinneringscultuur zich
tot deze latere processen van natievorming verhoudt. In hoeverre was er al eerder
sprake was van zoiets als een bovengewestelijke of nationale herinneringscultuur?
Zijn bepaalde aspecten van het negentiende-eeuwse culturele nationalisme terug
te voeren op vroegmoderne ontwikkelingen, en zo ja, welke?
Dergelijke vragen staan centraal in het recent aan de Radboud Universiteit
Nijmegen gestarte onderzoeksproject ‘Proud to be Dutch’ over de rol van oorlog en
propaganda in de vorming van een vroegmoderne Nederlandse identiteit
(1648-1815). Belangrijke veldslagen en vredessluitingen vormen daarbij het ijkpunt,
omdat juist die momenten een belangrijke rol spelen in de vaderlandse (literaire)
28
geschiedschrijving. In het onderzoek wordt uitgegaan van de gedachte dat
begrippen als ‘natie’, ‘vaderland’ of ‘Nederlands zelfbeeld’ weliswaar met uiterste
behoedzaamheid gehanteerd moeten worden, maar dat het desalniettemin zinvol
kan zijn om de vroegmoderne ontwikkelingen in kaart te brengen die hebben
bijgedragen aan het creëren van een ‘vaderlands’ zelfbesef en zo de fundamenten
29
voor het latere nationalisme mede hebben gelegd. In de literatuur van de
zeventiende en achttiende eeuw wemelde het niet alleen van de
eendrachtsbevorderende metaforen, ook bieden literaire teksten vaak inzicht in
vroege breuk- en scheidslijnen in de culturele natievorming - reden waarom speciale
30
aandacht wordt besteed aan de rol van de letteren dit proces.
Belangrijke veldslagen en vredessluitingen vormen daarbij het ijkpunt
Als we voor een laatste keer terugkeren bij het eerste citaat van Hooft, dan zien we
dat het onthouden van ‘geschiedenissen’ direct wordt gekoppeld aan ‘'s Lands
behoudenis’. Historische verhalen vormen als het ware een reservoir van exempla
dat een gemeenschap kan behoeden voor rampen. Hooft benadrukt daarmee het
belang van een gedeeld historisch bewustzijn binnen een samenleving en hij maakt
het voortbestaan van het land afhankelijk van het onthouden van historische verhalen.
We zouden zijn verzameling van historische heldendaden vanuit het perspectief
van de memory studies dan ook kunnen beschouwen als een verhaal over de wijze
waarop de Republiek als politiek, sociaal, religieus en cultureel construct in de
zeventiende eeuw een eigen verleden kreeg toebedeeld. In het geval van Hooft als
- Barthesiaans uitgedrukt - de Nederlandse ‘agent of myth’ bij uitstek, gaat het daarbij
natuurlijk ook om de vraag hoe het verleden politiek-cultureel werd ingevuld en ten
dienste kwam te staan van een politiek-historisch opvoedingsideaal gericht op het
kweken van ‘lief-hebbers des vaaderlands’.

Geschiedschrijving, vaderland en ideologie
Het is kenmerkend voor het vroege patriottisme van de zeventiende eeuw dat zowel
over het ‘hoe’ als over het ‘wat’ van de vaderlandse geschiedschrijving (en het
31
vaderland zelf) nog weinig eenduidigheid bestond. Zolang het vaderland nog geen
duidelijk afgebakend begrip was, was het verleden van belang om het ideologisch
verder kleur te kunnen geven. Dit gold bij uitstek voor een relatief jong
politiek-cultureel construct als de Republiek, die politiek, religieus en cultureel in
hoge mate gefragmenteerd was, maar naar buiten toe wel degelijk als eenheid
gepresenteerd diende te worden. Anderzijds laat juist het vaderlandsdiscours van
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hebben op dorpen, steden, regio's, gewesten, de federatie als geheel, maar even
goed op een religieuze gemeenschap of zelfs op het ideaal van wereldburgerschap
32
(het vaderland is overal). Door de politieke verdeeldheid van de Republiek
bestonden er bovendien vele verschillende opvattingen over de vraag hoe het
vaderlands verleden in de politieke praktijk betekenis kon krijgen. Politieke fracties
van staats- en prinsgezinden hadden vaak een compleet verschillende blik op het
vaderlands verleden en maakten verschillende keuzes uit de historische exempla
die van belang waren als richtsnoeren voor het gedrag van goede vaderlanders.
Omdat processen van religieuze, politieke en culturele identiteitsvorming in de
Republiek door elkaar liepen en elkaar deels overlapten, is het vaak moeilijk om de
verschillende interpretaties van ‘vaderland’ en ‘vaderlands verleden’ uit elkaar te
houden en duidelijke scheidslijnen te trekken. In de gehele zeventiende en achttiende
eeuw werd de Republiek gekenmerkt door politieke spanningen. Dit leverde vele
conflicten op waarin de toe-eigening van het vaderlandse verleden een belangrijke
rol speelde. Daarnaast hadden zittende regenten er belang bij om een beeld van
eenheid te koesteren en naar historische voorbeelden te zoeken die de vaderlandse
eenheid juist bevestigden. Dit proces van toe-eigening van een gemeenschappelijk
verleden kan daarom niet los gezien worden van ideologische belangen,
partijpolitieke twisten en zowel de uniërende als juist polariserende oogmerken die
daarbij een rol konden spelen. Hoewel de bevrijdingsmythe in bijna in alle gevallen
een rol speelt, is het bijzonder lastig om de gemeenschappelijkheden tussen de
verschillende vaderlandsdiscoursen te beschrijven. Zelfs waar oppervlakkig gezien
van dezelfde beelden gebruik wordt gemaakt, lijkt het verleden eerder een dekmantel
voor vaak conflicterende opvattingen over hoe dat vaderland precies gestalte zou
moeten krijgen, dan dat het groepen verbindt en samenbrengt.
Behalve de eerdergenoemde wisselwerking tussen literaire conventies en
geschiedschrijving zal in dit themanummer ook deze ideologische bepaaldheid van
de (literaire) geschiedschrijving in de vroegmoderne tijd aan de orde komen. Waarom
kozen auteurs voor een bepaalde (variant van) ‘vaderlandse’ stof en in dienst van
welke ideologie stond hun werk? Hoe schemeren eigentijdse politieke, religieuze
of morele intenties door in de verbeelding van of herinnering aan het verleden?
Deze vragen impliceren dat auteurs niet alleen gedreven werden door historische
motieven, maar dat ze er ook naar streefden om de afstand tot het verleden te
verkleinen: de herinnering aan het verleden werd zo dicht mogelijk bij de lezer
gebracht, opdat deze de beschreven situatie op zichzelf kon betrekken en een vorm
van betrokkenheid ervoer. Ook de rol van de verteller en de gehanteerde
schrijftechnieken worden vanuit dat perspectief interessant. Welke mechanismen
zijn er aan het werk die de historische afstand tot en de betrokkenheid van de lezer
bepalen? Hoe krijgen bepaalde intenties vorm en met behulp van welke technieken,
stijlmiddelen en conventies?
De moderne narratief-linguïstische benadering van de geschiedschrijving kent
opvallende parallellen met vroegmoderne opvattingen over de verwantschap tussen
literatuur en geschiedschrijving, zoals we in deze inleiding hebben gezien. Het is
precies die verwantschap die in de verschillende bijdragen aan deze bundel centraal
staat, waarbij geschiedschrijving als een literair én verhalend procedé zal worden
bestudeerd. Het zal duidelijk zijn dat de vermeende scheidslijn tussen literatuur en
geschiedschrijving kritisch belicht zal worden, waarbij steeds de vraag is hoe auteurs
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het verleden beschrijven en welke literaire maar ook politiek-ideologische opvattingen
in dat proces een rol spelen.
Dit themanummer opent met een meer theoretiserende beschouwing, waarin de
grenzen tussen historiografie en literatuur vanuit een narratologisch perspectief
worden geproblematiseerd. Daarna volgen vier case-studies, die in chronologische
volgorde zijn geplaatst en respectievelijk gaan over werk van Joost van den Vondel,
Jan Pieter van Male, Rhijnvis Feith & Willem Bilderdijk en Adriaan Loosjes. Deze
bijdragen maken elk op een andere manier inzichtelijk hoezeer de representatie
van het verleden door eigentijdse morele, religieuze en politieke preoccupaties werd
bepaald.
In de openingsbijdrage van Sarah Pardon en Jürgen Pieters wordt de vraag
gesteld hoe ‘historische afstand’ tot stand komt. Met behulp van een narratologische
analyse, die geïnspireerd is op het werk van de Canadese historicus Mark Salber
Philips, laten zij zien welke effecten de rol van de verteller en de focalisatie hebben
op de afstand die de lezer ervaart tot het verleden. Zij maken daarbij geen principieel
onderscheid tussen fictionele en niet-fictionele teksten, maar kiezen hun voorbeelden
bewust uit beide categorieën. Deze aanpak leidt tot enkele opmerkelijke bevindingen.
Zo weet de verslaggever uit een achttiende-eeuws krantenartikel de lezer het dichtste
bij de positie van een waarnemend tijdgenoot te brengen, terwijl de rol van de
verteller in enkele memoires en een sprookje tot meer afstand leidt.
Pardon en Pieters komen in hun bijdrage enerzijds tot de constatering dat een
narratologische analyse even relevant is voor teksten met liweraire pretenties als
voor teksten die doorgaans niet meteen tot het domein van de literatuur worden
gerekend. Anderzijds laten zij zien dat het persoonlijke en actuele perspectief waarin
de herinnering geplaatst wordt, van groot belang is voor het succesvol overbruggen
van een historische afstand. Zoals Pardon en Pieters ten aanzien van de memoires
van Chateaubriand opmerken, speelt de vertelinstantie hierbij een belangrijke rol
en wordt de lezer niet zo zeer geconfronteerd met een historisch momentum, maar
met het moment van herinneren aan de gebeurtenis door de verteller. De persoonlijke
kleuring (hier middels melancholie) die het verhaal hierdoor op het moment van
vertellen krijgt, is van belang om de lezer bij de historische gebeurtenis te betrekken
en het ‘heden’ van de gepresenteerde herinnering en het ‘heden’ van de lezer met
elkaar te verbinden.
In de bijdrage van Olga van Marion staat de verbeelding van het (religieuze)
verleden in twee uiteenlopende genres centraal, namelijk de preek en het drama.
Ze vergelijkt Vondels uitbeelding van de martelares Ursula in Maeghden (1639) met
de wijze waarop ze in de preken van een tijdgenoot figureerde. De herinnering aan
de martelares krijgt bij Vondel een geheel andere vorm en functie dan in de preken
van pastoor Marius. Die herinnering spitst zich steeds meer toe op een heroïsche
verbeelding van haar martelaarschap. Van Marion beschrijft hoe die mythevorming
samenhangt met de verwachtingen van het Schouwburgpubliek en laat daarmee
zien hoezeer genre en doelgroep van invloed waren op de verbeelding van het
religieuze verleden in de zeventiende eeuw.
Ook Johan Oosterman laat zien dat persoonlijke keuzen en voorkeuren van een
auteur een belangrijke rol spelen in de wijze waarop persoonlijke herinneringen op
schrift worden gesteld en deel gaan uitmaken van een collectieve herinneringscultuur.
In zijn bijdrage neemt Oosterman enkele vroeg-achttiende-eeuwse handschriften
van de Brugse pastoor Jan Pieter van Male (1681-1735) onder de loep die men in
eerste instantie geneigd zou zijn tot het historiografische genre te rekenen. Ooster-
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man betoogt echter dat het kunstmatig en onwenselijk zou zijn een onderscheid
tussen de geschiedschrijver en de literator Van Marle te trekken. Zijn oeuvre bevindt
zich namelijk op een grensvlak en hoewel hij maar een kleine speler op het veld
was, verschaft het interessante inzichten in zijn werkwijze en profilering als historicus
én letterkundige. In de voorwoorden bij zijn Praelthoneel en Naukeurighe
Beschrijvinghe vande Oude ende hedendaeghsche ghestaethede Vande Edelen
Ende Vermaerde stadt Brugghe in Vlaenderen profileert hij zich als een zelfbewuste,
kritische en betrokken geschiedschrijver die veel aandacht heeft voor de
literatuurhistorie van zijn ‘patria’, ofwel Vlaanderen en Brugge. Het persoonlijke
perspectief van Van Male wordt op die manier verbonden met het door hem
waargenomen belang om bepaalde historische gebeurtenissen in de collectieve
herinneringscultuur van een stad en een regio onder te willen brengen.
Werkwijze en profilering als historicus én letterkundige
De bijdragen van Christoph Madelein en Lotte Jensen zijn te situeren aan het einde
van de achttiende eeuw, wanneer de strijd tussen patriotten en Orangisten in alle
hevigheid is opgelaaid. Madelein toont met behulp van een begripshistorische
analyse aan dat de term ‘patriot’ in het jaar 1785 op heel verschillende manieren
kon worden ingevuld. De wijze waarop Bilderdijk en Feith, die in politiek opzicht
diametraal tegenover elkaar stonden, dit begrip hanteerden, maakt duidelijk dat zich
een breuk met het verleden aan het voltrekken was. De begripshistorische analyse
brengt dus niet zozeer continuïteiten in het denken tussen verleden en heden in
beeld, maar ze maakt vooral duidelijk waar breuklijnen liepen. Ook laat Madelein
zien dat de problematische relatie tussen heden en verleden niet alleen van invloed
is geweest op het gebruik en de betekenis van bepaalde begrippen, maar ook op
de groepen die achter die begrippen schuilen (bijv. ‘patriotten’) en de wijze waarop
die zich tot een bepaald verleden verhouden. Begripsvorming, herinnering en
groepsidentiteit zijn hier dus nauw met elkaar verbonden.
Jensen richt zich op de beeldvorming van Michiel de Ruyter in twee
vaderlands-historische epen van Adriaan Loosjes, respectievelijk M.A. de Ruyter
uit 1784 en De laatste zeetogt van admiraal De Ruiter uit 1812. De wijze waarop
vaderlandse helden in een samenleving worden verbeeld, kan inzicht verschaffen
in de werking van collectieve herinneringsculturen en processen van natievorming:
helden dienden de aard van een natie te symboliseren en kregen in de achttiende
en negentiende eeuw tal van exemplarische eigenschappen toebedeeld. Met name
in tijden van politieke crisis schoven auteurs bepaalde boegbeelden naar voren om
als houvast en richtsnoer te dienen. In dit proces van toe-eigening werden helden
gemodelleerd naar de behoeften van zowel de auteur als de groep(en) die hij wenste
33
te vertegenwoordigen. Individuele preoccupaties en groepsbelangen konden echter
op een gespannen voet met elkaar staan, terwijl ook de verschillende groepen die
een auteur representeerde onderling conflicterende belangen konden hebben.
Jensen pleit daarom voor een historiserende en contextualiserende benadering
van het bronnenmateriaal, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de
zogenaamde ‘zegsmansgebondenheid’. Dat wil zeggen dat uitingen van het
collectieve bewustzijn altijd moeten worden bestudeerd in relatie tot de herkomst
van de bronnen. Loosjes' eigen politieke en religieuze achtergrond blijkt bijvoorbeeld
in belangrijke mate bepalend te zijn geweest voor zijn weergave van het vaderlandse
verleden. Een term als ‘collectieve herinneringscultuur’ moet dan ook met de nodige
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voorzichtigheid gehanteerd worden. Zegslieden zijn weliswaar representatief voor
een bepaalde herinneringscultuur, maar ze kunnen tegelijkertijd een eigen geluid
laten horen. Dat levert een zeker spanningsveld op tussen collectiviteit en
‘zegsmansgebondenheid’. De onderzoeker van representaties van een bepaald
verleden dient, met andere woorden, ook oog te hebben voor de afwijkingen binnen
bepaalde groepen of de eigenaardigheden van bepaalde individuen. Daar komt nog
eens bij dat een (literaire) tekst ook het resultaat is van een creatief proces. De
verbeelding - die in het geval van Loosjes binnen het raamwerk van een epische
vertelling gestalte krijgt - schept dan ook per definitie ruimte voor particuliere
34
verschillen.
Met deze laatste bevinding zijn we terug bij de constatering dat vrijwel iedere
vorm van geschiedschrijving - of die nu primair tot het domein van de historiografie
of de literatuur wordt gerekend - narratief van aard is en dat die narrativiteit
onvermijdelijk is, niet in de laatste plaats omdat auteurs ‘de geschiedenis’ ook als
een aansprekend verhaal aan het publiek willen presenteren. Zowel voor de
geschiedschrijver als de literaat die zich op het verleden concentreert, komt het er
steeds weer op aan de lezer tot ‘herleezen van geschiedenissen aan te lokken’ en
het verleden dus (op)nieuw te vertellen. Dat dit geen onschuldig proces is, laten de
verschillende bijdragen in deze bundel duidelijk zien. Elke ‘historieschrijver’ maakt
voortdurend keuzes over hoe hij welk verleden aan de lezer presenteert. De
vroegmoderne geschiedschrijving was nog sterk verbonden met literaire
schrijfprocédés en anders dan in de moderne tijd werd die verbondenheid lang niet
altijd als een probleem beschouwd. Ook de ideologische gebondenheid van
historische teksten aan bepaalde politieke en religieuze opvattingen werd door
auteurs veelal niet onder stoelen of banken geschoven.
Met dit themanummer hopen we duidelijk te maken hoe recente inzichten onze
blik op de vroegmoderne praktijk kunnen verscherpen. Omgekeerd kan de
hedendaagse theorievorming wellicht profiteren van de openheid van vroegmoderne
auteurs ten aanzien van de verwevenheid van literatuur, geschiedschrijving en de
ideologische belangen die daarmee veelal gemoeid zijn.
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Het verleden dichterbij brengen
Literatuur als bron van historische kennis?
Sarah Pardon & Jürgen Pieters (Universiteit Gent)
Abstract
During the last three decades, the question as to what extent
historiography makes use of literary techniques and conventions has
given serious food for thought. However, this article will try to invert that
question: can literature also be a valuable means of acquiring historical
knowledge? It is often assumed that a literary text can readily provide
access to an ‘experience’ of the past. We want to ask how this works and
whether the textual mechanisms that underlie this experience function
differently in so-called non-literary texts. In our attempt at answering these
questions, we bring together a variety of texts: a newspaper article, two
memoirs, a historiographical work and a fairy tale - all of which cover a
particular episode of the French Revolution. This entails moving away
from traditional distinctions between these texts as literary versus
non-literary or fictional versus non-fictional and instead analysing how
each of them makes use of narratological effects, such as focalization
strategies and narrative voices, in order to reconstruct the past.
Accordingly, this article seeks to demonstrate that these texts'
engagements with the past, regardless of their form and associated
expectations, consist of a complicated dialectics between distantiation
and proximity. The theoretical inspiration behind this approach is historian
Mark Salber Phillips' recent work on textual constructions of historical
distance. In presenting this article, we aim to elaborate on Phillips' work
by bringing literature into the methodological field that his work on
conventional historiography has opened.
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Geschiedschrijving en literatuur zijn zoals bekend in oorsprong nauw aan mekaar
verwant. Zoals verschillende kenners van de Griekse Oudheid beklemtonen, is de
1
geschiedschrijving ontstaan uit de literatuur: zonder Homeros geen Herodotos. In
de geschiedenis van de westerse literatuuropvattingen heeft die nauwe band een
aanzienlijke rol gespeeld, al was het maar omdat hij aan de oorsprong blijkt te liggen
van de overtuiging dat juist literaire teksten een grote historische kracht bezitten.
Literatoren doen aan geschiedschrijving, en zelfs beter dan gewone historici, zo
klinkt het van Aristoteles over Sir Philip Sidney tot Walter Scott. Met de komst van
de moderniteit zijn evenwel gaandeweg vooral de verschillen beklemtoond tussen
de twee kennisdomeinen waarvoor de geschiedschrijving en de literatuur in de loop
der eeuwen zijn gaan staan. Onder invloed van de toenemende
verwetenschappelijking van de historische praktijk in de loop van de achttiende en
de negentiende eeuw zagen we de twee discoursen elk steeds meer hun eigen
richting uitgaan. Gedurende de jongste drie decennia hebben invloedrijke denkers
zoals Hayden White, Frank Ankersmit en Paul Ricoeur de banden tussen de literatuur
en de geschiedschrijving opnieuw wat steviger aangehaald, onder meer door te
wijzen op het poëtische aspect van historische representaties en op de mate waarin
historici in hun constructie van het verleden gebruik maken van technieken en
strategieën die ook in de literatuur voorkomen. Deze reflecties over de affiniteit
tussen geschiedschrijving en literatuur hebben in de eerste plaats tot een
epistemologisch debat over de status van de geschiedschrijving geleid. De gedachte
dat historici net als literatoren een werkelijkheid in woorden produceerden, bracht
vooral een discussie op gang over de verhouding tussen feitelijke en fictionele
vormen van vertellen. De visies op deze verhouding strekken zich uit over een
spectrum met aan het ene einde een poging om alle contouren tussen geschiedenis
en literatuur te laten vervagen, zoals de suggestie van Hayden White om
geschiedschrijving samen met onder de literatuur onder de brede vlag van de noemer
2
‘verbale structuren’ te laten varen. Aan het andere eind van het spectrum vinden
we pogingen om de twee domeinen als absoluut afzonderlijke entiteiten af te
3
bakenen, zoals het geval is in Lubomir Doležels possible worlds theory.
Dat de geschiedschrijving gebruik maakt van literaire conventies heeft duidelijk
stof tot nadenken gegeven. Alleen al de talrijke reacties op het werk van Hayden
4
White, van voorstanders zowel als critici, wijzen daarop. Omgekeerd heeft de vraag
of en hoe literaire teksten kunnen gelden als bronnen van historische kennis en/of
ervaring tot nog toe weinig aandacht gekregen. In deze bijdrage richten wij onze
aandacht precies op deze kwestie, en meer bepaald op de vraag hoe literaire teksten
uit het verleden ons behulpzaam kunnen zijn bij de ervaring van dat verleden. Op
welke manier brengen zij ons dichter bij het verleden of, omgekeerd, brengen zij
dat verleden dichter bij ons? Wat is de waarde van literaire teksten als specifieke
(i.e. literaire) historische bron? Wat zijn de argumenten die worden gehanteerd om
literaire bronnen te (dis)kwalificeren als producenten van historisch inzicht? Over
welke vorm(en) van kennis hebben we het precies wanneer we zeggen dat romans,
gedichten en toneelstukken of films ons helpen bij het beter begrijpen van een
specifiek historisch moment? Vanzelfsprekend zijn deze vragen te omvattend om
in het beperkte kader van een artikel te kunnen worden behandeld. Deze bijdrage
moet dan ook worden gelezen als onderdeel van een bredere reflectie, gerelateerd
aan een onderzoeksproject dat de eerste auteur van deze bijdrage thans uitvoert
aan de Universiteit Gent.
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Concreet behandelt het project de representatie van de Franse Revolutie in Engelse
en Nederlandse teksten die dateren van het einde van de achttiende eeuw. Het
corpus omvat een brede selectie aan teksten (gaande van reisromans en
toneelstukken tot pamfletten en tijdschrift- en krantenartikelen) waarin eenzelfde
historische (zij het vanuit het perspectief van de productie van deze teksten relatief
recente) gebeurtenis wordt voorgesteld. De analyse van de verschillende teksten
staat in het teken van de vraag hoe ze de afstand mediëren tussen het verleden
waarover de teksten gaan en het heden waarin ze zijn geschreven en/of worden
gelezen, maar ook welk effect die mediëring heeft voor een hedendaags leespubliek
dat in de tijd verderaf staat van het verleden dat erin aan de orde is.
De analyse van de verschillende teksten
In het vervolg van deze bijdrage gaan we nog dieper in op het concept van de
historische afstand dat in dit onderzoeksproject centraal staat, maar eerst willen we
in algemene zin nog wat verder nadenken over de vraag waar precies het verschil
zit tussen het lezen over een historische gebeurtenis in een literaire tekst (in
historische fictie) en het lezen over diezelfde gebeurtenis in een niet-fictionele tekst,
een tekst die we in de common-sense logica geneigd zijn ‘historisch’ te noemen alsof literaire teksten niet met evenveel reden historisch kunnen worden genoemd.
Vaak gaat men ervan uit dat het verschil evident is, en men wijst daarbij doorgaans
op een van drie redenen. Een literaire tekst zal in verhouding tot een niet-literaire
veelvuldiger en anders gebruik maken van poëtisch of typisch literair taalgebruik.
Hij zal, anders gezegd, meer getuigen van wat Roman Jakobson omschreef als de
5
poëtische functie, die in gradueel opzicht zo kenmerkend is voor literatuur. Een
tweede veronderstelling zou kunnen zijn dat men ervan uitgaat dat een literaire tekst
zich primair concentreert op het menselijke aspect van het historische gebeuren,
op de individuele ervaringswereld van historische actoren, terwijl bij de historicus
die ervaringen ondergeschikt zijn aan de productie van inzicht in het grotere verloop
6
van de geschiedschrijving. De historicus zal zich meer dan de literator toespitsen
op hoe de anonieme machine van de tijd op gang komt en het verleden zich voltrekt.
Een derde veronderstelling zou kunnen zijn dat literatuur in de eerste plaats fictioneel
is, terwijl geschiedschrijving die karakterisering enkel als een stigma kan verdragen.
7
Literatuur kan en moet verzonnen zijn, geschiedschrijving mag dat allerminst.
Hoe waardevol deze drie redeneringen ook zijn, elk ervan lijkt te steunen op een
voorafgaande logica van contrast. Ze liggen immers in het verlengde van de a priori
(en dus weinig historisch gedifferentieerde) classificatie van geschiedenis als een
wetenschappelijke bezigheid en literatuur als iets wat tot de wereld van de kunsten
behoort. Het perspectief dat we in deze bijdrage willen innemen is een ander. We
gaan niet uit van een a-priori onderscheid tussen literaire en niet-literaire vormen
van historische representatie, maar veronderstellen dat de verschillende teksten
die we in ons onderzoek kunnen betrekken alle een vorm van historische arbeid
verrichten, ongeacht het genre waartoe deze teksten behoren. Of het nu gaat om
historisch drama, een dagboek, een krantenartikel, een historische roman, een
pamflet, een historische studie of een gedicht, elk van deze teksten representeert
(een aspect van) het verleden en doet op die manier aan geschiedschrijving. Wat
ons interesseert, is niet het voorafgaande verschil tussen deze teksten in de vorm
van de dichotomie literair/niet-literair, maar de vraag met welke middelen
(gelijklopende en verschillende) elk van deze teksten het verleden aan de orde stelt.
Onder historische
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arbeid verstaan we een verzameling van tekstuele strategieën en mechanismen
die er enerzijds voor zorgen dat er een afstand gecreëerd wordt tussen heden en
8
verleden en anderzijds dat die afstand in de tekst gemedieerd wordt. Wij willen het
precies hebben over de mechanismen die in een tekst aan het werk zijn om
historische afstand tot en betrokkenheid van de lezer te bewerkstelligen. Onze
vraagstelling ligt expliciet in het verlengde van het werk dat de Canadese historicus
Mark Salber Phillips de voorbije jaren heeft gedaan rond het concept ‘historical
9
distance’. Phillips heeft er in verschillende publicaties op gewezen dat ‘historische
afstand’ niet simpelweg slaat op de eenvoudigweg vast te stellen temporele afstand
die bestaat tussen de gebeurtenis en diens representatie. Het is een dynamisch
retorisch effect dat we binnen de tekst kunnen bestuderen en interpreteren op grond
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van een viertal assen. We kunnen ons de vraag stellen welke tekstuele vormen
worden ingezet om kwesties van afstand te ensceneren, we kunnen ons de vraag
stellen welke affectieve responsen de constructie van afstand bij de lezer beoogt,
we kunnen ons de vraag stellen welke cognitieve effecten de constructie van afstand
bij de (geïntendeerde) lezer teweeg moet brengen en we kunnen ons ten slotte de
vraag stellen op welke manier de constructie van afstand een welbepaalde
historiografische of andere ideologie ondersteunt (afstand in de romantische
historiografie is anders dan in de historiografie van de Verlichting). Volgens Phillips
zal de historische belevenis van de lezer bepaald worden door de interactie tussen
deze verschillende (formele, affectieve, cognitieve en ideologische) aspecten van
de historische afstand die de tekst ensceneert en medieert.
Hoewel Phillips zich in zijn eigen werk voornamelijk concentreert op
historiografische teksten in de enge zin van het woord, heeft hij er ook op gewezen
dat de notie van historische afstand evenzeer bestudeerd kan worden in films,
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memoires en literaire teksten. Wij willen de bespreking van historische afstand
betrekken op een divers aantal soorten teksten. We zullen ons in wat volgt vooral
bezighouden met de eerste van de vier assen waarover Phillips het heeft en ons in
de analyse van een aantal voorbeeldfragmenten concentreren op de formele
bouwstenen die worden gebruikt voor het creëren van een historische werkelijkheid.
We zullen daarbij vooral aandacht besteden aan de manier waarop en de mate
waarin die bouwstenen ‘afstand’ en ‘betrokkenheid’ creëren en bemiddelen en we
willen vooral duidelijk maken dat die twee effecten in teksten op een flexibele,
dialectische manier op elkaar betrokken zijn - teksten zijn niet ‘afstandelijk’ of
‘betrokken’, ze zijn het telkens allebei, in een specifieke verhoudingslogica. Om dat
duidelijk te maken zullen we ons vooral richten op vertel- en focalisatiekwesties,
omdat juist het samenspel van die twee de tekstuele ‘elasticiteit’ van effecten van
afstand en betrokkenheid aangeeft. De tekstuele organisatie van vertel- en
focalisatieprocessen speelt zoals bekend een grote rol in het beïnvloeden van de
12
betrokkenheid (‘afstand’) van de lezer bij het vertelde gebeuren. Wij richten ons
hierbij specifiek op de vraag hoe het type verteller en de manier waarop hij toegang
verleent tot het verhaal de betrokkenheid van de lezer met het verleden mogelijk
maakt en stuurt. In de volgende selectie van fragmenten, bestaande uit een
krantenartikel uit London Times (‘Execution of Louis XVI’ (1793)), een geschiedkundig
werk (The French Revolution van Thomas Carlyle (1837)), twee soorten memoires
(Madame Campan (1823) en Chateaubriand (1848)) tot het sprookje ‘Koning
Welgeboren’ (Belle van Zuylen (1788)), willen we nagaan hoe de manier waarop
een gebeurtenis wordt verteld en gefocaliseerd, bijdraagt tot een specifieke belevenis
van het verleden. In deze teksten staat steeds een bepaalde episode
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uit het leven van Lodewijk XVI en Marie-Antoinette centraal gaande van het hofleven
aan de vooravond van de Franse Revolutie tot de vlucht van het koningspaar naar
Varennes en de uiteindelijke executie van Lodewijk XVI. Elke tekst behoort telkens
tot een eigen traditie waaraan bepaalde verwachtingen met betrekking tot afstand
en betrokkenheid zijn gekoppeld: memoires lijken bijvoorbeeld een zekere nabijheid
met het verleden te beloven terwijl we van een krantenartikel zouden verwachten
dat het van een zekere afstandelijkheid zal getuigen. Door te peilen naar dit
specifieke onderdeel van de Appellstruktur van deze teksten, willen wij aangeven
dat die belevenis mee bepaald wordt door een heel gamma aan mogelijke posities
tussen afstandelijk en betrokkenheid in, die geïmpliceerd zijn in de vertelsituatie
van de teksten in kwestie. Doel van onze (noodzakelijkerwijze) korte analyses is
om aan te tonen dat er geen voorafgaande koppelingen kunnen worden gemaakt
tussen specifieke genres en daarmee samenhangende gradaties van afstand.
Memoires, om datzelfde voorbeeld te geven, zijn niet per definitie minder ‘afstandelijk’
dan teksten die worden verteld door een onpersoonlijke verteller. Ook willen we
duidelijk maken dat categorieën van vertelsituaties geen automatische, vastliggende
effecten van afstandelijkheid en betrokkenheid impliceren: een heterodiëgetische
verteller die buiten het verhaal bestaat, is niet per definitie afstandelijker dan een
homodiëgetische verteller die tot de wereld van het verhaal behoort.

Afstand en betrokkenheid in de praktijk
Beginnen doen we met een fragment dat onze premisse illustreert dat we in ons
onderzoek naar de tekstuele sturing van de historische ervaring niet willen uitgaan
van een voorafgaand onderscheid tussen fictionele en niet-fictionele teksten. Het
fragment leest op het eerste gezicht als een passage uit een historische roman,
maar is afkomstig uit een Engels krantenartikel, ontleend aan de London Times van
25 januari 1793, waarin het gaat over de executie van Louis XVI.
The greatest tranquillity prevailed in every street through which the
procession passed. About half past nine, the King arrived at the place of
execution, which was in the Place de Louis XV. between the pedestal
which formerly supported the statue of his grandfather, and the promenade
of the Elysian Fields. LOUIS mounted the scaffold with composure, and
that modest intrepidity peculiar to oppressed innocence, the trumpets
sounding and drums beating during the whole time. He made a sign of
wishing to harangue the multitude, when the drums ceased, and Louis
spoke these few words. I die innocent; I pardon my enemies; I only
sanctioned upon compulsion the Civil Constitution of the Clergy. He was
proceeding, but the beating of the drums drowned his voice. His
executioners then laid hold of him, and an instant after, his head was
13
separated from his body; this was about a quarter past ten o'clock.
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Het vermelden van de tijd en plaats van het gebeuren ligt in de verwachtingen van
wat een krantenartikel beoogt te doen: de lezer op een relatief neutrale manier
informeren over een reeks gebeurtenissen. Het is daarnaast interessant om te kijken
welke andere elementen naar voren worden gebracht om deze historische
gebeurtenis te representeren. De eerste zin van deze paragraaf geeft niet enkel
een schets van de omgeving, maar zet meteen de toon van een zekere ingehouden
afwachting. De stilte uit de straat spreekt de lezer aan om evenzeer met ingehouden
adem te wachten op wat er staat te gebeuren. Bij de beschrijving van de koning
gaat de reporter echter iets verder dan de eenvoudige waarneming. Hij stelt dat de
koning in zijn kalme houding de gemoedstoestand van onderdrukte onschuld
vertoont. Hij heeft het dus ook over de belevenis van de koning. Verderop in de
passage wordt de reporter iets voorzichtiger met het invullen van betekenis. Hij
neemt waar dat de koning kenbaar maakt dat hij de menigte wenst toe te spreken.
Met deze formulering maakt de reporter duidelijk dat hij de betekenis van een uiterlijk
teken aan het inschatten is, namelijk het signaal van de koning, en dus niet zozeer
dat hij de koning en zijn wensen aan het interpreteren is. Vergelijk het verschil met
een reporter die zegt: ‘De koning wenste de menigte toe te spreken.’ In dat geval
heb je te maken met een verteller die pretendeert te weten wat de koning wenst.
De paragraaf eindigt ten slotte met een tijdsindicatie van het gebeuren. Het geregeld
afwisselen tussen observatie en feitelijke informatie benadrukt dat we deze
historische gebeurtenis vanuit het perspectief van een waarnemend reporter lezen,
zij het een die zich in de plaats stelt van ‘iedereen’. Deze afwisseling vult ook echter
een affectieve functie in: de executie wordt meteen gevolgd door een droge verwijzing
naar de tijd. Hoe gedetailleerd de berichtgeving ook moge zijn, aangevuld met
aanwijzingen over de plaats en tijd van het gebeuren, we krijgen toch het gevoel
dat we niet geïnformeerd zijn. We kunnen aan de hand van dit verslag immers niet
vatten wat de historische implicaties zijn van het gebeuren noch kunnen we
achterhalen wat de gedachten moeten zijn geweest van de koning en zijn
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tijdsgenoten. Wat gepasseerd is, kan niet meer ongedaan worden gemaakt. Er
rest ons enkel nog vaststellingen te maken. De poging om net iets meer te
representeren dan de uiterlijke waarnemingen zorgt ervoor dat het verleden zich
presenteert als een vraag naar de lezer, waarin de dialectiek tussen betrokkenheid
en afstandelijkheid zich toont. Aan de ene kant zorgt de dramatische voorstelling
van de gebeurtenis ervoor dat we als lezer het waarnemende perspectief innemen
van de reporter die samen met ons naar de gebeurtenis staat te kijken, terwijl aan
de andere kant de bredere historische ramificaties ons duidelijk ontsnappen. Je
krijgt hier als lezer een vervreemdend effect: je krijgt alle informatie over het
gebeuren, maar je komt informatie tekort om de historische impact van de scène te
kunnen begrijpen.
Hij heeft het dus ook over de belevenis van de koning
Ons volgende citaat komt uit de memoires van Madame Campan, een van de
15
hofdames van Marie-Antoinette die de Franse Revolutie wist te overleven. In haar
memoires schenkt zij aandacht aan het dagelijks leven aan het koninklijk hof. Zij
brengt de vele ingewikkelde hofrituelen in beeld, evenals de gedragingen van
Marie-Antoinette en haar man Lodewijk XVI. Deze memoires worden dan ook
voornamelijk geëvalueerd op basis van hun waarde als historische bronmateriaal.
In het beste geval wordt Madame Campan geprezen voor haar oog voor historische
16
17
details. In het slechtste geval wordt haar werk afgedaan als geroddel. In het
volgende citaat
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lezen we een beschrijving van de regels van de etiquette bij het aankleden van de
koningin:
L'habillement de la princesse était un chef-d'oeuvre d'étiquette; tout y
était régié. La dame d'honneur et la dame d'atours, toutes deux, si elles
s'y trouvaient ensemble, aidées de la première femme et de deux femmes
ordinaires, faisaient le service principal; mais il y avait entre elles des
distinctions. La dame d'atours passait le jupon, présentait la robe. La
dame d'honneur versait l'eau pour laver les mains et passait la chemise.
Lorsqu'une princesse de la famille royale se trouvait à l'habillement la
dame d'honneur lui cédait cette dernière fonction, mais ne la cédait pas
directement aux princesses du sang; dans ce cas la dame d'honneur
remettait la chemise à la première femme, qui la présentait à la princesse
du sang. Chacune de ces dames observait scrupuleusement ces usages,
18
comme tenant à des droits.
We hebben in deze passage te maken met een homodiëgetische verteller: Madame
Campan behoort tot de wereld van het vertelde. Ze plaatst haar vertelstem niet op
de voorgrond, maar laat de beschrijvingen voor zich spreken. Haar blik registreert
19
de gewoontes van het hof zoals een neutrale camera. Hierdoor krijgt zij als verteller
ook weinig substantie: haar persoonlijkheid speelt nauwelijks een rol bij haar
representatie van het verleden. Technisch gesproken zouden we kunnen stellen
dat dit type verteller dankzij zijn onduidelijke omlijning uiterst geschikt is voor een
berichtgeving van een historisch gebeuren zoals dat het geval was in het vorige
fragment. We krijgen hier immers enkel de observaties van de verteller te zien, wat
een zeker effect van neutraliteit in de hand werkt. Het gaat hier echter om een heel
ander soort inhoud dan het krantenartikel. Deze passage biedt hoofdzakelijk een
beschrijving van de gewoontes uit een bepaald verleden waar wij als lezer geen
toegang (meer) toe hebben. Door ons een blik te gunnen in de privévertrekken van
de koningin, wekt de tekst het idee op dat wij als lezer de bevoorrechte positie van
Madame Campan als ooggetuige van een vergane periode kunnen delen. Dankzij
haar memoires kunnen we dit deel van het verleden moeiteloos betreden. De
historische afstand wordt in dit fragment evenwel niet overbrugd of bemiddeld via
specifieke aanspreekmomenten van de verteller naar de lezer, noch door de
weergave van persoonlijke reminiscenties van die verteller. De wereld van het
verleden wordt daarentegen opgeroepen via het vermelden van de bevoorrechte
handelingen van een paar enkelingen. De vermelding van deze ingewikkelde
procedures geven aan hoe moeilijk het moet zijn geweest voor Marie-Antoinette om
20
zich aan te passen aan dit nieuwe hof met zijn nauwgezette vorm van etiquette.
Het feit dat de verteller zeer betrokken was bij het verloop van het verhaal - zij hielp
nota bene mee aan de voorbereidingen van de vluchtpoging van het koninklijke
paar in 1791 - biedt hier alvast niet de garantie dat we ons meer zullen inleven in
het historisch moment. De relatief afstandelijke betrokkenheid met het verleden
wordt hier tot stand gebracht via de ‘narratieve generositeit’ van de verteller en niet
dankzij een afgelijnd en duidelijk aanwezige vertelstem.
Dit verschilt dan weer met de homodiëgetische verteller die we terugvinden in het
volgende fragment uit Les mémoires d'outre-tombe van Chateaubriand. Zijn memoi-
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res werden na zijn dood gepubliceerd, zoals hij wenste. Zij worden meestal getypeerd
21
als autobiografisch vanwege de persoonlijk vertelstem. Chateaubriand onderbreekt
geregeld zijn waarnemingen van het verleden met een melancholische overpeinzing
uit zijn latere leven. ‘One of the striking stylistic features’, zo stelt ook Eugene Stelzig,
‘is a consistent and ironic double consciousness of the remembered past and the
22
present shifting moment of writing.’ Chateaubriand beschrijft zichzelf dan ook
treffend als een ‘passant obscure’ en stelt daarbij dat ‘(...) je devais survivre à cette
pompe, je devais demeurer pour voir les bois de Trianon aussi déserts que ceux
23
dont je sortais alors.’ De volgende passage handelt over een ontmoeting tussen
Chateaubriand en Marie-Antoinette.
Le petit Dauphin marchait sous la protection de sa soeur, et M. Du Touchet
suivait son élève; il m'aperçut et me montra obligeamment à la reine. Elle
me fit, en me jetant un regard avec un sourire, ce salut gracieux qu'elle
m'avait déjà fait le jour de ma présentation. Je n'oublierai jamais ce regard
qui devait s'éteindre sitôt. Marie-Antoinette, en souriant, dessina si bien
la forme de sa bouche, que le souvenir de ce sourire (chose effroyable!)
me fit reconnaître la mâchoire de la fille des rois, quand on découvrit la
24
tête de l'infortunée dans les exhumations de 1815.
Het verleden wordt in deze passage volledig gemedieerd via de melancholische
persoonlijkheid van de verteller. Hij wisselt af tussen verschillende momenten van
tijd waarin hij zijn herinneringen en zijn bedenkingen plaatst. De ontmoeting met de
koningin speelt zich af in het jaar 1788, als het ware aan de vooravond van de
revolutie. Dit wordt gevolgd door de opmerking ‘Je n'oublierai jamais ce regard qui
devait s'éteindre sitôt’ waarmee hij een overpeinzing maakt over het tragische lot
van de koningin op een veel later moment in zijn leven. Vervolgens valt hij terug op
de glimlach uit het moment van de ontmoeting en gebruikt die om aan de hand
daarvan naar een ander moment uit het verleden te ‘reizen’ toen hij de opgravingen
van het stoffelijk overschot van de koningin bijwoonde, enige tijd na haar dood dus.
De verteller maakt met andere woorden in het bestel van een paar zinnen een aantal
overbruggingen in de tijd. Hij rijgt zijn herinneringen aan elkaar volgens het principe
van de associaties die hij maakt bij de glimlach van de koningin. De verteller bepaalt
hier in grote mate de melancholische toon van de terugblik door een zachte
herinnering te laten volgen op een lugubere. De mediëring van historische afstand
staat hier volledig in het teken van de gedeelde voorkennis van de verteller en de
lezer. We worden als lezer niet zozeer betrokken bij het moment van de ontmoeting
met de koningin, maar bij de herinnering van de verteller. Dat deel van het verleden
staat volledig in functie van de mijmeringen die Chateaubriand er aan geeft. We
worden niet ondergedompeld in de ervaringswereld van de koningin, maar verkeren
ons in de melancholische bui waarin Chateaubriand op dat moment terugkijkt. Net
zoals Chateaubriand weten wij wat haar te wachten staat. De flexibiliteit van de
‘afstand’ is hier het resultaat van het samengaan van de persoonlijke verteller die
Chateaubriand is met de verschuivingen in de focalisatie, van ervaringen die de
verteller op verschillende momenten heeft en had: in de tijd van de gebeurtenissen
waarover hij vertelt

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 17

86
(1788), naar de toekomst die in die gebeurtenissen al besloten lag (na 1789), naar
het moment van het vertellen.
Voorafgaand aan dit fragment geeft Carlyle ons een panoramisch zicht
We krijgen een nog heel ander spanningsveld tussen verteller en lezer in Thomas
25
Carlyles representatie van de vlucht naar Varennes van het koninklijke paar. Hier
zien we een heterodiëgetische verteller aan het werk die via formele strategieën de
lezer rechtstreeks aanspreekt om het verleden dichterbij te brengen. In tegenstelling
tot Chateaubriand en Madame Campan is hij geen deelgenoot aan of getuige
geweest van de gebeurtenissen waarover hij vertelt. Voorafgaand aan dit fragment
geeft Carlyle ons een panoramisch zicht op de heimelijke drukdoenerij die zich
afspeelt tijdens de voorbereidingen van de vlucht naar Varennes. Zo vermeldt hij
het knip- en naaiwerk dat wordt gedaan om Marie-Antoinette van nieuwe kledij te
voorzien, hij heeft het verder over de voorbereidingen van Bouillé te Montmédy, de
eindbestemming van de vlucht, en daarnaast vernoemt hij het veelvuldig verschijnen
van Graaf Fersen te Tuileries bij het koninklijke paar. In het midden van deze drukte
plaatst Carlyle de bevelhebber Gouvion. Hij heeft de opdracht gekregen het koninklijk
paar in de gaten te houden: ‘On the other side, poor Commandment Gouvion,
watching at the Tuileries, second in National Command, sees several things hard
to interpret.’ Gouvion is echter niet in staat om het kluwen van de geheime plannen
te ontwarren. Carlyle besluit: ‘Helpless Gouvion gazes with sincere glassy eyes into
it; stirs up his sentries to vigilence; walks restless to and fro; and hopes the best.’
Het duurt echter niet lang of Carlyle neemt de ‘glassy eyes’ over van Gouvion en
verscherpt ze tot de blik van de historicus.
On Monday night, the Twentieth of June 1791, about eleven o'clock, there
is many a hackney-coach, and glass-coach (carrosse de remise), still
rumbling, or at rest, on the streets of Paris. But of all Glass-coaches, we
recommend this to thee, O Reader, which stands drawn up, in the Rue
de l'Echelle, hard by the Carrousel and out-gate of the Tuileries; in the
Rue de l'Echelle that then was; ‘opposite Ronsin the saddler's door,’ as
if waiting for a fare there! Not long does it wait: a hooded Dame, with two
hooded Children has issued from Villequier's door, where no sentry walks,
into the Tuileries Court-of-Princes; into the Carrousel; into the Rue de
l'Echelle; where the Glass-coachman readily admits them; and again
waits. Not long; another Dame, likewise hooded or shrouded, leaning on
a servant, issues in the same manner; bids the servant good night; and
is, in the same manner, by the Glass-coachman, cheerfully admitted.
Whither go, so many Dames? ‘Tis his Majesty's Couchée, Majesty just
gone to bed, and all the Palace-world is retiring home. But the
26
Glass-coachman still waits; his fare seemingly incomplete.
Carlyle maakt hier een reeks van formele ingrepen in het verhaal die dienen om,
samen met het ostentatieve gebruik van de tegenwoordige tijd, de historische afstand
tussen het gebeuren en de lezer te overbruggen. Aan het begin van deze passage
weten we nog niet welke koets van belang is tot wanneer de verteller ons oog trekt
naar de koets die geparkeerd staat in de rue de l'Echelle. Hij geeft zijn lezers hier
op een
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zeer rechtstreekse manier instructies over hoe ze hun blik moeten richten. Bovendien
hult hij het gebeuren in een soort naïeve mysterie door vragen en uitspraken van
verwondering in zijn tekst te verwerken. ‘Whither go, so many Dames?’ lijkt hij zich
luidop af te vragen en verbaasd roept hij uit ‘as if waiting for a fare there!’ De
historische werkelijkheid wordt opgebouwd door de informatie gradueel op te bouwen.
Dit geeft de indruk dat alles voortdurend op het punt van gebeuren staat. We volgen
dus de externe blik van de heterodiëgetische verteller, maar moeten telkens het
moment afwachten waarop hij onze voorkennis bevestigt. Als lezers kennen we de
afloop van het verhaal van de vlucht, maar Carlyles vertelstijl houdt een verzoek in
die voorkennis weg te cijferen. Zijn pogingen om onze betrokkenheid bij de vertelde
gebeurtenissen te verhogen - door ons samen met hem in de scène zelf te ‘trekken’
heeft het ironische gevolg van een groot besef van de afstand die we tot die
gebeurtenis innemen. Juist door die afstand te proberen overbruggen, beklemtoont
de historicus hem.
We vinden eveneens een heterodiëgetische verteller terug in het kritisch sprookje
‘Koning Welgeboren’ van Belle van Zuylen dat geschreven en gepubliceerd werd
in 1788. Het sprookje werd na publicatie meteen in beslag genomen vanwege de
27
duidelijke politieke boodschap. Het sprookje verwijst onmiskenbaar naar de Franse
koning Lodewijk XVI en haalt sterk uit naar zijn levensstijl. Deze tekst, zoals
Jacqueline Letzter ook verduidelijkt, laat zich kenmerken door een vroeg optimisme
van Belle van Zuylen: aan de vooravond van de Franse Revolutie gelooft zij nog
steeds in het succes van de monarchie als staatsvorm, mits het een aantal
28
hervormingen ondergaat. Het sprookje poneert dan ook een felle kritiek ten opzichte
van het absolute beleid van koning Lodewijk XVI. De zogezegde anonieme koning
van het sprookje weet niet hoe hij zijn land moet besturen en gaat op zoek naar
raad en wijsheid.
Hierop verschijnt de wijsheid in de gedaante van een vrouw. Zij bezoekt de koning
driemaal en geeft hem telkens advies over hoe hij een betere koning kan worden.
De koning voert het advies uit en zijn koninkrijk wordt opnieuw welvarend. De verteller
van dit sprookje maakt geen gebruik van vragen of uitdrukkingen van verwondering
om zijn stem te laten horen. Hij dompelt daarentegen zijn stem onder in een flinke
portie ironie. De volgende passage handelt over een poging van de koning om zich
in staatskundige zaken te verdiepen.
Il lisoit de tems en tems les discours emphatiques, jérémiques &
exhortatoires qui lui étoient présentés; mais ne paroissant écrits que pour
lui déplaire, ils ne remplissoient aucun autre but, si ce n'est qu'ils
29
l'endormoient aussi quelquefois.
In deze passage wordt gebruik gemaakt van een zekere verwarring over wiens stem
we nu precies horen: zijn het ‘jérémiques & exhortatoires’ (‘klagende en vermanende
toespraken’) volgens de verteller of volgens de koning? Het lijkt hier alsof de verteller
en de koning eensgezind zijn in hun uitspraak. De verteller schijnt hierin enige
sympathie te tonen voor de koning die zich genoodzaakt ziet zich doorheen dit
leesmateriaal te werken. Halverwege deze passage neemt de verteller echter afstand
van zijn medeleven met de koning. Het werkwoord ‘paroissant’ (‘leken’) in de
volgende
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aangeduide frase zou de lezer op zijn minst al moeten doen twijfelen of de verteller
de verhandelingen eveneens beschouwd als ergerlijk. Ten slotte eindigt de verteller
met een vernietigende slotzin wanneer hij het heeft over hoe deze werken alleen
maar geschreven leken te zijn om de koning in slaap te doen vallen. We hebben
hier te maken met een ironische vorm van sympathie van de verteller. De lezer zou
naderhand begrepen moeten hebben dat de koning wordt betutteld door de verteller.
De lezer sympathiseert niet met de koning aangezien zijn beleveniswereld wordt
gereduceerd tot een grap. Samen kijken lezer en verteller toe hoe de koning zich
belachelijk maakt. Het verleden vindt zijn toegang tot het heden via de grijns die de
verteller en de lezer delen bij het behandelen van de koning.

Conclusie
In deze bescheiden bijdrage over historische afstand hielden we onze focus
noodzakelijkerwijze beknopt: we beperkten ons tot wat Mark Salber Phillips de
formele as van de tekst noemt, één van de vier aspecten die hij onderscheidt in de
globale constructie van historische afstand. Een verder onderzoek van de teksten
waaruit deze fragmenten werden gelicht, zou ook aandacht moeten besteden aan
de andere drie assen (affectief, cognitief en ideologisch) en bijvoorbeeld nagaan
hoe de keuze van bepaalde formele tekstkenmerken samengaat met een welbepaald
historiografisch programma. In het geval van de tekst van Carlyle zou het dan
bijvoorbeeld kunnen gaan over de vraag hoe deze specifieke vertelsituatie een
formele uitdrukking is van het romantisch historisme van de auteur. Wat we vooral
hebben willen aantonen, is dat afstand en betrokkenheid in een tekst geen
eenvoudige effecten zijn die als dusdanig af te leiden vallen uit de narratologische
bouwstenen van een verhaal. Om het voorbeeld te herhalen dat we eerder al gaven:
men zou kunnen verwachten dat een vertelling die wordt gebracht door een
homodiëgetische verteller garandeert dat de lezer zich meer betrokken zou voelen
met het historische gebeuren. De verteller behoort immers tot het verhaal en heeft
dus zelf de mogelijkheid van contact met de andere actoren uit zijn verhaal. In het
fragment uit de memoires van Madame Campan blijkt echter dat het niet de
ik-persoon van de verteller is die zorgt voor een grotere betrokkenheid met het
verleden. De aantrekkingskracht van de historische werkelijkheid wordt geconstrueerd
door de bevoorrechte positie van Madame Campan aan te bieden als ooggetuige.
Zij gunt ons een inkijk in een anders afgesloten verleden. De homodiëgetische
verteller in Chateaubriand, daarentegen, wil ons in zijn memoires vooral ooggetuige
laten maken van zijn eigen persoonlijke beroering op het gebeuren. De afstand
tussen het vertelmoment van Chateaubriand en zijn ontmoeting met de koningin
wordt benadrukt door de verschuivende focalisatiemomenten die de verteller gebruikt
om zo aandacht te trekken naar zijn eigen melancholische overpeinzingen. In de
fragmenten van Thomas Carlyle en Belle van Zuylen hebben we te maken met een
heterodiëgetische verteller, die dus buiten het verhaal staan. In deze teksten is de
afstand niet groter en de betrokkenheid dus kleiner. In het sprookje speelt de verteller
met focalisatiemomenten om zo de ironische ondertoon te beklemtonen bij het
ridiculiseren van de koning. De koning, niet het verleden, wordt op die manier
gedistantieerd. In het fragment van Carlyle zien we dat de verteller formele ingrepen
plaatst in zijn tekst om de historische afstand tussen lezer en het gebeuren te
overbruggen wat dan zorgt voor het benadrukken van de afstand
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tussen het vertelmoment en het gebeuren. De reporter in het krantenartikel brengt
ons dichterbij de positie van een waarnemende tijdsgenoot en bewerkstelligt zo
dezelfde afstand die men toen moet gevoeld hebben tegenover de emotionele
gedachtegang van de koning en de historische impact van het gebeuren. Wat we
met onze korte (en voor uitbreiding vatbare) analyses duidelijk wilden maken is dat
in elk van deze gevallen een nauwkeurige analyse van de vertelsituatie en de
daarmee gepaard gaande focalisatiemechanismen ons een concreet beeld kunnen
geven van de (vaak wisselende) effecten van afstand en betrokkenheid die een
tekst produceert. Onze selectie aan teksten bestond opzettelijk uit een grote
diversiteit aan ‘soorten’ teksten. We vertrokken immers niet van de premisse dat er
een a priori onderscheid bestaat tussen historische en literaire teksten. We hebben
daarentegen onze aandacht gericht op de mediëring van historische afstand die tot
stand komt in een aantal voorbeeldfragmenten die elk een representatie van het
verleden weergeven. We hebben hiermee ook een pleidooi willen houden voor de
grondige narratologische analyse van teksten die geen literaire pretenties hebben
of niet meteen tot de literatuur (het domein waarin de narratologie ontstond) behoren.
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pragmatic. It is a condition of a successful (felicitous) functioning of these texts as communicative
acts, a prerequisite for achieving their respective aims. Fictional texts, liberated from
truth-valuation, construct sovereign fictional worlds which satisfy the human need for imaginative
expanse, emotional excitement, and aesthetic pleasure. Historical texts, constrained by the
requirement of truth-valuation, construct historical worlds which are models of the actual world's
past. One and the same historical event or sequence of events (historical period, life, and so
on) can be modeled by various historical worlds. In a critical testing, these worlds are assessed
as more or less adequate to the actual past. Doležel (1998), 793. Zie ook Doležel (2010).
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gebracht in de film van Sofia Coppola over Marie-Antoinette. Coppola (2006). Het vermelden
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the events being given.’ Rigney (1986), 84-5.
Sondrup (2004), 224-225.
Stelzig (2004), 225.
Chateaubriand (1860), 485.
Chateaubriand (1860), 287-8. De Engelse vertaling gaat als volgt: ‘The little Dauphin walked
along, protected by his sister, and Monsieur Du Touchet followed his pupil; he noticed me and
obligingly pointed me out to the Queen. Casting me a smiling glance, she gave me the same
gracious nod she had given me on the day of my presentation. I will never forget that look of
hers so soon to be extinguished. Marie-Antoinette, in smiling, shaped her mouth so positively,
that the memory of that smile (what an appalling thing!) allowed me to recognise that jaw-bone
of that daughter of kings when the head of that unfortunate woman was discovered during the
exhumations of 1815.’ Chateaubriand (1849) 207-208. Boek V, Hoofdstuk 8.
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‘representing Varennes is a creative activity, or poiesis in its root sense of “making” or “shaping”:
something new, something original - another Varennes - is produced out of inherited materials,
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verschillen in representaties beter te begrijpen: ‘... it becomes necessary to study the structure
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De Amsterdamse Ursula
Een Keulse martelares in Vondels Maeghden (1639) en preken van
vader Marius (1633)
Olga van Marion (Universiteit Leiden)
Abstract
This paper compares representations of the life and death of Saint Ursula,
who was mortyred in Cologne, in texts by two seventeenth-century
Amsterdam intellectuals. In 1639, the famous playwright Joost van den
Vondel staged the martyred saint as a young and courageous heroine in
his tragedy Maeghden. We contrast this with a radically different picture
of the saint which arises from newly found sources from the same time
and place. In 1633, Father Leonardus Marius of the Amsterdam béguinage
recounted Saint Ursula's life in a few of his hagiographic sermons. Since
Marius was probably instrumental in Vondel's conversion to Catholicism,
it is reasonable to assume that Vondel was familiar with Marius's views
on Saint Ursula. Due to their conflicting ideologies, however, Marius and
Vondel depict her in completely different ways.

Inleiding
Martelaren zijn ideale personages voor de literatuur. In menig heiligenlied of treurspel
worden ze uitgebeeld als heldhaftige figuren die met bijzondere karaktertrekken zijn
uitgerust. Van lofzang en hymne tot heldinnenbrief wordt voorgesteld wat ze gevoeld,
gedacht en gezegd zullen hebben in de uren voor hun dood. De martelaar van wie
1
we hier het literaire ‘tweede leven’ onderzoeken, is koningsdochter Ursula uit Keulen,
de stad waar de St-Ursulakerk is verrezen boven op de plek waar ze omstreeks 453
de marteldood stierf en waar haar relieken worden vereerd. De bronnen uit de
twaalfde en dertiende eeuw - de ‘Openbaringen’ (Revelationes) van de benedictines
Elisabeth van Schönau en de ‘Gulden legende’ (Legenda aurea) van de
dominicaanse bisschop Jacobus de Voragine - stellen haar voor als een vrome
jonge dochter van een christenkoning uit Brittannië, die tegen haar zin moet trouwen
met een heidense prins. Om dit gedwongen huwelijk uit te stellen maakt ze een reis
dwars door Europa naar Rome met in haar kielzog maar liefst elfduizend jonge
vrouwen, gevolgd door
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een groeiende stoet van hoogwaardigheidsbekleders zoals bisschoppen, een
koningin, een paus en zelfs de inmiddels bekeerde bruidegom uit Engeland. Ursula
heeft in visioenen gezien wat haar te wachten staat en trekt na haar bezoek aan
Rome dapper de stad Keulen tegemoet, waar ze samen met haar volgelingen de
2
marteldood vindt.
Hoe is deze martelares eeuwen later verbeeld in een nieuwe omgeving, het
zeventiende-eeuwse Amsterdam? Wat betekende haar martelaarschap voor
roomskatholieken in een officieel protestantse stad? Wat kon men nog van haar
persoonlijkheid leren? De twee auteurs van wie we hieronder teksten analyseren,
waren beiden met de Keulse Ursulalegende vertrouwd. De dichter Joost van den
Vondel (1587-1679) is in de stad Keulen zelf uit doopsgezinde ouders geboren en
hij heeft er zijn kinderjaren doorgebracht. Jaren later in Amsterdam, in de periode
waarin hij zich bekeerde tot het rooms-katholicisme, heeft hij de Ursulalegende
verwerkt in zijn treurspel Maeghden uit 1639. De vriend die hem in het proces van
bekering heeft bijgestaan, pastoor Leonardus Marius van der Goes (1588-1652)
van het Amsterdamse Begijnhof, heeft de lokale verering van Ursula ook van dichtbij
meegemaakt in de jaren dat hij in Keulen als hoofd van de Nederlandse
priesteropleiding werkzaam was. Voor diens beeldvorming van de martelares
bestuderen we nieuw tekstmateriaal uit de handgeschreven prekenbundels die in
het archief van het Begijnhof bewaard zijn gebleven. Het is fascinerend om te zien
hoe beide katholieke auteurs dezelfde heiligenlegende als uitgangspunt nemen en
die volstrekt anders hebben uitgewerkt.

Heiligen als personages
Eerst een korte impressie. Zodra Ursula is aangekomen in Keulen, krijgt ze prompt
een huwelijksaanzoek van de belegeraar van de stad, de Hunnenkoning Attila, dat
ze zonder aarzelen afwijst. Dat maakt hem zo razend dat zij en haar hele gezelschap
aan het slot van het treurspel worden afgeslacht. Hoewel Ursula al lang op de hoogte
is van haar gruweljke dood, is ze geen trieste figuur die gebukt gaat onder haar
droevige lot en ze lijdt ook beslist niet onder de martelingen die ze over zichzelf en
over duizenden anderen afroept. Integendeel, ze komt fier bij koning Attila binnen
om haar besluit mee te delen, en ze is evenals haar gevolg gekleed in vorstelijke
kledij. Het geluid dat de voetstappen meevoeren is het getinkel van zilveren en
gouden sieraden zoals die alleen in Indië worden gedragen: ‘Hier flickert Indien met
al zijn diamanten./ 't Is al schaerlakenrood, al purper, dat'er blaeckt/ Al fijn en louter
3
goud, al zilver dat'er kraeckt.’
Ursula gedraagt zich dus in elk geval niet als slachtoffer. Integendeel, ze kiest
4
bewust voor een leven na de dood. Om dit te kunnen begrijpen krijgen de
toeschouwers en lezers ruim de gelegenheid om zich in de situatie van de heilige
en haar tegenstander Atilla in te leven en hun karaktereigenschappen te leren
kennen. Bij dat laatste zijn niet strikt de retorische eisen van het decorum gevolgd:
koningsdochter Ursula is meer dan alleen een beschaafd prinsesje en de
Hunnenkoning is maar ten dele een brute geweldenaar. Beiden krijgen de ruimte
om over de grenzen van de traditionele rolpatronen heen te gaan. Zo krijgen we te
horen dat Attila grote twijfels heeft of hij de jonge vrouw op wie hij zo verliefd
geworden is, wel zal doden. Kan hij met zijn hand ‘dien dolck wel durven domplen
5
in/ Dien boezem, en die borst der lieve Vyandin?’ En als priester en raadgever
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dat hij dat niet durft, dat haar geest hem zal komen vervolgen, dat zijn liefde voor
haar voor altijd zal blijven branden in zijn hart en dat hij altijd zal blijven huilen, zijn
leven lang. Vergeleken met deze aarzelende koning, die Ursula en haar volgelingen
uiteindelijk toch terecht zal stellen, brengt zij veel consequenter naar voren wat ze
wil. Ze kiest voor haar liefde voor Christus, de beste bruidegom die een vrouw kan
krijgen: ‘Den schoonsten, die noch oit van vrouwen werd geboren;/ Den
maghtighsten, die oit een Konings troon bezat;/ Den rijcksten, die oit roemde op
6
onuitputbren schat; [...] Dat 's Jesus, dien ick min, en voor wiens kroon ick stry.’
Ze kiest voor haar liefde voor Christus
Door naar dergelijke constructies van personages te kijken hoop ik in dit artikel bij
te dragen aan het onderzoek naar literaire reconstructies van het verleden. Ik heb
gekozen voor een martelares omdat er na de religieuze vervolgingen in de zestiende
eeuw in de eerste helft van de zeventiende eeuw weer grote belangstelling voor de
legendes van de martelaren was ontstaan. Een nieuwe generatie priesters was
begonnen zich toe te leggen op de wetenschappelijke bestudering van de
heiligenlegendes - een proces dat met een creatieve term ‘reinventing the saints’
7
is genoemd, en dat resulteerde in uitgaven als de Acta of Vitae Sanctorum van
Laurentius Surius, het Martyrologium Romanum en de hagiografieën van de
recentere, Nederlandse martelaren van Petrus Opmeer en Richard Verstegan, die
in deze periode nog alleen in het Latijn of het Frans beschikbaar waren. Maar ook
in de volkstaal verschenen martelarenverhalen, veelal vertalingen of bewerkingen
door bijvoorbeeld Henricus Adrianus, de pastoor van het Elisabethsgasthuis in
8
Antwerpen. Van Vondels eigen hand verschenen in de jaren rond Maeghden (1639)
ook de martelaarsstukken Gysbreght van Aenstel (1637) over de moord op de
Clarissen, Peter en Pauwels (1641) over de dood van Petrus en Paulus in Rome
en Maria Stuart of Gemartelde majesteit (1646) over de onthoofding van Mary,
Queen of Scots. Dat de spectaculaire verhalen populaire literatuur vormden, gold
niet alleen voor de rooms-katholieken; voor vrijwel elke gezindte was er wel een
‘martelaarsspiegel’ met de levenseinden van voorbeeldige gelovigen voorhanden.
Zo waren er in de eerste helft van de zeventiende eeuw prachtige titels in nieuwe
edities beschikbaar zoals de Historien der vromer Martelaren (1612) van Adriaen
van Haemstede, Het leven der HH. Maeghden (1626) van Heribertus Rosweyde,
de Martelaers spiegel der werelose Christenen (1631) van Jacques Outerman en
het Roomsch Martelaren-boeck (1600 en 1642) van Caesar Baronius. Populair
waren ook liederen over bekende martelaars zoals in de Gulde-laers Feest-dagen
9
(1635) van Joannes Stalpart van der Wiele en heldinnenbrieven op naam van
vrouwelijke heiligen vlak voor hun marteldood zoals Vondels Brieven der Heilige
10
Maeghden Martelaressen (1642).
Ten slotte nog dit: ik zal martelaren hier opvatten als literaire personages, niet
per se als historisch of fictief, maar als ‘traditioneel’, dat wil zeggen als figuren in
verhalen die een historische kern bevatten, ook al is dat een kern waar wij
tegenwoordig onze twijfels bij hebben. Daarbij kijk ik niet naar de bronnen van de
verhalen maar naar karakters, en niet naar de rol van een personage in de handeling,
maar naar de eigenschappen die van een martelaarsfiguur een individu maken, een
op een mens lijkend wezen met allerlei persoonlijke eigenschappen, gedachten,
meningen en geheime verlangens - alles wat een werkelijk levend mens tot een
11
uniek persoon maakt.
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Ursula in Vondels Maeghden
Vondels treurspel begint wanneer Ursula zojuist met haar elfduizend vrouwelijke
volgelingen (‘maeghden’) en andere hoogwaardigheidsbekleders per schip is
aangekomen in Keulen, waar het gezelschap belandt in het kamp van belegeraar
Attila, koning van de Hunnen. De heftige confrontatie tussen de heilige als
koningsdochter enerzijds en koning Attila (en zijn raadgever) anderzijds is de as
waarom het hele treurspel draait. Macht staat hier tegenover macht, innerlijke kracht
tegenover brute agressie, al blijkt koning Attila herhaaldelijk een zwakkeling te zijn.
Met deze protagonisten op gelijk niveau gaat het om een soort koningsdrama, waarin
de uiterste vormen van moreel leiderschap tegenover elkaar staan.

Gravure van Ursula en haar gevolg, gemarteld buiten de muren van Keulen. Uit: Die Cronica
van der hilliger Stat Coellen (1499), folio 88v

Hieronder zal ik een twaalftal eigenschappen van Ursula uit Maeghden
onderscheiden. Het interessante van een treurspel is dat het perspectief op het
hoofdpersonage telkens wisselt, afhankelijk van degene met wie ze spreekt of die
over haar spreekt (de focalisator). Zo is ze in de ogen van enkele machtige mannen
in het stuk ten eerste een hooggeboren en aantrekkelijke vrouw met een erotische
uitstraling (de eerste twee eigenschappen). Al tijdens haar aankomst per schip in
Keulen heeft ze diepe indruk op veldmaarschalk Juliaen gemaakt. Hij beschrijft haar
blozende gezicht, haar purperen kleding en het gouden kruis op haar boezem en
moet erkennen dat hij zijn krijgsplichten voor haar, ‘om zoo een puick, en schoone
vyandin’, graag opzij
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had gezet. Haar schoonheid heeft zijn hart als een speer doorboord - een motief
dat vooruit wijst naar wat in veel heviger mate met Hunnenkoning Attila gebeurt. De
stoere koning is na zijn eerste contact met Ursula als een blok voor haar gevallen:
‘Dit hart, dat gistren noch verbittert deze wallen/ Bestormde, is my met zwaerd, en
beuckelaer ontvallen,/ Voor 't hemelsch aengezicht der Goddelijcke Maeghd;/ Om
wie my liever vre [vrede] dan ooreloogh behaeght.’ De verandering die de vrouwelijke
schoonheid teweegbrengt is grotesk. Attila zou het beleg meteen willen beëindigen
en vrede sluiten:
Mijn quijnende gemoed, verwonnen van de Min,
Geeft zich gewilligh op aen deze Koningin.
Zy bindme met een snoer, gevlochten van haer vlechten,
12
En voerme zoo in Stad. ick geef het zonder vechten.

De heilige Ursula is niet alleen van adel en aantrekkelijk, maar ook zeer jong. En
ondanks deze jonge leeftijd - ze is niet ouder dan veertien jaar - manifesteert ze
zichzelf als de onbetwiste leidster van een grote groep van elfduizend vrouwelijke
leeftijdgenoten, aangevuld met een stoet andere vorstelijke personen en hoge
geestelijken die zich bij haar hebben aangesloten.
Volgens sommige figuren in het treurspel is Ursula krankzinnig of in elk geval
buitengewoon onverstandig. In de ogen van priester Beremond heeft ze met haar
afwijzing van het huwelijksaanbod van Attila ‘ontstelde harssens’: ‘Hier koomt al
weer een vlaegh, de zelve raezery./ Ontstelde harssens, och! hoe zal ick u genezen?/
13
Versmaed ghy Attila? wie kan toch grooter wezen?’ Ook enkele van haar
volgelingen proberen haar over te halen af te zien van haar onverstandige besluit
om Attila af te wijzen.
Op een vermeende zesde eigenschap van de heilige, deemoedigheid, is
herhaaldelijk in de Vondelstudie gewezen. Zo zou Ursula het ideaal van de christelijke
deemoed vertegenwoordigen en bereid zijn haar persoonlijke belangen in dienst
van hogere waarden te veronachtzamen; ze zou willen buigen voor wat Gods
14
voorzienigheid kennelijk met haar voorheeft. Een vergelijkbare constatering luidt:
15
‘In this period Vondel was using innocent victims as protagonists’. Ook in Maeghden
zelf prijzen de inwoners van Keulen in de rei van Agrippiners de berusting in een
gruwelijk lot en het vertrouwen dat de mens moet hebben in de ‘Providentia Dei’:
‘Gods roeden, die het lichaem plaegen,/ zijn bezems, om de ziel te vaegen
16
(“reinigen”).’
Daar is tegen in te brengen dat Ursula in Maeghden bij uitstek strijdlustige
karaktertrekken heeft. Dit zou ik als een belangrijke, zevende eigenschap willen
beschouwen. Mag de heilige dan volgens de zangers van de reien deemoed
uitstralen en berusten in haar lot, uit haar eigen spreekteksten komt ze vooral naar
voren als een opstandige heilige. Zo heeft ze zich al van krijgsmetaforen bediend
toen ze richting Keulen vrijwillig haar dood tegemoet kwam varen: ‘Mijn wensch is
met dees vaen, die ick onwaerdigh draegh,/ Dees Kruisvaen in de hand te scheiden
uit dit leven’. Ze gebruikt de metaforen ook voortdurend op momenten waarop ze
haar volgelingen aanspoort de marteldood te ondergaan, ‘Vecht nu voor Christus
17
naem’, en ze slaat krijgslustige taal uit tegen koning Attila, haar hardnekkige
aanbidder. Daarnaast is
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ze duidelijk gesteld op haar vrijheid (vrijheidslievend, achtste eigenschap). Wanneer
ze als gevangene aan de koning wordt voorgeleid, zijn haar eerste woorden: ‘Noit
bleef een vry gemoed in yemants stricken hangen’, waarna ze al snel eist ‘stelme
weêr in staet op vrije voeten’. Elders krijgt ze de vraag of zij met haar afwijzing wel
het machtige hoofd van het rijk van de Hunnen durft te versmaden, waarop ze
reageert met een brutale tirade:
'k Versma dat gruwlyk hoofd, dien borsteligen baerd,
Dien platten neus, 't gezicht, dat ongediert vervaert,
Dien muil, die Jesus bloed [het bloed van christenen] verzwolgh met droncke togen.
De tyranny ziet hem ten norsse en dwaelende oogen
18
En aenzicht uit. 'k versma dat zwijnshair van dien Scyth [...].

Hier klinken de opstandige woorden van een veertienjarige van adel, die haar walging
uitspreekt over een man met onedele trekken en onmodieus haar. De grote
gebeurtenissen rond de slag om Keulen en de moord die meer dan elfduizend
onschuldige slachtoffers te wachten staat, zijn gereduceerd tot de belevingswereld
van een pubermeisje dat als dochter van een Engelse koning gewend is te krijgen
wat ze wil. De marteldood is niet iets wat Ursula overkomt, maar iets waar ze voor
kiest en wat ze van harte begeert. Ze laat zich ook niet weerhouden door het feit
dat ze haar duizenden volgelingen meesleurt in de dood.
Uit deze eigenschappen van de heilige (haar strijdlust en vrijheidsliefde) vloeit
vanzelf de negende voort. Ursula's voornaamste bezigheid in het treurspel is het
voeren van debatten. Zo weet ze als debater de overwinning te behalen in de
confrontaties met Attila en priester Beremond over het heidendom en het
christendom, wat een traditioneel onderdeel is in martelaarsverhalen, maar waar
Ursula op haar beurt in uitblinkt. Een voorbeeld. Als de priester Ursula voor de
voeten werpt dat haar God het onschuldige bloed van zijn eigen zoon heeft geofferd,
roept hij: ‘Hoe kan een Vaders hart zijn afkomst zoo vergeten?’ Meteen stelt Ursula
19
een tegenvraag: ‘Hoe kan Saturnus zelf zijn eige vruchten eeten?’, waarmee ze
de priester verwijt zelf een god te vereren die zijn eigen kinderen opat. Met dit
superieure gedrag weet ze in het stuk de agressie van de mannelijke personages
20
te overwinnen. Wie goed kijkt, ziet dat de eerste gedachtenwisseling met Attila al
ongelijk begint. De koning maakt zich namelijk zorgen om de invloed die Ursula
uitoefent, niet alleen op haar volgelingen, maar ook op de vorsten die ze tegenkomt
en die ze meteen wil bekeren, ‘Men zorgt, men vreest.’ Op Ursula's ironische repliek
21
‘Voor wie? voor wapenlooze vrouwen?/ Voor Maeghden zonder magt?’ reageert
hij met een vergelijking tussen de kracht van Ursula en die van de Amazonen: de
heilige heeft een zelfde ‘mannelijcken stijl’ - dit motief komt meerdere malen voor,
de heilige heeft ook ‘mannelijcke en Maeghdelijcke troepen’. Ursula maakt kortom
met haar zelfbewuste en assertieve houding dus zo'n indruk op de koning, dat hij
aanvankelijk bang van haar is. In onze tijd gebruiken we daar het woord girlpower
voor, wat ik als tiende eigenschap aan Ursula zou willen toekennen.
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Een onverwachte eigenschap van de heilige is ten slotte nog dat zij in staat is om
na haar dood te verschijnen als een geest die de vijand verjaagt. Zo eindigt ze haar
‘tweede leven’ in dit treurspel, wanneer ze in de laatste verzen nog een traditionele,
in dit toneelgenre veel voorkomende voorspelling doet over de toekomst van de
stad, waarmee ze de inwoners van Keulen een hart onder de riem steekt (troosteres).
Ursula is dan inmiddels al bezig geweest als een soort klopgeest Attila en de Hunnen
te verjagen. Op de valreep vertelt de opgejutte koning nog dat hij overal waar hij
heen rende ‘Ursuls Geest my tegen [vloogh]’ en uiteindelijk de aftocht moest blazen:
‘zy zat my op de hielen,/ Of stond voor mijn gezicht. Veel troepen vlôn verbaest;/
22
Dies ick den aftoght blies, want d'aftoght was ons 't naest.’ Als laatste goede daad
heeft de geest van Ursula de Keulenaren bevrijd van hun belegeraars en hen met
een profetie weten te bemoedigen.
Het martelaarschap van de heilige Ursula heeft in Vondels treurspel indrukwekkend
gestalte gekregen. Dat ligt volledig anders in de preken van vader Marius.

Preken uit het Begijnhof
Het is een groot geluk dat het archief van het Amsterdamse Begijnhof althans voor
een deel bewaard is gebleven. Hierin vond ik een aantal zeventiende-eeuwse
handschriften met ‘sermoenen’ van Leonardus Marius, waarvan er enkele aan de
23
heilige Ursula zijn gewijd. Deze pastoor van het Begijnhof was vertrouwd met de
stad Keulen, waar hij als president van de Nederlandse priesteropleiding had
bijgedragen aan het succes van de ‘Hollandse Zending’ in de Noordelijke
Nederlanden. In 1629 was hij teruggekeerd naar de Republiek, waar hij werd gekozen
tot vicaris-generaal van het bisdom Haarlem en een jaar later, in 1631, proost werd
van het Haarlems kapittel en pastoor van het Begijnhof in Amsterdam. Vader Marius
was bij het wel en wee van het hof betrokken. Hij woonde er dichtbij, net buiten de
poort, en hij heeft veel kunnen betekenen voor de begijnen die aan zijn pastorale
zorg waren toevertrouwd. Hun situatie was nogal precair. Hoewel rooms-katholieken
bijna de helft (47%) van de bevolking van de Republiek en de Generaliteitslanden
vormden, was het alleen aan de minderheid van gereformeerden toegestaan om
publiekelijk uitdrukking te geven aan hun opvattingen door middel van kerkelijke
samenkomsten, ook in Amsterdam. De begijnen woonden dus midden in een stad
die sinds de Alteratie van 1578 en de plakkaten van de Staten van Holland uit 1580
de openlijke viering van de mis en de prediking voor de katholieke stadsgenoten
had verboden en alleen katholieke rituelen duldde als die plaatsvonden zonder
enige vorm van uiterlijk vertoon. Werd die regel overtreden, dan riskeerden de
katholieken een straf of boete. Binnen deze soms gespannen situatie trad Marius
op als intermediair tussen de begijnen en de protestantse stadsregering. Hij wist
een beschermde positie voor de inwoonsters van het hof te verwerven en te
handhaven. Door zijn bemiddeling is het tijdens de vele jaren van zijn
24
werkzaamheden betrekkelijk veilig in het Begijnhof gebleven.
De overgeleverde preken van vader Marius uit de periode 1631-1643 zijn niet
25
door hem zelf opgetekend, maar uitgeschreven door begijn Aeltje Jans van de Poel.
Haar naam is terug te vinden in het ‘Register van begijnen’ bij de nieuw
26
ingeschrevenen van het jaar 1610. met voldoening te hebben verricht. De
gekalligrafeerde titelpagina in zwierige letters straalt een zekere trots uit, al is er
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Titelpagina van handschrift 25 C 79 met preken van Marius, uitgeschreven door begijn Aeltje
Jans van de Poel

In de in totaal drieëntwintig verzamelde sermoenen wordt gereflecteerd op een
27
korte passage uit het evangelie of een van de nieuwtestamentische brieven en de
meeste ervan zijn bestemd voor de liturgische hoogtepunten in het kerkelijk jaar
zoals Allerheiligen, Vastenavond, nieuwjaar en Driekoningen. De preken zullen zijn
uitgeschreven om te dienen als lees- en voorleesmateriaal voor de begijnen zelf.
In een vergelijkbare omgeving in Haarlem kwamen vrouwen op zondagmiddag of
op andere momenten van de week bij elkaar om de preken na te bespreken of om
de schade in te halen voor wie de predicatie niet had kunnen bijwonen. Tijdens deze
nabesprekingen konden de vrouwen de prekenbundels erop naslaan, die ze als
28
origineel of in kopie in hun bezit hadden.

Ursula in de preken van Marius
Maar liefst drie preken van Marius zijn specifiek aan Ursula gewijd. Dat is niet zo
verwonderlijk als we bedenken dat ze een van de twee beschermheiligen was van
29
de Begijnhofkapel en daar een bijzondere plaats innam. De eerste preek, het
‘Sermoen over de heilige moeder Sint Ursula’, is gehouden ter ere van de feestdag
van de heilige op 21 oktober 1633.
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Begin van het ‘Sermoen over de heilige moeder Sint Ursula’ in handschrift 25 C 79, folio
105

De tekst opent met de gelijkenis van de vijf dwaze en de vijf wijze meisjes uit
Matteüs 25. Hoewel alle jonge vrouwen zich hadden moeten voorbereiden op de
komst van de bruidegom, hebben alleen de vijf verstandige dat gedaan. Marius past
de parabel toe op de begijnen, die zich ook moeten voorbereiden, niet om een
huwelijk aan te gaan maar om ‘vroom (dapper) en mannelijck’ en ‘wijselick’ te strijden
- op een geestelijke manier - om hun ziel (hun ‘schat’) te beschermen tegen hun
30
eigen zwakheden en tegen de ‘schalckheijt’ van boze geesten. Vaderlijk spreekt
Marius zijn gehoor aan met ‘kinderen’, wat hij in elk sermoen doet. Wat is de les die
ze uit het bijbelverhaal kunnen leren? De vijf wijze meisjes kunnen worden vergeleken
met de heilige Ursula. Zij is het verstandige voorbeeld dat de begijnen in hun dagelijks
leven moeten volgen. Aan haar goede eigenschappen moeten ze zich spiegelen.
Hieronder volgt het betoog van Marius, concreet weergegeven in een twaalftal van
Ursula's voorbeeldige eigenschappen (in cursief).
Allereerst is ze de ‘patronerse’ (beschermster) van de begijnen. Dat betekent dat
ze de begijnen als het ware een ‘patroontgen’ geeft dat ze kunnen ‘nae conterfaijten
en volgen’, zoals kinderen een model van iets krijgen om te leren schrijven of
31
handwerken.
Ten tweede is Ursula de moeder van haar ‘kinderen’, de elfduizend jonge
vrouwelijke volgelingen, wat vervolgens allegorisch wordt geïnterpreteerd. Het
moederschap houdt namelijk in dat ze haar kinderen met ‘wetenschap en kennis’
leert om als dappere ‘compijoenen’ (kampioenen) te strijden om hun eigen natuur
en kwade ‘genegenheijt’ te overwinnen en hun schat - hun edele ziel - zuiver en
rein voor hun geliefde Christus te bewaren:
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Spiegelt u in haer duechden [deugden] sij is u moeder sij leijt haer kinderen
aen en na haar sellender noch aen gheleijt werden. Een moeder, kinderen,
beteijkent liefde. En dit heeft die heijlighe Ursela wel bethoont, loopt mee
dat ghij bedekt woort onder haer mantel van liefde. Die liefde bedeckt die
32
menichte der sonden.
Ursula's moederschap houdt ook in dat ze liefdevol is voor de kinderen die ze in
geestelijke zin heeft gebaard. Ze voedt ze op in deugden, brengt ze tot devotie en
gaat zachtzinnig met hen om. Dat betekent echter niet dat ze geen straffend woord
spreekt als dat nodig is, ‘ten mach altijt geen suijcker sijn.’ De liefde van Moeder
Ursula is met name een belangrijk voorbeeld voor de begijnen die als oversten of
moeders zijn aangesteld. Die leren van haar om de begijnen die onder hun gezag
vallen ‘met minnelijckheijt te locken en aen te leijgen’. Op hun beurt moeten de
33
begijnen lager in rang ‘met ghewillighe ghehoorsaemheijt onderdaenich’ zijn.
De vierde eigenschap van Ursula is haar moedigheid. Nooit heeft ze gevreesd
voor strijd of ongemakken en nooit heeft ze gedacht was ik er maar niet aan
34
begonnen, ‘Neen kinderen, int minste heeft sij dit niet ghedocht’. Integendeel, als
er iets moet gebeuren, loopt de heilige juist voorop. Een vijfde bijzondere kenmerk
betreft dan ook Ursula's leidinggevende capaciteiten. Zij leidt haar volgelingen zoals
Mozes de kinderen van Israël geleid heeft naar het beloofde land: ‘sij moesten
35
Moijses volgen, soo moet ghij u Moeder Ursela volgen’.
Op dit punt in de preek stelt Marius de vraag waaróm we als mensen deze heilige
zouden willen volgen. Hij beschrijft haar op twee punten als aantrekkelijk: Ursula is
edel (hooggeboren) en heeft een prachtig lichaam. Maar prachtiger nog zijn haar
innerlijke kwaliteiten, zoals haar wereldverzaking (achtste eigenschap). Ze besteedt
geen aandacht aan het tijdelijke en toont geen enkele interesse voor het bestuur
van een koninkrijk. Vergeleken met haar zijn wij maar aardwormen met simpele,
aardse verlangens. Dat is echter nog niet alles. Ursula heeft zich ook nooit aan de
aardse liefde gehecht en is in staat geweest haar maagdelijke zuiverheid en
schoonheid voor haar beminde Jezus te bewaren (negende eigenschap); ze heeft
‘hier liever een coorte tijt willen strijden en lijden om die croon vande eeuwighe
36
salicheijt te vercrijgen’.
Vader Marius is daarmee nog niet uitgesproken over de kwaliteiten van de
beschermheilige. Zo is Ursula ijverig geweest in het bekeren van de duizenden
heidense meisjes die aan haar zorgen waren toevertrouwd. Ze ‘heeft die harten van
al die maechden [...] weeten te ontfoncken met het vier vande goddelijcke liefde’.
Bovendien is ze hun voorgegaan als een dappere ‘Cappeteijn’, terwijl ze anderen
troostend opbeurde (troosteres) en ondertussen ‘sach dat haer Martelie aenstaende
37
was’.
Tegen het einde van de preek wordt Ursula nog geprezen als een volleerde
schutteres. Dit is de twaalfde eigenschap die we in deze tekst kunnen onderscheiden.
Terwijl de heilige met behulp van pijlen wordt gemarteld, schiet zij zelf met pijlen
van liefde:
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Maer Ursela stont als een sterck valijant [moedige, voortreffelijke] schutter,
al bereeder om die pijlen t'ontfangen als sij waeren om haer te schieten.
lae sij schoot Selver, en waer mee schoot sij, met die pijlen van vierige
liefde. En waar toe, sij schoot nae jesus, dat was haer wit [doel], haer
38
enighe hoop en verlanghen, soo moet ghij oock doen.
Dit laatste deel van het sermoen bevat de enige woorden die aan Ursula's marteldood
zijn gewijd: zij ‘sach dat haer Martelie aenstaende was’ en ze was meer bereid ‘om
die pijlen t'ontfangen’ dan haar moordenaars waren om pijlen te schieten. Het is
opvallend dat er verder nergens naar de heilige als martelares verwezen wordt. Het
lijkt alsof dat aspect geen rol speelt in de geloofsbeleving van de begijnen - of in
Marius' visie daarop - en dat het martelaarschap op zich voor hen niet
nastrevenswaardig is.
Ook de tweede Ursula-preek die direct op de eerste volgt, het ‘Sermoen in het
39
octaaf van patrones Sint Ursula’, besteedt nauwelijks aandacht aan de marteldood.
Wederom is de heilige vooral de zorgzame Moeder voor haar kinderen en de wijze
patrones die, evenals de vijf wijze meisjes in het Matteüsevangelie, voorbereid is
om de bruidegom tegemoet te gaan. Ze heeft dat ook in haar eigen leven
aangetoond, want toen boze lieden ‘die Heilige Ursula met een pijle door haer haels
[hadden] geschooten’ (en met deze beschrijving van de martelpraktijk moeten we
het doen), is ze ons sneeuwwit en zuiver naar de hemel voorgegaan.
Alleen de derde Ursula-preek, het ‘Sermoen gepreeckt op den dagh van St Ursula’,
40
prijst de heilige als martelares (‘Martelaersse’). Maar direct daarna constateert
vader Marius al dat het martelaarschap van ondergeschikt belang is bij een heilige.
De grote Hieronymus zelf heeft gezegd dat een maagd die een geestelijke strijd
levert tegen haar eigen slechte neigingen en gedachten, al een martelares genoemd
kan worden: ‘Dit seijt oock St Hieronymus, dat een rechte Maeght, die tegen haer
41
selve strijdt heefft hier al ree een beginssel van het Martelaerschap.’ De combinatie
van maagd en moederschap is pas echt lovenswaardig: ‘Die een Martelaer prijsen
sal, Jae wat isser stoff en woorden al van doen, maer die een Maeght ende een
Moder [moeder] Martelaersse en een Vruchtbarighe Moder prijsen en loeven sal,
die heeft vier dubbelt stoff van doen’. Marius haalt er niet met name genoemde
theologen bij om dit aan te tonen: ‘Ick en wil de weerdigheijt van het Martelaerschap
niet kleijn achten, maer nae mijn oordeel, en oock van sommighe heijlighe Doctoren,
42
is een Maeght eelder [edeler] als een Martelaersse’.

De Ursulalegende allegorisch en letterlijk opgevat
Wat kan de verschillen tussen de twee Ursula-verbeeldingen verklaren? Wanneer
vader Marius zich richt tot zijn gehoor van Amsterdamse begijnen, spreekt hij hen
consequent aan met ‘kinderen’. Voor de verbeelding van Ursula in de preken is dat
van groot belang. Omdat zij wordt gepresenteerd als een liefdevolle moeder, en de
begijnen gewend zijn om aangesproken te worden als een kind, ontstaat er zonder
veel moeite een identificatie van Ursula als hun eigen, geestelijke moeder. Deze
voorstelling van Ursula als beschermer en opvoeder van eindeloos veel kinderen
berust op een allegorische interpretatie van de legende. Vader Marius heeft het
verhaal niet
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letterlijk genomen. Als geleerde theoloog zal hij weet hebben gehad van het
vertaalprobleem waarop het onwaarschijnlijk grote aantal van elfduizend vrouwen
berust. Het zou in de oudste Latijnse bronnen oorspronkelijk gaan om XI M (elf
martyres, getuigen), waarna ‘M’ is gelezen als duizend. Ook de bronnen zelf zijn
omstreden. De twijfels omtrent de historiciteit ervan zijn hardnekkig en bijna even
oud als de legende zelf, en hebben er uiteindelijk in 1969 toe geleid dat Ursula en
haar volgelingen zijn geschrapt uit de rooms-katholieke heiligenkalender. Na jaren
van studie was het Vaticaan tot de slotsom gekomen dat er geen enkel bewijs was
43
dat deze Britse dames ooit hadden bestaan. Wat moest vader Marius in het
Begijnhof met zo'n omstreden patroonheilige doen? Wilde hij de begijnen met hun
beschermheilige een toepasselijk en leerzaam voorbeeld voor ogen houden, dan
kon hij niet anders dan zijn toevlucht nemen tot een allegorische interpretatie van
het verhaal.
Dit is meteen een van de grootste verschillen met het treurspel. Als toneeldichter
hield Vondel zijn toeschouwers een indrukwekkend geloofsvoorbeeld voor afkomstig
uit zijn geboortestad Keulen, inclusief alle legendarische aspecten van het verhaal
en die zo mogelijk nog wat opgetuigd. Pollmann (2012) benadrukt dat
martelaarsverhalen die verbonden zijn met de plaats waar iemands familie vandaan
komt, statusverhogend zijn voor immigranten. Vooral in families die gevlucht zijn uit
Vlaanderen en Brabant worden zulke verhaaltradities met liefde in stand gehouden,
en ze functioneren daarbinnen als een ‘tale of origin’; ‘Moreover, stories like these
44
legitimized and even sanctified their presence als aliens in the Republic.’ Vondels
positie als immigrant, wiens doopsgezinde familie eerst Antwerpen en vervolgens
Keulen was ontvlucht, kon volgens deze redenering worden verstevigd door een
legende uit zijn geboortestad tot in alle details opnieuw te vertellen en aan te passen
aan zijn nieuwe omgeving en de genre-eisen van het treurspel.
Was het bovendien voor Vondel voor de hand liggend om in deze periode van
zijn schrijverschap na Gysbreght opnieuw een martelaar voor het voetlicht te brengen,
in het Begijnhof speelt dit aspect van Ursula's levensverhaal geen rol van betekenis.
Hier heerst geen ideologie van martelaarschap of reële strijd, ook al zou dat voor
de goede zaak zijn. Begijnen verheerlijken de geestelijke strijd tegen het innerlijke
kwaad. Marius houdt hun voor dat Moeder Ursula haar kinderen leert om met
‘wetenschap en kennis’ als dappere ‘compijoenen’ (kampioenen) te strijden met als
doel hun eigen natuur en kwade ‘genegenheijt’ te overwinnen en hun ‘schat’ (hun
edele ziel) zuiver en rein voor hun geliefde Christus te bewaren. Wij stervelingen
mogen met Ursula meelopen en schuilen onder haar mantel van liefde: ‘loopt mee
45
dat ghij bedekt woort onder haer mantel van liefde’. Op deze manier, als
mantelheilige met een grote jas waaronder haar volgelingen bescherming zoeken,
wordt de patrones ook in het Begijnhof afgebeeld, onder meer op een gevelsteen
46
in de poort van het hof, daterend uit de zestiende eeuw.
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Gevelsteen met Ursula als moeder en beschermheilige, poort van het Begijnhof te Amsterdam

Verschillen en overeenkomsten in verbeelding
Anders dan Vondel prijst Marius in zijn preken voortdurend de maagdelijke staat
voor vrouwen aan, waarvan Ursula, die huwelijksaanzoeken van diverse mannen
van de hand wijst, een lichtend voorbeeld is. Voor begijnen binnen de beschermende
muren van het Begijnhof is dit een belangrijk aspect uit Ursula's levensloop. Spaans
(2012) vermeldt dat uit de Haarlemse Levens der Maechden blijkt dat vrouwen
binnen de groepen kloppen moeite hebben om hun kuisheid te bewaren en dat dit
een thema van vele onderlinge gesprekken is. Ook in Haarlemse preken werd de
maagdelijke staat aangeprezen, maar dat wil niet zeggen dat het kuise leven altijd
makkelijk vol te houden was; het is ook niet duidelijk of de verleiding tot ‘onsuiverheit’
vooral van mannen kwam of van hun medezusters, met wie de kloppen aanvankelijk
nog in krappe ruimtes samenleefden. De Levens vermelden nooit details, maar
47
alleen hoe de vrouwen dergelijke verleidingen weerstonden.
Met behulp van deze nuttige vergelijkingen met de Haarlemse kloppen wordt ons
iets duidelijker waarom Ursula in Marius' preken bovenal als ‘Maeght ende Moeder’
is verbeeld: ‘die een Maeght ende een Moder [moeder] Martelaersse en een
Vruchtbarighe Moder prijsen en loeven sal, die heeft vier dubbelt stoff van doen.’
Als een moeder voedt Ursula haar ‘kinderen’ geestelijk op en als een maagd, die
ondanks alle verleidingen haar kuisheid weet te bewaren, staat zij boven de eerste
de beste martelares: ‘Ick en wil de weerdigheijt van het Martelaerschap niet kleijn
achten,
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maer nae mijn oordeel, en oock van sommighe heijlighe Doctoren, is een Maeght
eelder [edeler] als een Martelaersse’. Ursula's eigenschappen van moeder en maagd
pasten het beste bij het dagelijkse leven van de begijnen.
Wat kenmerkend is voor Vondels toneelpersonage, is dat ze veel verbale strijdlust
bezit. Weliswaar noemt Marius de heilige een dappere ‘Cappeteijn’ en benadrukt
hij haar geestelijke weerbaarheid, maar op toneel is Ursula een onoverwinnelijke
debater. Dat is in elk geval noodzakelijk voor de opbouw van de spanning in het
treurspel en voor het goede evenwicht tussen de karakters. De agressieve koning
Attila heeft in de assertieve koningsdochter Ursula een tegenstander van formaat.
Dat zou te danken kunnen zijn aan een van de bronnen van het martelaarsverhaal
in de ‘Gulden legende’ (Legenda Aurea) van Jacobus de Voragine. Daar vat Ursula
haar marteldood op als krijgsdienst, waar voorafgaand aan haar reis met de
elfduizend maagden intensief voor moet worden geoefend: ‘Nu eens begonnen ze
aan het voorspel voor oorlog, dan weer renden ze heen en weer en deden of ze
48
oorlog voerden [...]’. Een goede verklaring waarom Vondel kiest voor een assertieve
heilige voorzien van ‘girlpower’ is dit echter niet. Andere elementen uit de ‘Gulden
legende’ heeft de dichter naast zich neergelegd of drastisch aangepast. Het is eerder
te danken aan Vondels voorkeur voor sterke vrouwen dat Ursula koning Attila zelfs
op gegeven moment verbaal de baas blijft. De deemoedigheid waarvan haar
personage in sommige studies wordt beticht, is niet in Ursula's spreekteksten te
vinden. Ze voert argumenten aan en debatteert zoals Badeloch in Gysbreght (1637),
de moederfiguur in Jeptha of Offerbelofte (1559), of de heilige Agatha in Brieven
der Heilige Maeghden, Martelaressen (1642). Vondels vrouwfiguren hebben een
speciale band met God of met de natuur en blijken achteraf moreel ‘gelijk’ te hebben.
Overeenkomsten tussen de preken en het treurspel zijn er ook te vinden. In beide
gevallen is Ursula een moedige leidersfiguur. Dat past ook bij het beeld dat we van
haar hebben. Ondanks de verschillende versies van haar legenden is het leiderschap
van de heilige over de elfduizend maagden een vast verhaalelement. Marius noemt
haar een ‘Cappeteijn’ en ‘Voorgangster in deugden van soo veel Zielen’, en voegt
er een vergelijking aan toe tussen Ursula's volgelingen, de begijnen en de Israëlieten
in Oude Testament: ‘sij moesten Moijses volgen, soo moet ghij u Moeder Ursela
volgen’.
In beide genres is Ursula een troosteres en ijverig in het bekeren. Maar dat pakt
aan beide kanten wel anders uit. Bij Vondel is de heilige niet het type om altijd
troostend rond te lopen, zoals ze volgens Marius doet. Ze bewaart haar bemoediging
voor de toekomstvoorspelling die ze als geestverschijning uitspreekt over de stad,
zoals Rafaël een paar jaar eerder over Amsterdam had gedaan aan het slot van de
Gysbreght: de beproevingen die God aan de Keulenaren heeft gestuurd, zijn
voorlopig tot een einde gekomen; voortaan zal de hemel ‘uw Dom, uw Raedhuis,
49
en uw poort,/ Van hier [de hemel], in tijd van ramp, en tegenspoed, vertroosten.’
Tot slot heeft Ursula zowel in de preken als op toneel een prachtig lichaam, maar
bij Marius wordt daar niet zo'n werk van gemaakt als bij Vondel. De pastoor benadrukt
het vermogen van de heilige om elke wereldse verleiding te weerstaan, wat een
een krachtige eigenschap is waartegen wij zelf lelijk afsteken als aardwormen met
onze simpele, aardse verlangens. Tegenover dit ideaal van wereldverzaking, dat
goed past in het Begijnhof, laat Vondel zijn heilige juist purperen (vorstelijke) kleding
dragen met een gouden kruis op haar boezem, en tijdens het lopen het getinkel
laten horen van diamanten uit Indië en zilveren en gouden sieraden: ‘'t Is al
schaerlaken-
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rood, al purper, dat'er blaeckt/ Al fijn en louter goud, al zilver dat'er kraeckt.’ De
grootsheid van Vondels Ursula zit 'm niet in haar nederigheid, integendeel. Zijn
heldin is nog mooier dan de Schouwburgbezoekers en kan ook nog beter debatteren.
Een koningsdochter zoals zij kan met haar persoonlijkheid de overwinning van het
christendom op het heidendom demonstreren. Bij vader Marius en de begijnen zou
zo'n soort Ursula beslist niet worden geaccepteerd. Ze zouden haar vragen haar
hoogmoed af te leggen, zich zeer eenvoudig te kleden en een vroom leven te leiden
zonder spectaculaire marteldood. Tussen het Begijnhof en de Schouwburg lag, op
steenworp afstand, een wereld van verschil. Nederige devotie en zelfbewuste
heroïek: ook de zeventiende-eeuwse verbeelding van religieuze verhalen kende
veel uitersten.
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Wat alsdan te Brugge plaets had
Jan Pieter van Male (1681-1735) en het verleden als biotoop
Johan Oosterman (Radboud Universiteit Nijmegen)
Abstract
Jan Pieter van Male (1681-1735) was an ambitious inhabitant of Bruges
who dreamed of being a painter, but who was ordained and ended up as
a parish priest in some minor villages in the Flemish countryside. Because
of the amount of spare time he had, the outstanding education he had
received and his thorough familiarity with the history of Bruges, he was
well-equipped to assess the history of Bruges - which he did. Among the
many works he wrote are a history of Bruges (Naukeurighe Beschrijvinghe
vande Oude ende hedendaeghsche ghestaethede Vande Edele ende
vermaerde stadt Brugghe in Vlaenderen) and a work on the city's great
Bruges scholars and artists (Praelthoneel der gheleerde en doorluchtighe
Brugghelingen). Both works are prefaced by an extensive introductions
in which Van Male explains his aims with regard to historiography.
Convinced that knowledge of one's own history is beneficial, he
endeavours to instruct his fellow countrymen in their history, and to be a
guide for the youth of Bruges. In doing so, he assumes a critical and
scholarly attitude to history and to the sources he uses. As a historian,
Van Male worked in a period that is characterised by the transition from
amateurish historical writing to a more scholarly historiography.
Pastoor, maar niet van harte. Zo valt de positie van Jan Pieter van Male gedurende
de tweede helft van zijn leven het best te typeren. Hij had grotere ambities, en moet
zich iets anders hebben voorgesteld dan te eindigen in Vladsloo, vlakbij Diksmuide,
1
bijna veertig kilometer van Brugge, waar hij was opgegroeid en waar zijn hart lag.
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Op 1 augustus 1681, ruim twee jaar na de dood van Vondel, voor wie hij een grote
bewondering zou opvatten, werd Van Male geboren te Brugge. Hij ging er naar
school bij de Augustijnen. Al jong had hij een grote liefde voor boeken - van jonghs
3
af seer gheneghen tot het lesen van alle der hande boucken - en al vroeg moet hij
zich als schrijver hebben gemanifesteerd: in 1695 schreef hij het treurspel Rosimonde
4
dat in een herziene versie dertien jaar later werd opgevoerd. Omstreeks 1700
studeerde hij theologie te Leuven en rond die tijd vertaalde hij er ‘Aeliani veerthien
boucxkens der ghemengelde gheschiedenissen’.
Zijn liefde gaat uit naar geschiedenis, literatuur en kunst
Terug in Brugge studeert hij verder in de theologie, maar hij besluit nog geen priester
te worden - filosofie en theologie kunnen hem maar nauwelijks bekoren; zijn liefde
gaat uit naar geschiedenis, literatuur en kunst. Hij gaat daarom in de leer bij de
Brugse kunstschilder Lvdovicus de Deyster - ‘met eenen onghelouelicken ijver’ - en
hoopt als kunstenaar door Europa te kunnen rondreizen. Maar gebrek aan talent
verhindert dat. In zijn eigen woorden: ‘maer sulcx niet willende ghelucken heeft dan
sigh moeten behelpen met eenen staet te aenveerden den welcken aen sijne
vluggheestigheijd den thoom inden mond ende om soo te segghen het loodt inde
5
schoenen bracht.’
Van Male legt zich met tegenzin neer bij het onontkoombare en op Paasavond
1707 wijdt de bisschop van Luik hem tot priester. Vanaf 9 november is hij
onderpastoor te Zuienkerke. Op 5 april 1708 wordt hij geestelijk proost van de Heilige
Geestkamer te Brugge. Tot 1717 is hij onderpastoor geweest van Sint Jacobs te
Brugge. In die jaren, het precieze jaartal is onbekend, verschijnt zijn gedichtenbundel
6
Gheestigheden der Vlaemsche Rhym-Konst bij Jan Baptist Verhulst te Brugge. Het
grote aantal dedicatiegedichten die aan Van Males gedichten vooraf gaan en de
gedichten die Van Male tot eer of ter nagedachtenis van Brugse kunstgenoten heeft
geschreven, laten zien dat hij zich een centrale positie had verworven binnen de
Brugse samenleving, en vooral de rederijkerij. Op 14 januari 1717 wordt Van Male
benoemd tot pastoor van Bovekerke, en vanaf 14 mei 1728 is hij pastoor van het
nabijgelegen Vladsloo. Op 5 december 1735 overlijdt hij, 54 jaar oud.
Jan Pieter van Male is de auteur van een omvangrijk maar nauwelijks bekend
oeuvre, dat bestaat uit gedichten, toneelstukken, vertalingen en een paar omvangrijke
historiografische werken. Een belangrijke bron van informatie over het leven van
Van Male is de levensbeschrijving van twee pagina's die deel uitmaakt van zijn
Praelthoneel der gheleerde en doorluchtighe Brugghelingen, waarvan hij later een
gedeeltelijke vertaling in het Latijn heeft gemaakt: Amphitheatrum illustrium virorum
7
Brugensium (allebei, zoals veel van zijn werk, alleen in handschrift bewaard). Van
Male vertelt hier in de derde persoon over zijn eigen leven en werk tot aan het jaar
1717. Hij geeft een interessante inkijk in zijn bezigheden als schrijver, als
vooraanstaand lid van de Brugse Heilige Geestkamer, de oudste rederijkerskamer
ter stede, en hij geeft een opsomming van werken die hij geschreven heeft. Uit een
paar van de hiervoor al gegeven citaten blijkt dat hij zichzelf met ironische distantie
beschrijft, en dat het hem ondertussen niet ontbreekt aan zelfvertrouwen. Het werk
van Van Male, en wel in de eerste plaats deze zelfpresentatie, laat goed zien hoe
hij zich heeft willen positioneren als een gedreven liefhebber en een kritische
buitenstaander.
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Zijn werk bevindt zich op het raakvlak van wat we tegenwoordig aanduiden als
historiografie en letterkunde, al is het voor het tijdvak waarin Van Male zijn werken
schreef, nauwelijks zinvol dat onderscheid te maken. Epische teksten, gedichten,
toneel en ‘geschiedenissen’ maken deel uit van een samenhangend discours waarin
afgrenzingen die wij wellicht zien, vaak veel minder ervaren werden: ‘To early modern
writers and readers, popular historical compilations, public stage plays and
8
martyrologies did not seem all that far apart.’ De omgang met de eigen geschiedenis
komt dus niet alleen tot uitdrukking in historiografie in strikte zin, maar minstens zo
zeer in andere genres. Ook in het werk van Van Male is dit aanwijsbaar. Wat precies
de verhouding is tussen die verschillende, nu door ons vaak van elkaar
onderscheiden genres, en wat daarbinnen de plaats is van de historiografie - en
hoe die historiografie zich toch langzamerhand ontwikkelt tot een meer
wetenschappelijk georiënteerde discipline binnen het ruimere discours dat we
doorgaans aanduiden als ‘de letterkunde’ is voor de Nederlanden wel al onderzocht,
9
maar verdient zonder meer uitvoeriger aandacht. En al zal Jan Pieter van Male
uiteindelijk misschien slechts een kleine speler in het veld blijken te zijn, zijn werk
is door omvang, diversiteit en inhoud, meer dan de moeite waard in een verkenning
naar de plaats van geschiedenis en letterkunde omstreeks 1700.
Van Males werkwijze als auteur en geschiedschrijver, evenals zijn houding ten
opzichte van de traditie waarin hij staat en de geschiedenis die hij beschrijft, komen
maar nauwelijks aan bod in Verschaffels uitvoerige studie over de geschiedschrijving
10
in de Zuidelijke Nederlanden: hij is er minder dan een bijfiguur. Alleen Marcel Luwel
heeft zich uitvoerig met zijn werk beziggehouden en tussen 1944 en 1952 vier
11
artikelen over Van Male gepubliceerd. In ‘Joannes Petrus van Male als historicus’,
een artikel uit 1947 onderzoekt hij vooral diens Praelthoneel op bruikbaarheid als
historische bron. Luwel besluit met de vaststelling:
Voor de eigentijdsche feiten en personalia zijn Van Male's werken steeds
zeer belangwekkend en vol wetenswaardigheden die men in omvangrijker
geschriften vruchteloos zoeken zou. Het is daarbij niet zonder belang dat
die auteur, alhoewel door zijn stand tot een bepaalde geesteshouding
gepredisponeerd, toch een zekeren graad van objectiviteit en
niet-gebonden zijn aan een vooropgestelde levensvisie, kon aan den dag
12
leggen.
Behalve de vraag naar betrouwbaarheid als historische bron, zijn er wat mij betreft
nog wel andere vragen te stellen aan het werk van Van Male. Vooral de vraag naar
zijn positie binnen het historiografische discours omstreeks 1700 is daarbij van
belang. Om dat te kunnen doen, is het van belang de vinger te leggen op de
opvattingen van deze auteur over geschiedschrijving. Deze kunnen worden afgeleid
uit het werk zelf, maar een onderzoek naar het volledige oeuvre valt, vanwege de
enorme omvang ervan, voor dit moment buiten het bestek van mijn bijdrage. Ik wil
daarom volstaan met een preliminaire verkenning van de voorwoorden van de twee
grote historiografische werken waaraan Van Male in de tweede helft van zijn leven
werkte. Beide zijn vrijwel zeker voor publicatie gemaakt maar geen van beide teksten
13
heeft het ruimere publiek bereikt waarvoor het bedoeld was. Toch kunnen we ons
op grond
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van de voorwoorden een goede indruk vormen van de bedoelingen die Van Male
had met zijn werken, zijn opvattingen over geschiedschrijving en het nut daarvan
en het publiek waarop hij zich richtte. Maar voor de twee voorwoorden te vergelijken
in een poging om de plaats van Van Male in de literatuur en geschiedschrijving aan
het begin van de achttiende eeuw nader te bepalen, moeten eerst Praelthoneel en
Naukeurighe Besschrijvinghe geïntroduceerd worden. Bij het eerste van die twee
laat ik bovendien meer in detail zien hoe Van Male omgaat met een van de bronnen
die hij heeft gebruikt (De Dene, Testament rhetoricael). Onderzoek naar dat
bronnengebruik zou pas echt duidelijk maken hoe Van Male te plaatsen is in de
historiografie van zijn tijd.

Praelthoneel
De Levensbeschryvinghen der geleerde en door kunst vermaerde Bruggelingen,
ook wel aangeduid als het Praelthoneel der gheleerde en doorluchtighe
Brugghelingen, is het omvangrijkste werk van Van Male.

Opdrachtbrief uit Jan Pieter van Male, Praelthoneel. Kortrijk, Openbare Bibliotheek, Cod.
177, f. 11r (het betreft de eerste bewaarde bladzijde van dit hs.)

Het beslaat ruimschoots 400 folia, dat wil zeggen bijna 900 dichtbeschreven
14
bladzijden. Hij moet er al voor 1713 aan zijn begonnen, want het eerste
opdrachtgedicht waarin aan deze tekst wordt gerefereerd dateert uit dat jaar, en het
werk duurde tot minstens 1723. Van Male heeft hier de levens van enkele honderden
stadsgenoten be-
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schreven. De meesten leefden in de zestiende of zeventiende eeuw, maar hij
vermeldt ook oudere ‘helden’, want zo duidt Van Male zijn doorluchtige stadsgenoten
aan in een uitvoerig voorwoord: Jacob van Maerlant, graaf Karel de Goede - die in
1127 werd vermoord - zijn twee bekende voorbeelden. Het werk lijkt min of meer
gereed om gedrukt te kunnen worden, al moet Van Male er aan zijn blijven werken:
door heel het boek zijn de marges gevuld met naderhand toegevoegde notities,
gedeeltelijk gebaseerd op later door hem gevonden getuigenissen over de
betreffende auteurs.
Van Male heeft hier de levens van enkele honderden stadsgenoten
beschreven
In het Praelthoneel maakt Van Male gebruik van een nog moeilijk te schatten aantal
bronnen, en anders dan de later geschreven Naukeurighe Beschrijvinghe bevat het
geen lijst van de door hem gebruikte werken. Naast deze schriftelijke bronnen,
waaronder allerlei nu niet meer toegankelijke archivalia, heeft hij ruimschoots gebruik
gemaakt van oral history. We vinden hier dan ook nogal wat verder onbekende
gegevens, zeker waar het Van Males tijdgenoten betreft. Vaak verwijst hij expliciet
naar het feit dat het om zaken gaat die aan hem zijn meegedeeld, soms met
vermelding van de informant. Schriftelijke bronnen worden vrijwel altijd expliciet
gemarkeerd, en het Testament Rhetoricael van Eduard de Dene behoort bij de
opmerkelijkste. Van dit magnum opus van De Dene, een testament in gedichten
naar het voorbeeld van Francois Villons Testament, kennen we maar één exemplaar,
15
de autograaf die De Dene zelf in 1560 heeft neergeschreven. En precies dit ene
exemplaar kreeg Van Male in handen toen hij werkte aan zijn Praelthoneel. Van
Male gebruikt De Denes Testamentvooral omdat het zoveel gegevens over
zestiende-eeuwse Bruggelingen bevat. Vooral de epitaphen en huldedichten op
overleden vrienden van De Dene, blijken een onwaardeerlijke bron waaraan Van
Male herhaaldelijk ontleent. Van Male beschikte niet vanaf het begin over deze bron.
16
Pas ten vroegste in 1717 kon hij er gebruik van maken.
Het eerste lemma waarvoor gebruik is gemaakt van De Denes Testament is dat
17
over Andries de Wilde. Het is een kenmerkend voorbeeld. Van Male schrijft over
De Wilde: ‘ghesworen clerck vanden lande vanden vrijen, eenen gheestighen ende
ghenougelicken man, stierf op den vierden septembris 1554.’ En meteen aansluitend:
‘Eduwaerd de Dene schreef dit volghende Epitaphium’. Dan volgen twee gedichten
die Van Male zorgvuldig heeft overgeschreven uit het Testament. De korte inleiding
met wat gegevens over De Wilde is rechtstreeks ontleend aan de geciteerde
gedichten.
Wanneer Van Male De Denes Testament als bron gebruikt, geeft hij bijna steeds
een korte inleiding gevolgd door vaak uitvoerige citaten. Soms is de inleiding
uitvoeriger en biedt Van Male een blik op zijn werkwijze. In het laatste lemma
waarvoor hij De Dene heeft geraadpleegd, dat over Steven vander Gheenste, schrijft
18
Van Male expressis verbis dat hij zijn bron zorgvuldig navolgt. Hij heeft het
19
aangehaalde gedicht ‘van woorde te woorde ghestelt.’ Van Male biedt niet alleen
een blik op zijn eigen werkwijze, maar hij schrijft ook over zijn waardering voor de
poëzie van zijn zestiende-eeuwse stadsgenoot. Het leven, de deugden en de dood
van Van der Gheenste, schrijft Van Male, heeft Eduard De Dene ‘in ouden rhijm
beschreven’. Van Male bestempelt het werk van De Dene als ouderwets, en toch
kan het de moeite waard zijn omdat ‘de veranderinghe van spijse den sommighen
20
aengenaem is’.
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Op meer plaatsen maakt Van Male duidelijk dat de poëzie van De Dene eigenlijk
uit de tijd is - heel nadrukkelijk wel in Ontleding ende verdediging, een gedrukte
21
bundel uit 1724. ‘De poëzie, zo betoogt Van Male, had te lijden onder ‘Dichters,
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de welcke om zig veel wetende, ende wel sprekende te thoonen, geheele Karren
ende Wagens met onaerdige ende onechte Woorden in hunnen Wercken
22
mengelden.’ Het Frans heeft de Nederlandse taal verbasterd. Toch onderkent hij
de historische waarde van deze gedichten. Bovendien heeft het ter afwisseling wel
wat aardigs te bieden - ‘niemand en belghe ick ouer de langheijd terwijlen het mij
niet verdroten en heeft het selue te schrijven’ meldt Van Male in het lemma over
Jan de Scheerere.
Die ambivalentie ten aanzien van dit werk, verwoordt Van Male het uitvoerigst in
het lemma dat aan De Dene gewijd is. De waardering voor dit werk en de opwinding
die zich van hem meester moet hebben gemaakt toen hij het in handen kreeg, valt
af te lezen aan deze woorden:
Maer onder alle de schrijvers soo meijne ick dat Eduwaert de D'hene
borger van Brugghe ende van beroep eenen procureur ofte
saeckbesorgher wel den volgheestigsten is ick hebbe met verwonderinghe
ghelesen eenen bouck in volle blad inhoudende het testament ofte
23
uyttersten wille van desen Eduwaert
Van Male citeert uitvoerig uit het Testament om zoveel als mogelijk is te achterhalen
over het leven van De Dene: hij neemt de gedichten serieus als historisch bron.
Tegen het einde van het lemma besluit Van Male dat hij nu genoeg geciteerd
heeft: ‘Dan om onsen tijdt niet langher te slijten met het erhalen van ghedichten,
welckers mate onmatigh is ende nu teenemael buijten gebruijck soo will ick
eijndighen’. De maat is onmatig, en deze poëzie is sinds lang uit de tijd. Ondertussen
heeft Van Male oog voor de contextgebondenheid van De Denes gedichten, en hij
benadrukt dat De Denes poëzie in zijn eigen tijd hoog gewaardeerd moet zijn -‘in
24
sijnen tijdt seer aengenaem ende ghesocht’ -en om meer dan één reden ook nu
nog, bedoeld is uiteraard de achttiende eeuw, waardering verdient.
Heen en weer geslingerd tussen het besef met verouderde gedichten van doen
te hebben en de overtuiging dat De Denes Testament als bron van grote betekenis
is, maakt Jan Pieter van Male er in het Praeltoneel ruimhartig gebruik van en komt
De Dene ook in zijn latere werk herhaaldelijk ter sprake. Het tekent de manier waarop
Van Male te werk ging: hij beoordeelt de bronnen die hij gebruikt, weet heel goed
te onderscheiden tussen gedichten uit de zestiende eeuw en archivalia en kronieken,
en weet van al deze bronnen wat ze hem te bieden hebben bij het grote project
waaraan hij werkt: het presenteren van de geschiedenis van zijn eigen stad en land.
En daarbij is hij doordrongen van het besef dat kunst en geleerdheid minstens
evenzeer bijdragen aan de roem van een land als politiek en oorlogvoering. In de
omvangrijke Opdrachtsbrief die aan het Praelthoneel voorafgaat is dat ook een van
de centrale punten die hij belicht:
aller gheschicht boucken sijn vol van voorbeelden, ende vande wercken
van die mannen de welcke niet het blancke harnas maer den tabbart, niet
de spitse clingh maer de soetvloeijende penne hebben ghebruijckt om
25
hun vaderland te bestieren ende te beschermen.
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Naukeurighe Besschrijvinghe
In de Stadsbibliotheek van Brugge wordt een omvangrijk handschrift bewaard met
de Naukeurighe Beschrijvinghe vande Oude ende hedendaeghsche ghestaethede
Vande Edele Ende Vermaerde stadt Brugghe in Vlaenderen.

Titelpagina van Jan Pieter van Male, Naukeurighe Beschrijvinghe. Brugge, Openbare
Bibliotheek, Hs. 432

Het is een werk waaraan Van Male in de laatste jaren van zijn leven heeft gewerkt
en het moet zijn bedoeling zijn geweest het nog verder uit te breiden: het handschrift
bevat aan het slot een groot aantal onbeschreven bladen. Het gaat hier om de
tweede versie van een werk waaraan hij al langere tijd werkte en waarvan een min
26
of meer voltooide versie bestaat. De eerste versie van de Naukeurighe
Beschrijvinghe, waaraan Van Male omstreek 1720 moet zijn begonnen, is voorzien
van opdrachtgedichten en een beknopt voorwoord en het beslaat de geschiedenis
van Brugge tot 1724. Toen dit werk bijna gereed was, is Van Male begonnen aan
de tweede, door hem niet voltooide versie. Beide versies presenteren de
geschiedenis niet als een doorlopend verhaal, maar behandelen diverse aspecten
van de stad Brugge, waarbij de geschiedenis ruimschoots aan de orde komt (en
dan ook chronologisch verhaald), maar waarbij ook het contemporaine Brugge en
zijn instituties aan bod komen. De opzet van beide versies verschilt niet, maar het
aantal artikelen is sterk uitgebreid: kleine opmerkingen uit de eerste versie zijn
uitgewerkt tot artikelen en het encyclopedische karakter van het werk wordt hierdoor
nog eens benadrukt. Bovendien heeft Van Male vaak ruimte vrijgelaten als hij
vermoedde dat er aanvullingen mogelijk of noodzakelijk waren. En terwijl Luwel kort
schetst hoe de twee versies elkaar opvolgen, heeft een echte vergelijking niet
plaatsgevonden. Een belangrijk verschil is dat Van Male in
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de tweede versie explicieter naar de gebruikte bronnen verwijst: aan het slot van
zijn Voor Reden geeft hij een opsomming van zo'n twintig bronnen, een lijst die
zeker niet volledig is, maar goed illustreert dat Van Male niet tevreden was met
maar een enkele versie van de geschiedenis van Brugge als bron voor zijn werk.
Vrijwel alle ook nu nog bekende geschiedenissen van Brugge uit de vijftiende en
zestiende eeuw, waren aan hem bekend. Het is het voorwoord van deze tweede
versie van de Naukeurighe beschrijvinghe die ik hierna vergelijk met het voorwoord
van het Praelthoneel.

Twee voorwoorden
Praelthoneel en Naukeurighe Beschrijvinghe, beide bestemd voor publicatie, zijn
voorzien van voorwoorden. Het Praelthoneel begint met een Opdrachtsbrief aende
voortreffelijcke edele ende weerde heeren regeerders den stede van Brugghe
mitsgaders aende achtbare edele ende voorsienighe heeren Burghmeesters ende
schepenen des landts vanden vrijen, beneffens aen alle beijder gheleerdheijd
minnende ondersaten. In de laatste woorden van deze aanhef maakt Van Male
duidelijk dat hij zich tot alle Bruggelingen richt die de geleerdheid hoog achten, maar
primair spreekt hij toch tot de bestuurders van de stad. In een lang en sterk retorisch
opgebouwde Opdrachtsbrief verwijs Van Male regelmatig naar klassieke auteurs
en de oude geschiedenis om duidelijk te maken dat de liefde tot zijn land iedereen
aangeboren zou moeten zijn, en dat geleerdheid en kunsten zeker zo veel bijdragen
aan het welzijn als bestuur en krijgskunst (zoals al bleek uit het eerder aangehaalde
citaat). Hij benadrukt dat hij zelf in Brugge geboren is en zich altijd met die stad
verbonden zal voelen, wat misschien met des te meer nadruk is opgeschreven
omdat hij in die jaren buiten Brugge woont (iets waar hij verderop in de Opdrachtbrief
27
ook naar verwijst).
Het voorwoord van de Naukeurighe Beschrijvinghe, Voor reden van den Autheur
tot den leser genoemd, richt zich van begin af aan nadrukkelijk tot alle lezers:
Siet hier, goed jonstighen leser, een werck van vele jaren: het ghone ick
met eene uijterste neerstigheijd ende onvermoeijelicken aerbeijd hebbe
ondernomen, om aen mijne lieve ende weerde mede borghers na te laten,
eene nauwkeurighe ende oprechte kenisse vanden voorleden staet ende
28
teghenwoordighen stand der saken van onse gheboortestadt Brugghe.
Ook hier doet Van Male zich kennen als een Bruggeling, waarbij hij, door te spreken
van onse gheboortestadt in elk geval impliciet veronderstelt dat zijn aandacht voor
de geschiedenis van Brugge gedeeld wordt door zijn medeborghers.
De voorwoorden vormen, zo kan gesteld worden, een eerste en door de auteur
beoogde kennismaking met Van Males opvattingen. Hierbij wil ik ingaan op aspecten
die de kern van zijn omgang met de geschiedenis uitmaken. Van Male schrijft een
kritische geschiedenis: hij wil het beter doen dan zijn voorgangers, en huldigt een
haast wetenschappelijk opvatting over het gebruik van zijn bronnen. Maar hij is ook
kritisch ten aanzien van hetgeen in het verleden heeft plaatsgevonden: hij neemt,
hoe genuanceerd vaak ook, regelmatig de vrijheid om het handelen van eerdere
generaties kritisch tegen het licht te houden. De focus van zijn werk ligt in Vlaanderen
en
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dan toch wel in de eerste plaats bij Brugge en het omringende Brugse Vrije. Hij is
een Brugs historicus, zowel van geboorte als in zijn belangstelling. En in die
uitgesproken voorkeur legt hij een grote betrokkenheid aan de dag bij zijn weerde
medeborgers. Hij richt zich niet primair op professioneel belangstellenden, maar op
ieder die geïnteresseerd is in zijn eigen geschiedenis, en die geïnteresseerden
neemt hij, als een goede onderwijzer, bij de hand. Daarbij verdienen kunstenaars
en geleerden de grootste aandacht vanwege hun verdiensten, die hij even groot,
zo niet groter, acht als die van militairen en bestuurders. Daarom ook geeft hij ze
een centrale plaats in zijn werk, dat zowel door de inhoud als door de opzet en stijl,
geschiedschrijving is die evenzeer tot de geschiedenis van de letterkunde gerekend
29
kan worden.

Gids en onderwijzer
Meteen aan het begin van de Voorreden richt Jan Pieter van Male zich nadrukkelijk,
als auctoriële verteller, tot zijn publiek. Hij is de gids die zijn lezers rondleidt door
de geschiedenis: ‘Siet hier, goed jonstighen leser’. In de Opdrachtsbrief manifesteert
hij zich in eerste instantie eerder als een nederige dienaar die goedgunstigheid van
het stadsbestuur en van zijn mede-burgers probeert te verwerven. Maar ook in deze
tekst ontpopt Van Male zich gaandeweg als de gids die iets te vertellen heeft en,
interessant genoeg, hij richt zich daarbij wel heel nadrukkelijk tot de jeugd:
O edele jongelinghen ende lieve kinderen van sulcke achtbare ende
gheleerde ouders, heft de ooghen op ende te samen uwe herten om den
onsterffelicken glans ende luijster van onse treffelicke voorouders te
aenschauwen. Treed met blijder stappen in dit pantheon der gheleertheijd,
in dit amphitheatrum der wetenschappen, ende besiet ernstigh de loffelicke
kenteeckenen van uwe voorganghers: daer en is gheen wetenschap,
gheen conste, ofte sij is tot Brugghe ofte andersints van Brugghelinghen
in andere landen ende rijcken met grooten lof gheoeffent, ende
voortgheleert gheweest. Neemt in danck mijnen langhdeurighen aerbeijd
ende doet uw voordeel daer mede. Ick en bedele noch lof, noch
vergeldinghe, maer wenssche dat dit werck eene oorsake wesen magh,
dat bij latere tijden het selve met uwe namen ende daden vermeerdert
30
werde.
Geschiedenis onderwijst en verheft de jonge Bruggelingen, en draagt ertoe bij dat
ze misschien zelf eens tot de vermaarde stadgenoten behoren. Van Male profileert
zich nadrukkelijk als onderwijzer van zijn volk.
In de teksten die hij zijn lezers voorschotelt, blijft hij nadrukkelijk aanwezig: hij
neemt hen bij de hand, houdt ze bij de les - ‘Nu zullen wy voortgaen en den draed
31
der zaken wederom ernemen’ - verwijst naar andere informatie in zijn eigen of in
andere werken, en toont zijn eigen positie door expliciet te zijn over de keuzes die
hij maakt: ‘Myn voornemen is niet hier te erhalen het geen by vele andere schryvers
ten breedsten te lezen is [...] maer ik wil my spoedigen tot het verhael van onze
32
eygene zaken.’
Er ontstaat in dit werk een bewust nagestreefde verstandhouding tussen verteller
en lezer: Van Male wil een verbond aangaan met zijn publiek en hij gebruikt de
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Opdrachtsbrief en meer nog de Voorrede om daarover van meet af aan duidelijk te
zijn.
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Bronnenkritiek
Aan het einde van zijn lange Opdrachtsbrief ‘gekomen, die vooral handelt over de
vraag waarom de levens van grote geesten beschreven moeten worden, wil Van
Male kort verantwoording afleggen over de manier waarop hij geschiedschrijving
beoefent: ‘het mij noodwendigh dochte een wenigh te spreken tot verclaringhe van
33
mijne maniere van schrijven.’ Het is een korte maar daarom niet minder belangrijke
passage, waarin Van Male anticipeert op kritiek die hij verwacht van ‘vele neuswijse
schriftsifters’ die het vast niet zullen goedkeuren dat hij ‘soo lichtveerdigh ontrent
34
de daden ende schriften van sommighe mijn eijghen oordeel velle’. Van Male geeft
hier heel beknopt aan dat hij zowel de geschriften uit het verleden als de daden van
de door hem beschreven personen, kritisch behandelt. De kritische omgang met
bronnen die hij hier in het vooruitzicht stelt, komt overeen met de manier waarop hij
daadwerkelijk bronnen verzamelt en met elkaar vergelijkt in diverse lemma's van
35
het Praelthoneel. Deze kritische houding komt nog sterker naar voren in de
Voorreden van de Naukeurighe Besschrijvinghe. Van Male verwijst hier naar eerdere
geschiedschrijvers, en is ervan overtuigd dat vóór hem niemand zo goed en kritisch
de geschiedenis heeft beschreven:
vele andere schrijvers hebben, voor mijnen tijdt, het selve, ofte ten deele,
ofte ten gheheele ghetracht; maer, soo ick immers met de waerheijd magh
segghen, en hebben noijt soo volcommen gheschreven, als dat ick sijn
36
doende.
Heel concreet verwijst hij naar Antonius Sanderus, die met de Flandria Illustrata
e

een van de belangrijkste geschiedwerken over Vlaanderen uit de 17 eeuw schreef.
Van Male wilde dit werk vertalen, maar merkte al gauw dat het op vele punten
tekortschoot:
ick prijse den loffelicken aerbeijd van desen gheleerden man, maer doen
ick ten dienste van onse ghemeente, des selfs beschrijvinghe vertalen
37
wilde, soo hebben ick bevonden, datter seer veel was achter ghelaten.
Aan het slot van de Voorreden geeft Van Male een opgave (incompleet zoals hij
38
zelf al aangeeft) van gebruikte bronnen, een lijstje dat in veel opzichten veel
uitvoeriger aandacht verdient.
De kritische omgang met al deze bronnen is door heel het werk van Van Male
aan te wijzen. Soms is de kritiek subtiel verwoord, regelmatig ook tamelijk expliciet,
zoals meteen aan het begin van het eerste boek van de Naukeurighe Beschrijvinghe,
waar hij spreekt over de vroegste geschiedenis van Vlaanderen:
Mij dunckt dat vele schrijvers om de onkundighe ghemeente in eene
onnoodighe verwonderinghe, wegens den oorspronck van hare voor
ouders, te houden: veel tijdts seer vreemde ende ongegronde versinselen
39
hebben bedacht.
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Iets verderop noemt hij Belgis van Marcus van Vaernewijck als een van die
onbetrouwbare werken. Van Male wil de geschiedenis vertellen zoals ze geweest
is. Een kritische houding, die haast wetenschappelijk overkomt, vormt zijn
uitgangspunt. Hij wil de geschiedenis van Vlaanderen tonen zonder de overtollige
omhaal van woorden van onbetrouwbare schrijvers:
afwerpende alle overtollighe ommewindselen inde welcke onse suffende
schrijvers dat landschap van Vlaenderen gheswachtelt ende als een
popken inde wieghe gheleght hadden, soo willen wij den ouden stant van
desen lande naecktelick ende onbewimpelt in haer eijghen wesen
40
verthoonen.
Jan Pieter van Male, de dorpspastoor uit het Brugse Vrije, schreef de geschiedenis
van zijn geboortestad en van Vlaanderen, en verantwoordde zijn keuzes zonder
enige theoretische pretentie. Hij leeft dan ook in een tijd waarin de uitdrukkelijke
41
verwetenschappelijking van de geschiedschrijving nog moet beginnen. Niet
objectiviteit als doel op zich, maar zuiverheid om te kunnen oordelen. Van Male ziet
daarmee een duidelijke taak voor zichzelf als geschiedschrijver: ‘ende als dan sonder
jonste sonder afgonste alles naecktelick te hebben beschreven, voughende hier en
daer mijn oordeel toe, over het ghene of liever noijt, ofte ten minsten beter hadde
moghen ghebueren.’ Als hij zonder vooroordeel de feiten heeft verzameld, eigent
hij zich het recht hier en daar te oordelen over wat beter nooit had kunnen gebeuren,
42
of toch in elk geval anders.

Oordelen over het verleden
Van Male oordeelt over het verleden, zo kondigt hij aan in beide voorwoorden, en
zo valt waar te nemen in zijn werk. Hij kijkt niet naar de geschiedenis als een
buitenstaander die afstand houdt ten opzicht van dat wat hij beschrijft. In de hiervoor
aangehaalde passage uit de Opdrachtsbrief (Praelthoneel) kondigt hij dat aan. In
de Voorreden (Naukeurighe beschijvinghe) is hij daar minder duidelijk over, al maakt
hij toch goed duidelijk dat er in het verleden zaken hebben plaatsgevonden die
veroordeeld mogen worden. Hij beschrijft die wel, en voor alle zekerheid houdt hij
zijn lezers voor niet de boodschapper aan te rekenen wat hen mishaagt, maar de
voorouders die zich hebben misdragen: ‘sij moghen sigh stooren op de ghone die
de misslaghen ofte boosheden begaen hebben, niet op die de welcke naden heijsch
43
der saken de selue in hunne schriften commen te voughen.’ Juist die boodschapper,
zo vervolgt Van Male, verdient dank voor zijn werk en voor het feit dat hij heeft laten
zien wat goed en slecht is.
Dat Van Male niet schroomt te oordelen, hebben we gezien in de bespreking van
het Praelthoneel, en is ook op diverse plaatsen zichtbaar in de Naukeurighe
beschrijvinghe. Daar komt de Opstand uitvoerig aan de orde, een periode in de
geschiedenis die in het katholieke Vlaanderen van de achttiende eeuw gemengde
gevoelens moet hebben opgeroepen. Vanuit dat perspectief bezien is Van Male
tamelijk genuanceerd in zijn oordelen. Wanneer hij dwalingen en misstanden
opmerkt, schuwt hij de kritiek niet. De radicale hervormers en beeldenstormers ‘verwyfde bibel-broers en
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psalmbleeters’ noemt hij hen - kunnen uiteraard niet op zijn sympathie rekenen.
Maar Van Male breidt zijn kritiek uit tot andere groepen van de toenmalige
samenleving wanneer hij de rampspoed overziet die Vlaanderen trof tijdens de
Opstand. Hij legt de verantwoordelijkheid niet enkel bij kleine sektarische
(hervormingsgezinde) groepen:
Eer ik verder ga met de beschryving der droeve voorvallen van dien
rampzaligen tyd, op welke alle goddelyke en menschelyke rechten en
wetten zoo deerlyk geschonden wierden, kan ik niet nalaten te beklagen
de onbedachte ligtveerdigheyd van onze voorouders, die, afwykende van
het geloof van hunnen voorvaderen, de nieuwgesmede, of om beter te
zeggen, de oude ersmede ketteryen omhelsden, en het jok van de
45
gehoorzaamheyd die zy hunnen wettigen heer schuldig waren, afwierpen

Vaak bekritiseert hij zelfs expliciet individuen of groeperingen in de katholieke kerk,
46
zeker waar hij zijn eigen tijd nadert. Zij hebben de omstandigheden geschapen
waaronder hervorming bijna onvermijdelijk werd. Juist in dat niet-partijdige oordeel
dat hij ten aanzien van dergelijke gebeurtenissen velt, zien we opnieuw de
geschiedschrijver die in de eerste plaats probeert een weloverwogen, en op
onderzoek gebaseerd relaas van de feiten te geven.

Vaderland
Van Male is betrokken bij dat waarover hij schrijft. De geschiedenis gaat hem aan,
en hij weet voor wie hij schrijft: niet in de eerste plaats de geleerden, maar zijn
medeburgers. In de Voorreden van zijn Naukeurighe beschrijvinghe verantwoordt
hij dit in de welluidende formuleringen die we inmiddels van hem kennen:
Maer soo de laeckzuchtighe schriftzifters van dese aenstotelicke tijden,
mijnen aerbeijd niet en prijsen, om dat ick met eene onnodighe
ophoopinghe (soo sij meijnen) van vergetensweerdighe saken, mijn werck
vergroote: sij moeten weten, dat ick niet en schrijve enckelick ten dancke
van die hoogdravende overvliegers in eernstigher wetenschappen/ nochte
alleen voor de neuswijse staet=kenners. maer oock voor de eenvoudighe
ghemeente van mijne medeborghers, de welcke soo als ick vastelick
ghelove, soo veel vermaeck sullen scheppen in het over lesen vanden
ghemeenen handel en wandel van hunne voorouders, als dat die groote
47
verstanden sullen ontmoeten, inde bespiegelinghe van groter saken.
In de Opdrachtsbrief, die in de eerste aanhef gericht is tot het Brugse stadsbestuur,
blijkt Van Male zich vooral te richten tot de jeugd van zijn geboortestad, en in de
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Voor reden maakt hij al snel duidelijk dat hij niet de ‘hooghdravende overvliegers’
maar zijn medeburgers als zijn voornaamste publiek beschouwt. Zijn betrokkenheid
bij de geschiedenis van zijn eigen land, maakt hem tot onderwijzer van de burgerij,
ook al bevindt hij zich een groot deel van zijn leven buiten Brugge.
De liefde voor het vaderland drijft hem, zo schrijft hij in de Voor rede: ‘wij moghen
op een ander rijck ende weeldigh leven, eere ende staten besitten, dogh nimmermeer
vergeten de plaetse van onse gheboorte ende opvoedinghe’.
Die liefde voor het vaderland - want zo duidt Van Male zijn eigen stad en omgeving
vaak aan - is een constante in dit werk. Het gedicht Aen Brugghe voor myn vertreck
na d'hooghe Schoolen, geschreven dus vlak voor hij naar Leuven ging om te
studeren, verbindt hij stad en patria nadrukkelijk met elkaar. Het slot van dit gedicht
luidt:
Vaer wel ô Brugsche Stadt, ô Doelwit myner sinnen
Vaer wel myn Vader-landt dat 'k boven al beminnen,
Vaert wel t'is tydt, t'is tydt dat ick vertrecken moet,
48
Blijft dan ô vriendent al tot wedersiens ghegroet.

Het vaderland waarover Van Male spreekt, en waarover hij in een ander gedicht
schrijft ‘Myn treurig Vader-landt van alle cant benauwt’ is geografisch af te bakenen
als Vlaanderen, maar valt in mentaal opzicht eerder samen met de wereld waarin
Van Male is opgegroeid en waarin hij zich thuisvoelt. Het is die mentale wereld die
hij in veel van zijn werken probeert vast te leggen. Het werk dat hij schrijft getuigt
van een kritische eigentijdse opvatting over geschiedschrijving, maar staat
ondertussen in een lange traditie van literaire werken die bijdragen aan het
construeren van lokale en regionale identiteit.

Ten slotte
Jan Pieter van Male heeft een omvangrijk oeuvre nagelaten dat op een haast
exemplarische manier laat zien hoe in de literatuur van omstreeks 1700 de omgang
met de geschiedenis een belangrijk thema was. Identiteit wordt gedefinieerd aan
de hand van het eigen verleden, en dat verleden leverde de modellen waaraan men
zich wilde spiegelen: de eigen geschiedenis was daarbij van groter belang dan de
oudheid. Van Male kan beschouwd worden als een schrijver die het lokale en
regionale zelfbewustzijn tot uitdrukking wenst te brengen in werken die tot voorbeeld
en onderwijzing moeten dienen. Hij deed dit, voor zover valt na te gaan, vanuit
persoonlijke betrokkenheid en op eigen initiatief. Zijn werk getuigt van het
engagement van een gedreven individu, niet van een doelbewust offensief gestuurd
door een wereldlijke of religieuze institutie. Het is het werk van een liefhebber.
Verschaffel, die maar weinig woorden besteedt aan Van Male en diens oeuvre,
schetst de achttiende-eeuwse historicus als een liefhebber, die in de tijd die hem
49
overblijft, zich bezighoudt met het schrijven van de eigen geschiedenis. Of Jan
Pieter van Male als ‘amateur’ gezien mag worden is maar de vraag. Als academisch
geschoolde geestelijke kwam hij dichter bij de attitude van professionele historici,
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waarvan we de opkomst precies kunnen situeren in de jaren waarin hij zijn werken
50
schreef. Maar hij schreef zijn werk in de vrije tijd die hem ruimschoots ter
beschikking stond. Als dorpspastoor had hij vermoedelijk veel minder dan een
dagtaak aan zijn pastorale werk.
In een heel belangrijk opzicht is Van Male nog een geschiedschrijver van vóór
wat ik zou willen noemen de ‘professional turn’ in de historiografie. In wat hij schreef
is er veel aandacht voor de geschiedenis in zijn gedichten en voor
literatuurgeschiedenis en literaire bronnen in zijn historiografische werk. Clio heeft
zich nog niet losgemaakt van haar acht muzenzusters en een scheiding tussen de
51
geschiedschrijver en de literator Van Male is kunstmatig en zou schadelijk zijn.
Jan Pieter van Male leefde met en in de geschiedenis, zowel als realiteit, het verhaal
van de mensen om wie hij zich bekommerde, als in de vorm van de boeken en
verhalen die hem omringden. En vanuit die intensieve betrokkenheid valt zowel zijn
kritiek ten aanzien van geschiedschrijvers en de geschiedenis te begrijpen, als zijn
mededogen met Vlaanderen, met Brugge en met de mensen die er woonden in het
bijzonder. Wanneer Van Male aan het slot is gekomen van zijn geschiedenis van
Vlaanderen gedurende de tachtigjarige oorlog, schrijft hij nog dit:
Hier mede sluyt ik dit werk dat ik ondernomen heb niet om eer, dank of
voordeel, maer om eerlyk mynen tyd over te brengen, en, zoo het mogelyk
52
is, myn vaderland eenigen dienst te doen.
Jan Pieter van Male wilde liever kunstenaar zijn dan priester. Zijn schrijverschap,
ook als dit de geschiedschrijving betrof, bood hem ruimte in de kleine wereld van
de plattelandsparochie waar hij leefde. De wereld in woorden die hij schiep als lezer
van talloze boeken moet hem tot houvast zijn geweest. En hij schiep die wereld ten
dienste van zijn vaderland, dat verstaan moet worden als Brugge, en bij uitbreiding
als Vlaanderen: zijn eigen overzichtelijke wereld. Het verleden gaf geborgenheid
53
en verbondenheid: het was de natuurlijke levensruimte voor Jan Pieter van Male.
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Nostalgie bij de breuk met het verleden
Bilderdijk en Feith over geuzen en patriotten
Christophe Madelein (Universiteit Gent)
Abstract
At the end of the eighteenth century, Western society and culture
underwent a radical change, and, as Reinhart Koselleck argued, so did
the meanings of political and ideological concepts. More recently, theorists
such as François Hartog have linked this shift to a changing attitude
towards the past, or the regime of historicity: from a continuity between
past and present (ancien regime) to a discontinuity, a break between past
and present (modern regime). Historians Peter Fritzsche and Frank
Ankersmit have (independently) linked the historical experience of this
break to paradoxical feelings of longing for something that has been
irretrievably lost (melancholy, nostalgia, the sublime). In this paper, I will
suggest that the close reading method of Begriffsgeschichte can contribute
to an understanding of how this shift from the ancien regime to a modern
regime is, in itself, full of paradoxes: the regimes as such were not
monolithic constructs, and the meanings of the concepts that they claimed
to explain were not unambiguous. To illustrate this point with a case study,
I will analyse the concept of ‘patriotism’ in the correspondence between
Dutch poets Willem Bilderdijk and Rhynvis Feith following Bilderdijk's
revised edition of Onno Zwier van Haren's epic De Geusen (1785), and
in a play written by Feith in that same year. At that specific moment, the
term ‘patriotic’ not only referred to love for one's country, but also to a
specific political faction, of which Feith was a member but which Bilderdijk
ardently opposed.

Inleiding
Onder invloed van langdurige processen en van ingrijpende gebeurtenissen, zoals
oorlogen en revoluties, verandert de betekenisinhoud die we toekennen aan
vertrouwde concepten. Zoals het woord ‘revolutie’, bij voorbeeld. Tegenwoordig
asso-
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ciëren we ‘revolutie’ met een dramatische en ingrijpende ommekeer, zoals de Franse
Revolutie, de industriële revolutie en de wetenschappelijke revolutie. Maar tot diep
in de zeventiende eeuw was de eerste betekenis van het woord ‘revolutie’ de
gestadige beweging van de hemellichamen, met een duidelijk herkenbaar repetitief
1
patroon. Revolutie betekende terugkeer, niet ommekeer. Begriffsgeschichte draagt
bij tot het verwerven van dieper inzicht in een bepaald historisch moment: met de
betekenis van bepaalde concepten hangt een hele ideologie samen. Als de
betekenisinhoud van dat concept wijzigt, is dat een signaal dat de ideologie veranderd
is.
Het toneelstuk De patriotten van Feith
In wat volgt, ga ik in op de stelling van de begripshistoricus Reinhart Koselleck dat
aan het eind van de achttiende eeuw zo'n omslag plaatsgevonden heeft. Daarna
verbind ik die omslag in de betekenis van concepten, en dus ook van ideologie, met
een omslag in het denken over de verhoudingen tussen heden, verleden, en
toekomst. Tot slot zal ik nagaan hoe die nieuwe manier van omgaan met het verleden
vorm krijgt. Ik doe dit aan de hand van de correspondentie tussen Willem Bilderdijk
en Rhynvis Feith naar aanleiding van de heruitgave van De Geusen van Onno Zwier
van Haren door Bilderdijk, en van het toneelstuk De patriotten van Feith. Daaruit
zal blijken dat het niet enkel gaat om een conflict tussen oud en nieuw, zoals
theoretici als Reinhart Koselleck suggereren, maar dat zowel de oude als de nieuwe
betekenissen en ideologieën zelf een amalgaam van interne conflicten zijn.

Bilderdijk en Feith: een verloren vriendschap
In het begin van de jaren 1780 sloten de twee jonge Nederlandse schrijvers Willem
Bilderdijk (1756-1831) en Rhynvis Feith (1753-1824) vriendschap. Daaraan kwam
abrupt een einde in 1785. Het was pijnlijk duidelijk geworden dat de vriendschap
onherstelbare schade had opgelopen door de compleet tegengestelde politieke
standpunten die beiden innamen.
De toenmalige stadhouder, Willem V, was niet onomstreden, en in 1781 was het
al snel beruchte, anonieme pamflet Aan het volk van Nederland verschenen. Deze
publicatie markeert het begin van wat de patriottenbeweging is gaan heten, een
verzetsbeweging tegen het ancien regime van het Huis van Oranje. Rond het midden
van de jaren 1780 was het machtscentrum verschoven van de orangistische
aanhangers van de stadhouder naar de patriotten: belangrijke steden als Amsterdam,
Rotterdam en Utrecht waren onder patriotsgezind bewind. Aan deze burgeroorlog
kwam een eind in 1787, toen Frederik Willem II van Pruisen, de zwager van Willem
2
V, Nederland binnenviel en Oranje weer in het zadel hielp.
Feith was belastingmeester in Zwolle, met de zegen van de patriotten. Het is niet
bekend of hij wist dat de anonieme auteur van Aan het volk van Nederland zijn
buurman, Joan Derk van der Capellen tot den Pol (1741-1784) was. In 1785
publiceerde Feith het toneelstuk De patriotten. Hij werd verkozen tot burgemeester
3
in 1787, vlak voor de restauratie van de orangisten. Na die restauratie borg hij zijn
politieke aspiraties op en legde hij zich toe op filosofie en literatuur. Bilderdijk
4
daarentegen was een vurig aanhanger van het orangistisch gedachtegoed. Hij
5
verdedigde orangistische (én patriotse) relschoppers in het gerechtshof. Bij één
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van die rechtszaken - de beklaagde was de befaamde Kaat Mossel - was Bilderdijk
licht gewond geraakt bij
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een schermutseling bij het verlaten van het gerechtsgebouw: hij zou later
herhaaldelijk verwijzen naar het bloed dat hij vergoten had voor de orangistische
6
zaak.
In 1780 echter correspondeerden Bilderdijk en Feith nog regelmatig. Bilderdijk
stelde toen al voor om samen een nieuwe editie van het epische gedicht De Geusen
7
van Onno Zwier van Haren (1713-1779) te verzorgen. Van Haren was een
vooraanstaand lid van de Friese adel, en in de jaren 1750 slaagde hij erin grote
invloed uit te oefenen in het Huis van Oranje, bij Anna van Hannover, moeder van
de latere Willem V en toen regentes. Zij overleed echter in 1759, en de nieuwe
sterke man was de hertog van Brunswijk. In 1760 kreeg Van Harens politieke carrière
de doodsteek: twee van zijn dochters beschuldigden hem van incest. Achter de
beschuldigingen zullen politieke motieven (van zijn schoonzonen) geschuild hebben,
maar Van Harens naam is nooit gezuiverd. Het valt niet uit te sluiten dat de
beschuldigingen een grond van waarheid bevatten: het proces werd nietig verklaard
8
en het contact met beide dochters werd nooit hersteld.
Van Haren bleef zijn zaak bepleiten in pamfletten en literaire werken, waarin hij
voortdurend zijn vaderlandsliefde en zijn trouw aan Oranje beleed. Het beroemdste
van die werken was De Geusen, dat verscheen in verschillende versies in 1771,
1772 en 1776. In die periode kon de orangist Van Haren nog ongestoord de woorden
patriot, vrijheid en oranje in één adem noemen. Als een orangist dat in 1785
9
herhaalde, was dat op zijn minst polemisch te noemen. Deze woorden hadden in
10
korte tijd een nieuwe, bijkomende politieke lading gekregen.

Revolutie: de breuk met het verleden
11

In ‘Begriffsgeschichte und Sozialgeschichte’ gaat de grondlegger van de
Begriffsgeschichte, Reinhart Koselleck dieper in op de sociale en ideologische
verankering van de betekenis van concepten. Begrippen of concepten liggen aan
de basis van de maatschappij, en van het politieke veld, stelt Koselleck. ‘Ohne
gemeinsame Begriffe gibt es keine Gesellschaft, vor allem keine politische
12
Handlungseinheit.’ Concepten zijn nauw verbonden met de socio-politieke
werkelijkheid: Begriffsgeschichte onderzoekt de relaties tussen die concepten en
de woorden waarmee ze aangeduid worden in historische teksten binnen een
bepaald tijdframe.
In dat onderzoek, gaat Koselleck verder, moet rekening gehouden worden met
de omstandigheden waarin zowel de auteur van de tekst in kwestie, als het bedoelde
publiek ervan verkeerden. Dat betekent dat de politieke en sociale situatie van zowel
zender als ontvanger een rol speelt, én dat de onderzoeker zich moet bewust zijn
van het taalgebruik van de auteur en zijn tijdgenoten. Koselleck geeft een voorbeeld.
In 1807 stelt Karl August von Hardenberg een aantal richtlijnen op voor de herziening
van de Pruisische staatsinrichting. Hij gebruikt daarin het woord staatsburger, een
nieuw woord met een zware politieke lading omdat het individu politiek gezien niet
langer inwoner van een bepaalde stad of lid van een bepaalde klasse of stand is,
maar inwoner van een land met een nieuwe staatsstructuur. Staatsburger is niet
zomaar een begrip, het is een Kampfbegriff, een woord waarmee de spreker een
13
duidelijk politiek standpunt inneemt.
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Koselleck noemt het woord staatsburger ook zukunftsträchtig, zwanger van de
toekomst. De semantische strijd die rond het Kampfbegriff uitgevochten wordt heeft
14
ook een tijdsdimensie. Sinds de Franse Revolutie, zo stelt Koselleck , verwij-
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zen concepten niet enkel meer naar een huidige stand van zaken, maar ook naar
een toekomst. Men denke aan de verschuiving van de betekenis van het woord
revolutie zelf. Tot aan het eind van de achttiende eeuw werd uitgegaan van twee in
elkaar verstrengelde tijdscategorieën: de natuurlijke cyclus van de sterren, en de
15
als natuurlijk beschouwde opvolging van heersers en dynastieën. Het opkomende
vooruitgangsgeloof veroorzaakte echter een crisis van dat soort denken: vooruitgang
impliceert geen natuurlijke cyclus van eeuwige terugkeer, maar een rechte lijn die
het verleden achter zich laat en naar een toekomst toe loopt: aan het eind van de
achttiende eeuw leek de maatschappij sneller dan voorheen te veranderen Koselleck spreekt van een Beschleunigung (versnelling) onder invloed van
16
Technifizierung en de Franse Revolutie.
De Franse Revolutie betekende de radicale omverwerping van een oude doctrine
die stelde dat de eerste vorm van regering, de monarchie ontaardt in tirannie, en
wordt vervangen door een aristocratie, die op haar beurt leidt tot oligarchie, en wordt
omvergeworpen door een democratie, wat dan weer verwordt tot ochlocratie, de
17
regering door de massa, waarna één sterke man opstaat en de cyclus herbegint.
In deze doctrine heeft ‘revolutie’ een transhistorisch karakter: revolutie betekent de
cyclische opeenvolging van verschillende regeringsvormen. Een regeringsvorm
wordt omvergeworpen als ze niet meer als legitiem beschouwd wordt, of als ze door
een bevolkingsgroep als een degeneratie van een voormalig model beschouwd
wordt. Om die reden spreekt Koselleck van Bürgerkrieg, burgeroorlog. De ene
bevolkingsgroep betwist de legitimiteit van de macht van de andere bevolkingsgroep,
maar de onderliggende sociale orde wordt niet verstoord: standen en klassen blijven
behouden. De ene groep noemt de andere rebels, omdat het legale systeem
18
geschonden is.
Het is pas wanneer de maatschappelijke en technologische opeenvolging van
veranderingen sneller gaat dan de zogenaamd natuurlijke opeenvolging van politieke
systemen dat de geldigheid van de cyclische doctrine in vraag wordt gesteld. Tot
op dat moment werd evolutie altijd gezien in termen van een cyclische revolutie, in
de zin van terugkeer. Maar doordat de als natuurlijk ervaren evolutie bruusk verstoord
wordt, ontstaat er ruimte voor de gedachte dat het individu kan ingrijpen, en zijn
19
eigen toekomst kan maken. De evolutie is stuurbaar: het verleden hoeft niet terug
te keren. Op die manier wordt een breuk met het verleden gecreëerd, en verschuift
de betekenisinhoud van revolutie: de verandering van regime is niet langer een
terugkeer naar een ouder, ‘beter’ regime, maar is iets nieuws. Koselleck spreekt
van een gewijzigde verwachtingshorizon. Revolutie is niet langer gericht op het
verleden, maar op een toekomstideaal.
Het is daarom dat ik de Nederlandse patriottentijd eerder als een burgeroorlog
dan als een revolutie zou typeren: één van de belangrijkste programmatische teksten
van de patriotten pleitte immers voor een Grondwettige Herstelling: zij eisten een
terugkeer naar de oude privileges en rechten die ze aan de stadhouder verloren
hadden. De monarchie was een tirannie geworden, en dat legitimeerde een reactie
van de regentenklasse: zij moesten terug meer inspraak krijgen. De patriotten
ontketenden in de jaren 1780 geen revolutie maar een burgeroorlog, die zij in 1787
verloren. Een echte revolutie kwam er pas in 1795, niet toevallig onder Franse vlag.
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De ervaring van de breuk
De gedachte van een breuk met het verleden door een nieuwe toekomstgerichtheid
werd opgepikt door de Franse historicus François Hartog in zijn Régimes d'historicité
(2003). Hij gebruikt de politiek-ideologische term regime om een bepaalde visie op
de verhoudingen tussen verleden, heden en toekomst te benoemen. Hij spreekt
van een wissel van een ancien régime naar een modern regime, in dezelfde periode
als de omslag in ideologische regimes. In de visie op geschiedenis die hij het ancien
régime noemt, staat het verleden in functie van het heden: de geschiedenis verklaart
en legitimeert de stand van zaken van het heden. Als in de tweede helft van de
achttiende eeuw het besef ontstaat dat de toekomst maakbaar is, ontstaat een nieuw
regime van historiciteit, een manier van denken over het verleden waarbij het
verleden gebruikt wordt om een toekomstideaal te verrechtvaardigen. Hartog noemt
dit moderne regime futuristisch. Teruggekoppeld naar Kosellecks analyse van
revolutie: in het ancien regime is revolutie terugkeer, in het moderne regime is
20
revolutie ommekeer. Dit impliceert echter dat er gebroken wordt met het verleden.
Hartog meent dat na 1789 het ancien regime heeft afgedaan. 1789 is natuurlijk niet
meer dan een symbolische datum, in werkelijkheid gaat het om een lang proces,
maar in essentie gaat het om de idee dat men zich meer en meer vervreemd voelde
van het verleden, en zich steeds meer richtte op het te verwezenlijken
toekomstideaal. Hartog nuanceert daarmee de suggestie van Koselleck dat de breuk
de vervanging is van één denkkader door een nieuw. Ook Hartogs regimes lijken
nogal monolithisch van aard, maar de notie dat het eerder om een proces dan om
een effectief breukmoment gaat, impliceert dat er tussen de periode van dominantie
van het ancien regime en dat van het moderne regime overgangs- en mengvormen
van beide regimes bestonden. De historische ervaring blijkt niet eenduidig te zijn.
Kosellecks analyse van revolutie: in het ancien regime is revolutie
ommekeer
Peter Fritzsche komt tot een soortgelijke conclusie. Volgens hem leidt deze
breukervaring tot een gevoel van melancholie. Het verleden is voorbij, maar de
sporen ervan zijn nog steeds aanwezig en vervullen de mensen met nieuwsgierigheid
en verlangen naar dat onbekende verleden.
The past was conceived more and more as something bygone and lost,
and also strange and mysterious, and although partially accessible, always
remote. The disconnection from the past was a source of melancholy,
something I have tried to capture in my title [Stranded in the Present, CM],
but it also prompted a search for new ways to understand difference [...].
At the same time that the distant past no longer offered a complete and
visible account of itself, it was therefore available for reinterpretation.
History turned dramatic: it offered modern subjects a way to think of their
ability to act and influence the world around them in circumstances of
contingency; it introduced a whole new range of political actors and political
motivations; and it invited people to think of their own lives in a historical,
21
hence politically potential fashion.
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Fritzsches melancholie is dus niet louter negatief, het is niet de zwartgalligheid uit
de humores-leer. Melancholie is het verlangen naar het verleden, met een element
van rouw, maar het verloren verleden houdt ook een belofte in: verandering is
mogelijk. Fritzsche maakt de vergelijking met het verlies van onschuld dat gepaard
gaat met het verlies van de kindertijd. Aan de ene kant is er een onvervulbaar
verlangen naar de onbezorgde naïviteit van het kind, maar aan de andere kant is
er het besef van de eigen mogelijkheden tot actie.
Ook Frank Ankersmit identificeert een dubbel gevoel. In 1993 al presenteerde hij
in zijn inaugurale rede zijn bevindingen over de historische ervaring, een begrip dat
hij ontleende aan Johan Huizinga, en dat verwijst naar het gevoel dat de moderne
mens ervaart als hij of zij geconfronteerd wordt met een object (of een tekst) uit het
verleden. Dit leidt tot het besef dat het verleden onherroepelijk verloren is. Maar de
kern van historisch onderzoek is net het bestaan van een overblijfsel uit het verleden.
Volgens Ankersmit kan de historicus niet dichter komen bij het verleden dan in deze
directe confrontatie met het verleden, ook al bewijst dit spoor paradoxaal genoeg
dat het verleden verdwenen is. Hij noemt deze wisselwerking van contact en
vervreemding ‘subliem’. In kantiaanse zin is het sublieme immers tegelijkertijd het
gevoel van verbondenheid met een bovenzinnelijke werkelijkheid en het gevoel
onlosmakelijk gebonden te zijn aan het zinnelijke bestaan; ook daarin is er dus een
wisselwerking tussen eenheid en vervreemding.
De historische ervaring is in de eerste plaats een Gestalt-switch, waarbij
een tijdloos heden wordt getransformeerd in een wereld die zowel heden
als verleden omvat. Dit voert ons tot de ontdekking van het verleden als
een werkelijkheid die op de een of andere manier ‘afbrak’ van een tijdloos
heden. Hierin ligt de component van het verlies in de historische ervaring.
Maar tegelijkertijd stelt de historische ervaring ons een herwinning van
het verleden in het vooruitzicht door een transcenderen van de grenzen
tussen heden en verleden, en dat is het moment van hereniging, of van
‘liefde’ in de historische ervaring [...]. De historische ervaring is het
paradoxale samengaan van splijting (pijn en verlies) en hereniging (liefde)
zonder dat een van beide de overhand heeft. En in deze paradoxale
vereniging van wat elkaar uitsluit (verlies en liefde) ligt het sublieme
22
karakter van de historische ervaring.
Ook Ankersmit gaat uit van de breuk met het verleden, die hij ook situeert aan het
eind van de achttiende eeuw. Volgens hem kan geschiedenis dan pas een
23
wetenschappelijke discipline worden. Hij verbindt dit met een conservatieve reflex.
Die conservatieve reflex moet wel onderscheiden worden van de reactionaire reflex:
de conservatieve kijkt terug om meer te weten over het verleden; de reactionair kijkt
terug om het verleden te herbeleven, en zelfs om het te doen herleven, een poging
die volgens Ankersmit enkel maar met een trauma kan aflopen.
Het onderscheid is van belang, omdat het aantoont dat de historische ervaring
niet eenduidig is. Het kan subliem zijn - op zich al een niet-eenduidige ervaring maar ook traumatisch, afhankelijk van de ideologische positie van waaruit naar het
verleden gekeken wordt. Ook Fritzsches historische ervaring is niet eenduidig posi-
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tief: zoals gezegd, melancholie omvat zowel rouw als belofte. Voor wie het verlies
van het verleden geen belofte van het nieuwe inhoudt, identificeert Fritzsche een
bijzondere soort van de melancholie: nostalgie.
If yesterday is different from today because a disaster has occurred and
misfortune has come to pass, the status of yesterday is not really
challenged and yesterday's fortune might well persist in some other place
not so inflicted. In the next valley, the world would still be whole, and
indifferent. Nostalgia is therefore a product of a shared historical
consciousness of general displacement that is able to make parochial
misfortunes and individual losses socially meaningful. It provides to
lonesome stragglers a common refuge in history, even while it says that
their losses are irreversible. Although the virtues of the past are cherished
and their passage is lamented, there is no doubt that they are no longer
retrievable. There can be no nostalgia without this sense of irreversibility,
24
which denies to the present the imagined wholeness of the past.
Terwijl Fritzsche hier eigenlijk nog een opening laat voor een positieve waardering
van de nostalgie - individueel verlies wordt sociaal betekenisvol - is Ankersmit op
het eerste gezicht bijzonder negatief over nostalgie. Volgens hem blijft nostalgie op
het individuele niveau hangen, en is de nostalgicus op de vlucht voor de
werkelijkheid.
De nostalgie heeft niets heroïsch en draagt geen belofte van diepe of
geniale inzichten in zich. De nostalgicus bevindt zich op een plaats in
ruimte of tijd waar hij zich ongelukkig voelt, en hij wil terug naar een plek
waar hij eerder was, die hem reeds bekend is en waar hij zich beter denkt
te voelen. Uit de nostalgie kan dus niets interessants voortkomen, lijkt
het. Wat bekend is, is bekend en er kan dus uit de nostalgie niets
voortkomen dat we niet al wisten. Erger nog, nostalgie is ingegeven door
angst, irreële angst en bewerkstelligt enkel vluchtgedrag. De nostalgicus
wil en kan iets niet onder ogen zien; hij is op de vlucht voor de
25
werkelijkheid.
Toch onderscheidt Ankersmit twee soorten nostalgie: een restauratieve en een
reflectieve variant. In de restauratieve variant probeert men het verleden te
reconstrueren, en bestaat het risico dat we deze constructie voor het verleden zelf
gaan houden: de restauratieve nostalgicus negeert de breuk met het verleden, en
wil het verleden in het heden herbeleven. De restauratieve nostalgicus houdt zichzelf
eigenlijk voor de gek. De reflectieve nostalgicus doet in feite net het
tegenovergestelde: hij is zich er ten volle van bewust dat het heden niet is als het
verleden, hij weet dat er een breuk is, en is zich pijnlijk bewust van de afstand tussen
26
heden en verleden.
Dit sluit aan op Ankersmits overtuiging dat de beste historicus een conservatieve
historicus is: ‘De conservatief dient de moderniteit beter dan de progressief, omdat
de conservatief door zijn liefde voor het oude het elastiek van het heden het langst
27
wil oprekken en hij daarom het vaakst wordt geconfronteerd met het springen ervan.’
Maar het is de conservatieve houding die het best te associëren is met de
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geschiedenis als wetenschappelijke discipline: niet de traumatische ervaring van
28
de reactionair , maar de reflectieve nostalgie van de conservatieve.
Dit kan wat contradictoir lijken: de conservatieve als diegene met het diepste
inzicht in de conceptuele relaties tussen verleden en heden. Maar het punt is net
dat de conservatieve zich er meer dan wie ook van bewust is dat het heden niet
meer strookt met wat hij als zijn verleden ervaart. Die breukervaring is in ieder geval
dubbel: enerzijds is er de pijn van het verlies, anderzijds de fascinatie voor dat wat
er niet meer is. Uit de analyse van de historische ervaring blijkt dat de omgang met
het verleden altijd op één of andere manier paradoxaal is. Bovendien geldt uiteraard
ook dat elk historisch moment beleefd wordt door verschillende mensen, met
verschillende ervaringen en relaties met het verleden: de historische ervaring staat
ook in een spanningsveld met andere historische ervaringen. Het is niet alleen een
ervaring van conflict, het is ook een ervaring in conflict.
Door een close-reading van literaire teksten kan dit spanningsveld
blootgelegd worden

Van geus tot patriot
De analyses van Hartog, Fritzsche en Ankersmit concentreren zich op wat na de
breuk met het verleden gebeurt. De ‘breuk’ is echter een proces, waarin het oude
naast het nieuwe bestaat - door Koselleck ‘Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen’
29
genoemd. Deze gelijktijdigheid van het ongelijktijdige is merkbaar in de verschuiving
in betekenis, van bij voorbeeld het woord ‘patriot’. Dat blijkt ook in literaire teksten,
waarin bijzonder bewust omgegaan wordt met taal, en dus met woordbetekenis. In
literatuur wordt, op een expliciet talige manier, uiting gegeven aan het spanningsveld
van conflictervaringen. Door een closereading van literaire teksten kan dit
spanningsveld blootgelegd worden. Bovendien kan door een analyse van de
politiek-ideologische reikwijdte van bepaalde concepten de betekenisrijkdom van
het literaire werk in kwestie naar voren gebracht worden. Na de symbolische datum
1789 zijn de nieuwe betekenisinhouden en de nieuwe visie op de verhouding tussen
verleden en heden dominant, maar de idee van de gelijktijdigheid van het
ongelijktijdige houdt in dat er aan die vernieuwing een overgangsfase voorafgaat.
Dankzij de theorieën van Hartog, Fritzsche en Ankersmit kunnen we dieper inzicht
krijgen in de manier waarop die verschuiving gebeurd is, en hoe de contemporaine
reactie daarop vorm kreeg. In dit laatste deel van dit artikel ga ik in op het concept
‘patriot’, in volle ‘patriottentijd’. Daaruit zal blijken dat de betekenis van dit concept
ter discussie stond, net omdat de ‘vernieuwing’ (of ‘revolutie’, zo men wil) nog in
volle ontwikkeling was: het oude stond naast het nieuwe, en geen van beide was
een monolithisch blok van eenduidigheid.
In 1785 verscheen Bilderdijks editie van De Geusen. Hij had al in 1780 aan Feith
voorgesteld om samen zo'n editie te verzorgen, maar in de praktijk werd het toch
een soloproject van Bilderdijk. Hij droeg het epos, in volle patriottentijd, op aan
Willem V,
aan wiens roemrijk bloed wy niet slechts de herhaalde herkrijging onzer
Burgerlijke Vrijheid en vernietiging van het eigendunkelijk gezag, 't welk
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zich machtige Vorsten, 's Lands grondwetten te boven gewassen, op
hunnen onderzaten,
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of dwangzieke Staatsdienaars of heerschzuchtige Magistraten op hunnen
Medeburgeren durfden aanmatigen, tevens met de herwonnen
onafhanklijkheid onzes Vaderland danken; maar in wien wy-allen, zoo
velen het Vaderland aankleven, den eenigen steun onzer in- en uitwendige
Vrijheid, zo wel als het EMINENT HOOFD onzes Gemeenenbests eerbiedigen,
aan wiens waakzaamheid en standvastigheid het werkelijk behoud van
al wat ons dierbaar is, hangt, en op de onafscheidbaarste wijze verknocht
30
is.
Het moge duidelijk zijn: Bilderdijk verlangde niet terug naar het stadhouderloze
tijdperk. In het staatssysteem waar hij voor stond, moesten alle burgers, regenten
en aristocraten het hoofd buigen voor de stadhouder: in Van Harens epos werd de
bevrijding door de geuzen uitdrukkelijk verbonden met het einde van het tweede
stadhouderloze tijdperk en de invoering van het erfstadhouderschap van Willem IV
31
in 1747. In de ‘voorrede van den uitgever’ wordt ook nog uitgebreid ‘de
goedwilligheid en belanglooze kunstliefde van mijnen vriend FEITH’ in de verf gezet:
zijn hulp en waarnemingen hebben het werk verbeterd, ‘en wellicht had ik zonder
zijn aandrijven nog niet kunnen besluiten, om het in dien staat, waar het tegenwoordig
32
in voorkomt, u aan te bieden.’
Feith wou helemaal niets te maken hebben met zo'n uitgesproken orangistisch
werk, en schreef Bilderdijk een (niet bewaarde) brief. Blijkens Bilderdijks antwoord
33
vond hij met name de noten ‘rampzalig.’ Bilderdijk had in die noten bepaalde
historische verwijzingen in De Geuzen geduid, vanuit een orangistische logica.
Vooral de kwestie rond Oldenbarnevelt en Maurits van Nassau lag bijzonder gevoelig:
voor de patriotten was Oldenbarnevelt een martelaar, in 1619 geslachtofferd door
34
een op macht beluste tiran, Maurits ; Bilderdijk nam het onvoorwaardelijk op voor
Maurits. Van Haren had in zijn aantekeningen Maurits vrijgepleit van schuld aan
Oldenbarnevelts dood. Hij verbaasde er zich over dat Oldenbarnevelt geen genade
35
gevraagd had, want Maurits zou die vast verleend hebben. Bilderdijk voegt er
36
terecht aan toe dat dat eigenlijk een schuldbekentenis zou geweest zijn. Hij stelt
dat ‘er intussen nog meer tot Barnevelts laste was dan het vonnis kon uitdrukken
[...]; en, ook, dit ter zijde gesteld, was de veroordeling ter dood volkomen gewettigd.’
Oldenbarnevelt werd in eerste instantie beschuldigd van landverraad, maar daarvoor
werd geen voldoende bewijs gevonden; Bilderdijk suggereert echter dat er wel
degelijk sprake was van verraad. De beschuldiging werd veranderd in ondermijning
37
van religie en staatsorde, en Oldenbarnevelt werd ter dood veroordeeld. Volgens
Bilderdijk was die veroordeling correct; Feith had dat in zijn brief aan Bilderdijk
aangevochten. Bilderdijks antwoord aan zijn collega dichter-jurist is niet bepaald
fijnzinnig:
Hang dan ik, hangt dan de waarheid, hangt die haar aanhangt, van tijd
of omstandigheid af? Gij denkt er niet aan. 't Staat u vrij ten dien opzichte
Uw verstand weg te werpen; en zonder iets van het Staats- en Volkenrecht
te weten, Barnevelts zaak in revisie te trekken. 't Staat u vrij, raaskallende
dwazen na te klappen, eerloze volksberoerders te volgen, en gij kunt het
38
(ik geloof het) in uwen verbijsterenden Enthusiasmus ter goeder trouw.
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Verderop verwijt Bilderdijk Feith dat hij slaafs de nieuwe politieke overtuiging
aanhangt, omdat hij de moed mist om zelf na te denken. ‘Maar gij, lieve Vriend, ga
vrij in uw hart, gij zoudt vrezen overtuigd te worden van het ongelijk van die partij,
die de machtigste is, en aan wie uwe eerzucht (want niets anders is het waardoor
39
gij een Neopatriot zijt) u verbindt, en hier om beklaag ik u.’ Bilderdijk heeft de
betekenisverschuiving van het woord ‘patriot’ scherp aangevoeld. Hij weigert
vooralsnog het woord te gebruiken in de nieuwe betekenis, maar verwijst naar de
40
patriotten als ‘neopatriotten’. Eerder in de brief had hij ook al verwezen naar
Valckenaer, een gemeenschappelijke vriend, die ‘om des Nieuwen Patriottismus
wille de vriendschap heeft opgezegd (gelijk gij ook eerstdaags zult verplicht worden
41
te doen)’. Het zouden profetische woorden blijken: Feith distantieerde zich openlijk
van Bilderdijks boek, en van Bilderdijk zelf.
In datzelfde jaar publiceerde Feith De patriotten. Daarin voert hij twee liefdesrivalen
op, die staan voor twee types patriotten. Leander is een knappe, rijke, welbespraakte
aristocraat, die Oranje luidruchtig bestrijdt; Valerius is een bescheiden, nobele,
timide burger, die de belangen van het volk voor alles plaatst. In een lange scène
42
(tweede bedrijf, zesde toneel) hebben de twee een politieke discussie. Daaruit
blijkt dat Leander bereid is om met geweld de stadhouder van de macht te verdrijven,
om zo de eigen historische positie als regent te versterken. Valerius, daarentegen,
wil terug naar een evenwichtige machtsverdeling tussen stadhouder en de staten.
43
Volgens hem is de stadhouder misleid door valse raadgevers , die er net als een
aantal opportunistische regenten (lees: Leander) enkel op uit zijn de eigen macht
te vergroten. Valerius pleit voor een terugkeer naar de ware republiek, zoals die
door de grondleggers geconcipieerd was.
Valerius
[...] maar durf ik u vraagen, wat gy eigentlijk door een' Patriot verstaat?
Leander
Daar verstaa ik door elken Prinsenhaater - die geen middel onbeproefd
laat om het Stadhouderlijk gezag te verkleinen, en, waar 't mooglijk, geheel
den bodem in te slaan.
Valerius
't Is natuurlijk, daar onze wijze van denken zo zeer verschilt, dat wij ook
een geheel verschillende definitie van een' Patriot geeven. Bij mij verdient
hij alleen den naam van Patriot, die, alleen door de belangen van zijn
Vaderland gedreeven, deszelfs rechten en vrijheid met zijn geheel aanzijn
verdedigt, en naar maate die het eischen, den Stadhouder voor durft
staan of tegenspreeken, zonder te onderzoeken of hij voor zich zelven
44
er door rijzen of zinken zal.
Het verschil is groot, maar feit blijft dat zij nog het oude ancien regime-denken over
revolutie blijken aan te hangen: de ‘oorspronkelijke’ politieke structuur is
gecorrumpeerd, en moet hersteld worden. Revolutie betekent nog terugkeer. Het
verschil zit in de vraag naar welke republiek moet teruggekeerd worden. Beiden zijn
het erover eens dat de machtswellust van de huidige stadhouder moet ingeperkt
worden. Leander wil daarvoor de stadhouder uitschakelen, en zelf de macht in
45
handen nemen. Valerius
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daarentegen pleit tegen een dergelijk derde stadhouderloze tijdperk, omwille van
de uitwassen van de machtswellust van de regenten: hij wil terug naar de republiek
van Willem I. De breuk waarover Koselleck, Hartog, Fritzsche en Ankersmit het
hebben is hier (nog) niet gerealiseerd; er is hooguit sprake van een barst. Bovendien
blijkt Kosellecks notie van het Kampfbegriff te beperkt te zijn: het Kampfbegriff legt
niet alleen een spanning in de maatschappij bloot, het begrip zelf staat ook ter
discussie. De overgang van de ene betekenis naar de andere blijkt niet zo eenduidig
te zijn als Koselleck suggereerde. En de overgang van het ene regime naar het
andere blijkt niet alleen tot paradoxale gevoelens en ervaringen te leiden, zoals
Fritzsche en Ankersmit vaststellen, de regimes zelf staan ook bol van de interne
conflicten.
Er blijken minstens twee vormen van patriottisme te bestaan: een aristocratische
46
vorm en de genuanceerde, burgerlijke positie van Valerius. Dat die van Valerius
de voorkeur verdient, blijkt uit het feit dat hij op het eind het hart en de hand van de
begeerde jongedame wint. Valerius laat echter nog een opening voor een derde
vorm: ‘Zij, die het Stadhouderlijk bewind wenschen vernietigd te zien, handelen of
uit Aristocratische beginzelen, of zijn ten eenenmaal verkeerd onderricht omtrent
47
de wezenlijke belangen van hun Vaderland.’ Het is verleidelijk in de
niet-aristocratische groep een verwijzing naar een radicalere vleugel van de
patriottenbeweging te zien, een vleugel die weerstand biedt tegen de macht van de
stadhouder, maar niet streeft naar een herstel van ofwel de macht van de regenten,
ofwel het evenwicht tussen beide machten. Met andere woorden: hier zou sprake
kunnen zijn van een modern revolutionair gedachtegoed, waarin naar een nieuw
48
toekomstideaal gestreefd wordt, en waarin revolutie ommekeer betekent. Dat Feith
deze ommekeer nog uitsloot, blijkt uit zijn besluit dat elke andere vorm van revolutie
dan de terugkeer naar een eerdere fase van de republiek - de oorspronkelijke of de
stadhouderloze - enkel kon voortvloeien uit een gebrek aan onderricht. Deze optie
was dan ook niet het ernstig overwegen waard.
De expliciete vraag naar de betekenis van het woord ‘patriot’ wijst erop dat het
een Kampfbegriff geworden is, in meer betekenissen van het woord dan Koselleck
aangaf. Overigens, het concept zou slechts een zeer korte periode deze rol spelen:
49
in 1795, nadat de patriotten radicaliseerden in de Franse Hogeschool der Revolutie,
wordt het stadhouderlijke regime vervangen door de Bataafse republiek, en komt
er een eind aan de politieke strijd tussen patriotten en orangisten. Vanaf dan kan
‘patriots’ weer gewoon ‘vaderlandslievend’ betekenen, al impliceert ‘vaderland’ een
erg verschillende politieke en ideologische constructie dan vóór de patriottentijd.

Conclusie
In 1785 was de breuk met het verleden nog niet voltrokken, maar dat er barsten in
het geheel kwamen, bleek wel. De ‘breuk’ is niet te herleiden tot één moment of één
gebeurtenis: het is een proces, waarin verschillende opvattingen (en dus
betekenisinhouden) naast elkaar bestonden, zoals bleek uit de summiere bespreking
van het concept ‘patriot’.
We krijgen hier een complex beeld, maar de ideologische, sociale en historische
situatie van 1785 was dan ook niet eenduidig. Op politiek vlak zijn Bilderdijk en Feith
tegenstanders: orangist tegen patriot. De patriot Feith onderscheidt echter minstens
twee soorten patriotten: aristocratische regenten en gematigde burgers. Hij
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rekent zichzelf tot die laatste soort. Onderling verschillen deze drie groepen, maar
ze hebben één element gemeen: allen willen ze een terugkeer van een verloren
verleden. Vanuit een modern standpunt zijn allen conservatief. Allen zijn ze
nostalgisch. De orangist Bilderdijk wil terug naar de instellingen van 1747, toen
erfstadhouder Willem IV aangesteld werd (in Kosellecks eerder aangehaalde termen,
een monarchie volgens Bilderdijk, een tirannie volgens de anderen); de
aristocratische patriot wil terug naar het stadhouderloze tijdperk (in zijn ogen een
aristocratie, in die van de gematigde een oligarchie); de burger Feith wil terug naar
de ‘oorspronkelijke’ republiek (naar hedendaagse normen eerder een aristocratie
dan een ware democratie). Hoe politiek verschillend ze ook zijn, allen hangen nog
een ancien régime d'historicité aan, waarin ‘revolutie’ terugkeer betekent.
Feith lijkt al te hebben opgemerkt dat er een radicalere vernieuwing aan de gang
is, maar hij doet die nog af als onbelangrijk want verkeerd geïnformeerd. Het is
tekenend dat hij ook na 1795 geen politieke mandaten meer heeft uitgeoefend.
Bilderdijk lijkt zich nog het sterkst bewust te zijn van de verandering. Hij heeft de
conceptuele en politieke verandering opgemerkt: hij noemt het patriottisme het
nieuwe patriottisme. Hij maakt geen verdere onderverdeling: alle patriotten wijzen
immers de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de (erf-) stadhouder af, en zijn
dus per definitie suspect voor Bilderdijk. Bovendien heeft hij aangevoeld dat de
revisie van het proces Oldenbarnevelt een aanval is op de basis van de republiek
zoals hij die ziet: volgens hem is dit een aanfluiting van het recht, terwijl het volgens
de patriotten net een herstelling van het recht impliceerde. Na de restauratie zouden
de patriotten massaal uitwijken naar (Noord-) Frankrijk. In ballingschap werd het
idee van een grondwettige herstelling, een verandering gebaseerd op de oude
constitutie, ingeruild voor dat van een nieuwe grondwet, zonder Oranje: Bilderdijks
ergste vermoedens kwamen uit. Voor hem was Nederland niet zijn vaderland als
het niet oranje was. Toen de Bataafse Republiek werd ingesteld in 1795 ging hij in
ballingschap, en zwierf elf jaar lang rond in Duitsland en Engeland, nostalgisch
verlangend naar een Nederland dat niet meer bestond.
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- zoals Van Eijnatten (1996, 565) aanhaalt - door te stellen dat Bilderdijks visie bijna uitsluitend
op Leibniz’ monadologie gebaseerd is.
32 Bilderdijk in Van Haren (1785), I, xi.
33 Geciteerd in Streng (1994), 89.
34 ‘Het zou voor ons zeer gelukkig geweest zijn, indien Maurits net zoveel deugd en vaderlandsliefde
had bezeten als heerszucht’ (Van der Capellen tot den Pol (1781), 73).
35 Van Haren (1785), II, 103-104.
36 Bilderdijk in Van Haren (1785), II, 104.
37 Zie onder andere Israel (1995), 450-460, Knapen (2005), 312-325.
38 Bilderdijk in Streng (1994), 90.
39 Bilderdijk in Streng (1994), 90.
40 Het WNT vermeldt onder de eerder geciteerde derde betekenis van ‘patriot’ vijf subbetekenissen:
‘a. In den tachtigjarigen oorlog. De voorstanders van den Prins van Oranje in tegenstelling met
de Koningsgezinden [...]; b. In de tweede helft der 17de en het begin der 18de Eeuw in toepassing
de

op verschillende stroomingen in de binnenlandsche politiek [...]; c. Op het einde der 18 Eeuw
in de Vereenigde Nederlanden als benaming der staatspartij die de regeering van den stadhouder
bestreed en medegewerkt heeft tot de komst der Franschen in ons land [...]; d. In de laatste
de

jaren der 18 Eeuw, tijdens den Boerenoorlog, in de Oostenrijksche Nederlanden als benaming
voor de aanhangers van den Keizer, in tegenstelling met de voorstanders der Fransche republiek
[...]; e. In Zuid-Nederland, bij de omwenteling van 1830. De voorstanders van de Belgische
onafhankelijkheid, in tegenstelling met de Orangisten [...]’ (http://gtb.inl.nl, 8 juli 2011). Hier gaat
het over betekenis c. Daarbij wordt nog opgemerkt: ‘Vandaar ook aangeduid als nieuwe patriotten
in tegenstelling met hen die vroeger den naam van patriot droegen’ (http://gtb.inl.nl, 8 juli 2011).
Het enige contemporaine voorbeeld dat daarbij gegeven wordt, is een citaat uit de Ouderwetse
Nederlandsche patriot van Van Goens, met wie Bilderdijk in die periode bevriend was (Kollewijn
(1891, I), 140). Zie ook Velema (in Bots & Mijnhardt (1988), 32-48, en vertaald hernomen in
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Velema (2007), 159-178) over ‘Contemporaine reacties op het patriotse politieke vocabulaire’ helaas niet over de term ‘patriot’ zelf.
Bilderdijk in Streng (1994), 89; mijn cursivering.
Ik onderschrijf graag de analyse van Bettina Noak (2006) van De patriotten, maar ik denk dat
zij de politieke dimensie van het stuk enigszins onderwaardeert.
De affaire rond de onthulling van de Acte van Consulentschap had het jaar ervoor gezorgd dat
Brunswijk, Willems voornaamste raadgever, definitief van het politieke toneel verdwenen was.
In het laatste bedrijf van het stuk waarschuwt Eduard, een betrouwbare oude vriend des huizes,
voor valse vleiers en roept uit ‘met de Dichter [...]: Wie 't Vaderland verraadt, zou hij zijn’ Vorst
beminnen? / Hoe zeer voor hem in schijn zijn hart van ijver brandt, / De wierook en de dolk rust
in dezelfde hand!’ (Feith (1785), 105). Feith verwijst hier in alle bescheidenheid naar verzen uit
zijn eigen gedicht ‘Karel de vijfde, aan zijnen zoon Philips de tweeden, bij de overdragt van de
regeering der Nederlanden’ uit 1781 (Feith (1796), 190-199; geciteerde verzen, 194).
Feith (1785), 49-50.
Leander pleit uitdrukkelijk niet voor volkssoevereiniteit, maar voor een uitbreiding van zijn
persoonlijke macht. Zijn opportunisme blijkt uit het feit dat hij zelfs bereid is de prins te dienen
als dat hem vooruit helpt: ‘Ik begeer geen slaaf van 't Jan Hagel te zijn - en even weinig, schoon
dan nog liever van den Prins’ (Feith (1795), 48-49).
Joop Koopmans merkt een vergelijkbare kampenverdeling op, maar maakt een ander
onderscheid: ‘Over de mate van staatkundige vernieuwing bestond er in de kring van patriotten
echter geen overeenstemming. Halverwege de jaren 1780 werd dit overduidelijk. Vooral de
burgerdemocraten streefden toen naar meer dan afzetting van de stadhouder. Zij wensten ook
democratisering van het Nederlandse staatsbestel. Anderen, de zogeheten aristocraten, waren
hooguit gericht op herstel van de oude regentenmaatschappij met een geringe macht voor de
stadhouder’ (Koopmans (2010), 24-25). Peter Altena merkt eenzelfde ‘scheuring in het patriotse
front’ op in 1785 (Altena (2006), 136).
Feith (1785), 45-46.
Vergelijk ook Van Sas (in Bots & Mijnhardt (1988), 27): ‘Misschien wel de belangrijkste
verworvenheid van de patriottentijd, niet gezocht, maar onbedoeld, was het stelselmatig tegenover
elkaar komen te staan van twee waardesystemen, twee ideologieën, elk met zijn eigen kleuring
van het verleden en zijn eigen denkbeelden omtrent de toekomst.’ Klein (1995) betoogt dat de
patriotten nieuwe idealen als volkssoevereiniteit en representatieve democratie koppelden aan
de oude beginselen van de Nederlandse Republiek. Pas later, na de restauratie in 1787,
radicaliseerde het patriotse gedachtegoed. Voor een kort overzicht van recentere studies over
het patriottisme, zie Velema (2009), een kritiek op Israel (2007), en Israels antwoord op die
kritiek (2009). Voor twee individuele voorbeelden van radicaler wordende patriotten, zie Altena
(2006) over Gerrit Paape, en Theeuwen (2008) over Pieter 't Hoen.
Zie over deze periode: Rosendaal (2003).
Bilderdijks standpunt was in zo ongeveer alles bijzonder compromisloos. Zijn orangisme was
onvoorwaardelijk, maar van deze twee types patriotten zou hij eerder voeling hebben met de
aristocraten, getuige zijn innige overtuiging zelf van het adellijke geslacht Teisterbant af te
stammen. Zie Van Eijnatten (1998), 281-284.
Koselleck (1979), 58.
Koselleck (1979), 58.
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Synchrone en diachrone herinnering
Michiel de Ruyter in twee vaderlands-historische epen van Adriaan
Loosjes
Lotte Jensen (Radboud Universiteit Nijmegen)
Abstract
This article argues that ‘collective memory’ is a problematic term when
referring to the commemoration of one of the greatest Dutch sea heroes,
Michiel de Ruyter. Despite the recurrence of certain characteristics, such
as patriotism, courage, piety and virtue, the representation of De Ruyter
changed dramatically over time due to the shifting political landscape.
Furthermore, an author's personal background could strongly influence
the De Ruyter's literary depiction (the so-called ‘spokesmen dependency’).
Consequently, it is necessary to adopt a radical historical and contextual
approach when studying heroic images from a synchronic and diachronic
perspective. This is illustrated by analysing two national epics written by
the Haarlem bookseller Adriaan Loosjes: M.A. de Ruyter (1784) and De
laatste zeetogt van admiraal De Ruiter (1812). In the first poem, De Ruyter
is portrayed as a brave conqueror who espouses anti-Orangist sentiments,
whereas his more conciliatory and domestic character prevails in the latter
text. In this way, both external and domestic political conflicts as well as
Loosjes's own political preferences determine these changing
representations of the past.
De roem van Michiel de Ruyter (1601-1676) was zo groot, dat er zelfs zeeslagen
op zijn naam werden geschreven waar hij onmogelijk bij kon zijn geweest. Zo zou
De Ruyter volgens verschillende achttiende- en negentiende-eeuwse dichters een
sleutelrol hebben vervuld in de slag bij de Doggersbank van 5 augustus 1781.
Hoewel het in feite een onbesliste strijd was, werd deze aan Nederlandse zijde als
een grootscheepse overwinning gevierd. De Ruyter zou toen als een ‘Feniks uit
zijne asch’ zijn herrezen en de Engelsen de stuipen op het lijf hebben gejaagd, aldus
de Haarlemse uitgever en schrijver Adriaan Loosjes (1761-1818):
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De Brit, die roekeloos op zijn vermogen bouwt,
Onzet, daar 't waanziek oog De Ruyters naam beschouwt,
Herdenkende wat lot zich Chattam zag beschooren,
Toen hij der Britten straf, Europa's wonder was.
De vijand schrikt en roept: De Ruyter is herbooren;
1
Of op dees vloot gebiedt een Feniks uit zijne asch.

Loosjes liet er geen twijfel over bestaan: de overwinning bij de Doggersbank was
volledig aan De Ruyter te danken.
Dit dichterlijke fragment van Loosjes maakt deel uit van een omvangrijke en lange
herinneringscultuur rondom De Ruyter. Al tijdens zijn leven werd De Ruyter bejubeld
door schrijvers als Joost van den Vondel, Jan Vos en Katharina Lescailje. Elf jaar
na De Ruyters dood, verscheen de eerste biografie over De Ruyter, geschreven
door Geraerdt Brandt. Deze monumentale levensbeschrijving, Leven en bedryf van
den heere Michiel de Ruyter (1687), heeft aan de basis gelegen van tal van
2
hervertellingen, gedichten, romans en toneelstukken in latere tijden. Al deze teksten
hebben er mede aan bijgedragen dat De Ruyter een onwrikbare positie heeft
3
verworven in de nationale historische canon. Hij maakt, zo blijkt ook uit een imposant
herderkingsboek uit 2007 en een film over zijn leven uit 2012, deel uit van het
4
collectieve geheugen van Nederland.
In deze bijdrage richt ik me op de beeldvorming van De Ruyter in twee
vaderlands-historische epen, die tot op heden nog nauwelijks bestudeerd zijn,
namelijk M.A. de Ruyter uit 1784 en De laatste zeetogt van admiraal De Ruiter uit
5
1812. Beide werden gepubliceerd door de Haarlemse boekhandelaar en uitgever
6
Adriaan Loosjes (1761-1818) in een tijd van politieke crisis. Het eerstgenoemde
gedicht kwam tot stand ten tijde van de Vierde Engelse Oorlog, die voor de Republiek
desastreus verliep. Ook de binnenlandse spanningen tussen patriotten en Orangisten
liepen intussen hoog op. Het tweede gedicht verscheen bijna dertig jaar later, toen
het land was ingelijfd bij het Franse keizerrijk. Dat had grote consequenties voor de
wijze waarop de herinnering aan De Ruyter vorm kreeg, mede omdat er toen een
strenge censuur gold.
Ik zal laten zien hoe De Ruyter in handen van Loosjes veranderde van een vurige
strijder van patriotse signatuur in een gevoelige en toegewijde familieman met
Homerische kenmerken, voor wie het gezin en het vaderland het hoogste goed
waren. De actuele tijdsomstandigheden speelden daarbij een doorslaggevende rol.
Voordat ik inga op beide teksten en de auteur ervan, zal ik eerst mijn benadering
verhelderen, die zich het beste laat omschrijven als historiserend en
contextualiserend, met specifieke aandacht voor de diachrone ontwikkelingen.

Synchrone en diachrone herinnering
De schier eindeloze stroom publicaties die aan De Ruyter is gewijd, laat een
duidelijke conjunctuur zien: met name in herdenkingsjaren (zoals 1907 en 2007) en
in tijden van oorlog is een duidelijke piek zichtbaar. Tijdens de drie
zeventiende-eeuwse Nederlands-Engelse oorlogen, de achttiende-eeuwse Vierde
Engelse Oorlog en de
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Franse Inlijvingstijd schoven veel auteurs de zeeheld naar voren als een
exemplarische held, die eigenschappen als moed, vaderlandslievendheid, godsvrucht
en deugd belichaamde. Deze elementen keren vrijwel steeds terug in de
beeldvorming rondom De Ruyter en vormen een constante door de eeuwen heen.
Er heeft als het ware een vorm van ‘orkestratie’ opgetreden, waardoor de
7
beeldvorming een collectief, onveranderlijk en tijdloos karakter lijkt te dragen.

Prent van Michiel Adriaansz. de Ruyter, met daaronder lofdicht van Vondel over zijn
heldendaden op zee. Maker: Abraham Bloteling naar een schilderij van Jan Lievens. Collectie
Rijksmuseum Amsterdam

Ik schrijf met opzet lijkt te dragen, want er hebben zich in de loop van de tijd
uiteraard ook tal van veranderingen voorgedaan. De Ruyter, zoals Vondel die in
zijn gedichten beschrijft, is bijvoorbeeld beslist niet dezelfde als die van Loosjes.
Bovendien is De Ruyter in de loop van de tijd door zeer uiteenlopende politieke
groepen toegeëïgend, onder meer door achttiende-eeuwse patriotten,
8
twintigste-eeuwse NSB'ers en eenentwintigste-eeuwse liberalen. Ik zou daarom
willen pleiten voor een benadering die zowel recht doet aan de ‘synchrone’ als de
‘diachrone’ aspecten van de herinneringscultuur. Met ‘synchrone’ aspecten doel ik
op de beeldvorming, zoals die op een bepaald moment in de geschiedenis dominant
is. Daartoe kan een dwarsdoorsnede in de tijd worden gemaakt, bijvoorbeeld het
peiljaar 1672 of het iets langere, maar nog altijd beknopte bestek van de Vierde
Engelse Oorlog (1780-1784). Met de ‘diachrone’ aspecten verwijs ik naar de
ontwikkelingen door de tijd heen, waarbij de veranderingen in de beeldvorming
zichtbaar kunnen worden gemaakt. Hier gaat het als het ware om een
9
lengtedoorsnede.
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Met een ‘synchroon’ perspectief bedoel ik hier dus nadrukkelijk iets anders dan een
‘synchrone vormgeving’ of ‘synchronisatie’ van de tijd. Bij ‘synchronisatie’ gaat het
om een treffend beeld of een sprekende metafoor waarmee een langere periode
van bijvoorbeeld een of meerdere eeuwen in één synthese bijeen wordt gebracht.
Daarvan is bijvoorbeeld sprake in Huizinga's Herfsttij der Middeleeuwen, waarbij
het beeld van de herfst wordt gebruikt om de ontwikkelingen in de Bourgondische
Nederlanden en Frankrijk in de veertiende en vijftiende eeuw in één treffend beeld
te vatten. Van ‘synchronisatie’ zou ook sprake zijn, wanneer men de zeventiende
eeuw zou typeren als ‘De Ruyters eeuw’ of het karakter en de daden van De Ruyter
10
prototypisch zou noemen voor ‘de Nederlandse Gouden Eeuw’. Dit soort pakkende
beeldspraak kan veel invloed uitoefenen op de beeldvorming van een specifiek
tijdvak of een bepaalde historische figuur, maar in deze bijdrage gaat het juist om
de nuances, verschuivingen en veranderingen die zich in de loop van de tijd kunnen
voordoen en die verdwijnen bij een dergelijke ‘synchronisatie’ uit beeld.
Daarvan is bijvoorbeeld sprake in Huizinga's Herfsttij der Middeleeuwen
Voor de hier behandelde thematiek - herinneringscultuur rondom een vaderlandse
held - zijn met name inzichten uit twee onderzoeksvelden relevant: de memory
studies en de imagologie (de studie naar beeldvorming van landen, volkeren en
culturen). In het alsmaar aanwassende veld van de memory studies zijn al de nodige
kanttekeningen geplaatst bij het begrip ‘collectieve herinnering’. Zo is onder meer
gewezen op de dominantie van sommige herinneringsdiscoursen, waardoor andere
11
in de schaduw worden gesteld of zelfs helemaal in de vergetelheid raken. Ook is
aandacht gevraagd voor de sturende rol van de media in de representatie van het
12
verleden. Om zowel de synchrone als diachrone aspecten van een bepaalde
herinnering in beeld te krijgen is een historiserende en contextualiserende benadering
van het bronnenmateriaal dan ook een vereiste: alleen zo kan duidelijk worden
welke rol een herinnering voor bepaalde groepen in een bepaald tijdsgewricht
vervulde en hoe die rol veranderde onder invloed van de media en de
tijdsomstandigheden.
Er dient, met andere woorden, rekening te worden gehouden met de aard en
herkomst van het bronnenmateriaal. In deze bijdrage gaat het om teksten die tot
het literaire genre van het epos gerekend moeten worden. Dat brengt automatisch
een verheven en verheerlijkende beschrijving van de protagonist met zich mee en
een uiterst selectieve weergave van de historische feiten. Die verheerlijkende tendens
werd nog eens versterkt door actuele ontwikkelingen: Loosjes' epen verschenen in
een tijd van een zich ontwikkelend natiebesef. Vanaf de jaren 1760-1770 was er
sprake van een groeiend nationaal gevoel dat gepaard ging met een groeiend
13
historisch bewustzijn. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de explosieve toename van het
14
aantal vaderlandslievende publicaties. De hier behandelde epen behoren tot het
genre het vaderlandse of nationale epos dat in de Republiek vanaf de jaren 1770
opkwam en mede uitdrukking gaf aan deze tendens. Voor die tijd werden vrijwel
uitsluitend epen met Bijbelse thematiek gepubliceerd. De eerste profane epen waren
Friso (1741) van Willem van Haren en Willem de IV (1756) van Margareta Geertruid
van der Werken. Vanaf 1770 nam het aantal vaderlands-historische epen snel toe
met titels als De Spanjaerdt binnen Rotterdam (1772) van Adriaen van der Vliet,
Klaudius Civilis (1774) van Frans van Steenwijk, en Willem de Eerste (1779) en
15
Maurits van Nassau (1789) van Johannes Nomsz. Dergelijke epen - ook die van
Loosjes - hadden meestal een uitgesproken
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vaderlandslievende inhoud, waarbij verwijzingen naar de eigen tijd niet werden
geschuwd.
Even belangrijk is het om oog te hebben voor de zogenaamde
‘zegsmansgebondenheid’. Dit is een term die Leerssen heeft geïntroduceerd in het
imagologische onderzoek om er op te wijzen dat uitingen van het collectieve
bewustzijn altijd moeten worden bestudeerd met innachtname van de herkomst van
16
de bronnen. Dat betekent dat de achtergrond van een auteur relevant is (afkomst,
sekse, klasse, religieuze en politieke oriëntatie etc.), omdat ook die van invloed kan
zijn op de weergave van personen en gebeurtenissen. Veelal stond de verbeelding
van het nationale verleden immers in dienst van bepaalde ideologische opvattingen.
Ook in de beide epische werken die in deze bijdrage centraal staan, klonk de stem
van de maker, Adriaan Loosjes, duidelijk door.

Adriaan Loosjes
Geen schrijver heeft zich in de decennia rond 1800 zo intensief bezig gehouden
met het vaderlandse verleden als Adriaan Loosjes. Vanaf ongeveer 1780 tot aan
zijn dood publiceerde hij een onophoudelijke stroom van geschriften, waaronder
kinder- en schoolboeken, politieke geschriften, reisverslagen, tijdschriften,
toneelstukken, romans en gedichten. Vrijwel al deze werken verschenen bij zijn
17
eigen uitgeverij, die hij in 1782 in Haarlem begonnen was. Tot zijn bekendse
uitgaven behoren onder meer de landschapsbeschrijving Hollands Arkadia of
Wandelingen in de Omstreeken van Haarlem (1804-1805), het tijdschrift Algemeene
Konst- en Letterbode (opgericht in 1788) en het populaire schoolboekje
18
Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen (1791-1798).
Hoe divers zijn oeuvre ook is, één thema domineert: de vaderlandse geschiedenis.
Loosjes wijdde tal van toneelstukken, romans en gedichten aan historische episodes
en figuren uit het nationale verleden. Zo schreef hij minstens vijftien
vaderlandshistorische treurspelen, onder andere over Albrecht Beylinc, Hugo de
Groot, Kenau Hasselaar. Ook gaf hij in de jaren 1808-1816 een vierdelige reeks
historische romans uit, die als een cultuurgeschiedenis avant la lettre zou kunnen
worden getypeerd. Het eerste deel, Het leven van Maurits Lijnslager (1808), gaat
over een zeventiende-eeuwse Amsterdamse koopman Maurits Lijnslager. Via een
reeks van toevallig ontmoetingen maakt hij kennis met tal van prominente figuren
uit de Republiek, onder wie Hugo de Groot, Jan Leeghwater, Nicolaes Tulp en
Cornelis Drebbel. Zowel Vondel als De Ruyter zijn graag geziene gasten aan Maurits'
huis. De zeventiende eeuw was, zo luidde de boodschap, niet alleen het tijdvak van
goed burgermanschap, maar ook van de grote vaderlandse literatoren, zeehelden
en wetenschappers. In de jaren erna volgden Het leven van Hillegonda Buisman
(1814), Het leven van Robert Hellemans (1815) en Het leven van Johannes Wouter
Blommesteyn (1816). De zeventiende eeuw werd in deze romancyclus als een eeuw
van grote economische en culturele voorspoed voorgesteld, terwijl de achttiende
19
eeuw als een tijdvak van algeheel verval werd gerepresenteerd.
In Loosjes' historische verhalen, gedichten en toneelstukken klinkt de eigen tijd
steeds duidelijk door: zijn verbeelding van het verleden staat in dienst van een
eigentijdse moraal, die afwisselend overwegend politiek, moreel of religieus van
aard is. Het personage Maurits Lijnslager is bijvoorbeeld gemodelleerd naar
eigentijdse verlichtingsidealen, zoals die ook in kringen van de Maatschappij tot Nut
van 't

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 17

146
Algemeen circuleerden: hij is godvruchtig, deugdzaam, verdraagzaam en huiselijk.
Loosjes was er niet op uit om een zo getrouw mogelijke weergave van het historische
verleden te bieden, maar hij gebruikte de geschiedenis als een vehikel voor zijn
20
eigen ideologische denkbeelden.
Om Loosjes' vaderlands-historische werken goed te kunnen duiden is het dan
ook nodig ook zijn religieuze en politieke oriëntering te kennen. Op godsdienstig
vlak kunnen we hier volstaan met de constatering dat Loosjes doopsgezind was en
dat hij in de lijn van zijn geloof de verdraagzaamheid hoog in het vaandel had staan.
Zijn politieke oriëntering is echter minder eenvoudig samen te vatten. Hij stond
weliswaar te boek als een overtuigd patriot, maar nam bij tijd en wijlen ook een
neutralere positie in.
Globaal zijn er vijf fases te onderscheiden: in de eerste fase, de jaren 1780-1785,
sloeg Loosjes een fel vaderlandslievende en propagandistische toon aan. Met vele
anderen beschreef hij de slag bij de Doggersbank (5. aug. 1781) als een klinkende
overwinning van de Nederlanders. Hij koos vervolgens openlijk de zijde van de
patriotten, zoals onder meer blijkt uit de bijdragen die hij vanaf 1782 aan het politieke
weekblad De Post van den Neder-Rhijn leverde. Ook publiceerde hij verschillende
patriotse gedenkschriften, zoals de lierzang Gedenkzuil, ter gelegenheid der
vry-verklaaring van Noord-America (1782) en de verzamelbundel Gedenkzuil voor
Johan Derk, Baron Van der Capellen tot den Pol (1784), waarin hij ook zelf een
bijdrage leverde. In 1785 volgde het treurspel Cappellen tot den Poll. Zijn eerste
epische werk over Michiel de Ruyter moet tegen de achtergrond van zijn felle politieke
engagement uit deze jaren gelezen worden.
In de tweede fase, de jaren 1786-1795, stelde hij zich gematigder op, vermoedelijk
uit pragmatisch en financieel oogpunt: uitgeverijbelangen liet hij prevaleren boven
politieke geschillen. In zijn werk vermeed hij bewust een al te provocerende houding.
Sommige teksten uit de jaren 1786-1795 laten zich even gemakkelijk vanuit een
21
patriots als Orangistisch perspectief interpreteren. Naar buiten toe wist hij zo'n
neutrale kleur aan te nemen, dat hij na de Bataafse Revolutie van Orangistische
sympathieën werd beschuldigd. Hij verzette zich zeer fel tegen de aantijgingen en
22
verwees naar zijn eerdere patriotse activiteiten.
In de daaropvolgende fase, 1795-1805, nam hij actief deel aan het nieuwe
Bataafse Bewind. In de jaren 1797-1799 bekleedde hij verschillende posities in Den
Haag, maar keerde uiteindelijk gedesillusioneerd terug naar Haarlem, waarna hij
zich volledig toelegde op de uitgeverij en het schrijven. Hij publiceerde onder meer
het al genoemde Hollands Arkadia, een zedelijk-historische ode op de grootsheid
van het vaderlandse verleden, in het bijzonder de omgeving van Haarlem.
Tijdens de vierde fase, de jaren 1806-1813, toonde Loosjes opnieuw een grote
politieke betrokkenheid. Naarmate Napoleons invloed toenam, liet hij een steeds
krachtiger geluid van verzet horen. In 1806 waarschuwde hij tegen de komst van
Lodewijk Napeleon in een adres dat hij samen met Cornelis de Koning en Adriaan
23
van der Willigen ophield. Het adres had maar weinig effect, maar Loosjes zette
zijn protest onvermoeibaar voort, nadat de Franse monarch officieel tot koning van
het Koninkrijk Holland was gekroond. Hij deed dat vooral door over roemrijke
episodes uit het vaderlandse verleden te schrijven. Zo wijdde hij een reeks van
toneelstukken en gedichten aan exemplarische deugdhelden en - heldinnen uit de
Nederlandse geschiedenis om de veerkracht van de natie aan te tonen. Ook zijn
roman Maurits
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Lijnslager kan worden gelezen als een vorm verzet tegen de toenemende Franse
invloed. De verwijzingen in dit werk naar vreemde overheersing en onderdrukking
24
zijn talrijk. Loosjes wees in zijn historische werken nadrukkelijk op het belang van
eendracht door controversiële figuren met elkaar te verzoenen. In Maurits Lijnslager
stelde de protagonist zich bijvoorbeeld ‘boven de partijschappen’ op, blijkens zijn
vriendschappelijke omgang met uitersten als prins Maurits en Vondel en rivalen als
25
Cornelis Tromp en Michiel de Ruyter. Een herdruk van deze roman werd in 1812
door de Franse autoriteiten verboden. Datzelfde jaar slaagde Loosjes er echter wel
in zijn minstens zo beladen epos over Michiel de Ruyter te publiceren. Dit werk
behoort daarmee, naast De Hollandsche natie, tot de belangrijkste werken uit de
26
‘verzetsliteratuur’ uit die tijd.
Tijdens de laatste fase - 1813 tot aan zijn dood in 1818 - schikte Loosjes zich,
evenals veel andere oud-Patriotten naar het nieuwe Oranjebewind. Naast tal van
andere activiteiten publiceerde hij onder meer de reeds genoemde vervolgdelen op
Maurits Lijnslager, waarmee hij zijn lijvige romancyclus over het vaderlandse verleden
voltooide.
De twee epen die Loosjes over De Ruyter schreef, moeten tegen de achtergrond
van de eerste en vierde fase gelezen worden. In beide periodes was Loosjes politiek
zeer actief, respectievelijk als patriot en verzetsauteur tegen de Fransen. Zijn politieke
houding vond ook zijn weerslag in de wijze waarop hij twee belangrijke episodes
uit het leven van De Ruyter verbeeldde.

M.A. de Ruyter (1784)
Loosjes beschouwde De Ruyter als ‘de volmaakste in zijn soort’ en wilde al in 1781
een epos over hem schrijven. Hij vond zijn dichterlijke kwaliteiten echter niet goed
27
genoeg en zag liever dat een ander zich van die taak zou kwijten. Drie jaar later
achtte Loosjes zichzelf kennelijk wel in staat hiertoe en publiceerde hij een
heldendicht in tien boeken: M.A. de Ruyter (1784). Hij droeg het op ‘Aan den
vice-admiraal Zoutman’, die door Loosjes wordt gehuldigd als ‘De Ruyter deezer
28
eeuw’ en een ‘herbooren’ De Ruyter.
Het gedicht handelt over de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667) en vangt aan
op het moment waarop De Ruyter het opperbevel over de Nederlandse vloot
overneemt van Cornelis Tromp (aug. 1665). Tromp reageert aanvankelijk woedend,
maar weet zijn eigen trots opzij te zetten. De Ruyter neemt vervolgens afscheid van
Johan de Witt en blikt ten overstaan van de raadpensionaris in een lange monoloog
terug op zijn reis naar Afrika in 1664, waarbij hij een aantal forten terugveroverde
op de Engelsen. Dan vertrekt hij met zijn vloot naar Engeland. Uitvoerig wordt stil
gestaan bij de vele moeilijke momenten onderweg: de stormen, de zware verliezen
en het verrassend sterke verweer van de Engelsen. En dan zijn er ook nog de interne
conflicten: Tromp weigert op zeker moment De Ruyter bij te staan en probeert de
negatieve geruchtenstroom over hem te beëindigen middels een schrijven aan ‘'s
lands edelen’. Daarin beschuldigt hij niet alleen De Ruyter van het verspreiden van
valse geruchten, maar eist hij ook de zege op. Dat komt Tromp op een uitbrander
van De Witt te staan, waarna hij zich genoodzaakt ziet zijn excuses aan te bieden.
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Titelblad van M.A. de Ruyter (1784) van Adriaan Loosjes, Universiteitsbibliotheek Amsterdam
(UvA) Bijzonder Collecties

De Ruyter krijgt intussen ook nog te maken met de overloper Heemskerck, die
de Nederlandse schepen bestookt met brandpijlen. De Ruyter blijkt echter in staat,
mede dankzij zijn vertrouwen op God, om al deze moeilijkheden te overwinnen,
waardoor hij er des te sterker uitkomt. De Fransen treden daarbij op als bondgenoot:
de Franse vorst overlaadt hem met lof en stuurt onmiddellijk zijn beste artsen,
wanneer De Ruyter ziek wordt. Hoogtepunten vormen de Vierdaagse Zeeslag en
29
de Tocht naar Chatham, waarmee ‘Neêrlands roem’ ten top stijgt. Daarna volgt
de Vrede van Breda, die als een zegen voor heel Europa voorgesteld. In de laatste
scène klinken De Ruyter en Johan de Witt bij een feestmaaltijd op ‘Hollands bloei
30
en 't heil der Nederlanden’.
In het epos zijn tal van verwijzingen naar de politieke actualiteit te vinden. De
thematiek van de tweede Engelse Oorlog verwijst naar eigentijdse strijd met de
Engelsen. Steeds opnieuw benadrukt Loosjes de moed en dapperheid van de
Nederlanders, terwijl de Engelsen het moeten doen met kwalificaties als ‘overmoedig’,
‘steekenblind’ en ‘rot’. Voor het ‘Britsche roofgebroed’ had Loosjes geen goed woord
31
over. Minstens zo prominent zijn de referenties aan interne spanningen. Als een
rode draad door het gedicht loopt het conflict tussen Oranjegezinde Cornelis Tromp
en de (gematigd) staatsgezinde De Ruyter. Loosjes kiest daarbij zonder meer partij
voor De Ruyter, die zich gesteund weet door de raadpensionaris. Hij kenschetst
Tromp als een uiterst driftige man, die zich zwaar in zijn eer voelt aangetast en alle
redelijkheid uit het oog verliest. Tromp gaat zijn boekje volledig te buiten wanneer
hij ten onrechte de zege voor zichzelf opeist.
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Voor de lezer is dan allang duidelijk dat de eigentijdse strijd tussen de patriotten en
Orangisten erdoorheen schemert. Tal van passages hebben een anti-Oranjegezinde
bijklank. Zo blijkt De Ruyters verschijning een heilzame uitwerking te hebben op het
muitzieke, Oranjegezinde volk: ‘De laage muitzucht vliedt, waar de achtbre held
verschijnt; / Althans de dwaaze kreet van de oproerleus verdwijnt, / Die galmde,
toen het volk, vast raazende als ontzinden, / Slechts in Oranjes naam het anker
32
wilde winden’. Wanneer de jonge prins Willem een feest op het schip van De Ruyter
bijwoont, luidt het commentaar als volgt: ‘De jonge Oranjevorst [...] Beklimt het
scheepsdek ook. De Landzaat, duur verpligt / Aan Vader Willems moed, den schrik
33
van 't dwangziek Spanje, / Mint, tot verblindheid toe, de Vorsten van Oranje’. De
gebroeders De Witt worden intussen overladen met loftuitingen, vooral wanneer
Cornelis de Witt instemt met het verzoek van de staten om De Ruyter te vergezellen
op zijn tocht: ‘De Ruwaart, die alléén voor Neêrland wenscht te leeven, / Die, met
zijn’ Broeder, blaakt door liefde voor 's Lands eer, / Legt zijn hoogachtbaar ambt als
34
Burgemeester neêr’.
Als remedie tegen de twisten wordt eensgezindheid voorgesteld. Eendracht wordt
echter niet zozeer bereikt door een verdraagzame houding tussen beide partijen
als wel door het inbinden van de partij die ongelijk heeft, in dit geval Tromp. Twee
scènes zijn illustratief voor de argumentatie. Wanneer Tromp zich heeft neergelegd
bij het opperbevel van De Ruyter, zijn de rijen weer gesloten:
Nu heeft noch ijverzucht, noch norsche onéénigheid
Haar gif in eenig lid des strijdbren raads verspreid:
Elk juicht de keuze toe en vat De Ruyters handen,
Met bede voor zijn heil en 't heil der Nederlanden.
Tromp drukt De Ruyter, die zijn bodem nu verlaat,
Vol vriendlijkheid aan 't hart, daar hij 't belang van Staat
35
Thans boven eigen eer den voorrang heeft geschonken.

Het tweede voorbeeld: Tromp probeert zijn reputatie te zuiveren in een brief aan de
staten en claimt daarbij de zege. Johan de Witt ontsteekt daarop in grote woede:
[...] Als Helden Helden haaten,
Die voor denzelfden Staat, en onder de eigen vlag,
Eén zaak verdedigen, dan wankelt al 't gezag.
Tromp schijnt doldriftig op den Admiraal ontstoken,
En de eendragtsband, reeds half op onze vloot verbroken,
Wordt zeker gansch verscheurd, zo Tromp den grootsten Held,
Hoe laag door hem geschat, in 't krijgsbestuur verzelt:
36
En eendragt, zegt de spreuk der zeven vrije Landen.

Het is louter aan Tromp te wijden dat de eendracht verbroken is; het is dus ook aan
hem om zijn gedrag te wijzigen.
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In contrast met de eerzuchtige Tromp komen De Ruyters deugdzame eigenschappen
des te beter uit de verf. Hij blijft op alle momenten rustig, redelijk en bedachtzaam.
Een heel kleine inzinking overwint hij ‘met dubble kragten’, want ‘de deugd kan door
37
haar kragt zich boven 't lot verheffen. Veel nadruk ligt er ook op De Ruyters
godvruchtigheid. Hij is een ware ‘Christenheld’ en realiseert zich dat al zijn
verdiensten uiteindelijk terug te voeren zijn op God: ‘'t Was God, dus peinst de Held,
die mij dees grootheid gaf, / Waartoe ik uit een’ staat, zo kleen, ben opgetoogen./
38
Ik steunde aanhoudend op den arm van zijn vermogen’.
Veel minder nadruk krijgt de huiselijke kring. De Ruyter is vooral gericht op de
oorlogsvoering; er zijn slechts enkele passages die naar zijn vrouw en kinderen
verwijzen. Van emotionele afscheidstaferelen is geen sprake, integendeel: zijn
echtgenote wordt vergeleken met de ‘vrouw des Bataviers’ die in vroeger dagen de
wonden van haar man verzorgde, opdat hij weer zo snel mogelijk ten strijde kon
39
trekken tegen ‘Romes Adelaar. Twee maal komt de huiselijke kring iets uitvoeriger
in beeld, namelijk wanneer De Ruyters dochtertje aan de pest sterft en wanneer hij
zijn zoon Engel verbiedt om hem te vergezellen op zijn volgende tocht. In beide
situaties gaat het echter niet zozeer om De Ruyters emoties alswel om het
exemplarische gedrag van de kinderen die groot gezag voor hun vader en een diep
40
Godsvertrouwen betonen.

De laatste zeetogt van admiraal De Ruiter (1812)
Voor zijn epos uit 1812, De laatste zeetogt van admiraal De Ruiter, koos Loosjes
voor een heel andere episode uit het leven van de Ruyter. Dit heldendicht gaat over
De Ruyters tocht in 1676 naar Sicilië, waar hij de Spanjaarden moet bijstaan bij het
neerslaan van een opstand die door de Fransen wordt gesteund. Het verhaal is
opgedeeld in ‘twaalf boeken’ die grotendeels aan de periode zijn gewijd die
voorafgaat aan de strijd: de eerste drie boeken beschrijven de afscheidsreis die De
Ruyter door Holland en Zeeland en de boeken vier tot en met acht gaan over de
reis naar Sicilië. Pas in het negende boek barst het oorlogsgeweld los. Het werk
eindigt met de dood van De Ruyter en zijn begrafenis in de Nieuwe Kerk te
Amsterdam.
Bij het epos behoren nog twee aanvullende publicaties. De eerste betreft een
aanhangsel met Geschiedkundige aanteekeningen op den laatsten zeetogt van den
admiraal De Ruiter (1813), waarin Loosjes historische achtergrondinformatie geeft.
Hij beroept zich daarbij vooral op Brandts biografie, Wagenaars Vaderlandsche
historie (1752-1759) en enkele stads- en zeevaartgeschiedenissen. De tweede
aanvullende publicatie is een dertien pagina's tellende brochure uit 1814, waarin
Loosjes duidelijk maakt welke wijzigingen hij op last van de Parijse en Amsterdamse
41
autorititeiten in het epos heeft doorgevoerd.
Met name dat laatste geschrift is interessant, omdat het duidelijk maakt hoezeer
de inhoud door de actuele politieke situatie werd bepaald. Loosjes' stofkeuze was
veelzeggend: anders dan in 1784 bevocht De Ruyter niet de Engelsen, maar de
Fransen. In 1812 was dat een gevoelig onderwerp en Loosjes voorzag dan
problemen met de Franse autoriteiten. Op 2 september 1811 schreef hij daarom
een brief aan zijn collega-boekhandelaar Hendrik Jansen, die op dat moment als
censor in Parijs werkte. Loosjes vroeg hem hoe hij het beste met de censuur kon
omgaan. Hij huiverde bij de gedachte om het manuscript aan de politie van zijn
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Kon Jansen niet als censor
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Titelblad van De laatste zeetogt van admiraal De Ruiter (1812) van Adriaan Loosjes,
Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA) Bijzonder Collecties

optreden en zou zijn oordeel ook niet hier van kracht zijn? Of moest hij het werk
42
dan in Parijs laten drukken? Wat Jansen heeft geantwoord en hoe Loosjes precies
heeft geopereerd, weten we vooralsnog niet, maar zeker is dat het gunstig voor
hem uitpakte. Het epos verscheen uiteindelijk bij zijn eigen uitgeverij en het aantal
ingrepen bleef beperkt. Het waren er in totaal vijftien en die waren voor het merendeel
op verzoek van de Amsterdamse politie geschied. Zelf had Loosjes uit voorzorg
twee aanpassingen gedaan in het voorbericht en de aanhef van zijn gedicht al
43
aangepast om de autoriteiten niet direct tegen zich in het harnas te jagen. Al bij al
passeerde het werk dus relatief ongeschonden de censuur.
Loosjes moest enkele uitdrukkingen schrappen waarin al te opzichtig werd
gerefereerd aan tirannie, onderdrukking en vrijheidsliefde. Ook passages over de
Nederlandse superioriteit in eerdere zeeslagen tegen de Fransen werden afgekeurd.
Zo had Loosjes De Ruyter in zijn oorspronkelijke versie beschreven als een held
‘Die door zijn krijgsbeleid en gadeloozen moed / De Britsche en Franse kroon bij
beurte siddren doet, / Die Neêrlands erf en vloot, door Frank en Brit besprongen, /
Aan Konings vloten, schoon veréénigd, heeft ontwrongen’. In de gepubliceerde
versie koos hij voor neutralere termen, en werd de toespeling op de Fransen (en
44
Britten) geschrapt.
Veel was echter aan het oog van de censor ontsnapt, want er bleven nog tal van
anti-Franse, vaderlands- en vrijheidslievende passages over. Wat te denken van
De

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 17

152
Ruyters gloedvolle bede tot God om het eigen grondgebied te beschermen: ‘Verhoor
de bede, o God! die 'k voor dit volk u wije. / Bescherm deze Amstelstad en door
45
haar 't Vaderland: / Haar grootheid en haar roem is 't werk toch van uw hand’ En
hoe is het mogelijk dat de volgende wens van De Ruyter mocht blijven staan: ‘Dat
Frankrijks heldenschaar zou sidderen en beven / Op 't zien van Hollands vlag, op
46
't hooren van mijn’ naam’? Het is ook raadselachtig dat de slotpassage ongewijzigd
gedrukt mocht worden. Daarin werd expliciet gesproken over de rampzalige situatie
waarin het land verkeerde:
Schoon Neêrlands Volk vergaat - zijn grond in 't schuim verzinkt,
Uw naam, o Ruiter! is 't die als de poolstar blinkt,
Hun troost in 't harte stort, die 't blaauw der zee bevaren.
Ik zie 't marmeren gevaarte op blinkende pilaren
Reeds rijzen, uwen naam, uw’ roem, uw deugd gewijd,
U, die onsterfelijk door eigen grootheid zijt:
Doch marmer siert ook 't graf van snooden en tirannen,
Wiens naam door 't nageslacht ter helle wordt gebannen,
Maar gij blijft leven, met een onverwelkbre jeugd,
47
o Vrome held Michiel! door meer dan heldendeugd [...].
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Goed werd hier tegenover kwaad geplaatst: de herinnering aan de vrome deugdheld
De Ruyter zou eeuwig zijn, terwijl de ‘snooden en tirannen’ door het nageslacht
vervloekt zouden worden. Het lijkt erop dat de censor zijn werk maar half had gedaan.
Het moge duidelijk zijn dat de wijze waarop de herinnering aan De Ruyter vorm
kreeg, beïnvloed werd door de actualiteit. De admiraal symboliseerde veerkracht
en daadkracht in een tijd dat het land behoefte had aan heldhaftige voorbeelden.
Tot zijn belangrijkste eigenschappen behoorden volgens Loosjes loyaliteit,
doorzettingsvermogen en opofferingsgezindheid. Daarnaast was hij uiterst
godvruchtig: het was zijn godsvertrouwen dat hem voortdurend op de been hield.
Tot zover verschilt de karaktertekening van De Ruyter in 1812 niet wezenlijk met
die in 1784, maar er is ook een nieuwe eigenschap bijgekomen, namelijk
huiselijkheid.
Terwijl het gezinsleven nauwelijks een rol van betekenis speelt in Loosjes' epos
uit 1784, krijgt het in 1812 opvallend veel aandacht. De Ruyters goede band met
zijn echtgenote en zijn kinderen wordt voortdurend benadrukt. Zo wordt omstandig
beschreven hoe hij zijn tweejarige kleinzoon Thomas voor het eerst in de armen
neemt. Grote ontroering maakt zich de admiraal meester: ‘Verrukt om 't kind, dat,
schoon gestoord in de eerste ruste, / Van blijdschap dartelend’, zijn handen streelde
en kuste, / Neemt hij het in zijn’ arm en drukt het aan zijn hart; / Ja uit dat hart [...]
48
Welt hem een reine traan van blijdschap op in de oogen’. Des te emotioneler is
het het afscheid dat daarop volgt. Zijn dochter Alida laat zich daarbij volledig gaan:
‘Ach Vader! Vader! zou uwe Alida niet weenen? / Vergeeft het, vrienden! ach! straks,
straks moet Vader henen, / Mijn tranen en mijn smart kan ik geen’ weêrstand biên
49
.... / 't is God alleen bekend, of 'k Vader weêr zal zien ....’ Ook het afscheid van
zijn vrouw, Anna, is tranenrijk. Voor haar voelt zijn vertrek als de dag van zijn
50
begrafenis. Het is een van de vele passages waarin De Ruyters naderende dood
als een zwaard van Damocles boven de personages hangt en voor extra dramatiek
zorgt.
De relatief grote aandacht voor De Ruyters gezinsleven past in de toenemende
aandacht voor het huiselijke geluk in deze periode. De jaren 1800-1813 lieten een
intensivering van het vaderlandse gevoel zien, die gepaard ging met een
51
opwaardering van het huiselijke geluk. Huiselijkheid en heldenmoed werden de
52
twee ankerpunten waaraan dichters de Nederlandse identiteit ophingen. De Ruyters
huiselijkheid vormde dus ook een uitdrukking van zijn nationale inborst. Dat Loosjes
zijn held had gemodelleerd naar eigentijdse maatststaven, viel ook tijdgenoten op.
Een criticus uit 1813 wees erop dat de emotionele familietaferelen niet alleen de
vaderlandslievendheid van De Ruyter demonstreerden, maar dat ze ook in een
lange epische traditie pasten: ‘Wee hem, die over zulke tooneelen den neus ophalen,
of dezelve voor gemeen en kinderachtig mogt uitkrijten! Hij ware niet waardig
Homerus te lezen, wiens afscheid van Hector en Andromaché de Heer Loosjes hier
naar ons gevoel uitmunt nagevolgd en op hedendaagsche zeden heeft toegepast
53
[...]’. Loosjes had de oude ependichters dus uitstekend naar de eigen tijd vertaald,
aldus de recensent. Inderdaad had Loosjes op de genoemde plaatsen Homerus'
Ilias na gevolgd, en volgens goed Renaissancistisch (en vooral Vondeliaans) gebruik,
deed Loosjes een poging de klassieke tekst te overtreffen door bijbelse verwijzingen
54
in zijn tekst aan te brengen. Deze nadruk op huiselijkheid moet dus behalve tegen
de achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen ook in het perspectief van de
Homerische traditie worden geplaatst, en is dus ook te karakteriseren als een literair
motief.
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Behalve de nadruk op De Ruyters gezinsleven valt nog een ander verschil met
het epos uit 1784 in het oog: voor interne conflicten op de Nederlandse vloot is
nauwelijks aandacht. Terwijl de concurrentiestrijd tussen Tromp en De Ruyter een
centraal motief vormt in het oudere epos, overheerst anno 1812 de
verzoeningsgezinde toon. Er is weliswaar sprake van een conflict tussen De Ruyter
en zijn viceadmiraal Johan de Haan, maar het accent ligt op de verzoening tussen
beiden en niet het conflict. De Haan vindt dat de tocht te langzaam vordert, onttrekt
zich aan het gezag van De Ruyter en vaart vooruit. Wanneer De Haan zich uiteindelijk
bij de vloot voegt, staat hem een ernstige berisping van De Ruyter te wachten. De
Haan betoont oprechte spijt, waarop De Ruyter hem met gezwinde spoed vergeeft.
Deze vergevingsgezindheid is illustratief voor de nobele inborst van de admiraal,
die daarmee zelfs het goddelijke evenaart: ‘En Hollands Admiraal, ver van zich
streng te toonen, / Is minzaam jegens elk, en smaakt in het verschoonen / En mild
vergeven van 't misdrevene 't genot, / Hetgeen den sterveling meest zweemen doet
55
naar God’.
Ook de binnenlandse politieke conflicten blijven op de achtergrond: zowel de
Oranjes als de staatsgezinden (met name de gebroeders De Witt) krijgen door het
hele epos heen lof toegezwaaid. De twisten uit het verleden kunnen het beste
vergeten worden, zo blijkt wanneer zoon Engel vraagt of ‘partijschap’ niet ook de
‘zuivren naam’ van zijn vader heeft bevlekt. De Ruyter antwoordt rigoreus: ‘Vergeten
56
wij die dagen, Mijn Zoon!’ Bij monde van de Ruyter werd zo duidelijk gemaakt dat
de actuele landspolitiek een houding vereiste die de nationale eendracht bevorderde
en de oude partijtwijsten tot het verleden rekende.
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Besluit
De vergelijking tussen de twee vaderlands-historische epen over De Ruyter maakt
duidelijk dat actuele politieke omstandigheden bepalend waren voor de wijze waarop
Loosjes het vaderlandse verleden verbeeldde. Van een vurige strijder met patriotse
kenmerken veranderde De Ruyter in gevoelige en toegewijde familieman, voor wie
het vaderland en het gezin het hoogste goed waren. In beide epen werd gepleit
voor eendracht, maar in 1784 betekende dat dat er eendrachtig onder staatsgezinde
(lees: patriotse) vlag gevaren moest worden, terwijl in 1812 een verzoeningsgezinde
boodschap centraal stond, waarin ook plaats was voor het Oranjegezinde perspectief.
Tot slot een relativerende opmerking. De hier behandelde epische dichtwerken
geven weliswaar inzicht in de wijze waarop de herinnering aan De Ruyter ten tijde
van politieke crisissituaties functioneerde, maar ze vormen slechts een fractie van
het totale aantal teksten dat in de jaren 1780-1813 aan de admiraal werd gewijd.
Ze zijn bovendien afkomstig uit de pen van een en dezelfde auteur en ze
weerspiegelen diens gekleurde visie op het verleden. Om werkelijk zicht te krijgen
op de synchrone en diachrone aspecten van de herinneringscultuur rondom De
Ruyter zouden dan ook veel meer teksten in het onderzoek betrokken moeten
worden. Deze bijdrage illustreert daarmee tegelijkertijd dat het begrip ‘collectieve
herinnering’ voorzichtig gehanteerd moet worden. De herinnering aan De Ruyter
was tijdgebonden, veranderlijk en, vooral ook, ‘zegsmans-gebonden’.
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Ruyter treedt ook op als ‘overwinnaar’ op de Doggersbank in de toneelstukken Zoutman of de
Doggerbanksche helden (1781) van Willem ten Houte en Triomf der Doggerbanksche helden
(1782) van Simon Rivier. Volgens Rivier wist Zoutman stand te houden tegen de Engels omdat
‘hy een Feniks is, die, uit des Feniks asch, / Den grooten Ruiter sproot, die de allergrootsten
was / Welk ooit ter zee gebood’ (Rivier 1782, 27). Ook in De Hollandsche natie van J.F. Helmers
(1812) wordt de overwinning bij de Doggersbank toegeschreven aan De Ruyter. Zie Helmers
(2009), 180-181 (vs. 423-440).
2 Zie voor de doorwerking van Brandts biografie in de negentiende-eeuwse jeugdliteratuur: Spies
1999.
3 De Ruyter kreeg een eigen venster in De Canon van Nederland, die de commissie Van Oostrom
in 2006 opstelde. Over de canonisering van De Ruyter in de loop van de tijd en de rol van Brandts
biografie daarin: Van Deursen (2007). De meest recente wetenschappelijke biografie is die van
Prud'homme van Reine (1996).
4 Van Deursen, Bruijn en Korteweg (2007). De film is getiteld Michiel de Ruyter en ging op 11
februari 2012 in premère op het Internationaal Filmfestival te Berlijn. Het persbericht spreekt
van een ‘epische verfilming van het leven van Michiel de Ruyter (1607-1676), de grootste held
die Nederland ooit gekend heeft’ (zie www.farmhousefilm.nl).
5 De Haan maakt kort melding van beide epische dichtwerken in haar biografie. Zie De Haan
(1934), 117, 185, 189, 192. Ze komen niet voor in het overzichtswerk van Smit (1975-1983) over
het epos in de Nederlanden, dat tot 1780 loopt. Wel stelt hij dat het ‘merkwaardige epische werk’
van Loosjes nadere studie verdient.
6 Loosjes schreef daarnaast nog een toneelstuk waarin De Ruyter een prominente rol vervult,
namelijk Cuenna (1791).
7 De term ‘orkestratie’, geïntroduceerd door Bourdieu, wordt vooral gebruikt om het gedrag van
kunstbeoordelaars te typeren: zij stemmen hun meningen vaak op elkaar af, waardoor een
zekere vorm van consensus wordt bereikt. Voor ‘orkestratie’ binnen de literatuurkritiek, zie
bijvoorbeeld Van Rees (1985).
8 Patriotse verheerlijking van De Ruyter treffen we onder meer aan bij schrijvers als Adriaan
Loosjes en Simon Rivier. Voor de NSB-verering, zie Van Deursen, Bruijn en Korteweg (2007),
167. De Ruyter werd als een proto-liberaal neergezet door het voormalige Tweede Kamerlid
Zsolt Szabó, die in 2005 voor een grootscheepse herdenking van de zeeheld pleitte: ‘Ik beschouw
Michiel de Ruyter als een ware liberaal die de economische belangen van Nederland en de
vrijheid van godsdienst verdedigde. Die twee zaken horen tot de kern van de Nederlandse
identiteit’. Zie het interview door Elsbeth Etty met Zsolt Sabó in NRC Handelsblad (5-1-2205),
19
9 Voor het onderscheid tussen een synchrone en diachrone benadering van de geschiedenis, zie
Grever (2009), 9-10. Voor de omgang van historici met kwesties als temporaliteit, historisch
besef en de constructie van het verleden in het algemeen, zie Grever en Jansen (2001).
10 Een omschrijving van het begrip ‘synchronisatie van de tijd’ en het voorbeeld van Huizinga's
Herfsttij der Middeleeuwen zijn te vinden in Grever en Jansen (2001), 11.
11 Met name vanuit de hoek van genderstudies en postcolonial studies is gewezen op de dominantie
van sommige herinneringsdiscoursen, waardoor andere in de schaduw worden gesteld of zelfs
helemaal in de vergetelheid raken, zie bijvoorbeeld Plate (2011), met name 9-12. Voor
verhelderende introducties in de cultural memory studies: Frijhoff (2011) en Erll (2011).
12 Vgl. Plate (2011), 5 en Plate en Smelik (2009), die de rol van de media benadrukken door te
spreken over ‘technologies of memories’: ‘the technologies for remembering, the social and
cultural institutions, and the media to which we have recourse for storing, recording and otherwise
keeping our memories all equally affect how we remember no less than what is remembered’
(4).
13 Van Sas (1999), 283-288.
14 Zie voor de explosie van ‘vaderland’-titels in het laatste kwart van de achttiende eeuw: Kloek
(1999), 241-245.
15 Smit (1975-1983), dl.2, 815-817 en 824-825.
16 Zie Leerssen (1988), 425.
17 Over Loosjes: De Haan (1934) en Jensen (2011).
18 Over Hollands Arkadia: Grijzenhout (2004).
19 Vgl. Jensen (2008), 177-195.
20 Hierover ook: Koopmans (1931).
21 Dat geldt met name voor de vaderlands-historische toneelteksten die hij tussen 1786 en 1795
schreef. Zie Jensen en Van Deinsen (2012).
22 De Haan (1934), 38-39.
23 De Haan (1934), 42, Van der Willigen (2010), 506-507.
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24 Hierover Jensen (2008), 141-144.
25 Vgl. Jensen (2008), 183.
26 Over de Nederlandse verzetsliteratuur uit de jaren 1806-1813: Jensen (2010) en Jensen (2012).
Bart Verheijen bereidt momenteel een dissertatie voor over de anti-Napoleontische
verzetsliteratuur in het kader van het NWO-Vidi project ‘Proud to be Dutch. The role of war and
propaganda literature in the shaping of an early modern Dutch identity, 1648-1815’ (o.l.v. Lotte
Jensen). Meer informatie hierover: www.proudtobedutch.org.
27 Loosjes (1781), ‘voorbericht’, 1-2.
28 Loosjes (1784), iv.
29 Loosjes (1784), 174.
30 Loosjes (1784), 190.
31 Zie bijvoorbeeld Loosjes (1784), 28, 40, 46-47.
32 Loosjes (1784), 22. Slechts een heel enkele keer valt de naam Oranje in positieve zin, zoals in
de lofbetuiging van De Ruyter aan het adres van de zeeheld Van Kuyk: ‘Ik weet nog, hoe zijn
moed / Deez oude en trouwe Stad voor Spanje heeft behoed: / Hoe uit vrijheidsmin, op 't
voetspoor van Oranje, / Ons dierbaar Vlissingen onttrokken heeft aan Spanje’ (Loosjes 1784,
129).
33 Loosjes (1784), 93.
34 Loosjes (1784), 168.
35 Loosjes (1784), 21.
36 Loosjes (1784), 145.
37 Loosjes (1784), 141.
38 Loosjes (1784), 135.
39 Loosjes (1784), 160.
40 Loosjes (1784), 142-143 en 165-166.
41 Loosjes (1813) en Loosjes (1814).
42 Brief van A. Loosjes aan H. Jansen, 2 sept. 1811. Universiteitbibliotheek van Amsterdam, KVB
BLs 1-3. Zie over deze kwestie ook Jensen (2010), 124-125. Zie over de activiteiten van Jansen
als censor: Roche 1923, 70-71. Mogelijk kan archiefondezoek te Parijs nog nadere opheldering
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43 Loosjes (1814).
44 Zie Loosjes (1814), 10 voor de oorspronkelijke versie en Loosjes 1812, 48 voor de gewijzigde
variant: ‘Die door zijn krijgsbeleid en gadeloozen moed / De troonen van Euroop bij beurten
siddren doet, / Die Neêrlands erf en vloot te Land en Zee besprongen, / Aan Konings vloten,
schoon veréénigd, heeft ontwrongen.’
45 Loosjes (1812), 100.
46 Loosjes (1812), 259.
47 Loosjes (1812), 454-455.
48 Loosjes (1812), 39.
49 Loosjes (1812), 56.
50 Loosjes (1812), 102.
51 Zie hierover bijvoorbeeld Van Sas (1999), 304.
52 Vgl. Kloek en Mijnhardt (2001), 470-471.
53 Tijdschrift van kunsten en wetenschappen van het departement der Zuiderzee. Beoordeeling
voor 1813 (Amsterdam 1813), 260. Het gaat om een voortzetting van de Vaderlandsche
letteroefeningen, die tijdens de Inlijving onder een andere naam verscheen.
54 Zie met name Loosjes (1812), 38-39, waar de bede van De Ruyter voor zijn kleinzoon een
imitatie is van Hectors bede voor zijn zoon Astyanax. Direct daarna verwijst Loosjes naar de
bede van Simeon voor Jezus (Lucas 2: 25-35).
55 Loosjes (1814), 285.
56 Loosjes (1814), 69.
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Het gelijk van de schrijver.
Willem Frederik Hermans' fictieve discussie met Jean-Paul Sartre

Aukje van Rooden (Universiteit van Amsterdam)
Abstract
In discussions on the social impact of literature, literary commitment is
often opposed to literary autonomy. Within the field of Dutch literature,
Willem Frederik Hermans is generally understood as one of the most
important representatives and supporters of literary autonomy. Jean-Paul
Sartre, on the other hand, is generally considered as one of the world's
most famous representatives and supporters of committed literature. In
this article, Hermans' and Sartre's positions, however, are not conceived
of as opposite stances, but as two different ways of understanding
literature's social relevance. It will be stated that both Hermans and Sartre
seek to understand the writer's social role, but that their views are based
on fundamentally different world views and, subsequently, on different
ideas of historical truth. Viewed from this perspective, Hermans' work
appears to be not opposed to literary commitment but rather shows what
kind of literary commitment would be possible in a world where moral
realism and ideological truths are highly problematic. One of Hermans'
least discussed novels, Ik heb altijd gelijk (1951), will be considered as
an exemplary manifestation of this view.

Ik heb altijd gelijk - dit is zonder twijfel de meest fascinerende titel ooit van een
roman waarvan de auteur voor het gerecht is gedaagd. Van romans als Tegenspoed
der deugdzaamheid, Duivelsverzen, Bastaard van Istanbul, en zelfs Nader tot U
raakt de titel in zekere zin al een gevoelige morele of culturele snaar. De auteurs
hiervan zijn dan ook allen aangeklaagd als doorgeefluik van een bepaalde religieuze
of culturele opvatting. De titel Ik heb altijd gelijk verwijst daarentegen meteen door
naar de auteursinstantie. Met deze titel lijkt de auteur met andere woorden zijn eigen
spreekrecht op te eisen en richt daarmee de aandacht in de eerste plaats op
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de status van zijn spreken in plaats van op een bepaalde maatschappelijke opvatting.
We schrijven 1951. In het experimentele en maatschappelijk betrokken literaire
tijdschrift Podium (1944-1969) verschijnt een voorpublicatie van het eerste deel van
Ik heb altijd gelijk. De auteur is Willem-Frederik Hermans, een van de redacteuren
van het blad en een op dat moment belangrijk opkomend schrijver die zijn
schrijverschap combineert met een wetenschappelijke loopbaan als fysisch geograaf.
Onmiddellijk na publicatie wordt vanuit verschillende hoeken opgeroepen tot
gerechtelijke vervolging van de auteur, een roep die bijval krijgt in verschillende
1
nationale dagbladen. De aanleiding voor deze ophef is een beledigende passage
over katholieken. Hoewel de titel van Hermans' roman in een belangrijk opzicht
afwijkt van die van zijn aangeklaagde vakbroeders en -zusters, is de aanklacht tegen
hem dus net als bij Rushdie of Reve gebaseerd op de zedelijk-religieuze opvatting
die in zijn roman wordt uitgedragen.
Het is niet opvallend dat de ophef over deze passage in Ik heb altijd gelijk juist
begin jaren 1950 ontstond. Tijdens de roerige jaren voorafgaand aan de Tweede
Wereldoorlog werd in 1934 in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht een artikel
2
opgenomen dat discriminatie van bevolkingsgroepen strafbaar stelt. Aanleiding
was niet alleen de groeiende opruiing tegen joden, maar ook de toenemend kritische
houding jegens het katholicisme. De felle campagne die de Communistische Partij
Holland gedurende de jaren 1920 en 1930 tegen het christendom voerde lag ook
al ten grondslag aan een eerdere wetswijziging, in 1932, die naast het beledigen
3
van geestelijken in functie ook het beledigen van God zelf strafbaar stelt. Tot
halverwege de twintigste eeuw was Nederland niet alleen een sterk verdeelde
samenleving, maar de verschillende bevolkingsgroepen binnen deze samenleving
- waaronder de protestanten, katholieken, socialisten en liberalen - voerden
bovendien een ongemeen serieuze strijd om gelijkwaardige erkenning van hun
levensbeschouwing. Dit resulteerde onder meer in de gebruikelijke scheiding van
politieke partijen, kerken en kranten, maar ook in de veel verdergaande opsplitsing
van scholen, woningbouwverenigingen en ziekenhuizen. Destijds betekende het
beledigen van een van deze levensbeschouwingen in de praktijk dus inderdaad de
4
belediging van een welonderscheiden en hechte bevolkingsgroep.
Het is in deze maatschappelijk gezien overgevoelige tijd dat Hermans het
hoofdpersonage van Ik heb altijd gelijk de volgende tirade laat afsteken:
De katholieken! Dat is het meest schunnige, belazerde, onderkruiperige,
besodemieterde deel van het volk! Maar díe naaien er op los! Die planten
zich voort! Als konijnen, ratten, vlooien, luizen. Die emigreren niet! Die
blijven wel zitten in Brabant en Limburg met puisten op hun wangen en
5
rotte kiezen van het ouwels vreten!
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Deze tirade wordt in de roman in de mond gelegd van het personage Lodewijk
Stegman. Na een onafgemaakte studie Indologie is deze Stegman als luitenant
naar Nederlands-Indië vetrokken om daar bestuursambtenaar te worden. Niet omdat
hij die functie ambieert, maar omdat deze in de ogen van zijn neerbuigende vader
in ieder geval nog enige goedkeuring kan wegdragen. De onderneming mislukt
echter volledig. Niet alleen geeft Nederland Indonesië op als kolonie, waardoor
Stegmans expertise plotsklaps volstrekt overbodig is, hij raakt na een schandaal
bovendien ook zijn luitenantsrang kwijt. Gedegradeerd en gedesillusioneerd keert
hij terug naar Amsterdam. Daar treft hij in zijn ogen een land in verval. Hoewel men
de oorlogservaringen tracht te begraven onder een flinke dosis hoop en optimisme,
gaat het hier volgens Stegman slechts om een dun laagje beschaving waardoorheen
de barbarij voor altijd zichtbaar zal blijven. Zelfs de beste bedoelingen kunnen niet
op tegen de menselijke aard die in crisistijd wordt blootgelegd. Volgens de
hoofdpersoon is het vooral de nijpende overbevolking die het land op een nieuwe
6
crisis laat afstevenen.
De kritiek die door Stegman op de katholieken geuit wordt is dan ook niet zozeer
levensbeschouwelijk van aard, zoals de gerechtelijke aanklacht tegen Hermans
postuleert, maar eerder praktisch. Of beter gezegd: voor zover het
levensbeschouwelijk van aard is komt Stegmans verwijt er enkel op neer dat de
katholieken hun levensbeschouwing in tijden van nood laten prevaleren boven
praktische zaken. Juist het feit dat zij hun levensbeschouwing koste wat het kost
laten prevaleren boven praktische zaken zorgt volgens Stegman namelijk voor
maatschappelijke crises. Zijn kritiek betreft dan ook niet alleen de katholieken, maar
de aanhangers van elke levensbeschouwing of ideologie, zoals vergelijkbare tirades
7
tegen protestanten, gereformeerden, socialisten of liberalen illustreren. Door alle
aandacht voor de zuiverheid of rechtschapenheid van de ‘bovenbouw’ - zoals de
roman in een typisch marxistisch jargon stelt - heeft men niet eens door dat de
‘onderbouw’ in verval raakt. Hoewel de katholieken er in Stegmans analyses het
felst van langs krijgen, geldt de blindheid voor de desastreuze gevolgen van
overbevolking volgens het personage voor alle ideologische groeperingen.
Deze veralgemenisering heeft echter niet kunnen verhoeden dat vooral katholieken
de uitspraken in Ik heb altijd gelijk als beledigend opvatten en een rechtszaak
uitlokten tegen de auteur. Het wettelijk ter verantwoording roepen van de auteur
werd mogelijk maakt door de precieze formulering van het betreffende wetsartikel
137c van het Wetboek van Strafrecht op basis waarvan Hermans werd aangeklaagd.
Hierin wordt namelijk de nadruk gelegd op de intentie van degene die de vermeende
belediging uit: ‘Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding,
opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst
of hun levensovertuiging, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een
8
jaar of geldboete van de derde categorie.’ Omdat er in het geval van een roman
moeilijk getwijfeld kan worden aan de opzettelijkheid van de woordkeuze, was de
eigenlijke vraag die in dit proces beantwoord moest worden dan ook niet zozeer óf
de betreffende passage beledigend was voor de katholieke bevolkingsgroep, maar
of Hermans hier als auteur in juridische zin voor verantwoordelijk kon worden
9
gehouden. Niet de persoon Hermans stond hier met andere woorden terecht, maar
de schrijver Hermans. De argumenten voor en tegen Hermans' eventuele schuld
spitsten zich dus toe op de vraag naar de specificiteit van een literaire tekst, de
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de literair auteur en de status van zijn
spreken.
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Ook Hermans benadrukte in zijn pleidooi voor de rechtbank dat hij deze aanklacht
als een aanklacht tegen de literatuur als zodanig opvatte en dat hij zich daarom
vooral als schrijver diende te verdedigen. ‘Ik beschouw daarom deze aanklacht niet
als een aanval op mijzelf, of op mijn eigen geschrift, maar als een aanval op de
literatuur in het algemeen’ zo stelt Hermans aan het begin van zijn officiële pleidooi
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voor de rechtbank op 20 maart 1952. Met zijn pleidooi stelt Hermans zich dus niet
ten doel om zijn eigen gelijk, maar om het gelijk van de literatuur te bewijzen. Als
we de titel Ik heb altijd gelijk als de kernachtige samenvatting van dit pleidooi
opvatten, zoals ik in het hiernavolgende voorstel te doen, dan betreft dit gelijk niet
het hoofdpersonage van de roman, noch Hermans als persoon, maar de literair
schrijver als zodanig.

1. Twee soorten gelijk
We kunnen Hermans' roman Ik heb altijd gelijk dus opvatten als een programmatische
stellingname over het soort gelijk dat een literair schrijver zou kunnen behalen. Deze
stellingname is niet zozeer die van de roman als zodanig, maar is het gevolg van
het samenspel tussen de inhoud van de roman, de dialoog die deze aangaat met
zijn tijd, Hermans' officiële verdediging van de literatuur naar aanleiding van deze
roman en de echo's van zijn elders geuite maatschappijopvattingen in die van het
hoofdpersonage. In het geval van Ik heb altijd gelijk is Hermans' poëtica met andere
woorden op inzichtelijke wijze samengebald. Meer precies thematiseert deze roman
nadrukkelijk verschillende soorten gelijk, dat wil zeggen verschillende perspectieven
van waaruit iemand zou kunnen claimen gelijk te hebben. Hoewel deze thematiek
in Ik heb altijd gelijk expliciet aan de orde wordt gesteld, kan zij mijns inziens dus
zonder meer worden gezien als de motor achter Hermans' schrijverschap als zodanig,
als de drijvende kracht die niet alleen zijn romans, maar ook zijn polemische essays
en publieke optredens motiveert. De mogelijkheid van gelijk hebben is immers direct
verbonden met de mogelijkheid van publieke stellingname, van overtuigingskracht
en van maatschappelijke betrokkenheid. In deze bijdrage tracht ik bovendien te
betogen dat het hier niet zozeer om een hoogst particuliere stellingname van
Hermans gaat, maar om een algemenere visie op literatuur die ons in staat stelt om
de hedendaagse status van het literaire spreken beter te begrijpen.
Laten we om te beginnen kort ingaan op het perspectief van het hoofdpersonage.
Hoewel deze Stegman de toekomst van het land met weinig vertrouwen tegemoet
ziet en sterke bedenkingen heeft bij de maakbaarheid van de samenleving, voelt
hij nog genoeg betrokkenheid om zich voor die samenleving in te zetten: hij
committeert zich aan het plan van mede-Indiëganger Kervezee om een politieke
partij op te richten. De agenda van deze Europese Eenheidspartij is ronduit
revolutionair te noemen: zij wil het volk ertoe bewegen de soevereiniteit van hun
eigen land op te heffen en het op te laten gaan in een Europese eenheid. Zowel
wat betreft haar politieke motivatie als haar retoriek vertoont deze fictieve partij
duidelijk overeenkomsten met de in de jaren 1950 invloedrijke internationale
socialistische beweging. De herinnering aan het succesvolle Russische verzet tegen
nazi-Duitsland vormde, tezamen met de naoorlogse democratische zelfvertwijfeling,
het perfecte klimaat voor de communistische boodschap - die in Europa dan ook
breed gehoor vond.
Toch gaat het wat Stegman betreft toch vooral om een gedesillusioneerd
engagement met deze politieke partij, om een engagement dat de maatschappij
geen illusies wil voorspiegelen. Hoewel hij bij vlagen wordt meegevoerd door het
enthousiasme van zijn partijgenoten, wordt zijn instelling toch vooral gekenmerkt
door de volgende uitspraak: ‘[I]dealen, de ideeën over een werkelijkheid die niet
bestaat, maar zou moeten nagestreefd worden, idealen zijn helemaal niets. Idealen
zijn de kleuren
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van een blinde en de oorsuizingen van een stokdove!’ Het is overigens op dit punt
dat de opvattingen van het romanpersonage een opvallende verwantschap vertonen
met de opvatting van de auteur. Zowel in de binnenlandse als in de schaarse
buitenlandse media is er vrijwel geen interview te vinden waarin Hermans niet afgeeft
op de ‘tot dogma's verheven conventies’ of zelfs ‘gevaarlijke ideeën’ die ideologieën
volgens hem zijn en het ‘historisch perspectivistisch bedrog’ dat men met dat ‘vage
12
denken’ een maatschappelijke omwenteling zou kunnen bewerkstelligen. Deze
naïviteit treft volgens hem ook de literatuur: ‘Schrijvers denken dat zij in staat zijn
om de maatschappij, de wereld en andere dingen te veranderen. We moeten niet
vergeten dat ieder mens een wereld in zichzelf creëert, maar alleen een schrijver
13
vindt dat hij zijn wereld aan de rest mag laten zien en opleggen.’ Zeker in de jaren
1950 tot 1970 van de vorige eeuw vormde Hermans wat dit betreft een grote
14
uitzondering onder schrijvers, zowel in Nederland als internationaal.
Juist daarom gaat Ik heb altijd gelijk een interessante dialoog aan met de
dominante opvattingen in die tijd, niet alleen op het vlak van de politiek maar ook
op dat van de literatuur. Men kan zich tegenwoordig nauwelijks nog een voorstelling
maken van de onvermijdelijkheid en heftigheid waarmee vanaf de jaren 1945 een
verbinding werd gelegd tussen literatuur, filosofie en politieke stellingname. De
intellectuele zaak was onvermijdelijk een politieke zaak, simpelweg omdat niemand
15
zich in het naoorlogse Europa politieke neutraliteit kon veroorloven. En aangezien
het merendeel van de intellectuelen zich op het schrijven toelegde, werd de politieke
zaak ipso facto een zaak van de literatuur. Met name in Frankrijk was er tot in de
jaren 1970 dan ook geen enkele intellectueel die zich aan deze vermenging van
literatuur en (linkse) politiek kon onttrekken. Het soort ‘gelijk’ dat Hermans met Ik
heb altijd gelijk claimt moet naar mijn idee gezien worden als een discussie met en
een alternatief voor het vanzelfsprekend soort politiek-literair gelijk dat door deze
geëngageerde schrijvers werd geclaimd. Het gaat er hier niet om een ‘autonoom’
schrijven te plaatsen tegenover een meer geëngageerde vorm. Ik zal betogen dat
Hermans' werk net als dat van een twintigste-eeuwse geëngageerde schrijver als
Sartre een zoektocht is naar het maatschappijveranderende vermogen van een
literair auteur. In het defniëren van dat vermogen vervult Sartre een exemplarische
rol, omdat hij voorgoed geijkt heeft wat wij heden ten dage onder literair engagement
verstaan. In een tijd waarin duidelijk werd dat de literatuur haar negentiende-eeuwse
stichtende rol voorgoed achter zich had gelaten, heeft Sartre de belangrijke vraag
trachten te beantwoorden waarin haar maatschappelijke verantwoordelijkheid wel
nog kan liggen. Die maatschappelijke verantwoordelijkheid ligt, volgens Sartre, in
het stelling nemen in de grote politieke vraagstukken van je tijd. In dit artikel zou ik
willen aangeven dat autonome literatuur niet zozeer impliceert dat je als schrijver
geen stelling neemt in deze vraagstukken, maar op een andere wijze.
De veronderstelling die ten grondslag ligt aan de hiernavolgende analyse is echter
dat in elke mogelijke visie op de maatschappelijke relevantie van literatuur een
bepaalde waarheidsopvatting in het spel is - een bepaalde opvatting over het gelijk
van de schrijver dus. En het is precies op het punt van deze opvatting dat de positie
van Hermans verschilt van die van Sartre. De verschillen tussen hen zijn des te
interessanter omdat zij beiden nadrukkelijk naar een manier gezocht hebben om
het gelijk van de schrijver te verbinden met de moderniteit en rekenschap hebben
willen afleggen van een maatschappij waarin een universeel gegeven waarheid
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geproblematiseerd wordt. Toch doen zij dit op heel verschillende wijzen. Waar Sartre
waarheid - kort gezegd - opvat als iets wat gemaakt moet worden, ziet beschouwt
Hermans waarheid daarentegen als iets wat vermeden moet worden. Beiden zien
zij de literatuur echter als het geëigende middel daartoe. In het hiernavolgende zal
ik de in hun literatuuropvatting meegenomen waarheidsidee respectievelijk aanduiden
als revolutionair en tautegorisch.
Waar Sartre in zijn literatuuropvatting nog uitgaat van een hogere of
bovenpersoonlijke waarheid, breekt Hermans hier naar mijn idee mee en schetst
zodoende, avant la lettre, de contouren van wat we een werkelijk
eenentwintigste-eeuwse visie op literatuur zouden kunnen noemen. Omdat Sartre
en Hermans tijdgenoten zijn, is het historisch perspectief dat ik tracht te openen
niets minder dan een geconstrueerd perspectief, een schaamteloze en doelbewuste
vorm van hineininterpretieren. Waar Sartre in deze constructie naar voren komt als
representatief voor zijn tijd, zal Hermans' visie op het gelijk van de schrijver opgevat
worden als een verkenning van het soort gelijk dat een hedendaags schrijver in de
hedendaagse maatschappij voor zichzelf zou kunnen opeisen. Deze interpretatie
heeft minder te maken met de formele kenmerken van hun werk als wel met de
maatschappijopvatting waardoor het geïnspireerd lijkt, met de hoop en het streven
dat hun schrijverschap kenmerkt - factoren die uiteraard wel degelijk hun weerslag
hebben op de formele kenmerken ervan. Zo zal blijken dat het gelijk van de schrijver
volgens Sartre het beste tot zijn recht komt in essayistische en betogende teksten,
terwijl het volgens Hermans bij uitstek in een roman uitgedrukt wordt. Het doel van
de analyse van deze twee vormen van gelijk is vooral het in conceptueel opzicht in
kaart brengen van mogelijke antwoorden op wat misschien wel de hamvraag is van
onderzoek naar de maatschappelijke relevantie van literatuur: indien we verwachten
dat een roman zich op bepaalde actuele werkelijkheid betrekt of kan betrekken, om
wat voor soort betrekking kan het dan gaan?

2. Het revolutionaire gelijk: Sarte, of de schrijver als katalysator
Zoals gezegd beweegt Sartre zich in een tijd waarin het onwrikbare geloof in het
bestaan van een universele waarheid al in zo'n beetje alle domeinen was
afgebrokkeld. Vanaf ongeveer 1800 werd waarheid opgevat als iets dat gemaakt
wordt in plaats van gevonden. In dat geval is literair engagement een op z'n minst
problematische kwestie. Waar het schone voorheen ten minste samen kon vallen
met het ware en het goede, heeft men schoonheid vanaf de romantiek niet alleen
losgemaakt van kennis en moraal, maar achtte men een grensoverschrijdende,
universele waarheid bovendien problematisch. De enige waarheid die de literatuur
nog te dienen had was die van haar eigen domein: dat van de taal. De moeilijkheid
en zelfs de paradox van het twintigste-eeuwse engagement bestond er dus uit om
vanuit dit eigen domein van de literaire taal een grotendeels ongewisse oversteek
te maken naar het domein van de kennis en de moraal - van het schijven naar het
weten en het handelen. ‘La problématique de l'engagement’, zo stelt de Franse
literatuurwetenschapper Benoît Denis dan ook, ‘est en effet intimement liée à ce
que l'on pourrait appeler, malgré toutes les ambiguïtés du terme, la modernité
16
littéraire.’
Aan het begin van de twintigste eeuw werd deze literaire moderniteit gekenmerkt
door een uitgesproken activistische houding. Door de avant-gardebewegingen van
de jaren 1920 en 1930 werd de moderne idee dat waarheid gemaakt wordt vrij
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letterlijk opgevat in de zin dat zij kunst als een waarheidscreërende interventie in
de wereld beschouwden. ‘Engagement’, een notie die in de jaren 1930 gemunt
17
werd , betekent in de eerste plaats dan ook dat men voor de literatuur een
voortrekkersrol zag weggelegd; het is vanuit haar - in de romantiek verkregen relatief autonome positie, dat de kunst in staat is een kritische distantie te ontwikkelen
en een nieuw historisch pad uit te stippelen. Dat deze waarheidscreërende interventie
een revolutionaire dimensie kreeg heeft mede te maken met het succes van de
Oktoberrevolutie van 1917. Na de bloedige en uitputtende strijd van de Eerste
Wereldoorlog kwam de Oktoberrevolutie voor als de verwezenlijking van een utopie.
Het is bovendien uit ditzelfde enthousiasme voor de kracht van de revolutie dat zich
het bijna vanzelfsprekende verbond tussen de geëngageerd schrijver en het
communisme laat verklaren.
Het is precies deze avant-gardistische, links revolutionaire visie op literair
engagement die Sartre in Qu'est-ce que la littérature? (1948) opnieuw opneemt en
verder doordenkt. Alhoewel het revolutionaire discours pas in de jaren 1950 echt
doordringt in Sartres werk, leggen de existentialistische condities van de schrijver
die hij eind jaren 1940 analyseert wel degelijk de basis van een revolutionaire politiek.
Het is dan ook in het verschijningsjaar van Qu'est-ce que la littérature? dat hij een,
overigens weinig succesvolle, poging onderneemt om een politieke partij op te
richten, de Rassemblement Démocratique Révolutionnaire. In zijn literatuuropvatting
neemt Sartre de revolutionaire gedachte van de avant-garde echter niet kritiekloos
over. Haar revolutionair potentieel ten spijt heeft de avant-gardeliteratuur zich volgens
Sartre namelijk verloren in een sterk op zichzelf gerichte experimenteerzucht
waarmee zij haar maatschappelijke rol dreigt te verspelen. Ongetwijfeld mede op
basis van het geringe maatschappelijke effect van de avant-gardeliteratuur,
constateert Sartre dat het niet de literaire creatie als zodanig is die een revolutionair
potentieel bezit, maar eerder een bepaald soort literaire creatie. De
maatschappijveranderende dimensie is volgens hem met andere woorden niet
intrinsiek aan literatuur. De auteur moet die maatschappijveranderende rol dan ook
welbewust en actief op zich nemen. In plaats van een centripetale of
middelpuntzoekende beweging zou de literatuur volgens hem een ‘centrifugale’ of
middelpuntvliedende beweging moeten vormen als katalysator van maatschappelijke
18
verandering.
Een dergelijke centrifugale beweging kan volgens Sartre niet plaatsvinden in de
leegte - ex nihilo zogezegd -, zoals de avant-gardisten menen. Zij kan volgens hem
alleen effect sorteren wanneer zij zich inschrijft in de huidige tijd, wanneer zij de
gegeven situatie als uitgangspunt neemt en zich van daaruit in beweging zet. Eerder
dan uit een evaluatie van de (geringe) politieke successen van de
vroegtwintigsteeeuwse avant-garde, komt deze literatuuropvatting zoals gezegd in
deze jaren voort uit Sartres existentialistische wereldbeeld. ‘Nous sommes
embarqués’, beweert Sartre in navolging van Pascal - geworpen in een historische
situatie die ons wezenlijk bepaalt en waaraan we nooit volledig kunnen ontsnappen.
‘Puisque l'écrivain n'a aucun moyen de s'évader’, zo heet het in Situations II, ‘nous
voulons qu'il embrasse étroitement son époque; elle est sa chance unique: elle s'est
19
faite pour lui et il est fait pour elle.’ In plaats van zich van zijn tijd af te keren en
zich op zichzelf te betrekken in de hoop daarmee een nieuw tijdperk te openen,
moet de schrijver volgens Sartre dus juist op zijn tijd betrokken zijn.
Het belangrijkste element van deze betrekking is volgens hem het maken van
een keuze. In een wereld waarin we wezenlijk bepaald worden door de omstandighe-
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den waarin we geworpen zijn, is de enige vorm van vrijheid volgens hem namelijk
de keuzevrijheid. Wie niet kiest wordt immers wel gekozen door de omstandigheden.
Hoewel de mens in geen geval kan ontsnappen aan zijn ‘existentie’, is hij vrij om
20
vanuit en op basis van die existentie zijn eigen ‘essentie’ te bepalen. Sterker nog,
hij zal wel moeten: aangezien de mens volgens Sartre geen vooraf gegeven essentie
heeft, is hij ‘veroordeeld tot de vrijheid’ om zijn eigen essentie, zijn levenspad en
waarden te bepalen. Hoewel de schrijver zich in principe overal mee zou kunnen
engageren en er, logischerwijs, ook voor zou kunnen kiezen om zich niet te
engageren, liggen de opties in de prille nadagen van de Tweede Wereldoorlog niet
alleen nagenoeg vast, maar is het ook ondenkbaar dat men géén keuze maakt.
‘Dans l'atmosphère de la Libération’, zo constateert ook Denis, ‘il semble en effet
21
que les positions soient nettement tranchées [] entre résistance et collaboration’.
In dit geval is literair engagement uiteraard veel meer dan alleen de uitdrukking van
een persoonlijke keuze. Met de keuze die een schrijver voor zichzelf maakt, stelt
hij volgens Sartre een model voor de gehele mensheid. ‘[N]otre responsabilité est
beaucoup plus grande que nous ne pourrions le supposer’, zegt Sartre in
22
L'Existentialisme est un humanisme, ‘car elle engage l'humanité entière.’
Het revolutionaire gelijk is daarom niet alleen het gelijk van de schrijver, maar
vooral ook dat van de geschiedenis. Het literaire engagement impliceert in dit geval
niet alleen een politieke positiebepaling, maar, onderliggend daaraan, ook een keuze
voor een bepaalde geschiedenisopvatting: een revolutionaire geschiedenisopvatting.
In de jaren 1947-1948 wijdt Sartre zich aan een serieuze lectuur van Hegels
Phänomenologie des Geistes en mede in navolging van de befaamde collegereeks
23
hierover van Alexandre Kojève , stelt hij de geschiedenis als een dialectisch project
voor dat zal eindigen in een voor iedereen acceptabele, klasseloze eindstaat.
Alvorens dit historische einddoel bereikt is zullen we volgens deze visie echter een
aantal stadia van meester-knechtverhoudingen moeten doorlopen. Hiervoor is strijd
nodig, waarbij zonder enige twijfel onschuldig bloed zal vloeien.
Hoewel de meest expliciete weerslag van Hegels gedachtegoed wellicht te vinden
is in Sartres Dialectique de la raison dialectique (1960), verklaart dit dialectische
historische perspectief wel al voor een groot deel de strenge eisen die Sartre stelt
aan de revolutionaire schrijver, aan de schrijver als revolutionair. Een schrijver, zo
suggereert Sartre in zijn beroemde Wat is literatuur? ‘[zou] niet kunnen schrijven
zonder het voornemen te hebben volkomen te slagen [en] de bescheidenheid
waarmee hij zijn oeuvre voor zich ziet [moet] hem er niet van weerhouden het op
24
te zetten alsof het de grootst mogelijke weerklank zou moeten vinden’. De schrijver
- en hier zien we de voor die tijd zo kenmerkende verbondenheid van politiek en
literatuur - is volgens Sartre bij uitstek geschikt om de taak van revolutionair op zich
te nemen, omdat zijn materiaal als het ware de geschiedenis zelf is. De taal, zo
suggereert Sartre, is het ‘lichaam’ waarmee wij ons in onze wereld bewegen en
25
omgekeerd heeft onze wereld zich vastgezet in de taal. De tijd is voor schrijver
gemaakt en hij voor hem, zo zagen we al eerder. Dit maakt dat een schrijver nooit
zomaar wat kan zeggen of zich met zijn woorden van de wereld zou kunnen
onttrekken. De woorden van een schrijver zijn ‘geladen pistolen’, zoals Sartre met
een verwijzing naar Brice-Parain opmerkt. ‘Als hij spreekt schiet hij. Hij mag zwijgen,
maar omdat hij heeft willen schieten, moet hij dat doen als een man, door op doelen
26
te richten en niet als een kind in het wilde weg’.
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Schrijven is dus handelen. Juist omdat ze beladen zijn met de tijdsgeest, strijken
woorden niet langs de dingen, maar veranderen ze deze dingen ook. Door de manier
waarop een schrijver zijn eigen tijd beschrijft, de dingen die hij in die beschrijving
27
uitlicht of juist weglaat, ‘doorbreekt’ hij de tijd ‘in de richting van de toekomst’.
Geheel in lijn met het oorspronkelijke avant-gardistische gedachtegoed stelt Sartre
bijgevolg dat de schrijver een aanzet geeft die vervolgens door de lezer opgepakt
moet worden. Maar wel uit vrije beweging. De historisch katalyserende
meester-knecht dialectiek vereist namelijk dat de schrijver en waar hij voor staat
28
allereerst erkend worden en op basis van die erkenning gevolgd worden. Er is
volgens Sartre voor een schrijver daarom maar één manier om zijn lezers achter
zich te krijgen: ervoor zorgen dat zij hem ook de verantwoordelijkheid geven om het
lot van de geschiedenis te bepalen. Hij moet, in de woorden van Thomas Vaessens,
in De revanche van de roman dus een ‘achterban’ vergaren. ‘En zo’, stelt Sartre
29
uiteindelijk droogjes, ‘dragen we samen de verantwoordelijkheid voor de wereld.’
Gezien het enorme gewicht waarmee Sartre de woorden van de schrijver belaadt,
is het niet verwonderlijk dat deze woorden uit degelijk hout gesneden moeten zijn.
Hoewel de revolutionaire sprong naar de toekomst die de schrijver voorstelt tot op
zekere hoogte altijd een sprong in het diepe is, een gok met onbekende uitkomst
aangezien na de revolutie alles anders zal zijn, kan de schrijver er in ieder geval
wel voor zorgen dat er over zijn woorden zelf geen enkel misverstand bestaat.
Stellingen en voorspellingen over de toekomst van de mensheid laten zich niet
schetsen of bezingen; zij moeten met grote precisie in de geesten van de bevolking
30
ingekerfd worden. Uiteindelijk is het de geschiedenis zelf die dit gelijk bekrachtigt
dan wel ontkracht, zoals Sartre onophoudelijk benadrukt. Hoewel de schrijver, aldus
31
Sartre, ‘in zijn boeken [moet] trachten gelijk te hebben’ , gaat het hier dus niet om
een momentaan gelijk dat zich enkel binnen de werkelijkheid van het boek laat
gelden, maar zogezegd om een bovenpersoonlijk gelijk dat niet alleen boek-, maar
ook genreoverschrijdend is. Ook al bestaat de mogelijkheid dat de tijd de schrijver
uiteindelijk ongelijk geeft, zo besluit Sartre zijn hoofdstuk over ‘Wat is schrijven?’,
dan is ‘dat nog geen reden om ons [de schrijvers, AvR] bij voorbaat ongelijk te
32
geven.’ Integendeel: juist omdat de revolutionair schrijver alles in handen heeft
om een voorschot op de geschiedenis te kunnen nemen, heeft hij ten principale
meer gelijk dan wie dan ook.

3. Het tautegorisch gelijk: Hermans, of schrijven tegen beter weten in
Het is precies tegen de onmetelijke zelfverzekerdheid van dit voorschot op de
geschiedenis dat Hermans zich ten diepste verzet heeft. Schrijven volgens een
ándere vorm van gelijk; het is deze mogelijkheid die hij gedurende zijn
schrijverscarrière lijkt te hebben willen aftasten en uitdragen. Dat hij daarbij beïnvloed
werd door dezelfde ideologische bronnen als zijn Franse tijdgenoot blijkt alleen al
uit het vocabulaire dat hij in zijn teksten uit de jaren 1950 bezigde. Hoewel ook zij
doorspekt zijn met termen als ‘terreur’, ‘dialectiek’, ‘revolutie’ en ‘vrijheid’, dragen
Hermans' teksten echter een heel ander wereldbeeld en een heel andere literaire
betrokkenheid uit dan die van Sartre. Ik heb altijd gelijk vervult wat dit betreft een
exemplarische rol in Hermans' oeuvre. Niet alleen kan deze roman als een poëticale
tekst gelezen worden, ook wordt het revolutionaire gelijk waarvoor Sartres
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Deels zal Hermans' voor zijn tijd atypische visie op het schrijven te maken hebben
met het feit dat intellectuelen zich in het naoorlogse Nederland minder uitdrukkelijk
met het communistisch gedachtegoed uiteen hoefden te zetten. Hoewel in Nederland
net als in Frankrijk een ideologische strijd woedde tussen christenen, liberalen en
communisten, hadden de laatsten bij lange na niet de intellectuele overmacht die
zij in het naoorlogse en over het algemeen toch al revolutionair gezinde Frankrijk
hadden. Weliswaar hadden de Nederlandse katholieken na de oorlog in bestuurlijk
opzicht een zekere dominantie, de min of meer evenwichtige verzuiling stelde de
schrijvende intellectueel op z'n minst in theorie in staat om het ideologische landschap
van een afstand te beschouwen. Dit is dan ook precies wat er in Ik heb altijd gelijk
gebeurt. De in deze roman beschreven respectievelijke ‘wieg’ en ‘aanval’ van de
revolutie worden door de hoofdpersoon Lodewijk (wiens naam uiteraard veelzeggend
33
is ) Stegman met een zodanige distantie bezien dat vooral hun amateurisme naar
voren treden. Eerder dan als revolutionair of antirevolutionair komt deze visie over
als a-revolutionair, als een visie waarin de hoop op een historische doorbraak of
verandering - zelfs een geleidelijke - in zijn geheel is opgegeven.
Als Stegman iets wil is het dan ook weggaan zonder een spoor achter te laten,
‘langzaam als een sliert gas naar beneden stromen, tussen de mensen door en dan
34
verdwijnen?’ Een groter des-engagement is nauwelijks denkbaar. De enige roeping
die hem logisch lijkt is die van het loutere voortbestaan, maar dat is er een zonder
richting of inhoud. Aangezien men, althans volgens het heersende gedachtegoed,
zijn menselijke waardigheid precies ontleent aan een ideologische positiebepaling,
ziet Stegman zich uiteindelijk genoodzaakt om te concluderen: ‘Ik had dan maar
liever geen enkele waardigheid, geen menselijke, niet eens een dierlijke. Ik heb
35
geen pretenties. Ik ben in de wereld gezet; ik houd mij staande. Dat is alles.’
Stegman ziet eenvoudigweg geen enkele reden waarom hij zich wel voor de ene
zaak zou inspannen en niet voor de andere. De vlammende redevoering die hij
tijdens het scheren in zijn hoofd opstelt om de massa voor zijn Eenheidspartij te
winnen, is hij een seconde later dan ook al weer vergeten, waarna hij
schouderophalend koffie gaat drinken met zijn vriendin.
Maar waar komt deze op het eerste gezicht volstrekt onverschillige houding
vandaan? Is dit een uiting van het nihilisme dat Hermans en zijn personages
doorgaans wordt aangewreven? Niet zonder meer. Zoals gezegd maakt Stegman
zich wel degelijk zorgen om de maatschappelijke rampspoed die de overbevolking
volgens hem met zich mee zal brengen. En ook roept het Nederlands kolonialisme
evenveel morele verontwaardiging bij hem op als de Algerijnse kwestie bij de Franse
intellectuelen. Het hoofdpersonage van Ik heb altijd gelijk wordt juist verteerd door
gevoelens van onheil en onrecht, maar hij weet simpelweg niet wat hij met ze
aanmoet. Het ontbreekt hem aan een bevredigend kader waarin deze gevoelens
een plek kunnen krijgen. De uiteindelijke reden waarom Stegman in Ik heb altijd
gelijk geen stelling neemt of een achterban mobiliseert is, zoals we zagen, dan ook
dat hij geen vertrouwen meer kan hebben in de maatschappijbeschrijvende- en
veranderende macht van ideeën of idealen. Idealen zijn volgens hem de kleuren
die een blinde denkt te zien: waanbeelden die op geen enkele manier werkelijk in
de wereld plaatsgrijpen. Ik heb altijd gelijk schetst dus de ongerichte en vaak
frustrerende vorm van betrokkenheid. Het betreft hier bovendien minder een
persoonlijke gedesillusioneerdheid dan een meer
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algemene ontreddering over het feit dat alomvattende waarde- of zingevingsystemen
tot het verleden behoren.
Stegmans gedesillusioneerdheid is met andere woorden gegrond in de verwerping
van de waarheidsopvatting waarvan de schrijvende intellectueel zich, vanaf Zola's
J'accuse tot en met Camus' morele zelfvertwijfeling, in meer of minder expliciete
mate bediende. ‘Dacht je dat je de waarheid kon vinden?’, vraagt een van de
personages in Ik heb altijd gelijk zich af. ‘Nooit! Weet je waarom de mensen soms
denken dat ze de waarheid gevonden hebben? Omdat het onderzoeksmateriaal is
uitgeput! Wat is waarheid? Waarheid is niets anders dan een rode slagboom
36
waarachter de onzekerheid ligt.’ Degene die zegt uit naam van de waarheid te
handelen, zo stelt Hermans' hoofdpersonage dus, heeft een waanbeeld voor zichzelf
gecreëerd dat niet alleen onmogelijk aan de werkelijkheid getoetst kan worden,
maar dat bovendien het zicht ontneemt op de principiële onzekerheid en
onvoorspelbaarheid ervan. Het mag dan ook duidelijk zijn dat het soort gelijk dat in
deze roman bekritiseerd wordt het revolutionair gelijk is dat door schrijvers als Sartre
37
verdedigd wordt en dat in deze roman wordt opgeëist door Stegmans' partijgenoten.
Deze relativering van de waarheid is uiteraard niet zonder gevolgen voor de
mogelijkheid van politieke betrokkenheid op de maatschappij. Wanneer de
werkelijkheid principieel onkenbaar is, dan is zij immers ook onverbeterlijk. Stegmans
reserve ten aanzien van ideologische vormen van gelijk komt echter niet voort uit
twijfel aan dat gelijk. Hermans' personage is er juist van overtuigd dat je altijd gelijk
hebt - dat wil zeggen, welke positie je ook verdedigt. ‘Hij kan altijd volgens een of
ander systeem zichzelf gelijk geven’, aldus Hermans over zijn personage, ‘en ten
slotte ziet hij zelfs in dat iedereen in deze wereld altijd volgens een of andere
38
waardering “gelijk” kan hebben’. Hermans' roman laat daarmee niet zozeer de
ambiguïteit van maatschappelijke stellingnamen zien als wel de uiteindelijke
onverdedigbaarheid ervan.
Waar de revolutionair schrijver vasthoudt aan een opvatting van het ware dat zich
in een herboren maatschappij zal manifesteren, tracht Hermans na te gaan wat
literaire betrokkenheid nog kan betekenen wanneer de idee van waarheid is
opgegeven. Hij doet dit niet alleen in maar ook met een roman als Ik heb altijd gelijk.
Het failliet van het maatschappelijk gelijk is namelijk evenzeer de preoccupatie van
Hermans als schrijver als die van zijn personages - een preoccupatie die hem heeft
gebracht tot een ontnuchterende houding ten aanzien van de maatschappelijke
relevantie van literatuur. In het twistgesprek dat hij in 1969 hield met collega-schrijver
Mulisch wordt deze houding bijna karikaturaal. Waar de door de marxistische koorts
aangestoken Mulisch vol geestdrift uitroept dat het de ‘plicht’ is van de schrijver om
de ‘noodzakelijke revolutie’ te realiseren, blust Hermans die geestdrift onverstoorbaar
met zijn koude douche: ‘Erg negentiende-eeuws’, stelt hij afgemeten, ‘Misschien
krijg je aanvankelijk wel enthousiaste mensen achter je, maar binnen drie jaar
verdwijnt je werk op de schroothoop van de geschiedenis.’ ‘Hoe komt het dat het
tot niets zal leiden?’ zo werpt de eveneens onverstoorbare Mulisch vervolgens
tegen, waarop Hermans zijn ontnuchterend mantra herhaalt: ‘[A]ls iets is, is het
waar. Maar als iets niets is, dan is het alleen maar herrie. [...] De wereld verandert,
39
zonder dat iemand precies weet hoe, of waardoor.’ Deze ontnuchterende houding
die Hermans destijds op het nodige onbegrip kwam te staan lijkt inmiddels de
algemene schrijversmentaliteit te zijn geworden. De historische of morele missie
die veel hedendaagse auteurs - denk aan Houellebecq, Roth, Jelinek of Grunberg
- zich lijken te stellen is aan te
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geven dat de wereld precies de poel van ellende is die we vrezen dat hij is - en dat
zij er ook niet meer van kunnen maken.
Maar wanneer we de mogelijkheid van een sartriaans engagement afwijzen
worden Sartres fundamentele vragen uiteraard alleen maar prangender: wat is
schrijven dan nog? En vooral: waarom schrijven? En waarom zouden wij een schrijver
nog lezen? Kan een schrijver zich nog ergens op beroepen wanneer hij niet alleen
wil schrijven maar ook iets wil overdragen of teweeg wil brengen - wanneer hij,
kortom, op een bepaalde manier gelijk wil hebben? Pogingen om een vorm van
revolutionair gelijk te herintroduceren zonder een beroep te doen op een daarin
voorondersteld dialectisch of moreel realistisch wereldbeeld zijn niet alleen
paradoxaal, maar vaak ook vruchteloos. Precies daarom, zo zouden we althans
kunnen stellen, tracht Hermans een andere vorm van gelijk te formuleren, een gelijk
dat overeind blijft in een postmaterialistische en postmoralistische wereld als de
onze. Hermans' visie op het gelijk dat er voor de schrijver te behalen valt zouden
we mijns inziens dan ook moeten aangrijpen om zicht te krijgen op wat een
eenentwintigste-eeuwse vorm van engagement zou kunnen zijn.
In tegenstelling tot wat velen beweren, moet Hermans' verdediging van Ik heb
altijd gelijk voor de rechtbank mijns inziens dus niet gezien worden als een laffe
40
vlucht in de ivoren toren van de autonomie , maar juist als een poging tot herdefinitie
van de kracht van literatuur in veranderde tijden. Om deze kracht in beeld te krijgen
moet Hermans naar zijn idee echter over zijn eigen tijd heen reiken, in de richting
van wat hij in het essay ‘Experimentele romans’ uit 1953 de ‘klassieke’ roman noemt:
‘[H]et belangrijkste experiment dat een Nederlands auteur zou kunnen nemen’, stelt
41
Hermans hier, is ‘het schrijven van een “klassieke” roman.’ Wat de door Hermans
beoogde roman klassiek maakt is dat hij beantwoordt aan de door Aristoteles
voorgeschreven drieledige eenheid van plaats, tijd en handeling - dat wil zeggen
dat hij een afgerond geheel vormt waarin alle elementen zich op een doelgerichte
42
manier tot elkaar verhouden. Een klassieke roman is volgens de voor Hermans
zo typerende uitspraak dus ‘een roman waarin alles wat gebeurt en alles wat
beschreven wordt, doelgericht is; waarin bij wijze van spreke geen mus van het dak
valt, zonder dat het een gevolg heeft en waarin dit alleen geen gevolg mag hebben,
wanneer het de bedoeling van de auteur geweest is, te betogen dàt het in zijn wereld
43
geen gevolg heeft als er mussen van het dak vallen.’ In feite wil Hermans hiermee
aangeven dat de door hem beoogde roman niet meer pretendeert om een
beschrijving te geven van de werkelijkheid - zelfs niet van een toekomstige, ideale,
verfraaide of verdraaide werkelijkheid. Een klassieke roman geeft duidelijk aan dat
hij een eigen, geënsceneerde werkelijkheid creëert.
Voor Hermans is de suggestie van doelmatigheid dé manier om deze
geënsceneerdheid te benadrukken. Immers, ‘[w]ie goed om zich heenziet, ontwaart
geen eenheid van handeling, maar veelheid en zinneloosheid van handeling,
44
verwarring en verveling.’ Aangezien de werkelijkheid weerbarstig en onkenbaar
is, is een realistische romanschrijver volgens Hermans een even groot fantast als
de sprookjesschrijver - een fantast echter met waarheidspretenties. Het verzonnen
gehalte van een roman houden zowel schrijver als lezer het liefst voor elkaar
verborgen. ‘Het realistische spel of verhaal’, zo stelt Hermans later in zijn essay
45
‘Antipathieke romanpersonages’, is ‘een spel dat niemand wenst te breken.’ Wil
de roman aansluiting vinden bij de hedendaagse werkelijkheid, dan zullen we dit
spel volgens Hermans juist moeten doorbreken en de waarheidspretenties van de
roman doelbewust moeten opgeven.
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De doelmatige eenheid die in Hermans' romans geconstrueerd wordt vormt geen
revolutionaire voorafspiegeling van de werkelijkheid, maar is een eenheid die
Hermans - in lijn met zijn karakterisering van de roman als ‘klassiek’ - mythologisch
46
noemt. ‘De romanschrijver waar ik het over heb’, zo stelt hij, ‘beschrijft niet de
werkelijkheid, maar schept een persoonlijke mythologie en hij doet dit in tegenstelling
47
tot de realist doelbewust.’ Hoewel de bepaling ‘persoonlijk’ doet vermoeden dat
het hier om een hoogst individuele, subjectieve ordening gaat, is dit niet zonder
meer het geval. Een relativisme ten aanzien van de kenbaarheid van de werkelijkheid
leidt bij Hermans niet tot een frictieloze co-existentie van louter subjectieve
onverdedigbare ‘meningen’. Eerder dan om een hoogstpersoonlijke mening, gaat
het in deze persoonlijke mythologie namelijk wel degelijk om een verdedigbaar
gelijk.
Ik zou dit, met een aan Schelling ontleende term, een ‘tautegorisch’ gelijk willen
noemen. Ook Schelling zag het als de taak van de schrijver om met een roman een
persoonlijke mythologie te creëren. Het belangrijkste kenmerk van deze mythologie
48
was volgens hem dat zij tautegorisch en niet allegorisch is. Met dit neologisme
(dat hij op zijn beurt aan Coleridge ontleende) wilde Schelling de roman bevrijden
van de allegorische esthetica die het denken over kunst volgens hem altijd bepaald
heeft, het denken over kunst als een zintuiglijke uitdrukking (agoreuein= in het
openbaar spreken) van iets anders (allos= ander), waarmee van oudsher het rijk
van de Ideeën bedoeld wordt. Het gelijk van een allegorische tekst hangt met andere
woorden af van dit ‘andere’ dat tot uitdrukking wordt gebracht. Het gelijk waar de
titel Ik heb altijd gelijk op doelt is daarentegen geen gelijk waarvan de
waarheidswaarde begrepen moet worden als een vorm van adequatio - van
overeenstemming met iets anders - en laat zich daarom niet kenschetsen in termen
van waarheid, noch in die van rechtmatigheid zoals de gangbare interpretatie van
‘gelijk hebben’ doet vermoeden: het bij het rechte eind hebben, recht haben, being
right, avoir raison. Het tautegorische gelijk is een gelijk dat eerder teruggaat op het
proto-Germaanse galikaz dat zowel ‘overeenkomstig’ als ‘onmiddellijk’ betekent.
De waarheidswaarde van dit gelijk is met andere woorden gelegen in de
onmiddellijkheid van het uitgedrukte en wordt bijgevolg niet afgemeten aan iets
anders - het ware, waarachtige of rechtmatige. Wanneer Hermans de klassieke
roman een ‘persoonlijke mythologie’ noemt, voegt hij hier dan ook onmiddellijk aan
toe dat zij haar waarschijnlijkheid of plausibiliteit alleen maar aan zichzelf kan
ontlenen”’ De roman hoeft niet te streven naar waarheid, maar naar waarschijnlijkheid
49
en deze waarschijnlijkheid moet hij ontlenen aan zichzelf.’
Het zal duidelijk zijn dat het tautegorische aspect van het literaire werk in nauw
verband staat met de eveneens door de Duitse romantici verdedigde literaire
autonomie. Net als voor de tautegorische vorm van gelijk geldt voor de daarin
geïmpliceerde autonomie dat zij geen betrekking heeft op de manier waarop het
literaire werk zich tot de werkelijkheid verhoudt, maar op de ontologische status van
het literaire werk. De overgang van een allegorisch naar een tautegorisch gelijk wil
dan ook niet zeggen dat de roman zich losmaakt van de werkelijkheid en louter
hermetisch of zelfreferentieel wordt. De tautgorische romanschrijver schept geen
eigen werkelijkheid omdat hij deze wil afzonderen van de ‘echte’ werkelijkheid, maar
omdat er geen ‘echte’ werkelijkheid is waartegen deze afgezet kan worden. Het
‘tautegorische’ en het ‘autonome’ zijn met andere woorden ontologische noties en
geen geografische, sociologische of epistemologische. Zij zijn het gevolg van een
veranderde metafysica: van het onmogelijk worden van de platoons-hegeliaanse
werkelijkheidsopvatting die
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ten grondslag ligt aan het allegorische gelijk en die niet alleen het denken over
kunst, maar het denken als geheel bepaald heeft.

4. Verantwoordelijkheid zonder grond
Maar laat deze tautgorische vorm van gelijk nog enige ruimte voor betrokkenheid,
politiek of anderszins? Het is op dit punt dat de meerwaarde van Hermans' positie
is gelegen. Wat hij, niet alleen met een roman als Ik heb altijd gelijk, maar in heel
zijn schrijverschap heeft uitgedragen is namelijk de volstrekte ernst waarmee de
literatuur haar eigen gelijk kan en zelfs moet beschouwen. Het essay waarin deze
50
ernst het meest expliciet naar voren komt is het essay ‘Snerpende kritiek’ uit 1946.
Dit korte, sterk polemische essay bestaat uit drie delen, waarin het gelijk van literatuur
achtereenvolgens wordt afgezet tegen dat van de wetenschap en de politiek.
Wanneer de literaire roman net als de wetenschap objectieve pretenties zou
hebben, zo stelt Hermans in het begin van zijn essay, dan zou de schrijver zijn gelijk
helemaal niet hoeven te verdedigen - en dit zelf niet kunnen. ‘Een fout, gemaakt in
een berekening, is altijd een fout [...] Het is een zonde tegen het reglement dat bij
51
het maken van de fout is toegepast, maar verkeerd.’ Fout is fout in dat geval, en
daaraan kan geen enkel pleidooi iets veranderen. Hoewel Hermans hier de
wetenschappelijke methode als zodanig op het oog heeft, raakt zijn analyse hier
duidelijk ook aan het gelijk van de naturalistische of realistische roman. Naast het
berekenbare, objectieve gelijk van de wetenschap, wijst hij ook het politieke gelijk
af als nastrevenswaardig voor de roman. Waar de politicus een achterban moet
werven en ‘bondgenoten’ moet zoeken, heeft de schrijver er volgens Hermans geen
52
belang bij dat anderen het met hem eens zijn (tenzij uit carrièreoverwegingen).
Bovendien valt er in de politiek geen werkelijk gelijk te behalen. Omdat objectiviteit
ontbreekt in het domein van de intermenselijke relaties, kan het politieke gelijk
volgens Hermans namelijk alleen behaald worden in een proces van wederzijdse
53
belangenbehartiging, van het elkaar naar de mond praten en ‘vriendenkweken’.
Strikt genomen is er volgens Hermans zowel in het wetenschappelijke als in het
politieke discours dus geen verdediging van het gelijk mogelijk. Het bestaande beeld
wordt zo door hem volledig op zijn kop gezet: alleen in de literatuur is het mogelijk
om je gelijk te verdedigen.
Maar als de verdediging van het literaire gelijk niet is gelegen in het vergaren van
bewijs of van medestanders, waarin dan wel? ‘[H]et gelijk van de schrijver’, zo stelt
54
Hermans, ‘bestaat uit zijn woorden.’ Oftewel: er staat wat er staat - zonder
concessies. Dat het gelijk van die woorden niet objectief bekrachtigd kan worden
houdt evengoed in dat het nooit ontkracht kan worden. Niemand kan de schrijver
verwijten dat hij liegt, zo stelt Hermans in ‘Antipathieke romanpersonages’, omdat
55
‘hij niet [kan] liegen waar geen waarheid is.’ Het is deze onaantastbare
tautegorische status van het literaire spreken die er voor zorgt dat de roman steeds
zijn eigen gelijk bekrachtigt - zij het zonder maatstaf, zonder bewijs, en zonder
56
uiteindelijke legitimatie. Dat dit gelijk onaantastbaar is betekent echter niet dat het
vrijblijvend of onverdedigbaar is. Integendeel. Juist dat wat niet kan bogen op een
externe autoriteit, wat het zonder bewijs en bondgenoten moet stellen, zal verdedigd
moeten worden. Alle mogelijkheden van de taal en het narratief zullen door de
schrijver moeten worden ingezet om de lezer te overtuigen. Ook kan het literaire
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het niet anders dan als een persoonlijke belediging kan opvatten wanneer anderen
57
je schrijversgelijk niet onderschrijven. Doe je dit niet, dan bederft je zelfs je eigen
58
gelijk, aldus Hermans. Omgekeerd bederf je het gelijk van een schrijver wanneer
59
je de schijn ophoudt door zijn of haar werk overtuigd te zijn. Wie zich van het
literaire gelijk bedient zal er dan ook de volledige verantwoordelijkheid voor moeten
dragen. Dit betekent dat de schrijver dit gelijk ook als zodanig moet verdedigen, wat
wil zeggen dat hij of zij dit gelijk voor zich moet durven laten spreken en het niet
voor eigen rekening moet nemen.
Dat is althans wat Hermans suggereert met het onderscheid dat hij, aan het einde
van ‘Antipathieke romanpersonages’, maakt tussen twee soorten schrijvers: schrijvers
die zichzelf als mens rechtvaardigen en schrijvers die zichzelf als schrijver
60
rechtvaardigen. De eerste soort is het type schrijver dat zich als ‘memorialist’ zal
verdedigen mocht hij of zij daartoe gedwongen worden voor de rechtbank of voor
het tribunaal van de eeuwigheid. ‘Hij zal pretenderen zichzelf zoveel mogelijk aan
de werkelijkheid te houden, omdat immers, zou hij zich op leugens of fantasieën
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laten betrappen, het gevaar bestaat dat ook de rest geen geloof vindt.’ Deze
rechtvaardiging als mens is niet alleen de rechtvaardiging van een schrijver die zich
beroept op het gelijk van de geschiedenis zoals Sartre, maar ook van een schrijver
die zich zal verdedigen met een beroep op de menselijkheid zoals bijvoorbeeld
Camus. Ook Hermans zou zich in het geval van Ik heb altijd gelijk ‘als mens’ hebben
kunnen verdedigen. Dit is de strategie die Hermans' advocaat koos - en op grond
waarvan Hermans uiteindelijk ook is vrijgesproken: ‘Hoe kwalificeert de auteur zelf
het spreken van zijn hoofdpersoon?’, zo bracht Hermans' advocaat naar voren, ‘Als
“razen”. Lodewijk zelf zou, indien hij voor de bewuste woorden terecht had moeten
62
staan, zijn vrijgesproken omdat hij niet toerekeningsvatbaar geacht zou worden.’
In zijn eigen pleidooi neemt Hermans echter nadrukkelijk afstand van deze
63
argumentatie. Wanneer een schrijver zich op realiteiten of mogelijkheden, op de
64
oprechtheid van zijn intenties of op het algemeen belang beroept dan legt hij
volgens Hermans een soort verantwoording af die hij of zij niet kan afleggen. Hij
65
verdedigt zich dan niet als schrijver, maar als pedagoog.
Wil een schrijver zich als schrijver rechtvaardigen, dan kan hij zich echter niet
beroepen op realiteiten of mogelijkheden, op zijn oprechtheid of op het algemeen
belang, maar louter en alleen op het gelijk van de roman zelf. Hij kan dit bovendien
niet uit eigen naam doen, noch uit naam van het volk of zijn tijd, maar enkel en
alleen uit naam van de literatuur, omdat deze grondeloze grond de enige grond is
waarop het gelijk van de literatuur zich kan beroepen. Hoewel het hier, zoals we
zagen, volgens Hermans bij uitstek om een soort gelijk gaat dat met eergevoel en
een grondeloze verantwoordelijkheid gepaard gaat, is het tegelijkertijd een
schandalige vorm van gelijk omdat er geen ongelijk mogelijk is. Dit is de paradoxale
kern van het schandaal dat de literatuur sinds de moderniteit omgeeft. Vanaf de
moderniteit is een kunstwerk immers niet alleen ‘waar’ wanneer het beantwoordt
aan het schone en het goede of wanneer het simpelweg voldoet aan de opgestelde
esthetische regels, maar ook wanneer het lelijk, regelloos of onzedelijk is. Zelfs
tegen een kunstwerk dat zichzelf tegenspreekt kan niets ingebracht worden.
Het schandalige feit dat kunst altijd gelijk heeft is volgens kunsthistoricus Thierry
De Duve het gevolg van het feit dat vanaf de moderniteit in principe alles kunst kan
zijn. Volgens De Duve is kunst vanaf de moderniteit simpelweg alles
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wat we kunst noemen. In Au nom de l'art spreekt hij daarom van de fundamentele
essentieloosheid van de kunst. Deze bewering is uiteraard door velen en vanuit
vele verschillende perspectieven gedaan. De meerwaarde van De Duves studie ligt
in het feit dat hij de kunst om die reden een nominale waarde toekent. Wanneer
kunst alles is wat we kunst noemen, zo stelt hij, moet kunst uiteindelijk beschouwd
worden als een naam, of preciezer nog als een eigennaam en niet, zoals we geneigd
67
zijn te doen, als een naamwoordelijke bepaling van een bepaald type uitingen.
Hoewel de toekenning van de eigennaam ‘kunst’ vaak wordt gestuurd door traditie
of gewoonte, vindt deze toekenning uiteindelijk plaats zonder doorslaggevend
criterium. Het is enkel uit naam van de criterium- en essentieloze kunst zelf - au
nom de l'art - dat een bepaalde uiting als kunst aangemerkt kan worden. De
auto-nomie - dat wil zeggen de eigenwettelijkheid - van de kunst wordt door De
68
Duve dus geïnterpreteerd als een ‘autonymie’, een zelfbenoeming.
Omdat deze benoeming uiteindelijk losstaat van de eigenschappen van het werk
zelf, is het beslissende esthetische moment niet in het object gelegen, maar in het
oordeel over dat object. De nominale waarde van kunst verkrijgt hierdoor een sociale
waarde. Het oordeel ‘Dit is literatuur’ wordt allereerst uiteraard geveld door de
schrijver van het werk, maar moet worden herhaald door de lezer ervan. Het gelijk
van de schrijver als schrijver hangt dus mede af van de lezer. Omdat er geen
doorslaggevend criterium bestaat waarom iets ‘literatuur’ mag heten, kan een lezer
immers ook altijd besluiten om het oordeel ‘Dit is literatuur’ niet te vellen. Aangezien
het individuele esthetische oordeel een bepaald concreet werk tot kunst maakt,
draag je er volgens De Duve dan ook de verantwoordelijk voor ‘as if you were its
69
author’. Net als het revolutionaire gelijk waarmee de lezer volgens Sartre moet
instemmen en waarvoor we samen de verantwoordelijkheid dragen, veronderstelt
het tautegorische gelijk dus een gedeelde instemming en verantwoordelijkheid van
auteur en lezer - echter niet voor de revolutie of voor de maatschappij als zodanig,
maar voor de rol van literatuur in die maatschappij.
Dit maakt literatuur tot een uiterst gecompliceerd sociaal product, waarbij een
positie aan de zijlijn uitgesloten is. Wat er in deze gedeelde verantwoordelijkheid
op het spel staat is in de eerste plaats de ervaring dat het gelijk van sommige uitingen
een gelijk is dat louter bestaat ‘uit de woorden’, zoals Hermans het formuleerde,
een gelijk dat ieder voor zich middels deze woorden op zichzelf moet laten inwerken
en dat precies daarom niet afhangt van bewijs, medestanders of de volkshygiëne;
een gelijk dat vrijblijvend en willekeurig is, maar waar de auteur desondanks voor
gekozen heeft, waaraan hij met inspanning, eerzucht en serieuze overgave gewerkt
heeft; een gelijk dat daarom ook gekrenkt kan worden en dat hij bereidt is te
verdedigen, niet uit eigen naam maar uit naam van de woorden die dat gelijk in zich
dragen. Hieraan - en niet aan het gewicht van de geschiedenis - ontleent de
hedendaagse roman zijn maatschappelijke kracht.
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Hoe telbaar is stijl?
Een kwantitatieve analyse van observatie en participatie in de stijl
van Arnon Grunberg
Suzanne Fagel, Ninke Stukker en Loes van Andel (Universiteit
1
Leiden)
Abstract
Digital humanities' is a discipline on the rise. But there still are a lot of
prejudices to battle concerning the use of quantitative methods in literary
analysis. This article presents an example of the way quantitative data
can be used in a stylistic analysis. Our case study is the novel De
asielzoeker by Arnon Grunberg. We relate Grunberg's poetical standpoints
on the nature and function of literature to his style of writing. Our article
contains two linguistic analyses: an analysis of Grunberg's use of causal
connectives, and an analysis of his verb use. Goal of this research is to
give an insight into the possibilities, but also the limitations of quantitative
methods in literary-stylistic analysis

1 Inleiding
Digital humanities is een vakgebied in opkomst. De toenemende beschikbaarheid
van digitaal doorzoekbare tekstcorpora en de inzet van speciale
computerprogramma's voor tekstanalyse wordt in de literatuurwetenschap terecht
gezien als bron van mogelijkheden voor toekomstig onderzoek. In Nederland ligt
het accent vooralsnog op de problemen rond het beschikbaar maken van digitale
teksten - zie bijvoorbeeld de discussie die in september en oktober 2011 onder de
noemer ‘Het digitale drama’ werd gevoerd in NRC Handelsblad. Ook wordt regelmatig
de weerstand aangehaald die nog steeds zou bestaan tegen kwantitatief onderzoek:
‘Tellen en turven, iets wat dus heel makkelijk moet kunnen met digitale bestanden,
gebeurt in de geesteswetenschappen verrassend weinig,’ stelt René van Stipriaan
2
in dat NRC-artikel (Berkhout 2011).
In het NWO-project Stilistiek van het Nederlands (Universiteit Leiden) werken we
met een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve analysemethoden. In dit artikel
geven we een proeve van een kwantitatief corpusonderzoek. Als casus gebrui-
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ken we de roman De asielzoeker van Arnon Grunberg. We presenteren in dit artikel
een taalkundige analyse van zowel het werkwoordgebruik als de inzet van
connectieven, in vergelijking met werkwoord- en connectiefgebruik bij twee andere
schrijvers: Renate Dorrestein en Hafid Bouazza. Wij beogen met deze twee
kwantitatieve analyses uitspraken te doen over de relatie tussen de stijl van De
asielzoeker en Grunbergs poëticale opvattingen.
Arnon Grunberg heeft zich in poëticale uitspraken meermalen uitgelaten over de
taak van de romanschrijver en de functie van literatuur: een roman moet ‘gevaarlijk
zijn’, ‘zekerheden aantasten’ (zie paragraaf 3.1). De schrijver neemt daarbij de
positie van observator in: hij participeert niet, maar bekijkt zijn omgeving en vertelt
ons wat de staat van de wereld is. Is dit poëticale program ook te herkennen in de
stijl van zijn werk? En kunnen we dat met behulp van kwantitatieve middelen
aantonen? Ons antwoord op de vragen luidt bevestigend. In dit artikel laten we zien
dat Grunberg in De asielzoeker gebruik maakt van duidelijk identificeerbare
linguïstische technieken om het wereldbeeld van hoofdpersonage Christian Beck
3
weer te geven.
Het hoofddoel van dit artikel is te laten zien welke bijdrage een kwantitatieve
corpusanalyse kan leveren aan stijlonderzoek. Daarbij hebben we ook oog voor de
beperkingen van kwantitatieve methoden in het stijlonderzoek. In paragraaf 2
verklaren we de rol die kwantitatief corpusonderzoek speelt in ons stilistische
onderzoek. In paragraaf 3 introduceren we de casus: we schetsen een beeld van
Grunbergs poëtica en introduceren De asielzoeker en de teksten waarmee we deze
roman vergelijken. De resultaten van ons kwantitatieve onderzoek zijn opgenomen
in paragraaf 4 (werkwoorden) en 5 (connectieven), waarna we in paragraaf 6
(discussie) ingaan op de meer problematische aspecten van kwantitatief onderzoek
en op het noodzakelijke verband tussen kwantitatief onderzoek en kwalitatieve
analyse en interpretatie.

2 Stijlonderzoek, kwantitatieve gegevens en interpretatie
De gedachte die ten grondslag ligt aan stilistisch onderzoek naar literaire teksten
is dat de stijl van een tekst niet alleen besloten ligt in de inhoudswoorden of
stijlfiguren (beeldspraak, metaforen), maar ook in de grammaticale patronen (en de
daarmee geassocieerde ‘functiewoorden’). Een bekend voorbeeld is het verschil
tussen een passieve en een actieve constructie, dat bij uitstek tot stand wordt
gebracht door specifieke grammaticale keuzes. Een gebeurtenis - bijvoorbeeld: een
kind duwt tegen een stapel blokken, en die valt om - kan in verschillende
4
grammaticale zinsstructuren worden weergegeven. Al naar gelang de context van
de uiting - de blokken waren door het kind zelf of door zijn zusje opgebouwd, het
kind deed het per ongeluk of expres, hij wordt verantwoordelijk geacht voor de
gebeurtenissen of niet - kan de moeder van het kind kiezen voor bijvoorbeeld een
van de volgende formuleringen:
(1) Tom heeft de blokken omgegooid.
(2) De blokken werden omgegooid.
(3) De blokken vielen om.
In (1) legt ze de verantwoordelijkheid voor de actie bij haar zoon, terwijl ze die
verantwoordelijkheid in (2) en (3) in het midden laat. In (3) gebeurt dat in de grootste
mate; in een context waarin de moeder wil beargumenteren dat haar zoon in feite
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niet verantwoordelijk is voor de actie (bijvoorbeeld omdat hij zelf geduwd werd door
een ander kind), is (3) een logische keuze. (2) kan bijvoorbeeld worden gebruikt in
een context waar de moeder wil aantonen dat het niet relevant is dat Tom de
veroorzaker was, bijvoorbeeld omdat de gevolgen meevielen: ‘maar de toren was
zo weer opgebouwd’. Op basis van het doel van de uiting en het beoogde effect op
de lezer, kiest de schrijver dus voor een bepaalde grammaticale verwoording - met
andere woorden: hij maakt een bepaalde stilistische keuze. Met die keuze wordt de
inhoud van de uiting op een bepaalde manier ‘geconstrueerd’: sommige aspecten
van de weergegeven situatie worden benadrukt, ‘op de voorgrond geplaatst’, terwijl
5
andere meer op de achtergrond raken.
Stijlonderzoek als bron voor de interpretatieve analyse van een literair werk is
een gevestigde traditie in het Angelsaksisch taalgebied. Onderzoekstradities zoals
Literary Stylistics (Leech & Short 2007) en Cognitive Poetics (Stockwell 2002; Gavins
& Steen 2003) hebben aan het licht gebracht dat er een systematische relatie bestaat
tussen specifieke formuleringskeuzes van de auteur en literaire teksteffecten. In het
Nederlandse taalgebied is nog relatief weinig aandacht voor de bijdrage die
6
stijlanalyse kan leveren aan literaire interpretatie.
Een stijlanalyse is gebaseerd op taalkenmerken die typerend zijn voor een gegeven
tekst (of een groep teksten van een auteur, een literaire stroming, etcetera.). Er is
sprake van ‘typerende kenmerken’ als ze a) consistent voorkomen in de te
onderzoeken (verzameling) tekst(en) en b) als ze daar vaker in voorkomen dan in
andere (verzamelingen) teksten (zie bijvoorbeeld Leech & Short 2007, hoofdstuk
2; Biber & Conrad 2009, hoofdstuk 1). De enige manier om dat vast te stellen, is
door de kenmerken te tellen. Niet alleen in de neerlandistiek, maar ook binnen de
stilistiek vindt discussie plaats tussen voorstanders van kwantitatieve
7
onderzoeksmethoden en onderzoekers die wijzen op de beperkingen daarvan. Het
verschil tussen kwalitatieve en kwantitatieve methoden van tekstanalyse is door
corpustaalkundigen McEnery & Wilson (2001, 76) als volgt omschreven:
The difference between qualitative and quantitative corpus analysis, as
the terms themselves imply, is that in qualitative research no attempt is
made to assign frequencies to the linguistic features which are identified
in the data. Whereas in quantitative research we classify features, count
them and even construct more complex statistical models in an attempt
to explain what is observed, in qualitative research the data are used only
as a basis for identifying and describing aspects of usage of the language
and to provide ‘real life’ examples of particular phenomena.
Van oudsher speelt de intuïtie van de analist een belangrijke rol bij het identificeren
van stijlkenmerken. Een gedegen kwalitatieve analyse beargumenteert de keuze
en illustreert haar met een zorgvuldig uitgewerkte analyse van een -wederom:
expliciet beargumenteerde - selectie van concrete tekstpassages. Door essentiële
analysestappen en de stappen van observatie naar interpretatie expliciet te
benoemen, zodat de lezer de interpretaties van de analyticus kan toetsen aan de
eigen intuïties, wordt het probleem van de subjectiviteit van interpretatie voor een
deel opgelost. Hoewel op
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deze wijze het interpretatieve deel controleerbaar en herhaalbaar wordt en de
analyse een intersubjectieve basis krijgt, wordt een belangrijk probleem niet
ondervangen. Hoe integer en zorgvuldig de analyticus ook te werk gaat, het is een
gegeven dat een dergelijke ‘introspectieve methode’ geen betrouwbare basis vormt
voor oordelen over hoe vaak iets voorkomt in een tekst, of hoe algemeen gedeeld
(generaliseerbaar) een bepaalde interpretatie is.
Kwantitatieve analyse, waarbij de hoeveelheid voorkomens van een verschijnsel
in een tekst (of een representatieve steekproef daaruit) simpelweg wordt geteld, is
de meest betrouwbare manier om de identificatie van kenmerkende stijlpatronen,
en daarmee: stijlanalyse, te objectiveren. Daarnaast is exacte informatie over
hoeveelheden voorkomens van een bepaald stijlpatroon een voorwaarde om teksten
onderling te vergelijken op stijlkenmerken. Ons onderzoek naar de bijdrage die
kwantitatief onderzoek kan leveren aan stijlanalyse, valt uiteen in de volgende
vragen: hoe verhouden de kwantitatieve en de kwalitatieve, interpretatieve
onderzoeksmethoden zich tot elkaar in het stijlonderzoek? Hoe kunnen we de
bijdrage van elk van de methoden specificeren en begrijpen? En hoe kunnen de
methoden elkaar aanvullen in het stijlonderzoek, en zo de methodologische basis
ervan verstevigen? In de afsluitende discussieparagraaf proberen we dichter bij een
antwoord op deze vragen te komen.

3 Grunberg: de buitenstaander en de observatie

3.1 Poëtica
In deze casus gaan er we ervan uit dat er een verband te leggen is tussen Grunbergs
poëticale opvattingen en de stijl van zijn romans. Grunberg heeft zich in diverse
essays en interviews - zowel zelf als in de vorm van zijn alter ego Marek van der
Jagt - uitgesproken over zijn poëtica. Het meest befaamd in dit opzicht is Van der
Jagts essay over de staat van de contemporaine Nederlandse roman (Van der Jagt
2008). Een roman moet zekerheden aantasten, gevaarlijk zijn: ‘Wie de moralistische
kern van de roman ontkent, begraaft de roman’ (Van der Jagt 2008, 645). Wat die
morele functie van literatuur volgens Grunberg/Van der Jagt precies is, is de laatste
jaren onderwerp geweest van diverse academische studies. Goedegebuure omschrijft
het als: ‘Al confronterend constateringen doen, diepteboringen verrichten, de
geestelijke temperatuur opnemen, vanuit een nulpunt de wereld en de mensheid in
het kruis kijken; meer, maar ook minder zit er voor een werkelijk betrokken
romanschrijver niet in’ (Goedegebuure 2010, 71). Goedegebuures omschrijvingen
geven aan dat deze romanschrijver zijn werk verricht vanuit de positie van een
8
buitenstaander, een haast wetenschappelijke observator. Dat is in overeenstemming
met hoe Grunberg zelf zijn rol als schrijver ziet. In een recent interview stelt hij: ‘The
one who observes is the outsider. If you participate, you are not looking, and it [is
the same] the other way around. It can be a painful position, but as far as I'm
concerned it is the most honest position for a novelist as well as a journalist’ (Harbers
2010, 81).
Buelens (2010) en Fagel (2010) wijzen op de relatie tussen Grunbergs
observerende houding en zijn stijl van schrijven. Buelens noemt de apodictische
uitspraak zelfs ‘stijlkenmerk nummer één van Grunberg’ (Buelens 2010, 21). Hij
wijst erop dat deze aforismen voortkomen uit ‘een liefde voor de waarheid’. Ze

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 17

houden sterk verband met Grunbergs morele missie: ‘een niets of niemand ontziende
analyse te

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 17

182
maken van hoe het is’ (ibid.). Fagel (2010) onderzoekt in haar stilistische analyse
hoe grammaticale factoren als zinsaspect, inzet van de tegenwoordige tijd en het
gekozen vertelperspectief een indruk van stilstand, stelligheid en algemeengeldigheid
creëren en hoe Grunberg door formuleringskeuzes gebeurtenissen overwegend
statisch in plaats van dynamisch presenteert. In dit artikel gaan we na in hoeverre
de relatie tussen formuleringspatronen en motief gerapporteerd in Fagel (2010) ook
telbaar is.

3.2 De asielzoeker als casus
In De asielzoeker heeft Grunberg de problematiek van de buitenstaander - de
nietparticiperende, observerende mens, de positie die ook de romanschrijver zou
9
moeten innemen volgens de auteur - tot centraal thema gemaakt. In De asielzoeker
is hoofdpersoon Christian Beck een man die steeds minder aan het leven deelneemt.
Hij onderdrukt zijn eigen verlangens en gevoelens en distantieert zich daarmee van
het leven: ‘Dat is wat leven voor hem is: kijken. Soms participeert hij nog wel, maar
steeds minder. Dat participeren staat zijn leven in de weg.’ (56) Grunberg laat het
personage Beck zich afvragen: ‘Van hoeveel kun je afscheid nemen voor leven
ophoudt leven te zijn?’ (23). De registrerende vertelstijl en het centrale thema van
deze roman - de non-participatie van de hoofdpersoon Christiaan Beck - maken De
asielzoeker een geschikt onderzoeksonderwerp voor dit onderzoek.
Becks houding in de wereld is te omschrijven als afstandelijk. Het hoofdpersonage
van de roman wordt aan de lezer gepresenteerd op een moment dat van zijn leven
niet veel meer over is. Het enige dat hem drijft in het leven, is de zorg voor zijn
vrouw, Vogel. Vogel, die overigens niet officieel zijn vrouw is aangezien ze nooit
getrouwd zijn, is ongeneeslijk ziek en trouwt met een asielzoeker - om hem aan een
verblijfsvergunning te helpen. Die asielzoeker gaat daarna echter niet meer weg,
niet uit hun leven en niet uit hun huis. Beck doet daar niets tegen, hij staat vrijwillig
10
zijn eigen bed af en slaapt voortaan onder de kapstok.
Door middel van flashbacks leert de lezer hoe het leven van Beck er vroeger
uitzag. Hij was ooit schrijver, maar is met schrijven gestopt. Hij woonde vroeger met
zijn vrouw in Eilat (Israël) en liep dagelijks door de stad te dwalen, met als vast
eindpunt het bordeel. Maar ook daarmee is hij opgehouden. In het verhaalheden,
wanneer Beck met zijn vrouw in Göttingen woont, heeft hij al zijn ambities en eigen
verlangens losgelaten. Beck participeert daardoor steeds minder en ziet voor zichzelf
alleen nog een observerende rol weggelegd: ‘Hij leeft om haar te zien leven, om
dicht bij datgene te zijn wat hij zelf niet kan: leven. Leven is voor hem: ernaar kijken.’
(56)

3.3 Formuleringskeuzes en vergelijkende methode
Startpunt voor ons onderzoek is de aanname dat het wereldbeeld van Beck
gereflecteerd wordt in de stilistische keuzes die Grunberg maakt om diens mind
style (Leech & Short 2007, 151), dat wil zeggen de wijze waarop Beck de
werkelijkheid conceptualiseert, talig tot uitdrukking te brengen. Onze kwantitatieve
stijlanalyse voltrekt zich in twee stappen: we brengen de formuleringskeuzes op het
gebied van werkwoorden en connectieven in De asielzoeker in kaart en vergelijken
ze met formuleringskeuzes in andere teksten. Fagel sprak naar aanleiding van haar
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stijlanalyse de veronderstelling uit dat er relatief weinig actie voorkomt in de roman.
Omdat werkwoorden de
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voornaamste dragers zijn van handelingen in een zin, leidde dat tot onze keus voor
een analyse van de formuleringskeuzes op werkwoordniveau (paragraaf 4). Een
tweede belangrijke karaktertrek (waar Fagel 2010, Buelens 2010 en Goedegebuure
2010 op wijzen) is het observerende, afstandelijke karakter van Grunbergs werk,
een eigenschap die in De asielzoeker wordt gepersonifieerd door hoofdpersonage
Beck. Zit er wellicht iets in de stijl van De asielzoeker dat maakt dat Becks subjectieve
11
wereldbeeld ons als een schijnbaar objectieve waarheid wordt gepresenteerd? In
dat licht kijken we naar de verbindingswoorden tussen zinnen, omdat daar Becks
redeneerprocessen en beweegredenen te betrappen zijn.
De kwantitatieve methode van stijlanalyse die we in dit artikel demonstreren, werkt
op basis van vergelijking. Vergelijking is nodig om de aanname te staven dat de
gevonden patronen specifiek zijn voor De asielzoeker. Dit is het geval als we kunnen
laten zien dat de stilistische keuzes die Grunberg in De asielzoeker maakt, minder
12
vaak voorkomen in andere literaire werken. Daartoe vergelijken we het werkwoorden
connectiefgebruik in De asielzoeker met de gemaakte keuzes in de roman Het
duister dat ons scheidt van Renate Dorrestein (2003) en Paravion van Hafid Bouazza
(2003). Deze vergelijkingsteksten zijn uitgekozen vanwege het contrast met De
asielzoeker: Dorrestein staat bekend om de actie en spanning in haar romans,
waardoor we een actieve presentatie van gebeurtenissen verwachten; Bouazza om
zijn barokke stilistische brille, waardoor we verwachten dat de presentatie van
13
gebeurtenissen op gevarieerder wijze plaatsvindt dan in de andere romans.

4 Werkwoordgebruik in De asielzoeker
14

Werkwoorden zijn essentieel voor het bestaan van een verhaal. Zonder
werkwoorden is er geen handelingsverloop, en zonder handelingsverloop geen
verhaal. Een auteur kan door middel van specifiek werkwoordgebruik bepaalde
stilistische effecten creëren, zoals te zien is in het volgende voorbeeld, waarbij een
spreker verslag doet van het bezoek van een loodgieter die is opgeroepen om een
probleem te verhelpen. De situatie kan - afhankelijk van doel en context van de
uiting - worden gerepresenteerd als een actie (4), een existentiële/attributieve
uitspraak (5) of met een werkwoord van communicatie (6).
(4) De loodgieter maakt de losse regenpijp weer vast.
(5) De loodgieter heeft de kennis in huis om de losse regenpijp weer vast te maken.
(6) De loodgieter denkt dat hij de losse regenpijp weer vast kan maken.

Om te onderzoeken of en zo ja, op welke punten het werkwoordgebruik in De
asielzoeker specifiek is voor deze roman, zijn de werkwoorden in De asielzoeker
vergeleken met het werkwoordgebruik in Paravion en in Het Duister dat ons scheidt
(3.3). Uit elke roman zijn twee willekeurige, maar representatieve passages van
15
vijftig zinnen gekozen. Ook binnen De asielzoeker zelf is een vergelijking uitgevoerd:
omdat het hoofdpersonage in De asielzoeker een duidelijke ontwikkeling doormaakt
van nog enigszins participerend naar niet-meer-participerend (3.3), hebben we
16
onderscheid gemaakt tussen het verhaalheden en het verhaalverleden. Op deze
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manier konden we niet alleen de hoeveelheid actie in de roman vergelijken met die
in andere romans maar ook
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onderzoeken of ook de ontwikkeling die Beck binnen de roman doormaakt wordt
gerepresenteerd in het werkwoordgebruik.

4.1 Observatie en participatie in werkwoorden
We hebben de werkwoorden geanalyseerd volgens de grammaticale typen die
worden onderscheiden in de invloedrijke transitiviteitstheorie van Michael Halliday
(2004, 170-175). Met het kernbegrip ‘transitiviteit’ duidt Halliday het onderscheid
aan tussen verschillende typen processen en de structuur waarmee deze processen
worden uitgedrukt. Op basis van Halliday hebben we de volgende indeling gemaakt:
a. Materiële processen. Deze vinden plaats in de fysieke wereld buiten de mens
(acties,gebeurtenissen). Werkwoorden die hierbij horen, zijn doen, maken,
maar ook schilderen etcetera.
b. .Mentale processen. Deze vinden plaats in de wereld van het bewustzijn binnen
in de mens (gedachten). Deze worden uitgedrukt met werkwoorden als denken,
voelen, weten en kennen.
c. Relationele en existentiële processen. Deze maken de buitenwereld toegankelijk
voor de binnenwereld door een identiteit, bestaan of een eigenschap toe te
kennen aan zaken in de fysieke wereld (eigenschappen, definities). In deze
17
categorie spelen de werkwoorden hebben en zijn de belangrijkste rol.

Deze drie categorieën worden in het vervolg aangeduid met de termen ‘actie’,
‘cognitie’ en ‘toestand’. De werkwoorden zijn op basis van hun semantische
betekenis, los van de grammaticale context gecategoriseerd in een van deze drie
categorieën. Wij verwachten dat de stilstand (= de non-participatie) die het leven
van Beck kenmerkt en die thematisch zo belangrijk is in De asielzoeker zich ook uit
in het werkwoordgebruik. Specifieker uitgedrukt vertaalt die verwachting zich in de
volgende hypothese: In De asielzoeker zijn minder werkwoorden van actie dan in
de vergelijkingsromans Het duister dat ons scheidt van Renate Dorrestein en
Paravion van Hafid Bouazza. We verwachten dan ook meer werkwoorden van
cognitie en toestand aan te treffen in De asielzoeker dan in Het duister dat ons
scheidt en in Paravion.

4.2 Resultaten
Onze verwachting dat De asielzoeker minder werkwoorden van actie bevat dan Het
duister dat ons scheidt en Paravion komt uit. Fragmenten (7)-(9) geven een
representatief beeld van de stilistische variatie die we aantreffen in de drie romans
als we de talige weergave van eenzelfde activiteit - namelijk ‘kijken naar een ander’
- in de drie boeken met elkaar vergelijken.
(7) Beck kijkt naar het gezicht van zijn vrouw, naar haar donkere wenkbrauwen,
haar huid - hij is een man die van huid houdt, de vlekken, de korrels, de
schilfers, de ongewenste haren, maar ook de zachtheid, de warmte, het zweet,
de poriën die zich openen in de hitte. (De asielzoeker, 9)
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(8) We keken elkaar aan, de wangen bol van spanning. Niemand wilde de eerste
zijn, of erger nog, de laatste. En bij die gedachte sprongen we allemaal op en
versperden haar de weg. [...] Haar mond en ogen vlogen op. O, haar huid werd
zo bleek dat de zomersproeten als mieren over haar neus leken te kruipen, en
haar rossige vlechten, die ze om ons te tarten weer had laten groeien, zakten
uit van de schrik. (Het duister dat ons scheidt, 8)
(9) Haar pupillen waren groot door de zwangerschap. Zij namen het beeld van
haar man van alle kanten gulzig op en zij trok het met een langzame daling
van haar wimpers naar binnen en sloeg het op voor later gebruik. Het was een
bijna vrome beweging. (Paravion, 10)

De activiteit van het ‘kijken’ kan worden weergegeven met behulp van
actiewerkwoorden (opnemen, naar binnen trekken (9), elkaar aankijken, opvliegen,
uitzakken (8)), een cognitiewerkwoord (willen (8), kijken (7)) of als een toestand
(zijn, d.w.z. groot zijn, een vrome beweging zijn (9), een man zijn die (7) of worden
(8)).
In fragment (9) (Bouazza) overheersen toestand en actie; bij Dorrestein (8)
werkwoorden van actie en bij Grunberg een combinatie van cognitie- en
toestandswerkwoorden (7).
De resultaten van onze werkwoordanalyse zijn samengevat in figuur 1. Informatie
over de uitgevoerde statistische analyse is te vinden in Appendix 1.

18

Figuur 1. Aantallen werkwoorden per tekst , ingedeeld naar type (actie, cognitie en toestand).

Van elk fragment is de verhouding tussen de categorieën actie en cognitie, en
de verhouding tussen actie en toestand berekend. Deze verhoudingen zijn met
elkaar vergeleken. Uit deze analyse van verhoudingen blijkt dat het verhaalheden
van De asielzoeker minder actiewerkwoorden bevat, zowel in vergelijking met de
andere romans als in vergelijking met de flashbackpassage. Alle gegevens zijn
statistisch getoetst met de chikwadraattoets (eenzijdig getoetst). De resultaten van
die toetsing is als volgt; het resultaat is significant als p > 0,05 (zie Appendix I):
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De verhouding actie cognitie:
• De asielzoeker (heden) vs. De asielzoeker (verleden): χ2=3,43 (1); p=0,032;
• De asielzoeker (heden) vs. Het duister dat ons scheidt: χ2=8,720 (1); p=0,0016;
• De asielzoeker (heden) vs. Paravion: χ2=24,07 (1); p=0,0001.

De verhouding actie toestand:
• De asielzoeker (heden) vs. De asielzoeker (verleden): χ2=5,90 (1); p=0,008;
• De asielzoeker (heden) vs. Het duister dat ons scheidt: χ2=4,76 (1); p=0,01;
• De asielzoeker (heden) vs. Paravion: χ2=0,70 (1); p=0,20.

Alle gevonden verschillen, met uitzondering van de verhouding tussen actie en
toestand in Paravion, zijn significant.

4.3 Interpretatie van de resultaten
Een voorlopige interpretatie van deze resultaten is in overeenstemming met de
inhoudelijke interpretatie van de roman. Hoofdpersonage Beck verandert geleidelijk
van een actieve desillusionist - hij wil de illusies in de wereld ontmaskeren, bij zijn
vrienden en bij zichzelf - in een passieve observator. Hij doet steeds minder mee
in de maatschappij en dat is te zien in een afname van het aantal actiewerkwoorden
(vergelijking van de verledenpassage met de hedenpassage in De asielzoeker) en
aan het grotere aantal werkwoorden van cognitie en toestand (vergelijking van De
asielzoeker met de twee andere romans).
Maar ondanks het feit dat er verhoudingsgewijs weinig actiewerkwoorden in het
heden van De asielzoeker voorkomen, blijft de categorie ‘actie’ ook in die roman in
absolute zin toch de grootste kolom - met de verledenpassage in De asielzoeker
zelfs als toppunt. Toch wekt De asielzoeker een meer statische indruk dan de beide
andere romans. Om deze indruk te verklaren, is een nader onderzoek naar het
gebruikte type actiewerkwoorden en hun context in de zin noodzakelijk. Onze
kwantitatieve analyse schiet op dit punt dus tekort. In paragraaf 6 (discussie en
conclusie) gaan we nader in op dit probleem.

5 Connectiefgebruik in De asielzoeker
Het sterk observerende in plaats van participerende karakter van Beck in De
asielzoeker is ook zichtbaar in de wijze waarop gebeurtenissen onderling worden
verbonden tot een samenhangend verhaal. Een cruciale rol hierin spelen de
connectieven die worden gebruikt om de coherentierelaties (betekenisrelaties tussen
zinnen) expliciet aan te geven in de tekst. We richten ons op causale relaties,
waarmee wordt meegedeeld hoe de ene gebeurtenis de andere veroorzaakt. Causale
relaties hebben een speciale status in narratieve teksten, omdat ze bij uitstek het
verhaal vooruithelpen (Van den Broek, Rohleder & Narváez 1996).

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 17

187

5.1 Observatie en participatie in connectieven
We analyseren het gebruik van vier veelgebruikte connectieven: omdat, want,
daarom en dus. Voorbeelden (10)-(13) geven prototypische gebruikscontexten voor
deze connectieven.
(10) Om drie uur ging Tamara naar huis omdat de loodgieter langskwam.
(11) De loodgieter kwam langs. Daarom ging Tamara om drie uur naar huis.
(12) De lekkage zal spoedig tot het verleden behoren, want de loodgieter heeft de
oorzaak gevonden.
(13) De loodgieter heeft de oorzaak gevonden, dus de lekkage zal spoedig tot het
verleden behoren.

De connectieven omdat en daarom enerzijds, en want en dus anderzijds maken
19
onderscheid tussen objectieve en subjectieve causale relaties ; een onderscheid
dat we verderop zullen herinterpreteren als het onderscheid tussen observatie en
participatie in causale processen. Subjectiviteit is nauw verwant aan de letterkundige
concepten ‘perspectief’ en ‘focalisatie’: het verschijnsel dat informatie wordt
gepresenteerd vanuit een persoonsgebonden standpunt (Leech & Short 2007,
139-141; Bal 1990, 27-34 en 113-129). Het cruciale verschil tussen causale relaties
met omdat/daarom en causale relaties met want/dus betreft de rol van de auteur,
spreker, of - in ons onderzoeksobject van fictionele verhalen - de vertelinstantie, die
de causale relatie presenteert. In het bijzonder gaat het om de vraag of de
vertelinstantie of een gefocaliseerd personage verantwoordelijk gesteld kan worden
voor de causale relatie als ‘aangrijpingspunt’ tussen oorzaak en gevolg (Pander
Maat & Sanders 2000).
Voorbeelden (10) en (11) zijn gevallen van objectieve causale relaties. Het
aangrijpingspunt van de oorzaak (‘De loodgieter komt langs’) bij het gevolg (‘Tamara
gaat naar huis’) bevindt zich buiten de vertelinstantie. Er zijn geen indicaties dat het
personage Tamara gefocaliseerd is, dus zij speelt geen rol in de interpretatie van
de subjectiviteit van de causale relatie. Objectieve relaties betreffen causale
processen die zich voltrekken in een externe werkelijkheid, buiten het directe bereik
van de vertelinstantie. Diens verantwoordelijkheid beperkt zich tot het rapporteren
van het causale proces.
In subjectieve causale relaties daarentegen bevindt het aangrijpingspunt tussen
oorzaak en gevolg zich in het hoofd van de vertelinstantie: hij is degene die
verantwoordelijk gesteld moet worden voor de associatie tussen argument en claim.
Voorbeelden (12) en (13) zijn argumentatierelaties (epistemische relaties), waarin
het oorzaaksegment - het gegeven dat de loodgieter de oorzaak heeft gevonden fungeert als een argument voor de claim - de lekkage zal spoedig tot het verleden
behoren - die hier de rol van gevolg representeert. (12) en (13) bevatten geen
expliciete verwijzing naar een personage; we hebben in dit geval dus geen
aanwijzingen dat er een ander aangrijpingspunt voor de causaliteit zou zijn dan de
vertelinstantie.
Het is niet moeilijk om een parallel te zien tussen de categorieën van objectieve
en subjectieve causaliteit en het conceptuele onderscheid tussen observatie en
participatie dat wij in dit onderzoek maken. Het onderscheid tussen objectieve en
subjectieve causale relaties is te verbinden met observatie en participatie op het
mentale vlak. In subjectieve relaties participeert de vertelinstantie actief in de
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constructie van de causale relatie, door in het communicatieve proces ter plekke
een claim en
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een argument voor die claim met elkaar in verband te brengen. In objectieve relaties
daarentegen speelt de vertelinstantie een meer observerende rol: hij geeft weer wat
hij heeft waargenomen.
Voorbeelden (10)-(13) geven de prototypische gebruikscontexten van de
connectieven weer. Maar het is bekend dat causale relaties soms enige speelruimte
bieden voor connectiefkeuze (Stukker, Sanders & Verhagen 2009), met gevolgen
voor de manier waarop we de causale relatie interpreteren in termen van objectiviteit
of subjectiviteit (of, in ons geval: observatie of participatie). Onze analyse richt zich
op de causale relaties met dus, daarom, want en omdat waarin hoofdpersonage
Beck uit De asielzoeker de rol van aangrijpingspunt speelt én waarin hij is
20
gefocaliseerd. Deze causale relaties vergelijken we met hun equivalenten in Het
duister dat ons scheidt. Het doel van onze analyse is na te gaan hoe Grunberg
Becks rol met connectieven talig vormgeeft in relatie tot zijn observerende karakter.
Zo kunnen objectieve relaties op de standaardwijze afstandelijk, ‘observerend’
worden weergegeven met een objectief connectief. Maar door dezelfde voorbeelden
te markeren met een subjectief connectief kan een meer ‘participerend’ beeld worden
geschapen (vergelijk ‘De superstorm veroorzaakt veel schade. Dus/daarom werd
de marathon afgelast.’).
We doorzochten uit beide romans de eerste 70.000 woorden op voorkomens van
de causale connectieven. We nemen aan dat deze verzameling een representatieve
afspiegeling is van de teksten als geheel. Onze verwachting was dat causale relaties
in De asielzoeker met Beck vaker met objectieve connectieven worden voorgesteld
als ‘observerend’ en ‘niet-participatief’ dan causale relaties van de hoofdpersonen
in Het duister dat ons scheidt.

5.2 Resultaten
We toetsten onze verwachtingen aan de connectiefpatronen van achtereenvolgens
objectieve en subjectieve causale relaties. Informatie over de uitgevoerde statistische
analyse is te vinden in Appendix II.

5.2.1 Objectieve causale relaties
Voor de objectieve causale relaties werden onze verwachtingen bevestigd. (14) en
(15) zijn representatief voor de patronen die we aantroffen in respectievelijk Het
duister dat ons scheidt en De asielzoeker.
(14) In de pastorie werd de deur opengedaan door de Luco's, allebei in een zwarte
sleepjas en met een strikje om hun nek. Hun dunne haar was met pommade
achterover geplakt, wat hun goedige gezichten nog weerlozer dan gewoonlijk
maakte. [...] [In de gang waren Loes en Thomas net bezig met de
kieteldood]oorzaak, dus [gingen we de woonkamer maar in.]gevolg Meteen
verbeterde ons humeur. Wat een hoop taart was er [...]. (Het duister dat ons
scheidt, 36)
(15) Hoewel Beck zijn vrouw graag een plezier doet, het is zijn leven, [gelooft hij
dat het toch beter is de ambtenaar van de burgerlijke stand het ongetwijfeld
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kleurrijke leven van de asielzoeker te besparen]oorzaak. Daarom [buigt hij zich
naar de aanstaande man van zijn vrouw toe en
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vraagt: ‘Neemt u me niet kwalijk, maar is het mogelijk dat u naar verf ruikt?’]gevolg
(De asielzoeker, 38)

Beide causale relaties zijn objectief: er worden situaties en processen beschreven
die plaatsvinden in de verhaalwerkelijkheid buiten de vertelinstantie. In beide
fragmenten zijn de respectievelijke hoofdpersonen gefocaliseerd. Dit is te zien aan
formuleringen die het subjectieve wereldbeeld van de hoofdpersonen weerspiegelen
(bijvoorbeeld het bijwoord van tijd net, evaluatieve uitdrukkingen goedige, nog
weerlozer dan gewoonlijk en twijfel weergevend partikel maar in (14); bijvoorbeeld
aanduidingen van cognitieve processen gelooft hij, de evaluatieve uitdrukkingen
graag en toch beter in (15)).
Wat verschilt is de connectiefkeuze. In (15) is gekozen voor objectief daarom; in
(14) subjectief dus. Het effect van dus in (14) is dat mentale elementen die een rol
hebben gespeeld in het ‘aangrijpingspunt’ tussen oorzaak en gevolg op de voorgrond
worden geplaatst. In fragment (14) gaat het om de afwegingen die de kinderen
maken tijdens een moment van besluiteloosheid dat volgt op hun aankomst, talig
expliciet gemaakt met het partikel maar. Het effect van subjectief dus als markering
van de causale relatie in (14) is dat we de kinderen actief zien participeren in dit
stukje verhaalwerkelijkheid - dat feitelijk geobserveerd en weergegeven wordt door
de vertelinstantie. Deze talige weergave van de verhaalwerkelijkheid is in
overeenstemming met identiteit en rol van de hoofdpersonages van Het duister dat
ons scheidt, die worden gekenmerkt door pogingen tot reconstructie van de ware
toedracht van een moord hun eigen aandeel daarin.
Op grond van de expliciete verwijzingen naar de binnenwereld van Beck, zou
markering van (15) met dus ook zeer voor de hand liggen. Toch heeft de auteur hier
gekozen voor het objectieve connectief daarom. Het effect is dat we het causale
proces meer observerend, van buitenaf waarnemen. Deze talige presentatie is in
overeenstemming met het beeld dat van Beck dat in De asielzoeker wordt
opgebouwd als een personage dat niet deelneemt aan het leven, maar een
observerende rol aanneemt.

Figuur 2. Objectieve causale relaties met hoofdpersoon als aangrijpingspunt en focalisator.
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Figuur 2 laat zien dat het zojuist beschreven markeringspatroon van objectieve
21
relaties kenmerkend is voor de geanalyseerde romans. De absolute aantallen
subjectieve connectieven ontlopen elkaar niet veel, maar als we ze analyseren in
relatie tot het aantal keren dat een objectieve causale relatie wordt gemarkeerd met
een objectief connectief, wordt het verschil duidelijk: in Het duister dat ons scheidt
heeft Dorrestein bij het markeren van objectieve causale relaties voorkeur voor
subjectieve connectieven. In De asielzoeker is dat precies andersom: Grunberg
markeert dit type causale relaties bij voorkeur met een objectief connectief (Z=4,45;
p>0,00003).

5.2.2 Subjectieve causale relaties
Onze verwachting dat in De asielzoeker de objectieve connectieven omdat en
daarom ook relatief vaker (dan in Dorresteins roman) gebruikt zouden worden voor
de markering van subjectieve causale relaties is niet uitgekomen. Onderstaande
voorbeelden zijn representatief voor de gevonden patronen. (16) komt uit Duister;
(17) uit Asielzoeker.
(16) In Edinburgh stond er een huurauto voor ons klaar. [Het zou een lange rit
worden]gevolg, want [we moesten helemaal naar het noorden om daar een
veerboot te nemen]oorzaak. (Het duister dat ons scheidt)
(17) Als Beck zijn bed weer ontruimt om plaats te maken voor een verworpene en
onder de kapstok gaat liggen, moet hij tot zijn eigen verbazing nog altijd een
instinct overwinnen. Een neiging om te blijven liggen waar hij al jaren ligt, om
te roepen: ‘Dit is mijn bed en ik verroer me niet, jullie gaan maar naar een
hotel.’ [Een vreemde neiging,]gevolg want [ook onder de kapstok lig je
prima]oorzaak. (De asielzoeker)

Beide fragmenten bevatten een subjectieve causale relatie. In beide gevallen wordt
een subjectieve claim - de voorspelling dat er een lange rit in het verschiet ligt in
(16) en de negatieve evaluatie van de ‘gedragsneigingen’ die worden beschreven
in de direct voorafgaande deelzinnen in (17) - gepresenteerd, die vervolgens wordt
onderbouwd met een argument. In beide gevallen moet de claim worden
toegeschreven aan de hoofdpersoon.
We stellen vast dat beide causale relaties op prototypische wijze zijn gemarkeerd
met het subjectieve connectief want. Het effect van deze keuze is in beide fragmenten
dat we de hoofdpersonen actief zien participeren in het redeneerproces dat
plaatsvond in de verhaalwerkelijkheid, ook al is het ‘feitelijk’ geobserveerd en
weergegeven door de vertelinstantie. Deze presentatie is in overeenstemming met
de identiteit en de rol van de hoofdpersonages van Het duister dat ons scheidt, die
zich bezig houden met een mysterie uit het verleden en hun eigen rol daarin. Maar
ze is op het eerste gezicht niet in overeenstemming met het beeld van Beck als
iemand die zichzelf aan de zijlijn van het leven heeft gepositioneerd. We hadden
verwacht dat subjectieve relaties in De asielzoeker vaker dan in Het duister dat ons
scheidt gemarkeerd zouden zijn met een objectief connectief, dat goed zou passen
bij het afstandelijke en observerende karakter van Beck. Figuur 3 laat zien dat in
beide romans in de overgrote meerderheid van de gevallen worden gemarkeerd
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met een subjectief connectief; markering met objectieve connectieven komt bijna
niet voor. Er bestaat op dit punt dan ook geen verschil tussen de onderzochte romans
22
(Z=0,55; p=0,29).
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Figuur 3. Subjectieve causale relaties met hoofdpersoon als aangrijpingspunt en focalisator.

5.3 Interpretatie van de resultaten
Onze verwachting was dat Becks aandeel in causale processen in De asielzoeker
vaker dan in Het duister dat ons scheidt zou worden voorgesteld als observerend
en niet-participerend door ze te markeren met objectieve connectieven. De hypothese
werd bevestigd voor de objectieve causale relaties. Dit patroon is stilistisch
opmerkelijk omdat het deel uitmaakt van tekst waarin Beck wordt opgevoerd als
focalisator, en waarin we bovendien regelmatig expliciete tekenen van mentale
participatie aantroffen, in de vorm van verwijzingen naar Becks innerlijke beleving
van de causale processen. De keuze voor de observerende connectieven krijgt
hierdoor extra stilistisch gewicht.
Het verwachte verschil deed zich echter niet voor bij de subjectieve causale
relaties. Wat betekent dit voor de algemene hypothese van ons onderzoek, onze
stelling dat Becks passieve levenshouding mede tot uitdrukking komt in de stijl van
De asielzoeker? Moeten we nu concluderen dat deze hypothese wel wordt
ondersteund voor connectiefgebruik in het ene type causale relatie, maar niet in het
andere? Dat zou onbevredigend zijn.
Een aanvullende analyse van de aard van Becks observerende levenshouding
biedt mogelijk uitkomst. De causale effecten van objectieve causale relaties bestaan
per definitie uit handelingen in de verhaalwerkelijkheid, of uit emotionele of cognitieve
toestanden die de hoofdpersoon in de verhaalwerkelijkheid ondergaat. Het is
misschien niet heel verwonderlijk dat we juist bij dit type relatie grote verschillen
zien tussen De asielzoeker en Het duister dat ons scheidt op het gebied van
connectief-keuzes. Handelingen uitvoeren, emoties ondergaan, verlangens ervaren
en inzichten verwerven zijn immers de ultieme vormen van participatie in de
werkelijkheid (zie ook paragraaf 3.2). Dit zijn bij uitstek de causale processen waarin
we verwachten dat Beck een observerende houding aanneemt. Het gegeven dat
dit type causale relaties in De asielzoeker vaker werd gemarkeerd met de objectieve,
observerende connectieven dan in Het duister dat ons scheidt interpreteerden we
dan ook als een bevestiging van onze verwachtingen.
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Hoewel we in 5.1 stelden dat subjectieve relaties inherent participatief zijn, is het
de vraag of het bij dit type causale relatie ook bij uitstek gaat om processen die Beck
op afstand wenst te houden. Participeren in een redenering is niet hetzelfde als
participeren in de werkelijkheid - integendeel wellicht: in het geval van Beck zou
misschien zelfs gesteld kunnen worden dat hij met zijn hermetische redeneringen
probeert de grillige werkelijkheid op afstand te houden (Zie ook Fagel 2010; Buelens
2010). Hij probeert met de onpersoonlijke regels van de logica zijn menselijke
instincten in toom te houden. ‘Want ook onder de kapstok lig je prima’ is de logische
(maar feitelijk onmenselijke) verklaring waarmee hij zijn emoties (‘neiging’)
onderdrukt. Zo bezien is het gegeven dat subjectieve relaties met Beck in De
asielzoeker relatief vaak met subjectieve connectieven worden gemarkeerd, en het
uitblijven van een verschil met Het duister dat ons scheidt minder verwonderlijk dan
het op het eerste gezicht lijkt. Ook dit resultaat kan dan als stilistisch patroon op
verklarende wijze in verband worden gebracht met het wereldbeeld van hoofdpersoon
Beck.

6 Discussie
Het doel van dit artikel was te laten zien welke bijdrage kwantitatief onderzoek kan
leveren aan stijlanalyse. We onderzochten of we het in eerder kwalitatief
stijlonderzoek (Fagel 2010) vastgestelde verband tussen het motief van de
buitenstaander, de niet-participerende, observerende mens, en grammaticale
patronen op het gebied van werkwoordstijd en aspectuele structuur konden herhalen
in een kwantitatieve analyse van werkwoord- en connectiefgebruik. We vergeleken
de spreiding van typen werkwoorden en connectieven in De asielzoeker met die in
de romans Het duister dat ons scheidt van Renate Dorrestein (2003) en Paravion
van Hafid Bouazza. Onze verwachting was dat er verschillen aangetroffen zouden
worden tussen de romans en dat deze verschillen in verband gebracht zouden
kunnen worden met de interpretatieve verschillen. Deze verwachting kwam uit.
Wat heeft nu het tellen van werkwoord- en connectiefcategorieën, als casus voor
een kwantitatieve stilistische onderzoeksmethode, ons opgeleverd met het oog op
ons doel inzicht te verkrijgen in de verhouding tussen kwalitatieve en kwantitatieve
methoden van stijlanalyse? Hoe kunnen we de bijdrage van elk van de methoden
specificeren en begrijpen? En hoe kunnen de methoden elkaar aanvullen in het
stijlonderzoek, en zo de methodologische basis ervan verstevigen?

6.1 Convergerende resultaten
Een eerste constatering is dat de huidige resultaten convergeren met die
gerapporteerd in Fagel (2010). Ook in de getalsmatige gegevens uit de kwantitatieve
analyse van werkwoorden en connectieven zien we een relatie met de motieven
van observatie en participatie die een belangrijke rol spelen als interpretatief effect
in de onderzochte teksten. Op grond van deze gegevens kunnen we concluderen
dat de kwalitatieve en de kwantitatieve analysemethode voor een deel hetzelfde
meten; beide stellen ons in staat om de relatie tussen stijlkenmerken en
interpretatieve teksteffecten - het centrale doel van stijlanalyse - aan het licht te
brengen. Maar ze leveren elk verschillende informatie.
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6.2 De bijdragen van kwantitatieve en kwalitatieve methoden aan
stijlanalyse
In paragraaf 2 stelden we dat uitspraken over de stijl van een tekst altijd betrekking
hebben op tekstkenmerken die a) consistent voorkomen in de betreffende tekst en
die b) in die tekst vaker voorkomen dan in andere teksten. In kwalitatieve analyse
blijven uitspraken hierover per definitie intuïtief, gebaseerd op de subjectieve
inschatting van de analyticus. Een dergelijke introspectieve basis levert niet altijd
betrouwbare informatie over consistentie van tekstkenmerken en over de vraag of
bepaalde tekstkenmerken uniek zijn voor de betreffende tekst. Deze informatie kan
wél worden verkregen met een kwantitatieve analyse. Door in een representatieve
steekproef een grotere hoeveelheid voorkomens in kaart te brengen (dus: werkwoord
+ conceptuele categorieën ‘handeling’, ‘staat’ of ‘cognitieve toestand/proces’, en
connectief + conceptuele categorieën ‘objectieve causaliteit’ of ‘subjectieve
causaliteit’) draagt het tellen van woorden bij aan een objectieve basis van de
stijlanalyse. Door vervolgens de gevonden spreiding van werkwoord- en
connectieftypen in De asielzoeker te vergelijken met de andere teksten, en vooral
ook door de vergelijking te onderbouwen met een statistische analyse wordt de
objectieve basis verstevigd. We krijgen informatie over de werkelijkheidsstatus van
het verschil: de patronen die we vinden in De asielzoeker zijn consistent aanwezig
in de tekst (hoewel er zich verschillen voordoen tussen tekstdelen), en in een andere
tekst komen ze veel minder vaak voor.
Maar ondanks deze methodologische voordelen heeft kwantitatief stijlonderzoek
ook zijn beperkingen. Een cruciaal probleem is dat ‘het simpelweg tellen van
woorden’ geen recht doet aan de complexiteit van stijleffecten zoals ze zich voordoen
in echte teksten. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in het feit dat resultaat van een
kwantitatieve analyse meestal een kwestie van gradatie is. Zo hadden de resultaten
van onze kwantitatieve analyses de vorm ‘actiewerkwoorden en subjectieve
connectieven komen minder vaak voor in De asielzoeker dan in Het duister dat ons
scheidt’. Maar ook in De asielzoeker komen actiewerkwoorden en subjectieve
connectieven voor. Betekent dit dat in de gevallen die niet overeenkomen met de
vooraf opgestelde hypothese geen sprake is van het onderzochte stijleffect?
Toegepast op ons onderzoek: is de aanwezigheid van actiewerkwoorden en
subjectieve connectieven in De asielzoeker een teken van een normaal actieverloop
en van subjectieve causaliteit?
Deze vraag kan worden beantwoord door een nieuwe analytische cyclus in gang
te zetten. In ons geval ligt het het meest voor de hand om te beginnen met in een
kwalitatieve analyse meerdere kenmerken van de individuele contexten waarin de
werkwoorden en connectieven voorkomen onder de loep te nemen. Een mogelijke
verklaring voor het niet-afwijkende gebruik van subjectieve connectieven om
subjectieve causale relaties te markeren is aan het einde van paragraaf 5 reeds
aangestipt. Als tweede voorbeeld bespreken we hier het werkwoordgebruik in De
asielzoeker. In paragraaf 4 stelden we vast dat de verhouding toestand/actie en de
verhouding cognitie/actie in De asielzoeker significant afweek van de twee
vergelijkingsteksten. Toch bleef de kolom ‘actiewerkwoorden’ in absolute zin de
grootste. Onze kwantitatieve analyse van de werkwoorden heeft ons wel op het
spoor gezet van dit resultaat, maar kan niet verklaren waarom dit zo is. We kunnen
uit de getallen niet afleiden of er misschien ook met de gebruikte actiewerkwoorden
iets bijzonders aan de hand is, iets dat eveneens bijdraagt aan het statische en
objectieve effect van Grunbergs stijl. Dat wordt pas duidelijk als we de gebruikte
werkwoorden in hun zinscontext bestuderen.
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De zinscontext kan op verschillende manieren de mate van actie die een werkwoord
uitdrukt, beïnvloeden. Relevante factoren hierbij zijn bijvoorbeeld: 1) het subject dat
bij het werkwoord hoort, 2) de positie van het werkwoord in de zin (hoofdzin of bijzin)
en 3) het gebruik van algemene of specifieke werkwoorden. Deze drie factoren
lichten we hieronder toe.
Zo is ten eerste in de kwantitatieve analyse geen rekening gehouden met het
subject dat bij een werkwoord hoort. Verspreiden is bijvoorbeeld geclassificeerd als
actiewerkwoord; de context waarin dit woord voorkomt, is zin ‘De ventilator verspreidt
warme lucht.’ (22) Het betreft hier geen actie die door hoofdpersoon Beck wordt
uitgevoerd, maar een gebeurtenis met een niet-levend subject. Een analyse van de
verhouding tussen acties (uitgevoerd door een levend subject) en gebeurtenissen
23
in De asielzoeker levert interessante aanvullende resultaten op (zie tabel 1).
Tabel 1. Actie vs. gebeurtenis in De asielzoeker.

Actie [+animate]

De asielzoeker (heden)
59

De asielzoeker (verleden)
138

Gebeurtenis [-animate]

25

18

De eerdere resultaten (zie figuur 1) lieten al zien dat er in het verleden meer actie
plaatsvond dan in het heden. Deze nadere analyse maakt bovendien duidelijk dat
van het al geringe aantal actiewerkwoorden in de tegenwoordige tijd een groot deel
als gebeurtenis moet worden bestempeld en geen ‘echte’ actie is. Dit strookt met
de ontwikkeling die Beck doormaakt, hij doet steeds minder en trekt zich terug uit
de maatschappij.
Ten tweede is het van belang na te gaan welke plaats in de zin (hoofdzin, bijzin,
ingebedde bijzin) het werkwoord inneemt. Neem voorbeeldzin 18) uit De asielzoeker:
(18) Beck weet dat de dood bij voorkeur toeslaat waar je hem niet
verwacht. (7)
In onze eerste kwantitatieve, contextloze analyse zijn de drie werkwoorden in deze
zin geclassificeerd als twee werkwoorden van cognitie (weet, verwacht) en één
actiewerkwoord (toeslaat). Wanneer we de context erbij betrekken, kunnen we twee
dingen vaststellen Ten eerste zien we dat twee van de drie werkwoorden niet Beck
als subject hebben maar de dood en je. Ten tweede zien we dat het actiewerkwoord
toeslaat zich in een bijzinsconstructie bevindt met ‘Beck weet’ als matrixzin. Zin (22)
is een voorbeeld van een complementatieconstructie, een zin waarin de informatie
in de bijzin in het perspectief van de hoofdzin wordt geplaatst (Verhagen 2005,
hoofdstuk 3). Voor het narratieve verloop betekent dat dat het werkwoord in de
matrixzin deel uitmaakt van de gebeurtenissen in het verhaalheden terwijl het
werkwoord in de complementzin een andere status krijgt. Met deze zin als geheel
wordt daardoor geen actie uitgedrukt; er wordt een uitspraak gedaan over de kennis
van Beck: ‘Beck weet dat’ Hoewel de zin dus een actiewerkwoord bevat, is de actie
ondergeschikt aan de bewering die door middel van een cognitief werkwoord over
24
Becks kennis wordt gedaan.
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Ten derde dient nog vermeld te worden dat een kwalitatieve analyse ook meer
inzicht kan geven in de opvallende resultaten die figuur 1 ons toonde en waarin
onze hypothese niet bevestigd werd. Twee opvallende zaken die een kwantitatieve
analyse niet kon verklaren, zijn namelijk:
a. Het hoge aantal (in absolute zin) actiewerkwoorden in de verledenpassage in
De asielzoeker. Betekent dit ook dat de actiewerkwoorden in het verleden
vergelijkbaar zijn met de actiewerkwoorden in Dorresteins roman? Om die
vraag te beantwoorden, is een semantische analyse van de gebruikte
werkwoorden nodig. Men kan daarbij denken aan een onderzoek naar gebruik
van algemene vs. specifieke werkwoorden. Zo'n analyse viel buiten het bestek
van dit onderzoek, maar een eerste indruk van de twee teksten is dat de acties
in de verledenpassages van De asielzoeker - zoals wandelen, de krant kopen
en de kleine acties die Beck in zijn appartement in Eilat uitvoert - veel algemener
en ‘rustiger’ van aard zijn dan de grote variëteit aan specifieke acties die we
aantreffen bij Dorrestein (aanslenteren, tegenkomen, opwachten, verschuilen,
kruipen, gehurkt zitten etcetera).
b. Het relatief hoge aantal toestandsaanduidende werkwoorden in Paravion van
Bouazza. De verhouding toestand-actie verschilde niet significant met De
asielzoeker. Betekent dit dat Paravion eveneens een vrij statische roman is?
Of is er iets anders aan de hand? Dat laatste lijkt waarschijnlijker. Een
kwalitatieve analyse van het type gebruikte werkwoorden (algemeen vs.
specifiek) en de gebruikte zinsconstructies en subjecten, is nodig om deze
opvallende resultaten verder te interpreteren.

Bovenstaande voorbeelden maken duidelijk dat het simpelweg tellen van een
taalmiddel, of zelfs van een aantal taalmiddelen, geen volledig beeld oplevert van
de stijlfenomenen in een tekst. Concrete stijleffecten zijn complex; ze komen over
het algemeen tot stand door een combinatie van taalmiddelen, en vaak ook door
interactie tussen deze taalmiddelen, in een in principe oneindige hoeveelheid
25
mogelijkheden. Het tellen van méér verschijnselen levert ongetwijfeld een schat
aan extra informatie, maar zal principieel nooit leiden tot een volledige stilistische
analyse. Daarbij komt nog dat de totale interpretatie van een tekst maar voor een
deel op expliciete taalmiddelen berust. Een ander deel wordt door de lezer zelf
ingevuld op basis van de voorafgaande tekst (zoals in het voorbeeld hierboven),
26
maar ook door diens kennis van de context.

6.3 Conclusie: kwalitatieve en kwantitatieve analyse als convergerende
methoden van stijlonderzoek
In dit artikel hebben we laten zien dat kwantitatieve onderzoeksmethoden stijlanalyse
kunnen verrijken met stevige methodologische basis, die het mogelijk maakt om
betrouwbare uitspraken te doen over de kenmerkendheid van stijlelementen van
een specifieke tekst. Maar onze kwantitatieve analyse had daarnaast een tweede
belangrijke functie. Enkele van onze verwachtingen kwamen niet uit: er waren meer
actiewerkwoorden dan verwacht, Bouazza's tekst bleek ook relatief veel toestands-
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werkwoorden te bevatten en de subjectieve connectieven gedroegen zich bij
Grunberg tegen de verwachting in hetzelfde als in het vergelijkingscorpus. Toch is
ook dit te zien als een winstpunt van de kwantitatieve analyse. Zonder onze analyse
waren we niet op dit resultaat gestuit. En doordat onze kwantitatieve hypothese
(deels) niet uitkwam, zijn we met behulp van een kwalitatieve analyse op zoek
gegaan naar een mogelijke inhoudelijke verklaring voor de vragen die onze analyse
opriep. Naast een verklarende functie kan kwantitatieve analyse in stilistisch
onderzoek dus ook een heuristische functie hebben. Mits de analyse nauwkeurig
is geadministreerd (en dat zou vanuit wetenschappelijk-ethisch oogpunt een
vanzelfsprekendheid moeten zijn), maken de analysegegevens duidelijk op welke
punten de hypothese tekortschiet en hoe groot het tekort is. Op grond van deze
gegevens kan vervolgens een nieuwe hypothese worden opgesteld, die in een
27
nieuwe analyse kan worden getoetst.
Laat dit een geruststelling zijn voor letterkundigen die nog wantrouwend zijn ten
aanzien van het tellen van verschijnselen: om de stijl van een tekst te doorgronden
- om een wetenschappelijk verantwoord beeld te krijgen van de literaire tekst als
kunstwerk - blijft kwalitatieve analyse en interpretatie door de analyticus
onvermijdelijk. Wij pleiten daarom voor een combinatie van methoden: kwalitatief
en kwantitatief, als convergerende methoden van stijlanalyse. Hierin staan we zeker
niet alleen. Diverse gezaghebbende pleitbezorgers van kwantitatieve
onderzoeksmethoden in de stilistiek en in de taalkunde wijzen op de noodzaak van
28
deze combinatie. We hopen dat we met dit artikel kunnen bijdragen aan het
wegnemen van de scepsis die in de Nederlandse literatuurwetenschap nog altijd
heerst ten aanzien van kwantitatieve onderzoeksmethoden.
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Appendix I: Observatie en participatie in werkwoordgebruik
In Appendices I en II beschrijven we beknopt de statistische analyses die we hebben
uitgevoerd om onze hypothese - ‘Het werkwoord- en connectiefgebruik in De
asielzoeker wijkt af van de twee vergelijkingsromans.’ - te toetsen. In de tabellen
presenteren we de hoeveelheid gevallen die we per verschijnsel hebben
geanalyseerd. In de tekst hebben we aangegeven hoe deze steekproeven tot stand
zijn gekomen. Hoe groot de steekproef moet zijn (hoeveelheid woorden tekst, hoeveel
gevallen van het te analyseren verschijnsel) hangt onder meer af van de
onderzoeksvraag (wil je iets zeggen over een specifieke roman, over het oeuvre
van een schrijver, of over een stijlperiode?) van het te bestuderen verschijnsel (komt
het veel voor in de tekst, of is het relatief zeldzaam?) en van de te gebruiken
statistische analyse (de contrastanalyse die we gebruikten voor de
connectievenanalyse stelt geen specifieke eisen aan hoeveelheden gevallen, maar
de chikwadraattoets wel). Een goede inleiding voor methodologie en statistische
analyse in het tekstonderzoek geeft Van Wijk (2000).
De verschillen tussen de werkwoordpatronen in de teksten zijn geanalyseerd met
de chikwadraattoets. Deze statistische toets berekent hoe groot de kans is dat
spreiding van aantallen werkwoorden over de drie categorieën die we
onderscheidden het gevolg is van een verschil tussen de teksten, of omgekeerd,
een kwestie van toeval zijn (zie bijvoorbeeld Van Wijk 2000). Volgens de geldende
conventie stellen we dat er sprake is van een betekenisvol verschil als de kans dat
de gevonden aantallen in de cellen aan het toeval zijn toe te schrijven kleiner is dan
5% (p>0,05).
Analysewaarden die een betekenisvol verschil aanduiden zijn vet gedrukt.

Tabel 2. Werkwoorden per categorie in De asielzoeker, Het duister dat
ons scheidt en Paravion.

Cognitie

De asielzoeker De asielzoeker Het duister dat Paravion
(heden)
(verleden)
ons scheidt
49
60
25
13

Actie

83

157

98

109

Toestand

60

66

41

65

Totaal

192

283

164

187

Tabel 3 a, b, c: De verhouding actie/cognitie in De asielzoeker (heden),
vergeleken met de andere teksten.
Tabel 3a.
Actie

Asielzoeker heden
83 (62,9%)

Asielzoeker verleden
157 (72,4%)

Cognitie

49 (37,1%)

60 (27,6%)

Totaal

132

217

2

χ =3,43 (1); p=0,032
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Tabel 3b.
Actie

Asielzoeker heden
83 (62,9%)

Paravion
109 (89,3%)

Cognitie

49 (37,1%)

13 (10,7%)

Totaal

132

122

Actie 83

Asielzoeker heden
(62,9%)

Duister
98 (79,7%)

Cognitie

49 (37,1%)

25 (20,3%)

Totaal

132

123

2

χ =24,07 (1); p=0,0001
Tabel 3c.

2

χ =8,720 (1); p=0,0016

Tabel 4 a, b, c: De verhouding actie/toestand in De asielzoeker (heden),
vergeleken met de andere teksten
Tabel 4a.
Actie

Asielzoeker heden
83 (58%)

Asielzoeker verleden
157 (70,4%)

Toestand

60 (42%)

66 (29,6%)

Totaal

143

223

Actie

Asielzoeker heden
83 (58%)

Paravion
109 (62,6%)

Toestand

60 (42%)

65 (37,4%)

Totaal

143

174

Actie

Asielzoeker heden
83 (58%)

Duister
98 (70,5%)

Toestand

60 (42%)

41 (29,5%)

Totaal

143

139

2

χ =5,90 (1); p=0,008

Tabel 4b.

2

χ =0,70 (1); p=0,20

Tabel 4c.
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χ =4,76 (1); p=0,01
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Appendix 2: Observatie en participatie in connectiefgebruik
Connectieven komen in teksten veel minder vaak voor dan werkwoorden. Daarom
zijn de geanalyseerde aantallen in de connectievenanalyse lager dan de aantallen
werkwoorden die we analyseerden. De chikwadraattoets die we bij de
werkwoordanalyse gebruikten om de gevonden resultaten te analyseren vereist een
minimaal aantal observaties per onderscheiden categorie. Niet alle categorieën
kwamen in de connectievenanalyse vaak genoeg voor. Daarom gebruikten we voor
deze analyse de statistische methode van contrastanalyse (Van den Bergh 1990),
die eveneens berekent hoe groot de kans is dat spreiding van aantallen werkwoorden
over de categorieën die we onderscheidden het gevolg is van een verschil tussen
de teksten.

Tabel 5. Objectieve causale relaties in Asielzoeker vs. Duister met
hoofdpersoon als aangrijpingspunt en focalisator (Z=4,45; p>0,00003).
Objectieve Omdat
connectieven

Asielzoeker
29
74%

Duister
9

23

2

Daarom
Subjectieve Want
connectieven

17

Dus
Totaal

26%

72%

21

1

7

70

39

28%

Tabel 6. Subjectieve causale relaties in Asielzoeker vs. Duister met
hoofdpersoon als aangrijpingspunt en focalisator (Z=0,55; p=0,29).
Objectieve Omdat
connectieven

Asielzoeker
1
6%

Duister
2

1

0

Daarom
Subjectieve Want
connectieven

19

Dus
Totaal

94%

9

13

9

34

20

10%

90%

Tabel 7. Objectieve causale relaties in De asielzoeker met hoofdpersoon
als aangrijpingspunt en focalisator; episode ‘heden’ vs. episode
‘verleden’ (Z=2,59; p=0,005).
Objectieve
connectieven
Subjectieve
connectieven

Heden
31

Verleden
21

Totaal
52

4

14

18
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Tabel 8. Subjectieve causale relaties in De asielzoeker met hoofdpersoon
als aangrijpingspunt en focalisator; episode ‘heden’ vs. episode
‘verleden’ (Z=0,183; p=0,43).
Objectieve
connectieven
Subjectieve
connectieven

Heden
0

Verleden
2

2

12

19

31

Eindnoten:
1 De auteurs Fagel en Stukker dragen de gedeelde eerste verantwoordelijkheid voor dit artikel.
2 Van Stipriaan spreekt over ‘geesteswetenschappen’, maar doelt specifiek op de (Nederlandse)
letterkunde. Ook Van Dalen-Oskam (2009, 122) wijst op de weerstand tegen kwantitatief
onderzoek in de neerlandistiek. In het buitenland lijkt de weerstand tegen de inzet van
kwantitatieve methoden minder groot, gezien de bloei van diverse kwantitatieve methoden in
disciplines als corpusstilistiek en collocatiestudies (cf. Wynne 2005, Toolan 2009, Semino &
Short 2004).
3 Het gaat ons in dit onderzoek niet om vast te stellen wat ‘de kenmerkende stijl’ van de schrijver
Arnon Grunberg zou zijn. Wij richten ons op de relatie tussen stijl en inhoud/thematiek van één
roman, in dit geval De asielzoeker. In deze roman heeft Grunberg zijn poëticale denkbeelden
over de niet-participerende observator in literaire zin uitgewerkt. Wanneer wij in het vervolg
kortheidshalve van ‘Grunbergs stijl’ spreken, doelen wij daarbij op zijn stijl in deze roman; we
gebruiken in dit artikel de uitdrukkingen ‘Grunbergs stijl’ en ‘de stijl van De asielzoeker’ als
synoniemen.
4 Zie voor een uitgebreide bespreking van de relatie tussen de passiefconstructie en
perspectiefeffecten in een literaire roman Cornelis (1998).
5 In de taalkunde heeft deze construal-functie van taal vooral veel aandacht gekregen binnen de
cognitieve linguïstiek. Zie voor een overzicht en kritische discussie Verhagen (2007).
6 Maar zie voor voorbeelden van stilistische analyses onder meer Cornelis (1998), Anbeek &
Verhagen (2001), Fagel (2010) en Fagel, Van Leeuwen & Boogaart (2011).
7 Zie bijvoorbeeld McEnery, Xiao & Tono (2006, hoofdstuk A1.5), Gibbs (2007), Wynne (2005).
8 Cf. Borgman 2010, 108: ‘In het oog springt hierbij [...] de poging illusieloos de waarheid in beeld
te brengen, de soms bijna wellustige wijze waarop wordt getoond dat er niet veel anders is dan
het naakte leven en de poging van mensen dit naakte leven naar hun hand te zetten.’
9 Grunberg zelf zei in een interview over de buitenstaanderpositie van Beck: ‘De positie van de
voyeur - gewoon toekijken zonder in te grijpen - is heel aangenaam. Ook naar je eigen leven
kijken als naar een soort onaangedane plek is in eerste instantie heel lekker. Je hebt het gevoel
overal een beetje boven te zweven, en die afstand geeft je een extra bewustzijn. Het nadeel is
alleen - en dat is het moment waarop de melancholie haar intrede doet - dat je nooit helemaal
in een actie bent, dat je altijd overal een beetje buiten staat, en dat je dus nooit écht met iemand
bent.’ (Vanegeren 2003). In het vervolg van het artikel blijkt dat Grunberg het half-leven van
Beck ook op zichzelf van toepassing acht. De thematiek van De asielzoeker speelt dus ook
buiten het boek een belangrijke rol, maar in dit artikel beperken wij ons tot de stilistische analyse
van observatie en non-participatie in deze roman.
10 Zie voor een uitgebreid resumé van inhoud, thema en motieven Fagel (2011).
11 Zie over subjectiviteit en objectiviteit in literaire teksten Fagel, Van Leeuwen, Boogaart (2011)
en Anbeek & Verhagen (2001).
12 Zie voor een uiteenzetting over de noodzaak van een vergelijkende methode hoofdstuk 2 in
Leech & Short (2007) en Anbeek & Verhagen (2001). Anbeek en Verhagen leggen uit waarom
het onmogelijk is een tekst te vergelijken met een algemene ‘norm’ (zo'n norm bestaat namelijk
niet). Ze laten aan de hand van de vergelijking van twee fragmenten van Voskuil en A.F.Th. van
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19
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22
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der Heijden zien dat de eigenheid van de stijl van een specifieke tekst het beste naar voren komt
wanneer je hem vergelijkt met een andere. Daarbij is de ambitie niet zozeer om generaliserende
uitspraken te doen die het werk zelf overstijgen, maar om door het contrast het unieke van elke
tekst beter zichtbaar te maken. De teksten die als vergelijkingmateriaal dienen, moeten dan
natuurlijk wel op beredeneerde wijze worden gekozen, bijvoorbeeld op grond van te verwachten
contrasten, zoals wij nu hebben gedaan. In het bestek van dit artikel is helaas geen ruimte om
in te gaan op de stilistische eigenaardigheden van Dorrestein en Bouazza, waardoor de
vergelijking enigszins scheef lijkt. In andere publicaties van het NWO-onderzoeksproject Stilistiek
van het Nederlands zal voor deze scheve verhouding worden gecompenseerd.
Zie over Dorrestein bijv. ‘Het duister dat ons scheidt is [...] een spannend boek. Compleet met
de suspense van een geheimzinnige moord en de onthulling aan het eind.’ (Janssen 2003). En:
‘Het combineren van literaire elementen met spanning is [...] Dorrestein op het lijf geschreven.’
(Schenke 2003) Over Bouazza worden uitspraken gedaan als ‘Bouazza leeft zich [...] uit in de
taal. Elke pagina is een kunstwerkje, hoewel sommige woorden wel erg opzichtig mooi staan te
wezen’. (Serdijn 2003). En: ‘barokke zinnen [die] voluptueus [zijn], sensueel en zelfs erotisch’
(Vissers 2003).
De analyse die we hier rapporteren maakt gebruik van resultaten uit de vergelijkende analyse
van werkwoordgebruik in de romans Het duister dat ons scheidt van Renate Dorrestein, De
asielzoeker van Arnon Grunberg en Paravion van Hafid Bouazza die Loes van Andel uitvoerde
in het kader van een onderzoeksstage in het NWO-project Stilistiek van het Nederlands (Van
Andel 2011).
Van elke roman zijn de eerste vijftig zinnen gekozen, en een fragment van vijftig zinnen uit het
midden van de roman. Deze keuze is willekeurig; we hebben geen reden om aan te nemen dat
het begin en het midden van romans een systematisch stilistisch verschil vertonen. We hanteren
een typografische definitie van het begrip ‘zin’: een zin is datgene wat zich bevindt tussen
hoofdletter en punt, vraagteken of uitroepteken.
In de andere romans speelt de ontwikkeling van participatie naar non-participatie geen rol;
daarom is in de andere romans geen onderscheid gemaakt tussen verschillende tijdsepisodes.
Halliday onderscheidt in totaal zes categorieën (Halliday 2004, 168-258), waarvan alleen deze
drie voor onze analyse van belang bleken te zijn."
Geanalyseerde aantallen werkwoorden per tekst verschillen licht omdat binnen de honderd per
tekst geanalyseerde zinnen (zie noot 15 voor een definitie van het begrip ‘zin’) het aantal hoofden bijzinnen, en dus ook: de hoeveelheid werkwoorden per zin, kan variëren.
Daarnaast maken want/omdat en dus/daarom onderscheid naar presentatievolgorde van oorzaak
en gevolg. Dit verschil zullen we in dit onderzoek verder negeren.
De romans verschillen weliswaar in hun vertelwijze, maar dat is voor dit onderzoek niet van
belang. Het gaat ons om de passages waarin de hoofdpersonen optreden als focalisatoren. Het
duister dat ons scheidt wordt verteld door een homodiëgetische verteller: een ik-verteller die zelf
dus ook personage is en deelneemt aan de gebeurtenissen. We zien de gebeurtenissen door
de ogen van die ik-figuur (als kind en als jongvolwassene die terugkijkt) en in het eerste deel
van de roman ook door de ogen van een ‘wij’-verteller: een groep kinderen die de gebeurtenissen
beleven en er vanuit een later moment weer op terugkijken. In De asielzoeker is sprake van een
heterodiëgetische verteller (een auctoriale vertelinstantie in de terminologie van Stanzel). Deze
verteller is echter niet de focalisator. De (vrijwel) enige focalisator in de roman is hoofdpersonage
Beck. In beide teksten wordt dus de visie van het hoofdpersonage/de hoofdpersonages gevolgd
en krijgen we door de stilistische wijze waarop die wordt weergegeven inzicht in de wijze waarop
de personages de gebeurtenissen om hen heen conceptualiseren. Met andere woorden, de
formuleringskeuzes geven uitdrukking aan de mind style van de personages (Leech & Short
2007, 151). Het verschil in vertelinstantie vormt daarom in onze ogen geen verklaring voor
eventuele verschillen tussen de teksten die we hier vergelijken; qua focalisatie zijn de romans
vergelijkbaar.
Net als bij de werkwoordanalyse vinden we in de connectievenanalyse bij de objectieve relaties
een verschil tussen de episodes ‘verhaalheden’ en de flashbacks in De asielzoeker. In de episode
‘verhaalheden’ (we analyseerden de eerste 35.000 woorden) worden objectieve relaties vaker
gemarkeerd met een objectief connectief dan in de flashbacks (we analyseerden ook hiervan
de eerste 35.000 woorden (Z=2,59; p=0,005). Desondanks verschillen de connectiefpatronen
in beide episodes binnen De asielzoeker van die in Het duister dat ons scheidt (respectievelijk
Z=4,66; p<0,00003 en Z=2,7; p=0,004) In de gerapporteerde analyse hebben we de heden- en
verledenepisode in De asielzoeker daarom samengenomen.
Er bestaat binnen De asielzoeker geen verschil tussen de episodes heden en verleden wat
betreft markeringspatronen van subjectieve causale relaties - zie Bijlage II.
De verhouding actie vs. gebeurtenis is ook onderzocht voor de andere romans uit het corpus,
maar omdat de focus van dit artikel ligt op de stijl van De asielzoeker, gaan we daar op deze
plaats niet nader op in. De gevonden verschillen zijn statistisch relevant: De asielzoeker (heden)
2

- De asielzoeker (verleden): χ =12,33 (1); p=0,0002.
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24 Een analyse van de complementconstructies in de vier tekstfragmenten leverde te kleine aantallen
op om statistische significantie aan te tonen. Toch waren de resultaten van onze samples van
vijftig zinnen interessant: complementatie komt namelijk het meest voor in De asielzoeker en
slechts sporadisch in de andere twee romans. In de passages van 50 zinnen kwamen de volgende
aantallen complementconstructies voor: De asielzoeker (heden): 11; De asielzoeker (verleden):
8; Het duister dat ons scheidt: 3; Paravion: 3.
25 Zie voor bespreking van dit verschijnsel in literaire teksten bijvoorbeeld Leech & Short (2007,
37).
26 Short, Culpeper & Semino (2000) laten zien hoe verschillende constructies van de context van
het verhaal een cruciale rol spelen in de interpretatie van de roman Bilgewater van Jane Gardam.
27 Deze werkwijze weerspiegelt het methodologische principe van de empirische cyclus (Swanborn
2010, 254-257). Observaties aan de tekst leiden tot een hypothese, die wordt getoetst aan een
representatieve steekproef uit de tekst; de verkregen onderzoeksgegevens zijn de basis voor
evaluatie van de hypothese, en naar aanleiding van de bevindingen kan eventueel een nieuwe
cyclus worden gestart.
28 Zie bijvoorbeeld McEnery & Wilson (2001), Semino & Short (2004), Wynne (2005).
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Eten! Lezen! Reizen!
Traditie, toerisme en lifestyle bij Bart van Loo en Geerten Meijsing

Ben De Bruyn (FWO/MDRN/KULeuven)
Abstract
This article analyzes the literary non-fiction of Bart van Loo, especially
his trilogy of books devoted to French literature and culture, De
Frankrijktrilogie(2011). Developing Jim Collins's penetrating account of
‘popular literary culture’ and of the ways in which literary classics are
nowadays converted into entertaining ‘good reads’, the article argues that
the literary tradition currently functions as a guide to the ‘good life’. Crucial
here, as a comparison with Geerten Meijsing's similar use of the Italian
cultural heritage demonstrates, is the opposition between tasteless
consumerism and an alternative, ‘literary’ form of lifestyle, which weds
elegant literature to tasteful forms of fashion, tourism and gastronomy.

Inleiding - wonen in poëzie
Het centrale onderwerp van dit artikel kan eenvoudig geïntroduceerd worden met
behulp van een gedicht van de Utrechtse dichter Ingmar Heytze:

Over wonen
Wonen is een wonderlijk werkwoord.
Wanneer woont men? Als men slaapt,
een sleutel omdraait, eet of baadt?
Wonen, dat is niet zozeer iets doen,
maar op een plek zijn waar men liefheeft,
goedemorgen zegt, zijn hoed neerlegt.
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Wonen doet men altijd ergens,
stad of land, op stand of in de bocht
van een rivier.
Of hier.

Hoe moet men deze tekst analyseren? Dat lijkt op het eerste gezicht niet zo moeilijk:
het gedicht behandelt een duidelijk thema, namelijk wonen, en dat wordt eerst
bevraagd (strofe één) en vervolgens gedefinieerd (strofe twee) in een serie
benaderende omschrijvingen. De centrale paradox die het gedicht aan de orde stelt,
is het feit dat wonen een werkwoord is, maar toch geen activiteit omschrijft. Wonen
is niet iets wat men actief en bewust doet op een specifiek moment, maar eerder
iets wat ons gedurende langere tijd overkomt (slapen, zijn) of wat we achteloos
beleven (sleutel omdraaien, goedemorgen zeggen, hoed neerleggen). Het is een
serie huiselijke activiteiten (slapen, baden, liefhebben) die specifiek gelokaliseerd
zijn (men doet het altijd ergens, net zoals het bestaan zelf, zou Heidegger zeggen).
Men kan uiteindelijk zelfs wonen in de taal en de poëzie, zo stelt de tekst (‘hier’ kan
niet alleen naar de geïmpliceerde woning van de spreker verwijzen, maar ook naar
het gedicht zelf). Zoals vele gedichten kan deze tekst dan ook gezien worden als
een zelf-referentiële, metapoëticale tekst.
Het statuut van het gedicht wordt echter aanzienlijk complexer als we de context
in rekening brengen waarin ik de tekst voor het eerst tegenkwam, zoals te zien op
onderstaande foto:

Afbeelding 1. Ingmar Heytze, ‘Over wonen’, etalage Living Stone Leuven
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Wat betekent het gedicht nu? Hoe functioneert het hier? Als een gedicht in de
openbare ruimte en onderdeel van een ad hoc literaire wandelroute? Als een vorm
van reclame die gebruikt maakt van het bestaan van zulke wandelroutes in
hedendaagse steden om een commerciële instelling een niet-commercieel,
cultuurhistorisch cachet te verlenen? En als het om reclame gaat, voor wat dan:
voor het immobiliënkantoor of impliciet ook voor de poëzie? En wat zijn de implicaties
van het feit dat we deze tekst aantreffen op het raam van een kwaliteitsmakelaar,
zoals het Certes label rechts op de foto ons informeert? Volgens mij moeten we dit
gebruik van het gedicht zien als een voorbeeld van de manier waarop literatuur
vandaag geassocieerd wordt met kwaliteitsvol leven en wonen en dus met onze
consumptiecultuur. Vandaag, zo lijkt het, willen we inderdaad ‘wonen in poëzie’,
maar dan niet in metapoëticale maar in letterlijke zin.
Dit voorbeeld lijkt misschien niet zo belangrijk: het is immers een particulier geval
dat berust op ontraceerbare bedoelingen en mikt op een erg specifiek publiek. Maar
toch is die associatie tussen poëzie en lifestyle niet toevallig. Want de auteur van
het gedicht haalt zelf expliciet de banden aan met de hedendaagse
consumptiecultuur. Zo publiceerde hij De kok en de dichter (2008), een soort
coffee-table book waarin gedichten van Heytze zij aan zij staan met recepten van
Jeroen van Nijnatten, een traiteur die - dixit de bio achteraan het boek - ‘luxe [...]
feesten’ en ‘exclusieve diners’ (Heytze 2008: 93) verzorgt. Hier wordt kwalitatief
leesplezier dan ook expliciet gekoppeld aan luxueus, culinair genot. Hoe moeten
we die expliciete associatie van artistieke productie enerzijds en consumptiecultuur
anderzijds begrijpen? Daar kunnen we volgens mij een beter zicht op krijgen door
het werk van de Amerikaanse film- en literatuurwetenschapper Jim Collins en de
schrijvers Bart van Loo en, korter, Geerten Meijsing onder de loep te nemen.

Literatuur en smaak voor iedereen
In zijn boek Bring on the Books for Everybody. How Literary Culture Became Popular
Culture (2010) laat Jim Collins zien hoe de contemporaine literatuur interageert met
nieuwe media enerzijds en allerlei lifestylefenomenen anderzijds. Het
laatpostmoderne literaire klimaat in de Verenigde Staten, zo beweert hij, wordt
gekenmerkt door een nieuwe elektronische infrastructuur en een nieuwe,
bijbehorende manier van omgaan met boeken. Na het postmodernisme van auteurs
als Pynchon en DeLillo,
the most profound change in literary America wasn't the next generation
of cutting-edge novelists; it was the complete redefinition of what literary
reading means within the heart of electronic culture. The really significant
next new thing wasn't a matter of radical innovations in literary craft but
massive infrastructural changes in literary culture that introduced a new
set of players, locations, rituals, and use values for reading literary fiction.
(Collins 2010: 3)
Die nieuwe spelers zijn mensen als Oprah Winfrey, de wereldberoemde televisiester
wier programma ook een boekenluik bevatte, Harvey Weinstein, mede-oprichter
van Miramax en drijvende kracht achter de hausse aan literaire ‘kwaliteitsfilms’ van
de
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afgelopen decennia (recent nog Cosmopolis en binnenkort The Great Gatsby), en
Jeff Bezos, de schatrijke eigenaar van on-line boekenwinkel Amazon. De plaatsen
waar de literatuur (en dan vooral de kwalitatieve, ‘hogere’ literatuur) zich bevindt
zijn eveneens veranderd: ze verschuilt zich niet langer in bibliotheken en
universiteiten, maar laat zich evengoed bewonderen in hybrid stores, cinemazalen
en on-line discussiefora en zelfs op het strand. Meer dan ooit, zo lijkt het, zijn boeken
met expliciet literaire pretenties toegankelijk geworden voor iedereen op elk moment
en elke plaats. Ook literaire klassiekers zoals Anna Karenina worden ingeschakeld
in die ‘populaire literaire cultuur’ doordat ze geherdefinieerd en verkocht worden als
entertainende ‘good reads’ (19). Zulke klassiekers werden voordien soms ook voor
het plezier gelezen, uiteraard, maar het is volgens Collins eigen aan de hedendaagse
situatie dat die dimensie sterker dan ooit beklemtoond wordt.
Die nieuwe infrastructuur impliceert ook een nieuwe poëtica. Als boeken verkocht
kunnen worden aan iedereen op elk moment, dan moeten die boeken geschreven
zijn op een manier die appelleert aan iedereen. Collins beweert dan ook dat we
vandaag kunnen spreken van twee dominante romanpoëtica's, die even agressief
verkocht worden als genrefictie, namelijk de post-literaire zedenroman of post lit
(een categorie die verwant is met chick lit) en de ‘vroom-literaire’ esthetische roman
of lit lit. Het gaat daarbij om twee literaire programma's die tegenover elkaar staan
maar elk op hun eigen manier reageren op het feit dat de literatuur zich vandaag
middenin een digitale, schijnbaar anti-literaire wereld bevindt. Ruwweg omvat post
lit die teksten - zoals Nick Hornby's A Long Way Down (2005) - die kwaliteitsvolle
fictie willen brengen zonder expliciet literaire pretentie en die de ervaring van
populaire cultuur even waardevol achten als lezen. Lit lit, daarentegen, is de
erfgenaam van de hoge literatuur en verheerlijkt - in boeken zoals Ian McEwan's
Saturday (2005) - op nostalgische wijze het literaire lezen als een unieke,
transcendente ervaring die door de populaire cultuur bedreigd wordt. In tegenstelling
tot wat men ons wil doen geloven, zo stelt Collins, zijn lit lit boeken even
formulegebonden als chick lit, want ook zij vertonen opvallend uniforme locaties,
objecten en personages (250). We bevinden ons hier immers systematisch in
bibliotheken, klaslokalen en kunstgallerijen, in het gezelschap van professoren en
schrijvers, boeken en manuscripten, en ontmoeten op die manier opvallend vaak
gepassioneerde lezers, van wie de levens onlosmakelijk verbonden zijn met wat ze
lezen - Collins spreekt in dat verband van ‘lived intertextuality’ (223). Ondanks het
verschil in waardering ten opzichte van het literaire lezen, zijn er ook overeenkomsten
tussen post lit en lit lit: in beide gevallen wordt er opvallend veel aandacht besteed
aan zowel persoonlijke zelfverbetering als smaakvolle consumptie. Uiteindelijk, zo
suggereert Collins, functioneert het lezen van beide soorten teksten ‘as a
sophisticated form of self-help therapy and an even more sophisticated means of
demonstrating personal taste’ (260). Lezen maakt ons tot wie we echt zijn en
verschaft ons betrouwbare informatie over de vele smaakkeuzes die ons belagen.
Wanneer Collins literaire films zoals A Room With A View bespreekt, concludeert
hij dan ook dat ons kijkplezier hier deels berust op de appreciatie van een breed
palet aan stijlvolle genoegens, zoals de elegante kledij van de personages, het
Toscaanse landschap, de begeleidende klassieke muziek en de belofte van een
verfijnde keuken (zie 133ev). Binnen de laatpostmoderne cultuur fungeert literatuur
dus als een verfijnde lifestylepraktijk.
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Naast de literaire productie heeft die elektronische infrastructuur ook de literaire
receptie en evaluatie beïnvloed. We kunnen Collins' visie op de oude en nieuwe
situatie als volgt samenvatten, ook al beklemtoont hij dat de nieuwe leesideologie
eigenlijk een aantal oudere ideeën recupereert, zoals ‘reading as self-transformation’
(10). Vóór de komst van de ‘populaire literaire cultuur’ werd het lezen van ‘hoge’
literatuur vaak voorgesteld als een individuele en intellectuele bezigheid die niet
voor iedereen weggelegd was. Kwalitatieve literatuur werd toevertrouwd aan een
kleine elite die met behulp van haar academische training in staat was om de
stilistische experimenten en ironische dubbele bodems uit te leggen aan het bredere
en niet-begrijpende lezerspubliek. Of die stereotiepe voorstelling beantwoordde aan
de realiteit is een interessante vraag, maar het is hoe dan ook een feit, zo beweert
Collins, dat het lezen van kwaliteitsliteratuur vandaag de dag anders beleefd en
1
voorgesteld wordt. In plaats van een strikt tekstueel fenomeen is literatuur een
visuele aangelegenheid geworden, via begeleidende websites, verfilmingen en
TV-interviews. Lezen is ook niet langer een individuele aangelegenheid, maar meer
dan ooit een sociale activiteit die liefst zo hoor- en zichtbaar mogelijk is, door erover
te praten in fysieke of elektronische boekenclubs, door onze lectuur te afficheren
op sociale netwerksites of door te lezen over en te kijken naar andere lezers in de
fictionele werelden van contemporaine films (Midnight in Paris), TV-series (Mad
Men) en romans (Super Sad True Love Story). In plaats van een afstandelijke,
cerebrale interpretatie streven niet-professionele lezers vandaag ook naar een
gepersonaliseerde lectuur, die aantoont waarom dit boek van belang is voor hun
eigen leven. Lezen draait dan ook niet meer om het verwerven van culturele kennis,
maar om het ervaren van een plezier dat expliciet als lichamelijk en transcendent
2
omschreven wordt. Daarbij worden de religieuze en erotische metaforen niet
geschuwd: lezen wordt voorgesteld als een soort spirituele meditatie en/of een soort
verfijnd voorspel. In tegenstelling tot het traditionele idee dat men een beperkt aantal
klassiekers traag moet lezen krijgt men ten slotte de indruk dat lezen vooral snel en
breed moet gaan. Het hoeft niet te verbazen dat die situatie leidt tot een nieuwe
manier van spreken over literatuur, een grassroots ‘literatuurkritiek’ die bedreven
wordt door gepassioneerde amateurs en die, ondanks haar gebrek aan professionele
status, opvallend zeker is van haar stuk. Binnen die wereld spelen mensen als
Oprah een belangrijke rol, ontwapenende figuren die andere amateurs met behulp
van de massamedia en schijnbaar zonder commerciële belangen binnenleiden in
de wereld van de literatuur, de wereld die volgens hen al die tijd verborgen is
gehouden door een verouderde kaste van onverstaanbare en uiteindelijk overbodige
literatuurdocenten.
Hoewel deze redenering gebaseerd is op een corpus van Engelstalige romans
en een aantal typisch Amerikaanse fenomenen zoals Oprah, heb ik samen met
Pieter Verstraeten elders aangetoond dat Collins' argument ook een verhelderend
3
licht werpt op de actuele Nederlandstalige roman. In wat volgt zal ik deze toepassing
van Collins uitwerken door de rol van non-fictie en niet-academische literatuurkritiek
in deze ‘populaire literaire cultuur’ te belichten en daarnaast aan te tonen hoe zelfs
proza dat kritisch staat tegenover bepaalde lifestylepraktijken toch participeert in
het creëren van een alternatieve, literaire lifestyle. Ik focus daarbij vooral op het
werk van de Vlaamse essayist en conferencier Bart van Loo, die al jaren een
pleitbezorger is voor de Franse literatuur en cultuur. Het belangrijkste voorbeeld
daarvan is Eten! Lezen! Vrijen! of De Frankrijktrilogie (2011), een bundeling van
meer dan duizend
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pagina's waarin hij zijn voorgaande boeken over literaire reizen (Parijs retour, 2006),
literaire gastronomie (Als kok in Frankrijk, 2008) en literaire erotiek (O vermiljoenen
spleet!, 2010) gebundeld heeft tot een compendium van de Franse traditie. Dat
compendium is zowel een populaire literatuurgeschiedenis (met duidelijke focus op
de negentiende eeuw), een persoonlijke auteursbiografie (Van Loos ervaringen en
evaluaties zijn expliciet aanwezig) als een vlot leesbare anthologie van klassieke
literaire scènes en andere culturele hoogtepunten (in dat opzicht belichaamt het
boek ook een didactisch, middlebrow project). Tegelijkertijd leest de trilogie als een
cultuurhistorische gids tot verfijnde vormen van toerisme, gastronomie en erotiek.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat NRC Handelsblad het boek heeft uitgeroepen
tot het ‘ultieme vakantieboek’, zoals de flaptekst ons informeert (geïnspireerd door
het succes van zijn nieuwste boek over Franse chansons verschijnt er binnenkort
zelfs een nieuwe editie van de trilogie, compleet met bijhorende cd). En ook in zijn
autofictionele boekje Elsschot, Antwerpen en Coraline (2010) verenigt Van Loo
literatuur, liefde en verfijnde lifestyle. Wat in deze teksten gebeurt met lezen en de
literaire traditie, valt dan ook perfect te beschrijven met behulp van Collins' analyse,
zoals ik in dit artikel zal aantonen. Maar eerst een korte omweg.

Toerisme en antitoerisme
Zowel Van Loos Frankrijktrilogie als zijn Elsschot-boek vormen goede voorbeelden
van wat men traditioneel onder ‘literair toerisme’ verstaat, het fenomeen waarbij
enthousiaste lezers locaties met een literaire (historische en/of gefictionaliseerde)
voorgeschiedenis bezoeken (en vervolgens hun ervaringen opschrijven). In het
langste deel van de Frankrijktrilogie, Parijs retour, bezoekt Van Loo zo de geboorte-,
verblijfsen/of begraafplaatsen van grote negentiende-eeuwse prozaschrijvers zoals
Victor Hugo, George Sand, Honoré de Balzac, Guy de Maupassant en Gustave
Flaubert. Parijs speelt daarbij de hoofdrol, maar via die literaire tenoren maken we
eigenlijk een rondreis doorheen heel Frankrijk, in een beweging die het volledige
land tot literair erfgoed omtovert: we belanden op de Kanaaleilanden, maar ook in
Normandië, in de Berry en in de Provence. In het boekje over Elsschot bezoeken
we opnieuw Parijs, maar vooral ook Antwerpen, de stad van Elsschot die de auteur
vierde in de periode 2007-2010 en het boek Elsschot, Antwerpen en Coraline
financieel ondersteunde.
Zoals te verwachten valt in teksten over literair toerisme, draait het verhaal van
Van Loos omzwervingen vaak over de vraag of de locaties in kwestie nog altijd
sporen dragen van hun vroegere geschiedenis en/of herkenbaar zijn als het decor
van geliefde scènes. In het ideale geval leidt dat tot een intieme ervaring van
herkenning, in het andere tot een gevoel van commercieel bedrog en intense
teleurstelling. Goede voorbeelden van die tweede situatie treffen we aan wanneer
Van Loo het landhuis van George Sand in Nohant beschrijft of de villa (of wat er
van overblijft) van Flaubert in Croisset:
Ga er gerust naar toe, het is het ideale vertrekpunt voor een tocht in de
sporen van Sand. De olmen, het kleine romaanse kerkje, het knappe
museum, eigenlijk allemaal erg de moeite waard, maar de talloze toeristen
in het hoogseizoen maken een drukte van jewelste, terwijl dit een plek
van rust en lectuur zou moeten zijn. Ergerlijk is vooral de dure en
onvriendelijke auberge La Petite Fadette.
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[...] Je krijgt er nog net geen George Sandwich geserveerd. [...] En dan
het winkeltje bij het museum. Boeken tot daar aan toe, maar een George
Sandservies? (Van Loo 2011: 127)
Na al die beschrijvingen van je witte villa aan de idyllische Seine, is het
even slikken als ik in het lawaai van grijpkranen en drilboren naar je
armetierige paviljoentje in Croisset kijk. [...] Wat een mistroostigheid. Een
industriële rijbaan, een nog nauwelijks gebruikte spoorweg, de vervuilde
Seine en afgrijselijke betonnen fabrieksgebouwen. [...] Binnen is de
ontvangst niet veel hartelijker. [...] Prullaria bij de vleet. Een bestofte
koffiekop met het etiket ‘Kop waar Flaubert uit dronk net voor hij stierf’.
[...] Ben ik een literaire fetisjist? Nee, hier ben ik niet naar op zoek.
(362-363)
Een tocht willen ondernemen in het spoor van Sand en haar boeken kopen, dat zijn
goede keuzes, maar het bijhorende servies aanschaffen is dat blijkbaar niet. En ook
het museum van Flaubert en de huidige omgeving zijn toonbeelden van slechte
smaak. Deze antitoeristische retoriek is een typisch kenmerk van teksten over literair
4
toerisme. En ook hier past die kritiek in een poging om de eigen toeristische houding
op te waarderen en een beter gefundeerde en exclusieve relatie met de auteur te
bekomen (zie Zemgulys 2008: 67). Er zijn teveel toeristen bij de molen van Alphonse
Daudet, dus ‘[k]om er bij voorkeur [...] buiten het hoogseizoen, en lees dan ergens
verdoken in de schaduw enkele van zijn brieven’ (Van Loo 2011: 258).
Er zijn ook positieve ervaringen te melden. Van Loo is misschien niet
geïnteresseerd in ‘kunstmatig[e] literaire dorp[en]’ (373), maar is wel gecharmeerd
door ‘kleinschalige literaire bedevaartsoord[en]’ (141). Zijn tochten als ‘literaire
pelgrim’ (159) - let overigens op het religieuze taalgebruik - zijn vooral succesvol,
zo lijkt het, wanneer hij de ‘nabijheid’ (48) van de auteur voelt, ‘helemaal’ (161) een
personage wordt of het decor van een favoriete scène herkent.
Het huis nummer 7 in de rue des Remparts is naar alle waarschijnlijkheid
het huis dat ik zoek. De inham, de deur met ‘klinknagels’ waarvan sprake
is, de slingerende weg, alles lijkt te kloppen. Het is heerlijk om vervuld
van literaire melancholie rond te dwalen in het decor van Balzacs roman.
Ik zoek een bank, sla lukraak de roman open en laat me meevoeren.
(157)
Ik ga op een bankje zitten en grasduin in [Zolas] Sterk als de dood, dat
een rechtstreeks commentaar lijkt te bevatten op wat zich op mijn netvlies
brandt. [...] Bij elke zin die ik lees, hef ik het hoofd op en speur naar het
decor dat erbij hoort. Zouden de verantwoordelijken voor het onderhoud
van dit park bij hun indiensttreding een exemplaar van deze roman
ontvangen? (315)
Af en toe lijkt de commercialisering van het literaire erfgoed zelfs geen probleem te
zijn: dat ‘Elsschots portret’ prijkt in een vroegere trekpleister getuigt van
‘boormaniaanse handelsgeest’ maar evengoed van ‘respect voor de oude meester’
(Van Loo

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 17

211
2010: 63). De verleidelijke Française Coraline wordt dan ook zonder verpinken op
een ‘elsschotmenu’ (60) getrakteerd en Van Loo zelf schaft zich op een ander
moment ‘een speciale cuvée Victor Hugo’ (Van Loo 2011: 40) aan. Die passages
suggereren dat Van Loos werk een ongegeneerde toeristische dimensie bevat (die
dus niet opgewaardeerd wordt met behulp van historische en/of literaire anekdotes).
In Parijs retour vinden we dan ook niet alleen gedetailleerde kaarten en de typische
weetjes van de traditionele reisgids, maar ook passages waar de literaire bedevaart
volledig stopt, zodat Van Loo van een ‘frisse rosé [en een] lauwe bries’ (142) kan
genieten. Op één van de Kanaaleilanden is het zelfs ‘te mooi [...] om te lezen’ (64).
Literair toerisme is soms dus gewoon toerisme.
Meestal suggereert Van Loo echter dat de belezenheid van de reiziger het bezoek
aan deze locaties een extra dimensie verleent; de ideale bezoeker is een
gepassioneerde lezer. Telkens opnieuw zal hij dan ook de regionale en biografische
dimensies van de gekozen teksten aanzetten en het verschil tussen literaire en
fysieke ruimte, auteur en personage minimaliseren. Zo stemt hij in met Victor Hugo
dat verzen ‘vanzelf’ (42) komen op de Kanaaleilanden, is George Sand ‘onlosmakelijk
geworteld’ (110) in het Franse platteland, is ‘Aix[-en-Provence] verkennen [...] Zola
leren kennen’ (205) en kan je op basis van Maupassants oeuvre moeiteloos een
‘bundel met Seineverhalen’ (304) samenstellen. Dat Van Loo er niet alleen een
regionale, maar ook een biografische visie op de literatuur op nahoudt, blijkt dan
weer uit het feit dat Elsschots romans omschreven worden als ‘verliteratuurde
dagboeken’ (40). Die biografische visie komt nog duidelijker naar voren in zijn
worsteling met de onpersoonlijke Flaubert. Zo is de befaamde uitspraak ‘Madame
Bovary, c'est moi’ volgens Van Loo geen ‘gratuite uitlating’ (354), terwijl we dan
weer geen rekening moeten houden met die andere befaamde uitspraak dat hij ‘een
boek over niets’ (340) wou schrijven. Hij kan ook pas echt tot Flauberts oeuvre
doordringen wanneer hij via de correspondentie ‘persoonlijke elementen’ (342) in
zijn werk terugvindt. Sterker nog, deze uitwaaierende brieven, niet de bijgeslepen
romans vormen volgens hem Flauberts ‘ware meesterwerk’ (345). Tot op zekere
hoogte - en met uitzondering van een aantal zeer gewelddadige erotische teksten
(966) - wordt elke roman bij Van Loo dus een streekroman en een sleutelroman (zie
ook 115).
Die regionale en biografische visie op literatuur culmineert in een fysieke,
materialiserende lectuur. Zoals de passages over Balzac en Zola al aangaven, wil
Van Loo niet alleen in de voetstappen van auteurs en personages stappen, maar
ter plekke ook hun verhalen herlezen, want dat geeft de teksten ‘extra glans’ (211).
Wanneer hij een verhaal van Maupassant naleest op locatie stelt hij vast dat die zin
‘nu’ (305) geschreven lijkt en wanneer hij zijn beschrijving van een zonsondergang
herleest in de avondschemering is het resultaat hetzelfde: ‘[o]pnieuw ontvouwen
zijn woorden zich moeiteloos tot het decor waar ik me bevind’ (311). Het fysieke
landschap valt dus volledig samen met de fictionele ruimte. Die lectuurmodus past
perfect in de juist geschetste literatuuropvatting, maar hij blijft niettemin vreemd.
Zoals Van Loo zelf opmerkt, heeft goede literatuur immers ‘de suggestieve kracht
om je in gedachten langs de zonovergoten Seine te laten lopen terwijl je door het
raam de miezerige Vlaamse regen ziet vallen’ (365). De wens om literaire teksten
te lezen op locatie lijkt op het eerste gezicht dan ook een manier van lezen te zijn
die achterhaald is sinds de moderne, onpersoonlijke lectuur zijn opgang heeft
5
gemaakt. Maar misschien is de terugkeer van deze naïeve lectuur niet zo vreemd;
als het waar is, zoals Nicola Watson
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beweert, dat de boom van literair toerisme in de negentiende eeuw een reactie
vormde op het feit dat de persoonlijke band tussen auteur en lezer verloren dreigde
te gaan door de ongeziene circulatie van gedrukte teksten op dat moment, hoeveel
meer nood is er dan wel niet aan zo'n reactie in een wereld waar, zoals Van Loo
aangeeft, ‘zowat alles voor iedereen op kliksnelheid beschikbaar’ (967) is en waar
6
de circulatie van literair materiaal dus exponentieel vergroot wordt? Wanneer het
idee van een intiem gesprek tussen lezer en schrijver nog verder verwatert, is het
misschien niet vreemd dat er een tegenbeweging ontstaat die opnieuw op zoek gaat
naar een intieme en authentieke auteur/lezerverhouding (vergelijk met de boom van
auteursinterviews en -optredens), ook al gaat het dan om een hedendaagse versie
7
van wat Elizabeth Outka ‘the commodified authentic’ heeft genoemd. Bovendien
past die materialiserende lectuur in het argument van Collins, want het zorgt ervoor
dat de act van het lezen systematisch geënsceneerd wordt in mooie, toeristische
locaties en dat lezen volledig in het verlengde komt te liggen van praktische,
alledaagse activiteiten als reizen en koken (zie 9). Die materialiserende lectuur is
dus misschien niet achterhaald, maar brandend actueel.

Oude literatuur en het nieuwe lezen
Meer algemeen bekeken sluit het hele leesmodel achter Van Loos werk aan bij de
observaties van Collins. Om te beginnen bevinden we ons in dit oeuvre duidelijk in
een lit lit universum. De personages van Elsschot, Antwerpen en Coraline,
bijvoorbeeld, bezoeken niet alleen literaire locaties, maar frequenteren ook literaire
lezingen, kennen potentiële Nobelprijswinnaars, doen elkaar boeken cadeau,
raadplegen oude manuscripten, vertalen Elsschot in het Frans, schrijven uiteraard
brieven in plaats van e-mails, nemen onophoudelijk nota's in hun ‘moleskine’ (52,
63, 70, 101, 105, 112) en zitten voortdurend te lezen en te vertellen over lezen. Dit
zijn ontegensprekelijk literaire personages in een literair universum. Bovendien
wordt de literatuur en de act van het lezen, net zoals Collins aangeeft, verbonden
met de liefde en de erotiek. Het hoofdpersonage beschouwt het als ‘een uitdaging
om [Coraline] te verleiden met alles wat [hij] over Elsschot weet’ (34) en blijft hopen
‘dat [z]ijn woorden haar in een [...] staat van opwinding zullen brengen’ (109).
Uiteindelijk faalt zijn literaire verleidingskunst, al kust Coraline hem op een bepaald
moment omdat hij zo aanstekelijk vertelde ‘dat [ze] in een vlaag van acute verliefdheid
niet meer wist wat [ze] deed’ (137). De culturele paringsdans leek nochtans te lukken,
want ‘taalkundige opwinding’ lijkt ‘een zintuiglijk genot voor [Coraline]’ (52) en er
gaat zelfs een ‘siddering’ (45) door haar heen wanneer ze Elsschot leest. Voor die
lichamelijke reactie op Elsschot blijkt een biografische aanleiding te bestaan, maar
die versterkt alleen maar het lit lit karakter van het boek: Coralines ‘bibliofiele
grootmoeder’ (140) liet haar ‘een gigantische bibliotheek’ (136) na - waaronder een
uniek Frans manuscript van Elsschot - die ze ‘als een wervelwind’ (ibid.) verslond.
Dat het hier om ‘lived intertextuality’ gaat, wordt verder onderstreept doordat het
getal 17 niet alleen in Elsschots werk, maar ook in Coralines leven ‘een belangrijke
rol’ (140) speelt.
Die associatie van lezen en vrijen is nog explicieter in O Vermiljoen Spleet! Zo
begint de tekst met een erg merkwaardige scène waarin de auteur incheckt in een
rendez-voushotel zónder vrouw maar mét een koffer boeken. En dan treffen we
deze passage aan:
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Voor ik het besef, ligt het bed vol boeken waarvan de bladzijden oplichten
in de ultraviolette lichtstralen. Ik fladder van het ene zinnelijke werk naar
het andere, lees hier een prikkelende paragraaf, daar een dartel vers. [...]
Wanneer ik even opkijk bij mijn lectuur van Guillaume Appollinaires
[Elfduizend roeden] [...], zie ik in de grote spiegel voor mij wat ik al een
tijdje voelde aanzwellen. [...] Het is licht wanneer ik confuus wakker word.
[...] Het eerste beeld dat ik in me opneem, is wat zich aftekent in de spiegel
aan het plafond. Mezelf halfnaakt. De lakens her en der verspreid. Tussen
mijn benen ligt Rabelais. Links van me Appollinaire, aan de andere zijde
Louÿs. De achterkant van Diderot probeert zich te verstoppen onder het
kussen. Ronsard en Nin liggen op elkaar bij het voeteneinde. Sade is uit
het bed gevallen. (737)
In het eerste deel van deze - uiteraard niet onironische - passage bedrijft de verteller
als het ware de liefde met deze boeken. Net zoals bij een vrijscène, zo suggereert
het begin van dit citaat, liggen de partners op bed voor ze het goed en wel beseffen.
En wanneer Van Loo de volgende morgen ontwaakt, aanschouwt hij de sporen van
wat wel een literaire orgie lijkt, waarbij boeken vermenselijkt worden tot slaperige
bedpartners, die tussen elkaars benen liggen, hun achterkant verstoppen, op elkaar
liggen etc. Je kan je moeilijk een duidelijker voorbeeld voorstellen van de erotisering
van het lezen die typisch is voor lit lit.
Zoals het binnen de populaire literaire cultuur past, zet Van Loo zich ook af van
het academische lezen. Met Parijs retour, zo zegt hij, heeft hij ‘uitdrukkelijk geen
academisch boek willen schrijven’ (24). Dat is logisch, want ‘academisch’ betekent
in zijn werk vaak ‘dubieus’. Zo missen ‘academici’ (159) het ware verhaal van Balzacs
romans, storten ze zich ‘als wolven’ (340) op Flauberts werk, kijkt de literaire kritiek
onterecht neer op ‘populaire literatuur’ (248) zoals die van Dumas en Daudet,
miskennen de ‘handboeken’ (794) van de letterenstudent volledig de erotische
literatuur en wordt een extreem kille beschrijving van seks expliciet vergeleken met
de leeswijze van ‘een criticus’ (963). Tekstbezorgers maken er dan weer ‘een
werkelijk irritant spel van om [historische] fouten te ontdekken’ (95) bij Dumas, ook
al gaat Van Loo zelf allerlei literair irrelevante details naspeuren - een brug in Tours
is 434 meter lang, zo stelt hij vast, niet 615, zoals Balzac beweert (zie 152). Maar
het ergst van al is dat lezen op school vaak een ‘woestijn’ (248) is, waarbij literatuur
verwordt tot een ‘pedagogisch martelinstrument’ (282). Van Loos eerste examen
Franse literatuur is dan ook een onaangename confrontatie met een academicus
die vooral graag zichzelf hoort praten. ‘U kent hen wel’ (110), zo vertrouwt hij de
lezer toe. De volgende confrontatie tussen de bloedeloze, academische exegese
en het doorleefde, persoonlijke lezen stond dan ook in de sterren geschreven:
Ik loop de les uit. Aanzienlijk over mijn toeren. Het eerste Balzacseminarie
uit mijn studentenleven. Er was iets misgelopen met de levering van de
te lezen romans. Geen boeken dus. De prof [...] laat zich niet van de wijs
brengen. Hij besluit doodleuk om [...] de verschillende intriges van naaldje
tot draadje uit de doeken te doen. Ongehoord. Er is niets verkeerds aan
boeken dissecteren, maar het eerste en mooiste plezier dient gevrijwaard
te blijven van heiligschen-
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nis. Eerst lezen, dan exegese! Ik loop de les uit, de Antwerpse binnenstad
in. Dwaal door enkele straten, ga zitten op een bankje van een pleintje
en begin in mijn eerste Balzac, Le Lys dans la vallée. De innigste
liefdeskrop in mijn lezerskeel. De avond valt. Lantaarns knipperen aan.
Ik lees verder in de schemering. (144)
De individuele ontdekking van het boek is dus primair, emotioneel, niet te stoppen
en zelfs heilig. Van Loos kritiek is nochtans opnieuw vreemd, want ook hij zal vele
intriges verklappen. Hij breekt zijn samenvatting vaak voortijdig af om de lezer het
einde zelf te laten ontdekken (zie 58, 138, 176, 271, 894), maar toch vertelt hij ons
dat het mythologisch monster in een verhaal van Maupassant ‘een verdwaald
geraakte luis’ (301) blijkt te zijn, bijvoorbeeld, en dat het hoofdpersonage uit een
boek van Houellebecq zich op het einde ‘van het leven zal beroven’ (976). Ondanks
die gelijkenissen blijft de eindconclusie over de professionele literatuurstudie
vernietigend; Van Loo vraagt zich af ‘hoeveel critici werkelijk het oeuvre van bepaalde
schrijvers gelezen hebben’ en besluit dat er maar één remedie is tegen academici:
‘de schrijvers zelf lezen en herlezen’ (358).
Dat positieve lezen wordt daarnaast voorgesteld als een persoonlijke, sociale en
bedreigde praktijk. Wanneer hij zijn werkwijze voor Parijs retour beschrijft, merkt hij
op dat de boeken uit zijn bibliotheek gaandeweg ‘een alternatief dagboek’ werden,
aangezien hij in elk boek noteert ‘waar [hij] het las, in welk gezelschap enzoverder’
(361). Die intieme en zelf-actualiserende dimensie van de lectuur wordt opnieuw
beklemtoond in de laatste zin van het boek, die niet zou misstaan in een uitzending
van Oprah: ‘[t]ijdens mijn [...] ontelbare leesuren waande ik me nu eens een kwartje
Honoré de Balzac, dan weer een tiende Gustave Flaubert [...] maar werd ik vooral
steeds meer mezelf’ (384, mijn nadruk). Die persoonlijke dimensie van de lectuur
krijgt tegelijk een sociale dimensie door Van Loos klemtoon op voorlezen en citeren.
Hij bevindt zich immers vaak in een gezelschap waar ‘klassieke gedichten’ (32)
gereciteerd worden, waar prikkelende passages ‘hardop’ (55) voorgelezen worden
en belezen vrienden ‘mooie woorden’ (624) uitspreken. Bovendien vindt hij dat elke
Fransman enkele fragmenten Daudet ‘vlekkeloos’ (260) moet kunnen reciteren en
dat u, wanneer u gasten uitnodigt, hen niet alleen op een verrukkelijk maal, maar
ook op een passend stuk ‘hardop voorgelezen’ (426) literatuur moet trakteren. Hij
leest Coraline uiteraard ook voor, onder andere uit Villa des Roses (Van Loo 2010:
19), Tsjip (31) en ‘Het Huwelijk’ (109) en besluit met Flaubert dat ‘hardop lezen [...]
heilzaam [is]’ (109). Die intieme maar niettemin sociale relatie tot de literatuur is
tegenwoordig bedreigd, zo vervolgt Van Loo. Op een paar uitzonderingen na zijn
de mensen die hij tegenkomt niet vertrouwd met de literatuur en hij lijkt dan ook
pessimistisch over haar toekomst.
Daar lijkt een duidelijke schuldige voor te zijn: de visuele cultuur. Die is een vijand
van de literatuur, want volgens Van Loo kijken mensen enkel nog naar de ‘films’
(Van Loo 2011: 86) van Dumas, draait de Disney-versie van Hugo's De klokkenluider
van de Notre Dame alle goede elementen van het boek de ‘nek’ (71) om en is de
volledige erotische literatuur ten grave gedragen door een beeldcultuur die de unieke
verbeelding van individuele lezers vervangt met ‘een kant-en-klare voorstelling van
de werkelijkheid’ (969). Als hij in het rendez-voushotel door de muren heen hoort
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hoe de andere klanten dezelfde pornofilm beginnen te bekijken terwijl hij naakt
tussen de boeken ligt, merkt hij dan ook ironisch op dat hij zich ‘van eeuw’ (ibid.)
vergist heeft. Die visuele media zorgen er trouwens ook voor, tegen het epicuristische
ideaal van Van Loo in, dat we vandaag niet meer van seks en lichamelijkheid kunnen
genieten. Ondanks die kritische opmerkingen aan het adres van de visuele cultuur,
laat hij ook tegengeluiden horen. Zo betreurt Van Loo bijvoorbeeld dat een geplande
‘verfilming’ (63) van een boek van Hugo niet doorging, merkt hij op dat een bepaalde
locatie geschikt is om een roman van Sand te ‘verfilmen’ (131) en strekt het Dumas
blijkbaar tot eer dat je zijn dialogen ‘vaak zo kunt overnemen’ (95) voor de verfilming.
Balzac wordt dan weer geprezen als ‘vader van de hypertext’ (147) en het ‘internet’
geroemd omdat je via die weg ‘momenteel probleemloos [kunt] verdwalen in [...]
eeuwenoude kookboeken’ (722). En het blijft natuurlijk paradoxaal om de dood van
de literatuur aan te kondigen in boeken die aantonen dat elke straat in Frankrijk een
auteurshuis bezit en dat de drukste winkelstraat van Antwerpen op een zeker moment
getooid werd met een metershoog Elsschot-spandoek. En laten we niet vergeten
dat Van Loo, volledig in het verlengde van Collins' argument, via zijn blog het
videokanaal TVLivre heeft opgestart, in een gepassioneerde reactie tegen de
veronderstelde onwil om een fris boekenprogramma op de televisie aan te bieden.
Een aantal van die bijdragen heeft hij later trouwens herwerkt tot interventies voor
het populaire TV-programma De laatste show (waarin hij bijvoorbeeld Baudelaires
ode aan de wijn voordraagt).
Van Loos werk sluit daarnaast ook aan bij Collins omdat het literaire klassiekers
expliciet gaat ‘herfunctionaliseren’ als ‘good reads’. Of een boek geschreven is door
een groot auteur of veel literair-historische waarde bezit, dat is allemaal minder
belangrijk dan zijn leesbaarheid, het feit dat het boek, in de woorden van Collins,
‘unputdownable’ (Collins 2010: 261) is. Van Loo is niet volledig tegen een ‘trage
lezing’ (Van Loo 2011: 82), maar ‘vaart’ (192) en ‘vinnigheid’ (77) blijken vaak toch
onontbeerlijk om van een boek te kunnen genieten. Van Loo is dan ook niet bang
om grote auteurs op dit punt te bekritiseren en andere te bewieroken. Zo zijn
sommige gedichten van Hugo op het eerste gezicht ‘onleesba[ar]’ (51), zijn Prousts
proza en het erotische Emmanuelle ‘langdradi[g] (610, zie 946) en blijkt ook het
oeuvre van Madeleine de Scudéry ‘vandaag onleesba[ar]’ (788), terwijl een vergeten
tekst van Sand dan weer ‘een vlotlezende roman’ (112) is, een werk van Zola ‘leest
als een trein’ (202), een erotische tekst van Diderot uit is ‘voor de lezer het weet’
(820) en de ‘buikliteratuur’ (82) van Dumas onvermijdelijk op korte tijd verslonden
wordt: ‘de in mijn editie erg dichtbedrukte 850 bladzijden [...] las ik in amper vijf
dagen uit’ (ibid.). Ook gemengde situaties komen voor, natuurlijk. Een boek van de
experimentele schrijver Raymond Queneau bezit veel dubbele bodems, maar is
‘gelukkig ook een boek dat u gewoon voor uw plezier kan lezen’ (549). De
opeenvolging van metaforen in Rimbauds werk zorgt er op haar beurt voor ‘dat je
leesbril sneuvelt’ (570, zie ook 959), maar gelukkig is er een uitzondering: een ‘zeer
toegankelijk’ (570) gedicht over, jawel, Ardense ham. Die herdefinitie van klassieke
teksten in functie van toegankelijkheid en leesbaarheid is erg expliciet in het geval
van Zolas naturalistische en daardoor afschrikwekkende De mijn. Van Loo begon
met enige scepsis aan het boek, maar het bleek ‘een pakkend liefdesverhaal’ in
‘prachtig Frans’ met ‘legendarische scènes’ en heel wat ‘vaart’ (218). Net zoals
Oprah benadrukt dat Anna Karenina bovenal een
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mooi liefdesverhaal is, onderstreept Van Loo dus dat naturalisme ‘maar een deel
van de waarheid’ (218) is over Zola, en duidelijk geen belangrijk deel. De
literair-historische dimensie is bijzaak, de romance hoofdzaak.
We treffen iets vergelijkbaars aan in het hoofdstuk over Flaubert. De eerste keer
dat Van Loo zijn boeken las, was ‘een debacle’ (340), zo biecht hij op, en hij is er
eerst niet zeker van dat hij ooit zal kunnen houden van dit onpersoonlijke oeuvre.
Maar zoals het in een lit lit universum past, volgt er alsnog een bekeringsscène,
waarin een wantrouwig personage de kracht van de literatuur als het ware aan den
lijve ondervindt. Op de Franse nationale feestdag, nota bene:
Ten langen leste veegde ik het stof van je boeken en zette mij wantrouwig
aan het lezen. En tot mijn verbazing voltrok zich een klein wonder. [...] Ik
zal niet vergeten waar. Aan dit tafeltje van Café Odessa, in de schaduw
van de Montparnassetoren, duikel ik met een robuuste bourgogne aligoté
in de hand jouw werk en leven binnen. Het hele beeld dat ik van je heb,
gaat aan diggelen [...] Een triomfantelijk gevoel maakt zich van me
meester. Buiten worden rotjes afgestoken. Dit is pas wat je noemt een
quatorze juillet. (342-344)
Na het stof en de academische interpretaties met behulp van Flauberts brieven
afgeschud te hebben, zal Van Loo eindelijk ‘met plezier’ (345) zijn romans kunnen
lezen. Dat hij sommige van deze klassieke teksten eerst expliciet wantrouwt, net
zoals onwillige lezers, en ze vervolgens naar voren schuift als meeslepende liefdesen levensverhalen zorgt ervoor dat ze geherdefinieerd worden in functie van
leesplezier. Let ook op de mise-en-scène van deze lees- en bekeringsscène: we
bevinden ons aan een tafeltje met een goede Bourgognewijn in de schaduw van
een toeristisch oriëntatiepunt. Dat brengt ons bij een andere manier waarop de
literaire traditie door Van Loo geherfunctionaliseerd wordt.

Eten! Reizen! Vrijen!
Zoals we hebben gezien, onderscheidt Van Loo smaakvolle en smaakloze manieren
van toerisme en koppelt hij liefde en erotiek expliciet aan de literaire traditie. Dat
argument valt nog te verbreden: zowel in de Frankrijktrilogie als in het Elsschot-boek
worden de Franse en Vlaamse literaire tradities niet alleen geherfunctionaliseerd
tot vlot leesbare liefdesverhalen, maar ook tot lifestylegidsen. Deze auteurs vertellen
ons niet alleen iets over grote menselijke thema's, maar ook over hoe we gekleed
moeten gaan, welke locaties we moeten bezoeken, welke gerechten we moeten
eten en hoe we opnieuw van erotiek kunnen genieten.
Het bezoek aan auteurshuizen heeft bijvoorbeeld niet alleen een literair doel (het
werk van de auteur beter begrijpen en dat op locatie lezen), maar is ook een
aangename confrontatie met het goede leven. Auteurs zijn niet alleen
taalkunstenaars, maar blijken steevast ook ‘levenskunstenaar[s]’ (94, 812) te zijn.
Van Loo is niet alleen gecharmeerd door de literaire verdiensten van Victor Hugo
en George Sand, maar ook door hun prestaties op het gebied van
binnenhuisinrichting, tuinieren en gastronomie:
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Van de tuin tot het dakterras is er geen enkel detail, geen enkel object
dat onze gepassioneerde binnenhuisdecorateur [Hugo] niet zelf verbeeld
heeft. [...] De glasramen, die samengesteld zijn uit bodems van oude
wijnflessen, creëren een eigenzinnig lichtspel. [...] Hij bekleedt muren en
plafonds met tapijten, Delfts blauwe tegeltjes of porseleinen borden. Elke
kamer heeft zijn eigen karakter en is helemaal uit links en rechts bij elkaar
gesprokkelde spullen samengesteld. (53-54)
Achter het huis heb je een klein bos dat bezaaid is met talrijke paden.
Sand heeft groene vingers en probeert met passie een moestuin,
boomgaard en bloemperken te laten floreren. [...] Sand werkt niet alleen
in de tuin, ze neemt ook met plezier plaats achter het fornuis. Nu zou ze
waarschijnlijk met veel zwier de culinaire of groene kroniek van een of
ander tijdschrift vullen. Vooral confituur maken behoort naar verluidt tot
haar specialiteit [...]. Als geen ander heeft George Sand gastvrijheid tot
een edele kunstvorm ontwikkeld. (122-126)
Die verbinding van klassieke literatuur en lifestylemagazines ligt niet voor de hand
vanuit een traditioneel, autonomistisch perspectief, maar Van Loo beklemtoont dat
er allerlei verbanden zijn. Zo wijst hij ‘literaire puristen’ er fijntjes op dat ‘Zijne
Dichterlijkheid Mallarmé [...] hand- en spandiensten [verleende] aan het damesblad
La Dernière Mode’ en niet om ‘literaire columns avant la lettre’ te componeren, maar
om een ‘kookrubriek’ (541) te vullen. Dat hij de andere activiteiten van deze auteurs
op eenzelfde niveau plaatst als hun strikt literaire bezigheden blijkt duidelijk uit zijn
reactie op Hugo's protserige huis. Velen hebben dat project bekritiseerd, geeft Van
Loo toe, maar ‘Hugo richt de kamers op zo'n persoonlijke manier in dat je gerust
van kunstwerkjes kunt spreken’ (55). Zijn huis op de Kanaaleilanden, net zoals de
tuin van Sand of de kookrubriek van Mallarmé, wordt zo een onderdeel van zijn
strikt literaire oeuvre.
Het verbaast dan ook niet dat literaire en andere genoegens voortdurend verknoopt
worden in de Frankrijktrilogie. We bevinden ons in dit boek opvallend vaak in een
stijlvolle omgeving; we doen niet alleen alle Franse toeristische trekpleisters en ‘de
beste Belgische Franstalige boekenhandel’ (37) aan, maar gaan ook ‘lekker eten
tussen de boeken’ (88), wandelen in een park waar het wemelt van de ‘dure pakken
[en] Vuittonhandtassen’ (315), krijgen informatie over fraaie boekenkasten (1003)
en exclusieve topwijnen als Château d'Yquem en Romanée-Conti. Daarnaast leren
we de neus ophalen voor smaakloze gerechten, zoals het Engelse ontbijt dat Van
Loo op de Kanaaleilanden ‘opgedrongen’ wordt: ‘twee ranzige stukken spek, [...]
witte bonen in tomatensaus en een spiegelei dat glanst van het vet’ (62). Ook worden
we op het verschil gewezen tussen ‘schreeuwlelijke winkelcomplex[en]’ (235) en
de kleinschalige en meer persoonlijke Parijse passages. Dat dubbele patroon treffen
we eveneens in het Elsschot-boek aan; de personages zonderen zich af van de
‘koopjesmensen’ (Van Loo 2010: 70, 87) in Antwerpen, maar bezoeken
desalniettemin de ‘verrukkelijke binnentuin’ (98) van een cultureel centrum annex
hotel en slenteren langs de ‘antiekwinkeltjes’ van de beroemde ‘Kloosterstraat’ (146).
Dat navigeren tussen smaakloos en smaakvol gedrag is het duidelijkst in de boeken
over gastronomie en
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erotiek. In het eerste geval treffen we een pleidooi aan voor ‘culinaire intelligentie’
(Van Loo 2011: 649) in plaats van wild geschrok. Het draait daarbij niet om stijve
ceremonie of overdadig gekunstelde gerechten, maar om de ‘kunst van het
ontvangen’ (677) en beheerst meesterschap in de keuken: net zoals een ‘eenvoudige
stijl’ (512) op literair vlak lovenswaardig is, ‘siert eenvoud’ (531) in de keuken. Wat
betreft erotiek draait het niet om platte pornografie of hypocriete censuur, maar om
smaakvolle prikkeling waarbij ‘humor en stijl’ (839) belangrijke troeven zijn. Erotische
literatuur draait dus niet om ‘o's en ah's’ (933), een ‘oneindige opsomming van
mechanisch beschreven seksuele handelingen’ (878), maar om verfijning; ondanks
de seksuele inhoud, gebruikt Baudelaire als ‘grote stilist’ ‘amper obscene woorden’
(863) en vertoont L'histoire d'O een ‘klassieke, bijna kuise stijl’ (942). Bij het juiste,
smaakvolle type teksten is ‘[h]et aankleden van de taal’ dus ‘minstens even belangrijk
als het uitkleden van de personages’ (808). Hoewel het oordeel over deze boeken
historisch zeer veranderlijk was, kiest Van Loo dus duidelijk positie; hij profileert
zich als een moderne, seksueel bevrijde connaisseur en suggereert tegelijk aan zijn
lezers dat de juiste houding ten opzichte van erotiek niet puriteinse repressie maar
epicuristische cultivatie is.
Dat deze genoegens onderdeel vormen van één smaakvol geheel wordt niet
alleen onderstreept door het feit dat toerisme, gastronomie en erotiek in één trilogie
gebundeld worden, maar ook doordat genoegens uit één domein vaak beschreven
worden met termen uit een ander domein. Madame Bovary is bijvoorbeeld ‘een
volwaardig produit du terroir’ (364), Maupassant een ‘verhalenbrouwer’ (282) en
het lezen van zijn Normandische verhalen ‘als het openen van een fles cider’ (608).
Meer algemeen spreekt Van Loo vaak van ‘trek’ (183, 549, 870) in boeken en worden
koks met een Michelinster omgekeerd beschreven in termen van de ‘plejade van
de haute cuisine’ (495). Ook de andere domeinen passeren zo de revue; Van Loo
wijst op het bestaan van de roos ‘Guy de Maupassant’ (287) en omschrijft Balzacs
onafgewerkte Comédie humaine als een toeristisch monument: het is ‘de Sagrada
Familia van de literatuur’ (176). Die mix van kwalitatieve genoegens is ook erg
duidelijk wanneer Van Loo de familie Bost bezoekt:
Ik slaap in de kamer van Alphonse Daudet. [...] Zacht pianogetokkel haalt
me uit mijn slaap. [Dochter] Ida [...] bespeelt een negentiende-eeuwse
vleugel [...]. [Moeder] Isabelle Bost is een energieke vrouw die de
nagedachtenis van Daudet levendig probeert te houden. Niet door een
zoveelste nauwkeurig ingericht schrijvershuis [...] in te richten [maar door]
een Centre de conteurs uit de grond [te stampen], waar vertellers uit de
hele wereld de aloude orale traditie nieuw leven komen inblazen. [...]
Dochter Ida laat alle hoekjes van het huis en de tuin zien, en citeert
ondertussen aan de lopende band fragmenten uit [de Franse literatuur].
Ik [probeer] [...] weerwerk te bieden, maar ondanks die duizenden
bladzijden [...] moet ik mijn meerdere erkennen in de jonge vrouw, die
zich niet eens van haar kennis bewust lijkt. [...] Aan tafel gaat de discussie
verder, maar nu met de hele familie. Wat volgt, zou niet misstaan hebben
in die typische Franse praatprogramma's [...]. Die debatten gaan meestal
over niets [...], terwijl hier al mijn helden met een warm hart worden
aangehaald. Ik [...] geniet van de zondvloed van citaten [...] en
tekstinzichten. Er is amper
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tijd om de heerlijke quiches te verorberen. Het is laat wanneer ik [...] in
het gezelschap van een twintigtal boeken naar mijn kamer trek. [...] Na
het ontbijt trekt Ida me mee de tuin in [...] tot aan de Seine. [...] Ze haalt
een boekvan Daudets zoon Léon tevoorschijn en leest me in de schaduw
van eeuwenoude eiken [...] voor [...]. Het hele park [...] wordt momenteel
met verkaveling bedreigd. (273-276)
Deze passage vat al de voorgaande observaties samen; Van Loo bezoekt een
literaire locatie, maakt een onderscheid tussen smaakvolle en smaakloze
auteursmusea, houdt een impliciet pleidooi voor een doorleefde en tegelijk sociale
omgang met literatuur (Isabelle blaast de orale traditie nieuw leven in, Ida is zich
niet bewust van haar kennis, de Bosts bedrijven een soort familiale
literatuurwetenschap), suggereert dat dit tafelgesprek een meer geslaagde
tegenhanger is van Franse televisieprogramma's en geniet ondertussen van antieke
piano's, lekker eten en mooie tuinen, in het besef dat al deze genoegens onder druk
staan. Anders geformuleerd, deze passage functioneert op exact dezelfde manier
als de scène uit A Room With A View besproken door Collins.

Parfum en Pernod, pane e olio
Op het eerste gezicht is er echter een probleem met de bovenstaande analyse. Het
lijkt er misschien op dat Van Loo de banden tussen literatuur en lifestyle wil
aanzwengelen, zo zou men kunnen tegenwerpen, maar hij is toch erg kritisch ten
8
opzichte van ondoordacht toerisme en de commercialisering van literatuur? Kunnen
we dus niet evengoed spreken van een vorm van anti-lifestyle? Om dat probleem
te behandelen, zal ik tot besluit een laatste element uit Van Loos werk belichten en
kort vergelijken met Geerten Meijsings roman Malocchio. Want als er één auteur is
in het Nederlandse taalgebied die zich lijkt te verzetten tegen de vermarkting van
de literatuur, dan is het wel Meijsing.
De spanning tussen de culturele aspiraties en de commerciële implicaties van de
Frankrijktrilogie blijkt duidelijk wanneer Van Loo de relatie tussen Maupassant en
seksualiteit bespreekt. Op een bepaald moment schuift hij de Franse schrijver naar
voren als voorbeeld van een verfijnde en terecht populaire minnekunstenaar: ‘het
is bestsellerauteur Guy de Maupassant die toont hoe je met een knipoog [...] originele
erotische kanttekeningen kunt maken in officieel verspreide teksten’ (873). Die
suggestieve en humoristische aanpak levert een tekst op, zo zegt Van Loo, die ‘niet
zou misstaan in erotische bloemlezingen’ (ibid.). Maar die bloemlezingen mogen
ook weer niet té populair zijn, suggereert een ander fragment. Want vaak, zo tekent
hij op, krijgt Maupassants oeuvre
een overdreven erotisch aura toegedicht, een gegeven dat commercieel
schaamteloos wordt uitgebuit. Zo verschijnen in ons taalgebied
verhalenbundels met de even komische als beschamende titels: Parfum
en Pernod, Rokken en broeken, Kapsels en kuiven, Laarzen en laarsjes,
Lusten en lasten, Verlangens en verleidsters. Op de cover van
laatstgenoemde bundel vind je een wulpse, naakte
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blondine. Het tart zo de verbeelding dat je erom moet lachen.
Verontwaardiging is echter veel meer op haar plaats. (283)
Maupassant mag figureren in O vermiljoenen spleet!, zo blijkt, maar niet in Parfum
en Pernod of Rokken en broeken. Want daar wordt zijn werk verbonden met erotiek
op een overdreven, schaamteloze en beschamende manier. Nochtans behandelt
Van Loo ook drankjes als Pernod, duiken in zijn boek eveneens elegante maatpakken
en dure accessoires op en wordt, zoals net aangegeven, Maupassants werk expliciet
geërotiseerd. Van Loo beweert zelfs ongegeneerd dat het leven van de schrijver
lange tijd enkel bestaat uit ‘[s]chrijven en klaarkomen’ (875). Ook hij zal de literaire
traditie dus commercieel uitbuiten (want ook hij wil uiteraard zoveel mogelijk boeken
verkopen). Zowel het verschil als de gelijkenis tussen beide projecten wordt duidelijk
wanneer we de cover met de ‘wulpse blondine’ vergelijken met de cover van O
Vermiljoenen Spleet!
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Afbeelding 2 en 3. Covers Verlangens en Verleidsters en O Vermiljoenen Spleet!

In beide gevallen wordt de literatuur duidelijk geassocieerd met erotiek, maar in
het tweede geval verleent de zwart-wit tekening een zeker artistiek cachet aan deze
associatie, ook al is de tekening in de realiteit explicieter dan de foto. Het lijkt er dus
op dat Van Loos kritiek op de commercialisering en seksualisering van literatuur,
net zoals zijn kritiek op het academische lezen, deels voortvloeit uit het feit dat hij
iets vergelijkbaars wil doen; net zoals de traditionele literatuurkritiek verkeerd is,
maar zijn alternatieve literatuurkritiek niet, is de platvloerse en smaakloze associatie
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van literatuur en seks verkeerd, maar zijn smaakvolle tegenhanger niet. Vanuit die
optiek verbaast het dan ook niet dat Van Loos website O Vermiljoenen Spleet!
voorstelt met een filmpje waarin hij De Erotische Verbeelding bezoekt, een erotische
winkel die seksualiteit ook commercialiseert, maar dan op een expliciet smaakvolle
9
en ‘vrouwvriendelijke’ manier. Van Loos kritiek op lifestyle en commercialisering
valt dus te verklaren door het feit dat hij een aparte niche wil uitbouwen voor een
hogere vorm van lifestyle die praktijken als literatuur en seksualiteit op een meer
verfijnde manier probeert te vermarkten.
Om duidelijk te maken dat deze mengeling van lifestyle en anti-lifestyle elementen
niet enkel bij Van Loo een rol speelt, kijk ik tot slot nog even naar Geerten Meijsings
roman Malocchio. Een Toscaanse jeugd (2003). De plaats ontbreekt hier om elk
aspect van dit boek recht te doen (ik zal bijvoorbeeld niets zeggen over de relatie
met het videospel The Sims, ook al is dat bijzonder relevant vanuit Collins' optiek),
laat staan om deze roman te verbinden met verwante boeken als Stucwerk (2000)
of Siciliaanse Vespers (2007). Ik ben hier enkel geïnteresseerd in de relatie tussen
deze roman en verfijnde smaak. En het is duidelijk dat die relatie hier van cruciaal
belang is; van bij het begin trekt Meijsings boek van leer tegen ‘het Toscane van de
reclame, glossy magazines en lekkere recepten’ (Meijsing 2003: 41-42) alsook tegen
een vorm van literatuur die daartegen aanschurkt:
Ook ik heb een huis in Toscane gehad. Het is een literair genre geworden
waarvan ik kotsen moet. Serieuzere schrijvers dan ik worden infantiel en
tuttig als de lifestylerubriek in een damesblad wanneer ze ‘de avonturen’
met hun tweede huis in dromenland publiceren. Et in Arcadia ego. [...]
Dat Arcadië niet lieflijk is, [...] hoeven de mensen die Barilla eten niet te
weten. (21)
De Toscaanse idylle valt dus tegen als het geen ‘tijdelijk vakantieparadijs’ (163) is;
het klimaat is allesbehalve ‘[s]ubtropisch’ en de keuken is ‘een boerenkeuken met
harde wijn’ (38). De verteller begint Italië en Toscane dan ook te ‘haten’ (256) en
spuit uiteraard kritiek op de alomtegenwoordige ‘[t]oeristen’ (151, 177, 256): ‘[w]aar
veel toerisme is, worden eten en bediening slecht’ (188). Maar ondanks die kritiek
sluit het boek toch ook weer aan bij glossy's, toerisme en de Toscaanse droom.
Eerst had het hoofdpersonage Erik minachting voor Italiaanse ‘damestijdschrift[en]’,
maar uiteindelijk besluit hij dat ze ons beter leren ‘wat er zoal in de wereld te koop
is dan [...] de essays van intellectuelen’ (47). De hemel boven Toscane blijkt ondanks
alles ‘een gespiegelde zee van weidsheid’ (130), het raam van zijn bouwvallige
woning biedt een ‘schitteren[d] uitzicht’ (261) en alles in het dorpje Lucca is ‘het
mooiste van de wereld’ (177). Een minder bekende streek wordt verzwegen voor
buitenstaanders (want anders wordt die in de toekomst ongetwijfeld bezoedeld, zo
suggereert de verteller), maar niet voor de lezer, die een uitgebreide toer doorheen
de ‘Garfagnana’ (203) krijgt.
Die impliciete lifestyledimensie is nog duidelijker op het vlak van kledij, interieur
en gastronomie. De lezer verneemt zo dat de Italiaanse gentleman neerkijkt op
Italiaanse kledij en schoenen van ‘Versace [en] Prada’ (26) en dat het
hoofdpersonage ‘Burlington-sokken, zwarte Armani-onderbroeken en overhemden
van Ashley
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& Blake’ (235) draagt. De irritante aristocratische buurman Gigi bezit misschien een
vervallen landhuis, maar een andere aristocraat bewoont een modelwoning: ‘een
exemplarische Toscaanse luxewoning [...], alles in de beste smaak uitgevoerd: van
huis en tuin werden fotoreportages afgedrukt in het Toscaanse equivalent van Beter
wonen’ (145). En we lezen ook over een ‘régence-bureau’ (138), ‘nachtkastjes met
marmerblad’ (261-262) en huizen met ‘niks van Ikea maar antiek’ (215). Maar het
duidelijkst van al is de terugkeer van de gastronomische genoegens. Zo leert de
lezer dat ‘casareccio’ (49) op hout gebakken brood is, dat ‘cantuccini’ (59) heerlijke
amandelkoekjes zijn en dat ‘[b]osaardbeitjes en spumante’ (151) goed combineren.
De verteller besteedt ook veel aandacht aan Italiaanse koffie en de ‘heilige
ingrediënten’ (177) brood en olijfolie, die zelfs opduiken in de titel van een hoofdstuk:
‘pane & olio’. Vergelijk met de volgende passages, waarin twee dingen opvallen:
de fotografische kookboekprecisie van de beschrijving (op het einde zoomen we
even in op het glanzende brood) enerzijds en het expliciete gedrags- en taaladvies
(koffie vraag je en drink je zo) anderzijds:
In Lucca maken ze de enige focaccia die de naam verdient. De beste olie
ter wereld komt uit de olijfgaarden in de heuvels boven Lucca, ik zeg het
voor de tweede keer. Op deze plekken boven de wereld raakt de aarde
aan het paradijs. Focaccia wordt gemaakt van granoduro, olie en zout.
Ze druipt van de olie. Er liggen grove korrels zeezout op de korst. (39)
Koffie wordt in Italië door de barista met precisie gemaakt. Degene die
de koffie bestelt geeft even precieze aanwijzingen hoe hij zijn koffie wil
hebben: extra sterk, doppio stretto, caffè lungo, macchiato (met twee
drupjes melk) of gewoon: mi fa un bel caffè. [...] De koffie wordt al banco
gedronken, niemand gaat er ooit bij zitten. Cappuccino wordt alleen door
zieken of toeristen gedronken. (45, zie 190)
Al die genoegens vormen opnieuw één geheel; zo worden ‘olijfolie’, ‘chianti’ en
‘Ariosto’ in één adem genoemd (142). En die smaakvolle elementen helpen uiteraard
om de personages te beschrijven en vergelijken: het hoofdpersonage gaat naar
huis om ‘wat pecorino op een schijf brood met olie en zout te nemen’, terwijl de
gehate aristocraat Gigi ondertussen naar ‘een onlangs geopende Hamburger King’
(110) trekt om iedereen op een hamburger te trakteren. Op een vergelijkbare manier
verkiest Erik de ruime en ‘voortreffelijk georganiseerd[e]’ (54) supermarktketen
Esselunga terwijl Gigi winkels ‘van het niveau van de Aldi, beslist geen Esselunga's’
(243) frequenteert.
Die passages tonen ook aan dat het boek aansluit bij het discours van populaire
kookboeken, zoals de goedkeurende verwijzing naar ‘Nigella Lawson’ (181) al
suggereert. Verschillende passages lijken zelfs te passen in een impliciet kookboek,
waarin gerechten figureren zoals zuppa inglese - ‘ouwe cake, potted cream, jam,
koekjes en vruchten door elkaar knijpen en daaroverheen alle staartjes van de
drankflessen uitgieten’ (176) -, steak Rossini - ‘een fikse entrecote, met paté
ingesmeerd, schaafsel van de witte truffel erover in een saus van madera’ (245) -,
het bordje Hasting - ‘twee
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penen, een knoflookbol, een ui en twijgje rozemarijn’ (263) en het broodje Gigi - ‘op
het maagdelijke bord ruim olie van de beste soort gieten, snufje zout, en dan met
vers korstbrood [...] rondvegen en druipend opeten’, ‘[d]it zou het begin en het einde
van mijn Italiaanse kookboek kunnen zijn’ (31), voegt de verteller toe. En er volgt
nog advies: ‘[i]ets wat ik in mijn kookboek zou benadrukken: eerst de gasten aan
tafel en dan pas de pasta in het water gooien’ (109). Het is dus niet vreemd dat de
verteller de Italiaanse auteur D'Annunzio niet alleen als schrijver maar ook als
‘levensgenieter’ (68) waardeert. Net zoals in het werk van Van Loo worden literaire
auteurs in deze roman dus voorgesteld als levenskunstenaars (en niet alleen
D'Annunzio, maar evenzeer Erik en Geerten Meijsing zelf). Bovenal, zo lijkt het, is
de literatuur van vandaag een gids tot het goede leven, ondanks of net dankzij haar
kritiek op de populaire cultuur en lifestyle die haar omringen.
Wat zijn de implicaties van deze analyse en hoe kunnen we de geschetste band
tussen literatuur en lifestyle verder onderzoeken? Om te beginnen toont mijn
argument aan dat, ondanks de kritiek van Meijsing en Van Loo op goedkope
reisliteratuur en commerciële pornografie, de hedendaagse literatuur niet te snel
bekeken mag worden als een alternatief voor de cultuurindustrie, een
maatschappijkritische vrijplaats waarop commercialisering en standaardisering geen
enkele grip hebben. Het laat ook zien dat hedendaags proza niet alleen met filosofie,
religie en politiek interageert, maar ook met minder voor de hand liggende
interteksten zoals kookboeken, reisgidsen en lifestylemagazines. Als we
terugkoppelen naar Collins, lijken de voornaamste lessen te zijn dat categorieën
als post lit en lit lit ook toepasbaar zijn op non-fictie en dat zijn argument ook in te
zetten valt bij de studie van de hedendaagse omgang met literair erfgoed, een
onderwerp dat hij niet expliciet behandelt. Wat literair toerisme betreft, lijkt het zinvol
om de traditionele betekenis van dat begrip enigszins te verbreden: in die bredere
betekenis verwijst het niet alleen naar het bezoeken van literair-historische sites,
maar ook naar de manier waarop contemporaine literatuur een kwalitatieve vorm
van toerisme promoot (vaak in combinatie met een scherpe kritiek op haar duidelijker
commerciële tegenhanger). Deze kwesties kunnen op verschillende manieren verder
onderzocht worden. Zo moeten we de commercialisering van de literatuur en de rol
van literatuur in de publieke ruimte verder onderzoeken, ook in vormen van reclame
zoals bij het gedicht van Heytze. Daarnaast moeten we ook de ‘alternatieve
literatuurkritiek’ van figuren zoals Bart van Loo (of van Michiel Hendryckx in het zeer
vergelijkbare De vroolijke tocht (2011)) onderzoeken en het beeld van het lezen en
het goede leven in contemporain proza en poëzie in kaart brengen. Ten slotte lijkt
het aangewezen om al deze kwesties ook in historisch perspectief te plaatsen. Het
is ongetwijfeld waar dat literatuur al langer gecommercialiseerd wordt en
ingeschakeld in diverse lifestylepraktijken. Hoe is dat proces verlopen? Hoe ging
de Nederlandstalige literatuur vroeger om met eten, lezen en reizen? Daarbij lijkt
een cultuurhistorisch onderzoek naar noties als aristocratie (omwille van de band
met luxe en vrije tijd) en epicurisme (gezien de link met plezier en consumptie) een
goed vertrekpunt.
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1 De historische dimensie van deze problematiek verdient meer aandacht dan
Collins of ik eraan besteden. Hoewel deze kwestie buiten het bestek van deze paper
valt, wil ik hier drie opmerkingen van Collins aanhalen om een aantal evidente
bedenkingen direct van repliek te dienen. Vooreerst beseft Collins dat het vroege
postmodernisme ook al sporen vertoont van de opkomst van nieuwe media en het
verdwijnen van rigide tegenstellingen tussen hoge en lage cultuur. Maar toch is er
volgens hem een verschil met het laatpostmodernisme omdat deze tweede positie
niet de ambivalentie ten opzichte van het lezen vertoont die typerend is voor haar
voorganger; In de ‘populaire literaire cultuur’ is lezen eenduidig positief (259). Collins
weet daarnaast ook dat boekenclubs niet nieuw zijn (hij gaat expliciet in op het begin
van de Book of the Month Club), maar hij wijst erop dat die oudere clubs minder
zelfzeker waren over hun eigen positie dan hun recente, digitaal en visueel
ondersteunde tegenhangers (19). Er is ook altijd al interactie geweest tussen
literatuur en consumptiecultuur, ten slotte (Collins bespreekt het werk van Henry
James in dit verband), maar hij stelt niettemin dat het belang daarvan voor de
literatuur is toegenomen omdat er meer lezers dan ooit zijn, die meer geld hebben
dan ooit tevoren en meer consumptiekeuzes dan ooit moeten maken met minder
gezaghebbende gidsen dan voordien (189). Zie ook mijn conclusie.
2 Men zou kunnen tegenwerpen dat er altijd al critici geweest zijn die het belang
van het leesplezier hebben beklemtoond. Volgens Collins moet een tekst als Roland
Barthes' Le plaisir du texte echter niet begrepen worden als een pleidooi voor het
plezier van de amateurlezer omdat het hier om een andere lezer en een ander
plezier gaat: ‘the reader in question was Barthes himself, professional reader
extraordinaire, and the rarefied nature of that pleasure was never in doubt’ (30-31).
3 Zie Ben De Bruyn en Pieter Verstraeten, ‘De revanche van de populaire cultuur.
Literatuur, nieuwe media en smaak’ in TNTL 128 (2012), pp. 160-182.
4 Zie Andrea Zemgulys, Modernism and the Locations of Literary Heritage, p. 64,
92.
5 Denk in dat verband bijvoorbeeld aan Virginia Woolfs reactie op de lectuur van
sentimentele literaire toeristen. Zoals Zemgulys opmerkt, ‘[her] essays ask that we
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train ourselves away from reading personally, away from the impulse, broadly
speaking, of literary heritage’ (Zemgulys 2008: 157).
6 Zie Nicola Watson's argument met betrekking tot de spanning tussen literair
toerisme enerzijds en ‘print culture’ anderzijds.
7 Zie Elizabeth Outka, Consuming Traditions.
8 Impliciet toont zijn betoog trouwens aan dat de literaire traditie zeker niet
samenvalt met het hedendaagse lifestyle-ideaal; veel klassieke auteurs laten zich
immers kritisch uit over toeristische monumenten zoals de Eiffeltoren, komen dankzij
erotiek en syfilis op een gruwelijke manier aan hun einde en gedragen zich af en
toe zelfs op een ronduit misdadige manier (de Sade, Genet). Anderzijds is het zo
dat die bohémien-houding ook weer de burgerlijke drang naar lifestylegeluk prikkelt
en stimuleert, uiteraard.
9 Zie het promofilmpje op de website van Bart Van Loo:
<http://www.bartvanloo.info/boeken-overmil-joenenspleet.html>.

Eindnoten:
1 De historische dimensie van deze problematiek verdient meer aandacht dan Collins of ik eraan
besteden. Hoewel deze kwestie buiten het bestek van deze paper valt, wil ik hier drie opmerkingen
van Collins aanhalen om een aantal evidente bedenkingen direct van repliek te dienen. Vooreerst
beseft Collins dat het vroege postmodernisme ook al sporen vertoont van de opkomst van nieuwe
media en het verdwijnen van rigide tegenstellingen tussen hoge en lage cultuur. Maar toch is
er volgens hem een verschil met het laatpostmodernisme omdat deze tweede positie niet de
ambivalentie ten opzichte van het lezen vertoont die typerend is voor haar voorganger; In de
‘populaire literaire cultuur’ is lezen eenduidig positief (259). Collins weet daarnaast ook dat
boekenclubs niet nieuw zijn (hij gaat expliciet in op het begin van de Book of the Month Club),
maar hij wijst erop dat die oudere clubs minder zelfzeker waren over hun eigen positie dan hun
recente, digitaal en visueel ondersteunde tegenhangers (19). Er is ook altijd al interactie geweest
tussen literatuur en consumptiecultuur, ten slotte (Collins bespreekt het werk van Henry James
in dit verband), maar hij stelt niettemin dat het belang daarvan voor de literatuur is toegenomen
omdat er meer lezers dan ooit zijn, die meer geld hebben dan ooit tevoren en meer
consumptiekeuzes dan ooit moeten maken met minder gezaghebbende gidsen dan voordien
(189). Zie ook mijn conclusie.
2 Men zou kunnen tegenwerpen dat er altijd al critici geweest zijn die het belang van het leesplezier
hebben beklemtoond. Volgens Collins moet een tekst als Roland Barthes' Le plaisir du texte
echter niet begrepen worden als een pleidooi voor het plezier van de amateurlezer omdat het
hier om een andere lezer en een ander plezier gaat: ‘the reader in question was Barthes himself,
professional reader extraordinaire, and the rarefied nature of that pleasure was never in doubt’
(30-31).
3 Zie Ben De Bruyn en Pieter Verstraeten, ‘De revanche van de populaire cultuur. Literatuur,
nieuwe media en smaak’ in TNTL 128 (2012), pp. 160-182.
4 Zie Andrea Zemgulys, Modernism and the Locations of Literary Heritage, p. 64, 92.
5 Denk in dat verband bijvoorbeeld aan Virginia Woolfs reactie op de lectuur van sentimentele
literaire toeristen. Zoals Zemgulys opmerkt, ‘[her] essays ask that we train ourselves away from
reading personally, away from the impulse, broadly speaking, of literary heritage’ (Zemgulys
2008: 157).
6 Zie Nicola Watson's argument met betrekking tot de spanning tussen literair toerisme enerzijds
en ‘print culture’ anderzijds.
7 Zie Elizabeth Outka, Consuming Traditions.
8 Impliciet toont zijn betoog trouwens aan dat de literaire traditie zeker niet samenvalt met het
hedendaagse lifestyle-ideaal; veel klassieke auteurs laten zich immers kritisch uit over toeristische
monumenten zoals de Eiffeltoren, komen dankzij erotiek en syfilis op een gruwelijke manier aan
hun einde en gedragen zich af en toe zelfs op een ronduit misdadige manier (de Sade, Genet).
Anderzijds is het zo dat die bohémien-houding ook weer de burgerlijke drang naar lifestylegeluk
prikkelt en stimuleert, uiteraard.
9 Zie het promofilmpje op de website van Bart Van Loo:
<http://www.bartvanloo.info/boeken-overmil-joenenspleet.html>.
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Identiteiten van adolescenten in de vroegmoderne liedcultuur: het
1
studentenlied als casus.
Els Stronks (Universiteit Utrecht)
Abstract
Songs aimed at the Dutch youth became a booming business in the Dutch
Republic. In contemporary Western culture, such popular songs constitute
an important vehicle for expressing youth identities. With regard to the
Low Countries, it is this article's hypothesis that in the booming business
of songs composed by and for youngsters - loosely defined here as
‘unmarried young people’ - early stages of these modern processes of
identity formation are visible. By exploring this vast and unique corpus
and its functionality in the context of the NWO research project ‘Dutch
Songs On Line’, this article aims to contribute to the international debate
on youth identities, more specifically to the much debated question when
th

‘adolescence’ as a category was discovered: in the 19 century, or in the
early modern era? Building on several trends in the existing literature the
first part of this article will offer a framework for the analysis of the identity
formation function of the songs for the early modern Dutch youth. The
second part is dedicated to a case study: focusing on songs about and
for students the potential of this type of research is explored.

Inleiding
In de zeventiende-eeuwse Republiek werd veel gezongen. Die constatering vormde
het slotakkoord van de in 2008 verschenen literatuurgeschiedenis Een nieuw
vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700
van Porteman en Smits-Veldt, en de rode draad in Veldhorsts Zingend door het
leven. Het Nederlandse liedboek in de Gouden Eeuw uit 2009. Jong en oud, arm
en rijk: in de Gouden Eeuw zong iedereen in Nederland, concludeerde ook Grijp al
2
eerder. In dit artikel wil ik betogen dat een deel van dat liederencorpus gelegenheid
en mogelijkheid bood om de identiteiten van adolescenten - jongeren tussen (in
3
moderne termen) puberteit en volwassenheid - tot expressie en bestaan te brengen.
Daarmee vormen deze liederen
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een weerlegging van de stelling van pop-socioloog Ter Bogt dat in de jaren zestig
van de vorige eeuw popmuziek voor het eerst een identiteitsvormende functie voor
4
Westerse jongeren vervulde.
Al in 1987 vroeg Grootes speciale aandacht voor een groep liedbundels die
duidelijk maakt dat het niet in de laatste plaats adolescenten waren voor wie in de
Gouden Eeuw liederen gemaakt en gedrukt werden. Grootes belichtte nieuwe
bundels met liefdesliederen die aan het begin van de zeventiende eeuw op de markt
5
kwamen voor de koopkrachtige jeugd op vrijersvoeten. De economische groei in
de Republiek maakte nieuw aanbod mogelijk, maar er kwam ook vraag vanuit de
jongeren zelf: ze zongen graag in groepsverband over hun favoriete thema en gaven
elkaar luxe uitgevoerde bundels cadeau. Uitgevers, drukkers en graveurs speelden
handig op deze behoefte in, en hun ondernemingen werden gesteund door de
ouders van de jongeren die in de bundels kennelijk wel een deugdelijke investering
zagen.
Het verband tussen het lied en de opgroeiende jeugd bestond voor 1600 ook al,
lieten Oosterman en Strijbosch zien in hun onderzoek naar zestiende-eeuwse alba
amicorum van adellijke jonge vrouwen. Liederen speelden in de
toenaderingspogingen tussen deze vrouwen en hun mannelijke aanbidders een
6
prominente rol. Van der Poel merkte op dat het Aemstelredams Amoreus lietboeck
(1589) en het Nieu Amstelredams Lied-Boeck (1591) ook al liefdesliedjes bevatten
7
die vooral voor jongeren aantrekkelijk zullen zijn geweest. Het aanbod nam in de
zeventiende eeuw sterk toe, met liederen die niet alleen maar over de liefde, maar
bijvoorbeeld ook over religie gingen. Jongeren werden in het voorwerk van religieuze
bundels gelokt met de mededeling dat voor hen speciale liederen opgenomen waren.
In 't Nieuw Geestelijck Kruyt-Hof zijn de afdelingen met deze liederen verzameld in
een apart deel, waarboven staat: ‘Volgen eenige Veerssen, rakende de jeugdelijcken
8
staet’. De jeugd werd ook speciaal aangesproken in liedbundels over regionale of
9
lokale aangelegenheden. Het lied bleef onder jongeren tot ver in de achttiende
eeuw in de Nederlanden aan populariteit winnen, stelde Moelans onlangs in zijn
proefschrift. De opgroeiende jeugd voelde zich in het domein van het lied thuis, en
vormden daar eigen en zelfstandige jeugdculturen: ‘De liederen in dat jeugddiscours
zijn ondergedompeld in de leefwereld van jongeren, en worden begrensd door de
10
ervaringen van jongeren.’
Waarom waren er zoveel liederen speciaal voor jongeren in de Republiek? Die
vraag is van een tijdloos en zelfs universeel antwoord te voorzien als we uitgaan
van modern neurologisch onderzoek waaruit gebleken is dat het jongerenbrein bij
uitstek gevoelig is voor het soort impulsen dat van muziek uitgaat. De
11
aantrekkingskracht tussen lied en jeugd is daarmee een natuurlijk gegeven.
Historische bronnen reppen al ver voor de vroegmoderne tijd van die kracht - en
12
van de vermeende gevaarlijke uitwerking ervan. Maar waarom is er dan juist in de
vroegmoderne Republiek zo'n enorm aanbod aan liederen ontstaan met teksten
toegesneden op de opgroeiende jeugd? Was het groeiende aanbod van liederen
de aanjager van de ontwikkeling van jongerenidentiteiten?
Deze vraagstelling sluit aan bij een debat over het ontstaan van jeugdidentiteiten
dat al sinds Ariès' L'enfant et la vie familiale sous l'ancien régime (1960) in
internationaal verband gevoerd wordt. In dat debat zijn de identiteiten van
‘adolescents’ bij gebrek aan bronnen onderbelicht, stelde Eisenbichler in 2002 als
eindredacteur van de bundel The Premodern Teenager: Youth in Society
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kans longitudinale ontwikkelingen
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onder adolescenten in kaart te brengen. Ik maak hierbij gebruik van een
analysemodel dat ontworpen is door de kunsthistorica Adams, waarin twee
aanvullende opvattingen over identiteitsvorming (afkomstig uit de psychologie en
cultuurwetenschap) met elkaar verbonden zijn. Op het achterliggende debat en het
analysemodel ga ik in het eerste deel van dit artikel in.
In het tweede deel van dit artikel staat een kleine, zeer beperkte casus rond het
Nederlandstalige studentenlied centraal. Hoe profileerden studenten zich tussen
1600 en 1830 middels het lied ten opzichte van de volwassenen die hen stuurden
en begeleidden?

Het achterliggende debat: hoe en wanneer ontstonden jeugdidentiteiten?
In het debat over het ontstaan van jeugdidentiteiten ging de aandacht aanvankelijk
vooral uit naar jongere kinderen, en naar de vraag wanneer die voor het eerst als
anders dan volwassenen werden gezien. In Nederland heeft de pedagoge Dasberg
in 1975 in Grootbrengen door kleinhouden als historisch verschijnsel de invloedrijke
stelling gelanceerd dat er voor 1750 geen eigen, herkenbare identiteit voor het
Nederlandse kind bestond. Door bemoeienis van pedagogen kwam hierin vanaf de
tweede helft van de achttiende eeuw verandering. Eén van Dasbergs argumenten
voor deze stelling, verder uitgewerkt in haar Het kinderboek als opvoeder, was dat
er voor 1750 geen Nederlandse kinderliteratuur bestond waarin een eigen identiteit
gedefinieerd werd die aan kinderen kon worden voorgespiegeld.
Dasbergs stelling bleef lang invloed houden, maar werd enkele decennia geleden
vervangen door nieuwe inzichten. In Uit de schaduw in het grote licht uit 1995 toonde
Dekker aan dat, zoals Ariès al gesuggereerd had, in de Republiek voor 1750 al de
14
notie van een kinderidentiteit bestond. In de 2000 verschenen bundel Het grote
Dasberg debat, met reflecties van historisch pedagogen op de stand van zaken in
het vakgebied, bleek Dasbergs stelling uiteindelijk geheel verlaten. Inmiddels heerst
onder pedagogen, maar ook onder historici en letterkundigen die de laatste decennia
veel onderzoek deden naar het verschijnsel historische jeugdliteratuur, consensus
dat al ver voor 1750 de contouren van kinderidentiteiten zichtbaar werden.
Over het ontstaan van identiteiten van adolescenten bestaat veel minder
duidelijkheid, met name door het al genoemde gebrek aan bronnen. In zijn nog
steeds gezaghebbende The fin-de-siècle culture of adolescence uit 1992, dateerde
de historicus Neubauer het begin van de ontwikkeling van identiteiten van
adolescenten in de negentiende eeuw, waar Ariès en anderen de vroegmoderne
15
tijd als ontstaansperiode aanhouden. De datering wordt bemoeilijkt omdat bestaand
onderzoek zich kenmerkt door verbrokkeling. In een themabundel als Losbandige
jeugd (2004) bijvoorbeeld, wordt per tijdvak een ander soort bron (exempelen,
preken, portretschilderkunst) bestudeerd, wat het zicht belemmert op diachrone
ontwikkelingen. In zijn recent verschenen studie Sex and Drugs before the Rock 'n
Roll. Youth Culture and Masculinity in Holland's Golden Age deed de historicus
Roberts een diepteboring naar één generatie jongeren die tussen 1620 en 1640 in
de steden Leiden en Amsterdam opgroeide, om te constateren dat die jonge
generatie uiterlijk en gewoonten (haardracht, mode en vrijetijdbesteding) aangreep
om zich van hun ouders te onderscheiden. Was met het ontstaan van een
jongerencultuur ook sprake van een eigen jongerenidentiteit, en wanneer en hoe
ontwikkelde die zich in de Republiek als naar een langere tijdsperiode dan enkele
decennia wordt gekeken?
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Analysemodel voor de identiteitsvormende werking van liederen
In het hierboven geschetste debat heeft het begrip jongerenidentiteit twee
verschillende betekenissen. Het gaat enerzijds om een vanuit de psychologie,
anderzijds vanuit de cultuurwetenschap ingevuld begrip. In de psychologie wordt
onderscheid gemaakt tussen persoonlijke en sociale identiteit. De theorie van de
psycholoog Erikson uit 1959 is in dit onderzoek nog steeds leidend. Erikson stelde
dat ieder jong mens een persoonlijke identiteit (dat is: een zelfbeeld, eigen ideeën
over karakter, uiterlijk, moreel besef, rol in de maatschappij) ontwikkelt door een
serie kleine en grotere crises, die samenhangen met de ontdekking (‘exploration’)
van de wereld en met de intensiteit waarmee iemand zich committeert aan een
16
actie, ideologie, ideaal of doel (‘commitment’). De psycholoog Marcia ontwierp op
basis van Eriksons theorie een algemeen aanvaard model waarin die twee dimensies
‘exploration’ en ‘commitment’ in vier statussen van identiteitsvorming uiteenvallen:
de status van ‘diffusion (low in exploration and low on commitment), foreclosure
(little exploration, but strong commitments), moratorium (high on exploration, but no
stable commitments as yet), and achievement (high on commitment after a period
17
of extensive exploration).’ In het stadium van ‘diffusion’ ontbreekt het de jeugd aan
ideologisch commitment, en wordt die ook niet actief gezocht. Iets oudere jeugd in
het stadium van ‘foreclosure’ toont commitment, maar dan wel aan de normen en
waarden van hun ouders, zonder alternatieven te verkennen. Adolescenten in de
‘moratorium’ fase zoeken actief naar alternatieven voor wat hun ouders bieden,
maar zijn aan die alternatieven nog niet gecommitteerd. In de ‘achievement’ fase
tenslotte zijn de alternatieven verkend, en is een keuze gemaakt waaraan
adolescenten zich in zo'n mate committeren dat die keuze hun identiteit gaat bepalen.
In de verkenning van de grotere wereld zijn met name contacten met anderen
identiteitsbepalend. In het geval van jongeren zijn die anderen ouders en opvoeders,
maar zeker ook peers. De interactie met de omgeving geeft vorm aan de sociale
identiteit van het individu, en leidt tot vorming van groepsidentiteiten die door de
omgeving kunnen worden toegekend, maar ook kunnen ontstaan doordat een groep
18
zelf actief aan de vorming van een eigen identiteit werkt. De groepen van peers
zijn daarin belangrijk omdat groepsleden die dezelfde emoties en waarden delen,
19
veel sterke verbanden en aantrekkingskracht vertonen. In het artikel dat Grootes
ligt de nadruk op de druk die volwassenen op de jongeren uitoefenden met het doel
hun groepscultuur te vormen. Grootes concludeert dat ‘de “ideologie” van het
petrarkisme, met haar nadruk op beheersing en het ontbreken van seksuele
vrijmoedigheden’ waarschijnlijk uitstekend paste ‘bij de huwelijkspolitiek die de
20
ouders binnen deze sociale groep voorstonden’. De vorming onder invloed van
contacten met peers komt bij Grootes minder aan bod, maar zal in de casus die in
dit artikel beschreven wordt wel van belang blijken te zijn.
Vanuit de cultuurwetenschap is de psychologische invulling van het begrip identiteit
aangevuld met het idee dat ook cultuuruitingen een rol kunnen spelen in de
ontwikkeling van identiteiten. Niet voor niets zocht Dasberg in kinderliteratuur bewijs
voor het ontstaan van het kindsbeeld. In literatuur kan een ‘culturele identiteit’
ontstaan die degenen die zich daarmee identificeren en articuleren, verenigt in een
‘imagined community’ (de term komt van Andersons studie over nationale identiteiten
21
uit 1983).
Identiteiten komen door en via culturele uitingen tot expressie, maar wor-
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den door die cultuuruitingen ook gevormd, vult de psychoanalyse hierop aan. Hoe
vroegmoderne lezers daadwerkelijk op culturele objecten reageerden, kan alleen
langs indirecte weg bepaald worden. Eigen verklaringen en getuigenissen zijn zeer
zeldzaam, en zijn soms door de voorbeeldige functie die ze hadden - zoals in het
geval van sterfbedbeschrijvingen waarin stervenden hun leeservaringen memoreren
- ook moeilijk betrouwbaar te noemen. De Amerikaanse kunsthistorica Adams heeft
een model ontwikkeld waarin de afhankelijkheid van die eigen getuigenissen in het
bepalen van het identiteitsvormende effect van culturele objecten geen rol speelt.
Zij koppelde moderne psychoanalytische inzichten aan een analyse van
eigenschappen van vroegmoderne culturele objecten, om zodoende uitspraken te
22
kunnen doen over beoogde en mogelijk ook gerealiseerde effecten. In haar in
2009 verschenen studie Public Faces and Private Identities in Seventeenth-Century
Holland: Portraiture and the Production of Community waarin dit model gepresenteerd
en toegepast wordt in de analyse van portretten, baseert Adams zich met name op
het werk van de psychoanalyticus Kohut. Haar doel is niet de vroegmoderne
portretten psychoanalytisch te duiden, maar een begrippenkader te vinden waarin
de processen van identiteitsvorming die van de portretten uitgingen, in
intersubjectieve termen te beschrijven. Haar aanname is daarbij dat de menselijke
geest in voldoende mate gelijk is gebleven in de afgelopen eeuwen om te
veronderstellen dat Kohuts theorie ook voor de analyse van processen in de
vroegmoderne Republiek bruikbaar is.
Die aanname lijkt gesteund te worden door uitspraken zoals bijvoorbeeld
aangetroffen in een in 1682 verschenen prentbijbeltje van de Leidse predikant
Johannes Möller. De jeugd - Moller geeft helaas geen indicatie van leeftijden - is de
periode van vorming en ontwikkeling:
daar nogtans de beste tijd om kunst, deugd, wijsheid, en verstand [...] te
leeren is, de tijd van de jeugd. Soo lang het was week is, soo kan men
daar van ligtelijk allerlei soort van beelden formeeren, of daar in drukken;
doch soo ras het hard geworden is, soo is 't daar toe gants onbequaem.
[...] Tedere rijskens kan men als men wil, ligtelijk buigen: maar wanneer
23
sij tot sterke boomen geworden sijn, soo laaten sij sulks niet toe [...].
De geest van de jongere is als een zacht hoopje was, waarin zich gemakkelijk
‘beelden’ laten drukken. Möller bedoelt hier visuele impressies, want het voorwoord
is geschreven ter aanprijzing van de geïllustreerde bijbelverhalen die hij de jeugd
aanbiedt. Maar relevant is dat hij onderkent dat jonge mensen ontvankelijkheid zijn
voor bepaalde culturele stimuli: in de jeugdjaren maakt het beeld een afdruk in de
was, om die was voorgoed van gedaante te doen veranderen. Möller drukt zich uit
in termen die verrassend veel lijken op die van Kohut, die onderscheid maakt tussen
het ‘self’ en de ‘identity’. Het ‘self’ betreft het binnenste van een persoon (Möllers
hoopje was), dat gevormd wordt tijdens de eerste levensjaren (de indrukken die in
het was gemaakt worden). In de loop van dat proces gaat de ‘self’ één of meerdere
identiteiten aannemen die de maatschappij via cultuuruitingen, onderwijs, opvoeding
etc. aanbiedt. Tijdens de adolescentie komen de sociaal-culturele positie van het
individu en diens ‘self’ samen, en wordt voor de buitenwereld de identiteit van het
individu
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zichtbaar. Adams stelt, in lijn met Kohut, dat dat proces van vorming van de ‘self’
en diens ‘identiteit(en)’ door de relatie die er tussen portret en toeschouwer van het
portret kan ontstaan, zich op drie niveaus afspeelt. Op het eerste niveau ervaart de
kijker het portret als een object: het bezit ervan kan prestige, status opleveren. Op
het tweede niveau verhoudt de kijker zich esthetisch en emotioneel tot het portret:
de afbeelding kan een gevoel van ‘heelheid’, volmaaktheid teweeg brengen. Op het
derde niveau gebeurt er daadwerkelijk iets met de identiteit van de kijker. Op dat
niveau vindt interactie plaats tussen wat de kijker afgebeeld ziet, en dat wat de kijker
al is, door eerdere ervaringen en herinneringen aan die ervaringen. Die ervaringen
kunnen onder invloed van het kijken naar dat portret heroverwogen worden, en
kunnen resulteren in een verandering van uiterlijk, gedrag en denkbeelden (dus in
een verandering van de ‘identity’ en ook de ‘self’ van die kijker).
Adams heeft contemporaine traktaten over het effect van visuele waarnemingen
gevonden die duidelijk maken dat het in de Republiek een wijdverbreide gedachte
was dat wat men met het oog zag, interacteerde met het brein - de omstandigheid
waardoor processen van identiteitsvorming op gang kunnen komen.
Zeventiendeeeuwse opvattingen over het effect van auditieve stimuli (het luisteren
naar, of produceren van gezang) veronderstelden een niet minder grote
wisselwerking tussen waarneming en het brein. In 1725 beschreef de gereformeerde
predikant Johannes Verschuir, predikant te Zeerijp, in de voorrede van zijn
Honig-raatje van gesangen zelfs heel specifiek hoe de uitwerking van lezen en
zingen verschilt. Zingen gaat langzamer dan lezen, en dus wordt het gezongene
anders en beter opgenomen:
... het [zingen] drukt de goede gemoetsbewegingen dieper in, terwyl het
Singen dit voor uit, boven het lesen heeft, dat het langsamer
24
geschiedende, meer kan nagedagt en beter onthouden worden.
Deze losstaande observatie over de opvattingen van Verschuir kan worden
aangevuld met resultaten van bestaand onderzoek met een bredere basis. In ‘The
Siren, The Muse, and The God of Love: Music and Gender in Seventeenth-Century
English Emblem Book’ stelt Austern dat het oog en het oor in de vroegmoderne tijd
gezien werden als die zintuigen die in staat waren de menselijke geest (en ziel) te
bewerken: ‘ [...] the eye and the ear were considered capable of elevating mind and
25
soul to divine beauty and virtue’. De ervaringen van de zintuigen waren niet
gelijkwaardig. Het horen werd ondergeschikt geacht aan het zien, maar iets horen
had wel meer memoriserend effect dan iets zien:
[...] vision was the strongest and the one most closely connected to reason,
to spirituality, and to consciousness. Sight was consequently considered
the sense by which human beings were capable to invention and
discovery. Hearing, the second sense, was nonetheless more closely
26
allied by earlier thinkers with memory, teaching and learning.
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In die zin was horen/zingen dus meer gekoppeld aan wat Adams het
identiteitsvormend niveau van waarnemen noemt: het niveau waarop eerdere
ervaringen en kennis uit het geheugen geactiveerd wordt om er nieuwe indrukken
mee op te kunnen nemen.
Uit Adams model kunnen aandachtspunten voor de analyse van de liederen en
de context waarin ze ontstonden afgeleid worden (lettend op stijl, aanspreekvormen,
doelgroepen etc.), maar ook aandacht voor een proces van identiteitsvorming onder
invloed van contacten met peers, dat zich in drie fasen kan voltrekken als exploratie
van nieuwe mogelijkheden wordt gezocht: van ‘mirroring’ naar ‘idealization’ naar
‘twinning’. Toegepast op de liederen voor jongeren zijn dat het stadium waarin
liederen jongeren elkaar voorspiegelen wat ze kunnen zijn; gevolgd door het stadium
waarin die identiteit de status van ideaal bereikt in die groepen (‘idealization’);
gevolgd door het stadium waarin via en met de liederen actief naar geestverwanten
gezocht wordt (‘twinning’).

De casus: Nederlandstalige studentenliederen
Dergelijke identiteitsvormende processen voltrekken zich in de regel niet binnen
één generatie. Om die reden wordt in de navolgende casus een lange periode van
ontwikkeling beschreven rond liederen over, voor en door studenten. Onder studenten
versta ik: jonge mannen die aan de nieuw gevormde universiteiten in de Republiek
studeerden. Ik beperk me tot studentenliederen omdat deze relatief eenvoudig te
identificeren zijn en omdat het profiel van de student en diens leefwereld al in enig
detail onderzocht is. Het bestaande onderzoek dat ik hieronder kort inventariseer,
typeert het studentenleven als een enigszins van de rest van de maatschappij
geisoleerd bestaan, afgeschermd door het gebruik van Latijn als omgangstaal.
Middeleeuwse studentenliederen zijn, voor zover overgeleverd, ook in het Latijn
gesteld. De Nederlandstalige liederen van studenten werden tot nu toe niet of
nauwelijks bestudeerd, maar uit bestaand onderzoek is wel duidelijk geworden dat
27
ze er tot laat in de zeventiende eeuw niet of nauwelijks waren. Als studenten
zongen, zongen ze in het Latijn en die taalkeuze vergrootte hun maatschappelijk
isolement. Speelde het Nederlandstalige lied desalniettemin een rol in de vorming
van voor de rest van de maatschappij zichtbare studentenidentiteiten tussen 1600
en 1800? Het antwoord dat ik geef is schetsmatig en tentatief: ik verwijs regelmatig
naar onderliggende gegevens uit de Nederlandse liederenbank waarin nog lang
niet alle teksten volledig doorzoekbaar zijn op woordniveau, ik beperk me tot de
Republiek en laat Zuid-Nederland buiten beschouwing en schets al met al slechts
grote lijnen. De specifieke casus zou ook aangevuld moeten worden met onderzoek
naar andere jongerenidentiteiten (van vrouwen, van niet-studerende jongeren etc.)
om het volledige fenomeen van opkomende jongerenidentiteiten in beeld te kunnen
brengen.

De student getypeerd in relatie tot ouders, maatschappij en kerk
Het profiel van de student in de Republiek laat zich op basis van bestaand onderzoek
vooral schetsen in relatie tot ouders, maatschappij en kerk: de instanties en personen
die het leven van de student inkaderden en bepaalden. De meest recente
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komst en verval van de traditionele studentencultuur uit 1980. Hagendijk schetst
daarin hoe universiteiten in de middeleeuwen in een aantal Europese landen stevige
bolwerken werden en een tegenkracht vormden tegen kerkelijke en wereldlijke
overheden.
Na Hagendijk zijn tal van deelpublicaties verschenen die laten zien hoe het
vroegmoderne studenten en de rest van de maatschappij zich in bestuurlijke en
29
juridische zin tot elkaar verhielden. Het studentenleven begon in Noord-Nederland
met de oprichting van de universiteit van Leiden in 1575; Franeker volgde in 1585,
30
steden als Amsterdam, Harderwijk en Utrecht in de decennia daarna. De
universiteiten kregen eigen wetgeving, eigen rechtbanken en eigen besturen. Ook
de studentenhuisvestiging was voor een groot deel in handen van universitaire
bestuurders, al dan niet door de gereformeerde kerk gereguleerd zoals in het geval
31
van het Leidse Statencollege.
De studenten kregen in de loop der eeuwen hun eigen organisatievormen. In de
zeventiende eeuw ontstonden ‘nationes’, in de achttiende eeuw ‘ontgroensenaten’
32
en vervolgens in de negentiende eeuw het corps. De opname in de groep van
studenten werd gemarkeerd door ontgroeningsrituelen die voor een groot deel
plaatsvonden op locaties waar niet-studenten geen toegang toe hadden. Ze
bezegelden dus vooral de onderlinge band tussen de studenten, maar de
buitenwereld wist er wel van. Ook het studieuze in de bezigheden van studenten
werd door de buitenwereld onderkend, zo kunnen we afleiden uit Pieter Coddes
schilderij ‘Jonge roker oftewel Melancholie’ (c. 1633) waarop een jonge student met
peinzend gezicht naast zijn bureau en boeken zit.
Economisch onafhankelijk waren de studenten niet. Of hun ouders bekostigden
hun studie, of ze ontvingen een studiebeurs. Die beurzen bestonden er aanvankelijk
alleen voor de theologische opleiding: via het beurzenstelsel had de kerk dus een
zekere controle over het studentenleven. De studenten vormden vaak maar een
33
klein onderdeel van de bevolking van de stad waarin ze studeerden , maar met het
geld van hun ouders of van beursverstrekkers vormden ze wel een belangrijke bron
van inkomsten. Ze genoten om die reden allerlei voorrechten: mochten bijvoorbeeld
als enigen met een wapen op straat lopen en betaalden weinig of geen belasting
voor bier, boeken en kleren.
Studenten maakten gedurende hun studietijd in veel gevallen reizen naar het
buitenland om de maatschappelijke structuur, taal en cultuur van andere landen te
leren kennen. Ze waren daardoor vaak degenen die nieuwigheden uit het buitenland
34
introduceerden. Zo waren ze rond 1590 de eersten die rookten - een gewoonte
35
die rond 1650 door veel anderen in de Republiek werd overgenomen. Maar de
‘peregrinatio academica’ was ook een stap richting het volwassen leven in de eigen
maatschappij: de reizen bereidden studenten voor op de functies die zij in die
36
maatschappij zouden gaan bekleden.
Studeren aan Noord-Nederlandse universiteiten was voorbehouden aan mannen
- de enige uitzondering Anna Maria van Schurman daargelaten. Tot ver in de
negentiende eeuw telden vrouwen niet mee in de universitaire wereld. Wellicht dat
daarom de verhouding van de studenten tot vrouwen door de eeuwen heen steeds
problematisch is geweest, stelt Knegtmans. Vrouwen zouden in de ogen van
studenten slechts ‘makkelijk te verschalken lustobjecten (dienstmeisjes, juffertjes
van lichte zeden)’ of ‘geromantiseerde, onbereikbare en onaanraakbare schoonheden
37
(de dochters der welgestelden)’ zijn geweest. Studenten woonden vaak bij elkaar
in
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huis, en Groenendijk en Roberts veronderstellen dat ze daar ook hun eerste seksuele
ervaringen opdeden. Er zijn veel aanwijzingen dat er seksuele relaties waren tussen
medestudenten, maar bewijs daarvan is niet terug te vinden in rechtbankverslagen,
omdat die alleen gevallen van gedwongen seks (bijvoorbeeld verkrachtingen) aan
het licht brengen. Prostitutiebezoek en masturbatie speelden een andere belangrijke
rol in de seksuele ontwikkelingen van studenten. Al aan de middeleeuwse
universiteiten gold de ongeschreven regel dat het onder controle brengen van deze
driften en gedragingen een belangrijke en noodzakelijke stap was in de ontwikkeling
38
van student naar man.

Nederlandstalige studentenliederen en andere studentenliteratuur in
de Republiek
Nederlandstalige liederen van en over studenten waren er in de zeventiende eeuw
39
niet veel; pas in de tweede helft van de achttiende eeuw groeide dit aantal. In
diezelfde periode was er vrijwel geen andere Nederlandstalige studentenliteratuur
voorhanden en daarom kan toch gesteld worden dat het Nederlandstalige
studentenlied het enige genre was waarin studenten met regelmaat acte de
préséance gaven. In de late zestiende- en vroege zeventiende-eeuwse Republiek
circuleerden er onder studenten vooral Latijnse liefdespoëzie, alba amicorum en
40
gelegenheidsgedichten.
In de zeventiende eeuw kwam daar sporadisch Nederlandstalige poëzie bij. Het
bekendst is de sonnettenbundel Enigmata sive emblemata amatoria uit 1610 die,
41
naar Becker en Coigneau vaststelden, in Leidse studentenmilieus functioneerde.
De bundel zal door inhoud en connotatie de band tussen de leden van
studentengroepen versterkt hebben, omdat de bij de sonnetten gevoegde
afbeeldingen erotische raadseltjes opwierpen die de lezers in gewaagde
gezelschapsspelletjes verenigden; maar identiteitsvormend werkte die groepsvorming
niet. De teksten geven slechts een vaag en weinig gedifferentieerd beeld van de
potentiële lezer, en de uitvoering van de bundel - om de raadsels te kunnen begrijpen
moest het boek zelf in handen worden gehouden - nodigde ook niet uit tot het
verspreiden of delen van dat beeld. Van dit soort humoristische en soms licht
satirische bundeltjes verschenen er aan het aan het eind van de zeventiende eeuw
nog een paar: Pans Fluytje, blasende loopjes met hoopjes, en stuckjes op kruckjes.
Door P.A. Liefhebber van de selve uit 1675 en Studentenhaver van Laurens Spoor
uit 1658. Dankzij speurwerk van Grootes weten we dat Spoor bij het verschijnen
van dat bundeltje vierentwintig jaar oud was, en dit kan dus een bundeltje voor
42
studenten van een student genoemd worden. Maar er komen slechts enkele
gedichten in voor die gelieerd zijn aan het studentenbestaan: Grootes concludeert
43
dat de titel vooral als lokkertje bedoeld moet zijn geweest.
Het uitblijven van grootschalig succes voor dergelijke bundels duidt op gebrek
aan belangstelling onder uitgevers en studenten voor Nederlandstalige
studentenliteratuur. Dat type literatuur zou pas in de negentiende eeuw een echt
succes worden.

Het Nederlandstalige studentenlied in de jonge Republiek
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In de twee oudste Nederlandstalige studentenliederen, daterend uit het begin van
de zeventiende eeuw, profileert de student zich als autoriteit die licht kan werpen
op contemporaine theologische twisten. Bekend is een vermaanlied van Dominicus
Vin-
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cemius, een theologiestudent uit Leiden, gedrukt in 1610 ten tijde van het verschijnen
van de remonstrantie. Het was blijkens een tekst op het titelblad bestemd voor ‘alle
Godtvruchtighe ende suyvere harten / die de nieuwichede de Leere verwerpen /
44
ende die tot troost haerer zaliheyt (gelijck 't behoort) de waerheydt aennemen.’
Het lied telt zesendertig strofen van vier regels. In het eerste vers worden de
‘broeders en susters in Christo vercooren’ opgeroepen zich niet over te geven aan
krachten die hen van God afhouden. Het is vooral zaak op te passen voor de duivel,
want: ‘Waer Godt een Kercke tot alle tijde gaet bouwen / Daer timmert den Duivel
een Capelle by’. Het gaat er om te leven volgens de woorden van de waarheid.
Want ‘de Waerheyt die blijft in eeuwicheyt volstandigh’. De beloning zal na de dood
volgen: ‘Want die sal in eeuwicheyt tot ghene stondt bederven / en sult ghy dan
ghenieten in vreuchden soet’.
Vincemius zoekt zijn publiek buiten de studentenpopulatie. In een manuscript van
Wouter Verheen zien we hetzelfde. Ook daarin een lied dat geïntroduceerd wordt
met ‘Een nu Lijedt, gedicht van een student’, dat begint met een waarschuwing voor
een algemeen publiek: ‘Menschen onvroedich ghij die op aerden sweeven / u van
45
sonden wacht’. Uit dit lied spreekt een serieuze student die ‘burgers en heeren’
de les leest.
Studenten schrijven zelf nog niet veel liederen in deze periode, maar verzamelen
doen ze ze wel. Het medium ‘lied’ was hen duidelijk bekend en stond hen aan. Uit
die zeventiende eeuw kennen we verscheidene verzamelhandschriften van
studenten. Zoals het luitboek van Thysius, samengesteld door Adriaen Jorisz. Smout
tijdens zijn Leidse studiejaren (1595-1601), waarin ook enkele psalmen zijn
46
opgenomen. Of de verzameling van Jan van Vesanevelt, een student die tussen
1665-1668 in Leiden studeerde en liederen over de liefde en partnerkeuze
47
verzamelde, zoals Bredero's ‘Een oude bestevaer met een jong meisje’.
In deze vroege periode circuleerden ook enkele tientallen liederen over studenten.
De eerste voorbeelden dateren al van de zestiende eeuw, en zijn te vinden in het
48
Antwerps liedboek (1544) en in de Klucht van de bedrogen minnaars (1565) van
de Zeeuwse rederijker Job Gommersz.. Op een gegeven ogenblik verschijnt daarin
een student ten tonele: ‘Den student eerlyc ghecleet nu comende ende clopt voor
de dore’. De student zingt een lied dat hem meteen als hopeloos verliefd neerzet:
49
‘O myn alderlyefste dyen ic beminne/met ganschen zinnen, ick zegghet u claer’.
In een 1610 als liedblad verschenen lied, ‘Een nieu Liedeken van eenen Clerck,
hoe dat hy een slechte huysmans vrouwe so jammerlicken bedrooch ende bestal’
komen we een slimme student tegen. Deze is op weg van Parijs naar Aken en doet
een dorp in de buurt van Maastricht aan, met het verhaal dat hij onderweg van al
zijn bezittingen is beroofd. Of iemand hem kan helpen? De dorpelingen verwijzen
hem naar een rijke, goed katholieke weduwe die raad weet. Hij klopt op haar deur
en maakt misbruik van haar onvermogen de situatie in te schatten. Zij vraagt: ‘Waer
coemt ghy doch van dane. / Al wt Parijs heeft hy gesecht; die vrou en verstont dat
woort niet recht, / Sy sprac met dolle sinnen wat segt ghy, / coemdy uyt het Paradijs.
Mijn lieve vrint comt binnen.’ Hij laat haar in die waan, en suggereert zelfs dat hij
haar man in het paradijs ontmoet heeft. Zij vraagt hem meteen hoe haar man het
daar vergaat: ‘den boeve sprak met verseeren / uwen man vergaet van armoe
strang, / hy en heeft gheen hemde noch cleeren’. Zij geeft hem kleren en geld zodat
de student die aan haar man kan overhandigen in het paradijs. Een buurman aan
wie ze dit alles vertelt, helpt haar uit de droom en besluit de dief na te jagen. De
dief voelt dat

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 17

235
aankomen en werpt het pak met kleren in het water als hij door de buurman - die
te paard de achtervolging heeft ingezet - wordt ingehaald. De buurman vraagt hem
of hij een man met een pak kleren langs heeft zien komen, en de dief antwoordt dat
deze over het water het bos in is gevlucht. De buurman springt het bos in, maar
vraagt de dief op zijn paard te letten terwijl hij het bos doorzoekt. Als hij terugkomt,
zijn dief en paard verdwenen, en snapt de buurman dat hij bedrogen is. Deze schade
kan hij alleen goedmaken door bij terugkomst aan zijn buurvrouw geld te vragen
voor het paard dat hij kwijt is. Hij houdt haar nog meer voor de gek door te zeggen
dat de dief het paard nodig had om in het paradijs te geraken: anders zou die tocht
toch veel te lang duren? Zo werd de huisvrouw nog eens door haar buurman
bedrogen, maar ja: ‘Hy en woudese niet bedroeven / Sy en docht niet dat de doode
lien / gheen gheelt of cleeren en behoeven.’
Dat de hoofdpersoon in dit bedrog een student is, lijkt in het verhaal wel enige rol
te spelen. Van belang is dat zijn reisgedrag te verklaren is door de gewoonte van
studenten om reizend aan meerdere universiteiten hun kennis op te doen. Het
verklaart dat hij in het dorp aankomt, maar ook dat hij er weer weggaat: hij heeft
immers de universiteit van Aken als einddoel. Van belang is ook dat hij slimmer is
dat de ‘slechte [eenvoudige]’ huisvrouw en haar buurman. De aanduiding ‘student’
valt echter maar één keer, in het begin van het lied. Wel wordt hij een paar keer
‘klerk’ genoemd, waarmee zijn academische opleiding en achtergrond benadrukt
worden. En zijn theologische kennis zet hij ook actief in als hij de dorpsgenoten
vraagt de weduwe te typeren: is zij ‘goet Geus oft Catholijc’? Hij wordt zo
gepresenteerd als iemand die anderen door zijn scholing te slim af is. Maar dat geldt
voor de buurman uiteindelijk ook, dus uniek is hij hierin niet. In latere varianten van
het lied - zoals die nu bekend zijn - is deze student vervangen door een
schoenmaker. Dat heeft mogelijk te maken met de melodie waarop het lied in 1610
50
gesteld was, ‘Vande Schoenmaecker ende den Edelman’. In die latere tekst met
de schoenmaker in de hoofdrol, maakt de schoenmaker niet meer zelf een inschatting
van de situatie door de vraag te stellen of de weduwe goed katholiek of goed geus
is. Deze dimensie ontbreekt niet in het verhaal, maar het is nu de weduwe zelf die
dit punt aan de orde stelt: ze vertelt te weten dat haar man in het paradijs is omdat
de pastoor haar dat heeft wijs gemaakt. Om die reden lijkt de verwisseling van
student tot schoenmaker niet zonder betekenis: de geleerdheid van de hoofdrolspeler
is in het geval van de schoenmaker niet erg relevant of waarschijnlijk, terwijl dat bij
de student anders ligt.
51
In Theodoor Rodenburghs komedie Ialoerse studenten (1617) zijn de studenten
hoofdpersoon, en zingen zij ook enkele liederen. De drie rivaliserende
hoofdrolspelers, Fabricio, Valerio en Cardenio, representeren verschillende soorten
studenten. Fabricio is de kosmopoliet, die hoog opgeeft van de reizen die hij langs
vele Europese universiteiten maakte. Het was, zo zegt hij, ‘De Liefde’ mijns Vaderlant'
52
die hem naar huis dreef. Studeren doen ze niet, in de speeltijd van het stuk. De
liefde houdt hen wel steeds bezig, ook in de liederen die ze zingen. Rodenburgh
zelf was in 1617 drieënveertig jaar oud - hij had het werk toen al wel enige tijd in
portefeuille, maar niet lang -, en heeft zelf geen studentenleven in de Republiek
gekend. Van doorslaggevend belang is waarschijnlijk geweest dat hij een Spaans
voorbeeld had waarop hij zijn komedie baseerde, want eigen ervaringen kon hij dus
niet beschrijven.
Van iets later dateert een lied in Starters Friesche lust-hof, gedrukt in 1621, waarin
opnieuw een student een rol speelt. Deze keer wordt een weinig specifiek
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beeld van diens identiteit geschetst. Starter noemt in ‘Is Bommelalire soo groote
geneughd’ de student juist als een van de velen in de maatschappij die zou moeten
weten dat de liefde, bezongen in zijn boek, voor iedereen een groot en positief te
waarderen iets is:
Daer 's niet een Professor noch niet een Student,
Hoe vast hy de boecken in 't hooft heeft geprent,
53
Die niet een reys geeren in 't boeck sou studeren.

Starter is op moment van verschijnen van dit boek zelf student rechten te Franeker,
en dat zal er misschien voor gezorgd hebben dat hij de student niet oversloeg in
zijn opsomming van groepen die plezier aan zijn boek zouden moeten kunnen
beleven. Concluderend is te stellen dat voor c. 1650 weinig merkbaar is van actieve
pogingen om met liederen studenten bepaald gewenst gedrag voor te spiegelen,
of met de liederen de band tussen studenten te versterken. De liederen lijken slechts
af en toe het (stereotiepe, of misschien eerder karikaturale) beeld van de student
in de zeventiende-eeuwse maatschappij weer te geven. De zingende, verliefde
student kwam heel soms langs als figurant in toneelstukken, maar was verder een
onbetekenende factor.

Na 1650
In de tweede helft van de zeventiende eeuw werd dat anders. Eerste indicatie
daarvoor is dat de student vaker een (hoofd)rol in toneelstukken speelde, zoals in
54
Jillis Noozemans Beroyde Student uit 1646. Op basis van een inventarisatie van
het aanbod en het beeld van de zuipende, liegende, arme, opschepperige en
rokkenjagende student dat daaruit naar voren komt, concludeerde Van Miert in
2003: ‘De student was méér dan een literair personage: hij was een herkenbaar
55
onderdeel van de contemporaine maatschappij.’
Dat de student steeds meer aanwezig was, blijkt ook uit het aantal liederen over
studenten dat opduikt in bundeltjes met liederen over allerlei onderwerpen, onder
56
titels als ‘Studenten-Zang’, ‘Drink-Zang’, ‘De Verliefde Student’, ‘Lof der Wyn’. Het
beeld is allereerst dat van de drinkende en verliefde student, zoals bijvoorbeeld te
zien in ‘Het Doorluchtig Leeven en Bedryf van de Leydze Studenten, en hare
57
Dagelykze Handel’. Vaak worden, zoals in een ‘Nieuw aerdig drink-lied’ uit
Amsterdamse spin-huys uit 1680, om de herkenbaarheid van de student te vergroten
Nederlandstalige versregels over uitbundig drinkgedrag afgewisseld met Latijnse,
Franse of Duitse woorden. De student wordt zo afgezet tegen andere groepen uit
de maatschappij: ‘Boerken moet het al betalen’, eindigt dit lied, waarin studenten
als zorgeloze groep drinkers afgezet worden tegen de werkende boer die hun
58
levensstijl naar ze hopen zal bekostigen.
In vele liederen vormt een beschrijving van die studentenidentiteit de kern van
de liedtekst, zoals in ‘Studentendeun’ in Den Hollandszen Praat-Vaars
Nieuwjaars-Gift, aan het bevalligen Stichtsze uit 1745, dat begint met ‘Ik kom hier
met geen complimenten, / Maar zal het leven der Studenten uit gaan venten’. Uit
het lied ‘Studentenleven’, uit de bundel De tempel der zanggodinnen, verschenen
in 1750, blijkt dat die identiteit niet altijd door medebewoners gewaardeerd werd:
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Wy Utersche studenten
Wy leven alzoo vry,
Wy leven op ons renten,
En zyn van zorgen vry,
Wat zou ons kunnen deeren,
Daar ons geen zorgen kwelt,
Wy zyn heeren
En verteeren,
Al ons gelt.
Komt ons dan iets ontbreken,
Wy weten goeden raadt,
Brandbrieven [bedelbrieven] wy aanspreken,
Die komen ons te baat,
Pecunia moet vliegen,
Dat is voor ons geen schand,
Schoon wy liegen,
En bedriegen
't Gansche Land.
[...]
In 't vegten, en in 't kyven,
Daar zyn wy in vermaart,
In 't dammen met de schyven,
En spelen met de kaart,
Tiktakken, en verteren,
Dat kennen wy zeer wel,
Wy zyn heeren,
En wy leeren
59
Al dit Spel.

De ‘wij’ in dit lied identificeren zich als Utrechtse studenten (r. 1), en als mannen
(zie het ‘heeren’ in r. 7). Tal van aspecten van hun gedrag passeert de revue: ze
zijn vrij van zorgen (r. 4), leven van de rente van geld dat ze waarschijnlijk door de
familie ter beschikking is gesteld (r. 9), ze smijten met geld (r. 12-15), bedriegen
alles en iedereen (r. 17-18), en vechten en maken ruzie tijdens het spelen van
gezelschapsspelletjes (r. 37-41).
In de ‘wij’-vorm geschreven wordt geschreven tégen deze groep studenten. Het
lied lijkt geschreven door en voor buitenstaanders die de Utrechtse studenten bezien
en negatieve aspecten van hun gedrag waarnemen. Toch kunnen ook deze ‘anti’
teksten het bestaan van de studentenidentiteit beïnvloed hebben, simpelweg omdat
ze er een erkenning van vormen.
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Nieuw in het achttiende-eeuwse repertoire: de student als soldaat
In het vroeg achttiende-eeuwse repertoire doet zich een nieuwigheid voor: de student
als soldaat, soms al in de titel gemarkeerd - zoals de ‘Studentenmars’ in Apollo's
60
kermis-gift aan de Haagsche vermaaks-gesinde jeugd en ‘Van de Student die
61
soldaat werd’ in De Roemrugtige Haagsche faam , en het liedblad Voorheen ben
62
ik Student geweest, / Maar nu ben ik soldaatje , over een student die uit armoede
dienst heeft genomen en nu het typische studentleven in het leger voort lijkt te zetten.
Aanvankelijk is dit spel: de nieuwe strijdbare identiteit heeft dan nog geen
raakvlakken met het echte soldatenleven. Maar een serieuzere wending neemt deze
thematiek in de patriottentijd. In de jaren 1783-1786 komen patriotse bewegingen
in gang, met name in Utrecht, Amsterdam, Haarlem, Leiden en Den Haag. In Leiden
63
wordt dan de bundel Vaderlandsche liederen voor de gewapende studenten gedrukt.
In diezelfde stad verscheen eerder al de bundels Vaderlandsche feestzangen (1783)
van Pieter Vreede en de Vaderlandsche liederen voor het Genootschap van
Wapenhandel ter spreuke voerende ‘Voor Vrijheid en Vaderland’ (1784). Het idee
is kennelijk dat de studenten zich net als veel andere burgergroeperingen mobiliseren
om de vijand te verslaan, en een eigen bundel nodig hebben om dat ideaal
64
voorgespiegeld te krijgen.
In de opdracht van Vaderlandsche liederen voor de gewapende studenten door
J. 't Hooft wordt meteen duidelijk dat studenten redder van het vaderland moeten
worden naast hun hoofdactiviteit, het student-zijn. Voor de patriotten werken zij dan
in hun ‘snipperuren’, de uren die men - aldus het WNT - ‘tusschen zijn geregelde
werk overhoudt voor zijn liefhebberijen’:
O Braeven! die, alleen door Vrijheidsmin gedreven,
Uw snipperuuren wijdt aen 't zuchtend Vaderland,
Laet toch deeze ed'le drift uw harten nooit begeeven
65
Biedt aen't gefolterd Volk, tot redding, uwe hand!

In het daarop volgende ‘Voorbericht’ staat dat de studenten van het Leidse Pro
Pallade et libertate zelf om deze liederen (‘op de omstandigheden van het
66
Genootschap der Heeren Studenten toepasselijk’) gevraagd hebben. Dat die
liederen toepasselijk zijn voor studenten, blijkt al meteen uit de aanhef van het eerste
67
lied, ‘Na de groote vacantie van 1785’. Het daarop volgende lied is in de ik-vorm
gesteld; na de vakantie zingt de student: ‘'k Zal het choor der wetenschappen, / Als
een waere Pallas Zoon, / Weer, vol ijvers, binnen stappen’. Naast collegebezoek
blijven ook militaire activiteiten op de agenda staan. Deze student streeft niet alleen
naar lauwerkroon in ‘het moeilijk letterveld’, maar wil ook eer in de gewapende strijd
behalen. De letterenstudent roept zijn ‘Bataefsche lettervrienden / Die met mij ter
68
studie zijt’ op zijn voorbeeld te volgen. Het volgende lied is ondertekend met ‘W.
Lobé med. stud.’: ook de medische studenten worden nu aangespoord ten strijde
te trekken. Gezamenlijk worden zij in het lied daarna aangespoord om als
‘Nederlandsche telgen’ de strijd voor de vrijheid aan te gaan. In het lied ‘Gewapende
Pallas’ worden beroemde schrijvende en strijdende studenten ten voorbeeld gesteld;
Buchanan die als student zijn geleerde geschriften liet voor wat zij waren en zich al
soldaat teweer stelde en Lotichius die er zijn Roomse lier voor achterliet:
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Dousa mede op wien dit Leyden
Nog, na 200 veel jaren, boogt,
Zag, door pen en degen beiden,
Zijnen roem alom verhoogd.
Hem is, als soldaat,
Deeze vrije Staat,
Als geleerden, 't grootsch gesticht
69
Van Minerva duur verplicht.

Hier wordt de verwantschap tussen de studenten van nu, en Leidens beroemdste
geleerde tot op dat moment, Jan Dousa - zelf nooit student te Leiden - ten voorbeeld
gesteld om strijdbaar gedrag af te dwingen. Er zijn liederen ter aanmoediging, voor
studenten die de wapens al wel opgevat hebben, maar ook voor hen die dat nog
moeten gaan doen. En er is lied ‘Vader en Zoon’, met een dialoog die een discussie
weergeeft van een zoon die zijn vader overtuigt dat actie nu geboden is:
Zijt gij, mijn Zoon in een' Soldaet herschapen?
Moest ge, om die reên, naer Pallas schoolen gaen?
Gij praelt gewis al aertig in het wapen! Leg ik daer toe zoo veele kosten aen?
- Zijt gij dan vreemd, mijn Vader, in dees Landen?
Hier is 't Gewest, waer de ed'le Vrijheid woont;
Hier gruuwt men steeds van dwang en slaefsche banden
70
Die Vrijheid is hier schandelijk gehoond.

Een aantal standaardthema's uit de patriottenliederen - vrijheid en vaderlandsliefde
met name - keert steeds terug, maar de voorbeelden die ter inspiratie gegeven
worden zijn toegesneden op de omstandigheden van de studenten. Studenten die
al tot de groep der patriotten-studenten horen, kunnen met deze liederen diegenen
overhalen die dat nog niet doen. De bundel laat dus idealisering van de
studentenidentiteit zien, om via het proces van ‘twinning’ de eigen groepsbanden
te versterken.
De identiteit van de strijdende, politiek geëngageerde student maakt de afstand
tussen de student en de maatschappij kleiner, hoewel de afstand tot het vrouwelijke
deel van die maatschappij onverminderd groot blijft. Dat proces zet zich na 1785 in
de liedcultuur voort: het overlijden van studenten wordt nu met liederen gemarkeerd,
er verschijnen studentenalmanakken die gemodelleerd zijn op de al langer bestaande
almanakkentraditie. In de negentiende eeuw volgen liederen voor studenten die in
de zending actief worden, als nieuwe activiteit die ook voor de rest van de
71
maatschappij relevant is.
De opkomst van de soldatenidentiteit als politieke strijder voor het vaderland zet
zich in de negentiende eeuw door, met name rond 1830. De aandacht voor de eigen
status en identiteit neemt evenredig toe, zoals bijvoorbeeld in Studentenliederen
door een oud- student uit 1830 blijkt. De bundel opent met een lied getiteld ‘De ware
student’, op de veelbetekenende wijs van ‘Wien Neerlandsch bloed’, waarin over
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deugden van die student hoog wordt opgegeven. Hij is zoekt zich te omgeven met
mensen die deugd en talent tonen, is onafhankelijk van geest (is geen ‘suffer,
dweeper, ongodist’), verlicht van gedachten en ongekend trouw van karakter:
Doorluchtig als een vorstenzoon,
Uit eigen heerlijkheid,
Is achting en ontzag zijn loon,
Voor braafheid en voor vlijt.
Hij wordt de steun der Maatschappij,
Tot wien een elk zich wendt;
Hij leeft gelukkig, vrij en blij
72
Want hij is een waar student.

De omgeving ziet hem nu dus ook als toekomstig steunpilaar van het land. Het
volgende lied beschrijft het studentenleven in detail: studie en drinken wisselen
73
elkaar af, de hospita zorgt voor eten en vrijheid is de student boven alles lief. Het
uitgaan komt in een apart lied aan de orde, maar ook de opbrengst die te verwachten
74
is van het studeren (‘'t kan mij baten / als ik studeer’). De ontgroenings- en
verenigingsrituelen, zeer bepalend voor de vorming van een groepsidentiteit, worden
in detail in ‘Het ontgroeningsfeest’ beschreven, met een mengeling weer van spot
en ernst, en te zingen op het jolige ‘Venez, venez dans mon parterre’:

De praeses
Wakkre Studenten, zaamgezeten!
Vormt u thans tot een achtb'ren schaar.
Want het ontgroenensuur is daar.
En onze Groentjes moeten 't weten.
Maakt hun wat gij beveelt bekend.
Ontrolt voor hun uw wijze wetten,
Dat ieder 't in 't geheugen prent.
Om goed daarop
Om goed daarop
Vooral met eerbied, op te letten. [...]
De vergadering
Gij zweert het hier,
Gij zweert het hier
Dat als hij roken wil;
Gij dad'lijk vuur hem halen gaat,
En hem geen tweemaal vragen laat,
Gij zweert het hier,
Gij zweert het hier
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't Zij t'huis of bij de straat.
De groentjes
Wij zweeren het bij de Turksche overwinning van Navarino, bij het gulden Kalf, en de
75
likdorens van Semiramis.

Overal in het land werden die bundels gedrukt. Zo ook in Groningen, waar een
eerste druk van de bundel Groninger studenten liederen verscheen in 1816. Teksten
in het Nederlands, Latijn, Frans en Duits wisselden elkaar af, maar allemaal
bevestigden ze het beeld van de studerende en dus geleerde, en toch ook vrije,
loyale en in groepsverband steun zoekende student. De samenstellers schrijven in
het woord vooraf ‘Aan onze medestudenten’:
Gelijk gezangen in het algemeen aan plegtige gelegenheden meerderen
luister bijzetten, en de onderlinge zamenleving dikwijls veraangenamen,
zo weergalmen ook de plaatsen onzer plegstatige bijeenkomsten dikwijls
van onze aloude voortreffelijke Studenten-Liederen, zoo worden ook onze
vriendschappelijke en vrolijke bijeenkomsten meestal door onderling
gezang verlevendigd.
De samenstellers maakten zelf deel uitmaakten van de studentenpopulatie, want
ze waren door de Senaat van het Groningse studentencorps opgedragen de meest
passende (‘oude, bekende, en zoo dikwijls met vuur gezongene Liederen’) liederen
te verzamelen.
De studenten markeren op speelse wijze hun onderlinge verschillen door in het
lied ‘Beurtzang van studenten der vijf faculteiten’ vanuit vijf verschillende
perspectieven uit te leggen waarom het drinken van wijn een goede bezigheid is:

De medicus
De wijn drijft door het hart en de aêren
Met sneller vaart het trage bloed;
De wijn doet nieuwe krachten gâren,
Als olij, die het lampje voedt. - (bis)
Galeen, dat puikje der Doctoren,
Raadt ieder, die gezond wil zijn,
Zich ééns per maand tot over de ooren
76
Te vullen met den rooden wijn (bis)

maar ze uiten ook hun gezamenlijke identiteit - tegenover die der predikanten en
artsen die ze ooit zullen worden - in een lied als ‘Studenten-vreugd’:
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Waar moeite en zorg verbannen zijn,
Waar broeders zamenwonen,
Daar voegen bij een goed glas wijn
Ook luide jubeltoonen.
Muzenzonen, Muzenzonen, juicht dan vrij,
Nu de rozen bloeijen.
Hoe zalig ook een Predikant
Zijn dagen af ziet vlieten,
Hij kan toch niet op 't stille land
Studentenvreugd genieten.
En de arts, die draaft en wroet en snijdt,
Om kranken hulp te geven,
Herdenkt nog menigmaal vol spijt
77
Het zorgloos studieleven.

Een lied uit de Studenten-almanak voor het jaar 1815, ‘Het studenten-leven’ geeft
de stand van zaken op dat moment goed weer. Het lied bevestigt eerst het
traditionele beeld van de drinkende, verliefde en geldverspillende student:
Ik roem steeds het Studenten-leven;
Een ieder prijst zijn eigen stand,
De vrijheid eens diens stand te gegeven,
Blijft steeds ons dierbaar onderpand.
Studenten zijn getrouwe broeders,
Zoo vrolijk, als hun Grootpapa,
Zij minnen dochters, schuwen moeders,
En zingen schoone Carmina
Studenten moeten iets verteren,
Dit wordt van hun met regt verwacht;
De keel met sap van druiven smeren,
Want dit geeft tot studeren kracht.
Ook goede punch verdrijft de luimen,
Gedeeld met eene schoone maagd,
Die, wijl zij z'in het glas doet schuimen,
De zorgen van het voorhoofd vaagt.
Studenten zijn ook tot betalen,
Niet altijd even seer geschikt:
En toch blijft de oude schuld aan 't dalen,
Daar zónder nieuw schuld verstikt.
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't Is waar de Jood moet wel eens borgen;
Te wachten wissels geeft crediet,
Doch dit veroorzaakt nieuwe zorgen;
78
Want weg is 't geld voor dat men 't ziet.

Maar het eindigt met een lofprijzing: omdat studenten ‘ijveren voor het Vaderland’,
zijn die andere zaken hen niet zozeer aan te rekenen. De student is in zijn eigen
lied naast vrolijke drinker nu ook een politiek geëngageerde en strijdbare
79
landgenoot.

Tot besluit
Laat dit materiaal een onderliggend proces van identiteitsvorming door het
studentenlied zien? In ieder geval biedt het zicht op een interessant proces van een
in de loop van de zeventiende eeuw steeds zichtbaar wordende en steeds meer
gespecificeerde identiteiten die in de liedcultuur vorm kregen. Er werden steeds
meer Nederlandstalige liederen over studenten gemaakt - waarmee voor die
maatschappij de studentenidentiteit werd erkend en benoemd. De liederen werkten
ook groepsvormend: verschillende studentengroepen groeiden in grootte en
organisatie. Het groeiend aantal peers zal groepsvorming verder in de hand gewerkt
hebben. Dat proces mondde uiteindelijk uit in het ontstaan van de identiteit van de
politiek geëngageerde student, die voor het eerst in de patriottentijd zichtbaar werd
en in de oorlog van 1830 werkelijkheid werd.
Dat strijdbare karakter van die identiteit hangt mogelijk samen met de bijna
militaristische sfeer die studentengroepen al ver voor 1900 kenmerkte: de oudere
rituelen van ontgroening, de discipline, de hiërarchische opbouw van
studentenverenigingen lijken naadloos op het beeld van de strijdende student aan
te sluiten. De nieuwe identiteit interacteerde dus met de bestaande cultuur, riep
herinnering op aan gewoonten en gebruiken die al heel lang in studentenmilieus
bestonden. Dat heeft de impact van de nieuwigheden - als we Adams' indeling van
type ervaringen volgen - mogelijk vergroot. De liederen resulteerden niet alleen in
een esthetische, emotionerende ervaring, maar brachten veranderingen in het
zelfbeeld teweeg omdat ze bestaande herinneringen en gevoelens activeerden en
versterkten.
Zijn die liederen daarmee aan te wijzen als de katalysator en aanjager van een
identiteitsvormend proces? Feit is dat in andere literaire genres over en voor
studenten, specificatie en expressie van studentenidentiteiten niet aan de orde was.
In toneelstukken blijven studenten karikaturen van zichzelf: lallende, verliefde en
bedriegende personages zonder enige maatschappelijke verantwoordelijkheid. In
de liedteksten is dat duidelijk anders. De vroeg achttiende-eeuwse liedcultuur met
de student als soldaat kan op basis van Marcia's model getypeerd worden als een
‘moratorium’: een intensief geëxploreerde cultuur waarbinnen zich teksten en
ideaalbeelden ontwikkelden die studenten als alternatief voor de cultuur van
volwassenen konden exploreren en beproeven. Een fictieve wereld dus, waarin
studenten onderling over gedragingen en ideeën nadachten zonder dat daaraan al
maatschappelijke consequenties verbonden waren. Die consequenties waren er in
de negentiende eeuw, in het stadium van ‘achievement’, wél. Toen kwam tijdens
de oorlog van 1830 het landsbelang daadwerkelijk in de handen van de strijdende
student te liggen.
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