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De abele spelen, de ‘profane’ Miracles de Notre Dame par personnages
en de veertiende-eeuwse Franstalige epiek
Aanzet tot een vergelijking van de ethische posities
Joris Reynaert (Universiteit Gent)
Abstract
The Middle Dutch plays Esmoreit, Gloriant and Lanseloet, three of the
four abele spelen contained in the Hulthem Manuscript, not only belong
to the earliest secular theatre literature that has survived from the Middle
Ages, they are also the only texts of their time in which a dramatization
of chivalric themes and ethics has been preserved. It is true that some of
the Miracles de Nostre Dame par personnages, a collection of miracle
plays staged by a confraternity of Parisian goldsmiths between 1339 and
1382, also have been inspired by chivalric romances and show a tendency
towards secularization, but in essence they remain religious dramas and
do not call into question the generic uniqueness of the abele spelen. But,
as many scholars have observed, this does not preclude a possible relation,
even of ‘influence’, on the level of the narrative contents, the subject
matters or the dramatic structures as such. In this article, I examine the
possible affinities between the abele spelen and those of the Miracles
which have been deemed to be ‘more secular’ by literary historians,
especially the relation put forward by Jacques Tersteeg between Esmoreit
and Du roy Thierry, the 32nd of the Miracles. In contrast to Tersteeg I
argue that Du roy Thierry was not the (or a) source of Esmoreit, but that
both have been inspired by the epic romance Theseus de Cologne (probably
about 1364). As Gloriant on the other hand appears to have drawn a number
of its central features from Baudouin de Sebourc, another chivalric romance
so to speak contemporaneous of Theseus, it becomes apparent that the
abele spelen are first of all related to these two French romances - and
perhaps a few others - from the (beginning of the) second half of the
fourteenth century. To conclude, I conduct a tentative exploration of what
these observations imply on the level of comparative ethics and ideology.
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Inleiding
In de commentaren op de abele spelen krijgt men niet zelden te lezen dat deze stukken,
als wereldlijk toneel, in hun tijd ‘uniek’ zijn en daarom alleen al een belangrijke
plaats innemen in de Europese literatuur- en theatergeschiedenis.1 Bij deze historische
uniciteit zijn de laatste tijd ook wel vraagtekens komen te staan. Archiefonderzoek
heeft immers uitgewezen dat vanaf de tweede helft van de veertiende eeuw op diverse
plaatsen in de Nederlanden wereldlijk toneel is opgevoerd dat mogelijk de vergelijking
met de abele spelen kan doorstaan. Op een zeer vroege (maar niet onbetwistbare)
bewijsplaats van een dergelijke opvoering is door C.P. Serrure in 1856 al gewezen:
in 1351 zou op de markt te Rijsel een voorstelling zijn gegeven van ‘La fuite des
enfans Aymery de Narbonne’. De in de Rijselse rekeningen bewaarde benaming
klinkt inderdaad wereldlijk genoeg. Ze kon bijvoorbeeld een gedramatiseerde
bewerking betreffen van een episode uit Le département des Enfanz Aymeri, een
chanson de geste die deel uitmaakt van de cyclus rond Guillaume d'Orange.2
Ook voor het Middelnederlandse taalgebied zijn heel wat sporen van dergelijke
‘profane’ opvoeringen opgedoken.3 Meer bepaald het ‘Spel van Strasengijs’ dat in
1373 te Oudenaarde werd vertoond, zou, naar zijn vermoedelijke inhoud te oordelen,
met de in het handschrift-Van Hulthem bewaarde toneelstukken thematisch verwant
zijn en op zich al volstaan om aan te tonen dat, om nog eens Herman Pleijs gelukkige
formulering te gebruiken, de abele spelen niet uit de lucht zijn komen vallen.4 Bij
gebrek aan de teksten als zodanig blijft veel rond deze opvoeringen evenwel, getuige
de onzekerheid rond de Rijselse ‘enfans Aymeri’, hypothetisch, om niet te zeggen
speculatief.5
Tot meer zekerheid leidt de zoektocht naar een plausibele historische context
wanneer wordt vastgesteld dat de abele spelen qua thematiek en vorm een opvallende
gelijkenis vertonen met de Miracles de Notre Dame par personnages, een - bewaarde
- verzameling van veertig toneelstukken ter ere van Maria, die van 1339 tot 1382
opeenvolgend werden opgevoerd op de jaarlijkse bijeenkomsten van een Parijse
broederschap van goudsmeden, de ‘confrérie de Saint Eloi’.6 Die toneelteksten maken,
zoals de abele spelen, gebruik van de in de Franse toneelliteratuur vanaf de dertiende
eeuw gangbare rime mnémonique,7 maar vertonen met de teksten in het
handschrift-Van Hulthem ook inhoudelijk duidelijke raakpunten.

De abele spelen en de Miracles de Notre Dame par personnages
Op die verwantschap is meer dan een eeuw geleden al gewezen door J.A. Worp in
zijn Geschiedenis van het drama en het tooneel in Nederland.8 Voor een tiental van
de Miracles toonde Worp aan dat ze heel wat profane elementen bevatten, en hij
besloot als volgt:
Het zou gemakkelijk vallen uit de 40 Miracles de Nostre Dame nog
meerdere uit te kiezen, om te bewijzen dat deze drama's op de grens staan
van het wereldlijk tooneel, zoowel wat het onderwerp als wat de
behandeling der stof betreft. Romans en chansons de geste waren de bron
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voor deze mirakelspelen, evenals zij het geweest zijn voor onze abele
spelen. En het geestelijke element treedt weinig op den voorgrond; de
preek vooraf en de verschijning der Heilige Maagd behooren wel bij elk
drama, maar zij gelijken steeds volkomen op
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elkander. Bovendien is, in weerwil der beste bedoelingen, de rol van Maria
zoo onbeduidend, dat zij geheel uit de drama's kan worden gelicht, zonder
eenig nadeel voor den loop der gebeurtenissen. In deze tooneelspelen, vol
van de meest merkwaardige lotgevallen der hoofdpersonen, heerscht het
toeval, doch één of twee malen in elk drama neemt de Heilige Maagd de
rol van het toeval over en verschijnt als ‘deus ex machina’ en dat is de
eenige band, die deze drama's aan het geestelijk tooneel verbindt. (p. 80)
Indien, zo redeneerde Worp verder, in Frankrijk het wereldlijk drama zich als het
ware door secularisering uit het mirakelspel heeft ontwikkeld, dan is het waarschijnlijk
dat ook onze abele spelen aan een dergelijke evolutie hun bestaan te danken hebben
- tenzij ze rechtstreeks bij een Franse toneeltraditie zouden aanknopen, die, zoals de
Miracles, haar stoffen ontleende aan de contemporain beschikbare epiek.
Meer toegespitst onderzoek heeft vervolgens lang op zich laten wachten. In 1987
wees Hilda Van Assche in de huldebundel voor Jan Deschamps op een aantal
overeenkomsten in formuleringen en situaties die haar waren opgevallen bij het
vergelijkend lezen van de abele spelen en La fille du roi de Hongrie, het 29e van de
Miracles. Ook in structureel opzicht bleek verwantschap aantoonbaar, met name in
de ‘voortgang van de handeling’, de scenische simultaneïteit, het negeren van tijd
en afstand, en de overbrugging van ruimtelijke afstanden door middel van een
monoloog.9 ‘Zou’, zo besloot Van Assche, ‘het onderzoek naar bron en vorm [van
de a.s.] niet gebaat zijn door een confrontatie met en situering in de 14de-eeuwse
toneeltraditie zoals die tot uiting komt o.m. in de Miracles de Nostre Dame par
personnages?’.
Het vermoeden dat hier op zijn minst van verwantschap sprake moest zijn leek in
één klap bewaarheid te worden toen Jacques Tersteeg in 1997 op de ‘International
Conference on European Medieval Drama’ te Camerino, in de Miracles méér concrete
raakpunten en zelfs een regelrechte bron voor een van de abele spelen meende te
kunnen aanwijzen. Meer bepaald de nrs. 27, 29 en 32 van de reeks, maar vooral dit
laatste, het mirakel Du roy Thierry, vertoont met Esmoreit zo veel gelijkenis, dat het,
zo besloot hij, wel model en bron voor het abel spel moet zijn geweest.10
De door Tersteeg aangewezen overeenkomsten zijn inderdaad opvallend. Ze
betreffen bovendien niet langer ‘oppervlakteverschijnselen’, maar de narratieve kern
zelf van het verhaal van Esmoreit: geboorte van een prins, ontvoering door een
verwante, beschuldiging en gevangenzetting van de moeder, opvoeding van de te
vondeling gelegde prins in een vreemde omgeving, zijn terugkomst, eerherstel en
vrijlating van de moeder, dood van de boosdoener. Veel hiervan is weliswaar (zoals
door Theo Meder eerder was aangetoond)11 tot een bekend sprookjestype terug te
voeren, maar uit een aantal details die het sprookje niet heeft - zoals het gebed van
de koningin tot Maria in de kerker - kon blijken dat het scenario van het sprookjestype
‘Aarne-Thompson 652’ Esmoreit via het Franse miracle heeft bereikt.12 De auteur
van de abele spelen zal, zo concludeerde Tersteeg, bekend geweest zijn met de
‘neighbouring tradition of religious drama in Paris’.
Enkele jaren voordien had Hans van Dijk zich ten aanzien van de verwantschap
tussen Miracles en abele spelen heel wat reticenter opgesteld. Dat de abele spelen
veel narratieve elementen met de Miracles gemeenschappelijk hebben, valt niet te
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loochen. Maar wat de oorzaak daarvan is, ligt al evenzeer voor de hand: Miracles
én
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abele spelen putten hun ridderlijke vertelstof uit dezelfde bron, de laatmiddeleeuwse
romanliteratuur. Voor de rest zijn ze grondig verschillend qua teneur: de Miracles
blijven ondanks alle verwereldlijking toch steeds geestelijke toneelspelen en tasten
de uniciteit van de abele spelen als ondubbelzinnig wereldlijk toneel geenszins aan.13

Profaan en religieus in Miracles en abele spelen
Wie ook zelfs maar één van de meer profane Miracles gelezen heeft, zal geneigd
zijn Van Dijk intuïtief bij te treden: de sfeer, de mentale achtergrond, de teneur zijn
‘anders’. In welke mate en op welke wijze de twee verzamelingen verschillend zijn,
is daarmee echter nog niet aangegeven. Een iets nadere precisering van het contrast
zou hier welkom zijn. Bovendien spreekt het ‘verschillend zijn’ de op diverse punten
vastgestelde overeenkomsten en een mogelijke literairhistorische filiatie niet tegen.
Het blijft hoe dan ook een belangrijke observatie dat - zoals door Worp reeds
opgemerkt (zie hierboven) en door Van Dijk beaamd - het centrale devotionele
gegeven in de Miracles, het verschijnen en ingrijpen van Maria, al bij al slechts een
wankele draagpijler vormt: vaak is die verschijning niet veel meer dan een ‘deus ex
machina’, die men uit narratief oogpunt gemakkelijk zou kunnen missen. Men bedenke
immers daarnaast dat de ‘ridderlijke’ abele spelen zonder uitzondering ten minste
één handelingsmoment vertonen waar een gelijkaardige verschijning van Maria
denkbaar en toneeltechnisch beslist ook doenbaar was (zie ook hierna). In welk
opzicht bestaat dan verder dat ‘religieuze’ in de Miracles dat de abele spelen ontberen?
Uit tal van moderne interpretaties en commentaren is immers gebleken dat de
abele spelen - en met name het hierna van naderbij te beschouwen Esmoreit - voor
religieuze, zelfs spirituele duiding vatbaar zijn. Zo heeft Herman Pleij, op voorzetten
van Hope Traver, Leopold Peeters en A.M. Duinhoven, een door en door religieuze
interpretatie van Esmoreit voorgesteld, waarin niet alleen de Mariaverering en de
navolging van Christus, maar ook allerlei motieven uit de bijbel een plaats krijgen
toegewezen in een plausibele historische context, namelijk een vooral aan de
franciscanen toegeschreven bewuste beleringstechniek om via het herkenbare
‘alledaagse’ bij een breed publiek hogere, eeuwige waarheden aan te kaarten. De
levensloop van Mozes, de verkoop van Jozef door zijn broers aan langskomende
kooplieden, zijn verblijf in de waterput, Herodes' reactie op de geboorte van Jezus,
Christus' lijden en kruisdood, het lijden van Maria, het zijn makkelijk herkenbare
bijbels-typologische motieven, die aan het opgevoerde (pseudo)historische gebeuren
rond de ontvoerde prins een niet te miskennen religieuze en morele lading meegeven.14
Dergelijke observaties maken van de abele spelen weliswaar nog geen
mirakelspelen. In combinatie met de vaststelling dat de in het handschrift-Van
Hulthem overgeleverde teksten bewerkingen zijn, mogelijk naar de trend van de tijd
seculariserende bewerkingen, van spelen waarin Maria wél narratief aanwezig was
(al was het maar met een ‘verschijning’ tijdens het gebed), stemmen ze toch weer
tot nadenken over de vraag of hier niet van een of andere historische samenhang
sprake kan of moet zijn.
Een opmerkelijk gegeven dat in dit verband nog te weinig aandacht heeft gekregen,
is dat een groot deel van de epische teksten die men als mogelijke bronnen voor de
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abele spelen naar voren heeft geschoven uit de Franse epiek afkomstig zijn. Om het
nogmaals bij Esmoreit te houden: Le dit de l'Empereur Constant, Floriant et Florète,
Guillaume de Palerme, Parise la Duchesse, Baudouin de Sebourc, en andere.15 Daar
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staan weliswaar mogelijke Middelnederlandse bronnen naast, maar die zijn vaak ook
in een Franse versie bekend, terwijl van de genoemde Franse romans veelal geen
Middelnederlandse bewerking is overgeleverd. Er is kortom reden genoeg om de
aanbeveling van Hilda Van Assche nog steeds ter harte te nemen. Een confrontatie
met de veertiende-eeuwse toneeltraditie zoals die tot uiting komt in de Miracles de
Notre Dame par personnages zou voor de abele spelen nuttig en verhelderend kunnen
zijn.16
In hoever zijn de abele spelen met de Miracles de Notre Dame par personnages
verwant, in hoever zijn ze er eventueel door geïnspireerd en knopen ze bij de erdoor
gerepresenteerde traditie aan? In welke zin en in welke mate kunnen de voor ‘profaan’
doorgaande Miracles werkelijk profaan worden genoemd en kunnen ze in dat opzicht
de abele spelen ‘aankondigen’? Waar komen anderzijds de verschillen op neer en
wat impliceren ze in ideologisch opzicht?
Met deze vragen voor ogen heb ik in de verzameling acht stukken ter toetsing
geselecteerd die in de literatuur als representatief voor het ‘profane’ in de verzameling
te boek staan, namelijk de nummers 26 tot en met 29, 31 tot en met 33 en 37.17 Over
het resultaat van die toetsing wordt hieronder verslag gedaan. Waar dat comparatief
zinvol is, heb ik, meestal in voetnoot, ook formele aspecten aangestipt. Vervolgens
ga ik in op de casus van het 32e Miracle als mogelijke bron van Esmoreit. Dit laatste
geeft er aanleiding toe ook de veertiende-eeuwse Franstalige ridderroman in het beeld
te betrekken.

De evolutie naar het ‘profane’ in de Miracles en de abele spelen
1. De rol van Maria en het belang van de hemelse interventies in de Miracles
Men is het er in het algemeen over eens dat het ‘wereldlijke’ zich in de reeks van de
Miracles naar het einde toe steeds sterker manifesteert,18 en dat dus - vermits de reeks
chronologisch geordend is - de Miracles een evolutie van dogmatisch en religieus
naar meer profaan en ‘liberaal’ te zien geven. De Middelnederlandse abele spelen
zouden bij deze ontwikkeling dan als het ware ‘logisch aansluiten’.19
Dat Maria in de hier ter vergelijking geselecteerde acht ‘profane’ stukken een heel
wat minder belangrijke plaats heeft in vergelijking met wat in de verzameling
voorafgaat, is zonder meer duidelijk.20 Maar afwezig is ze er hoegenaamd niet, en
waar ze optreedt is dat met veel praal en luister, en vaak nog altijd met een belangrijke
impact in het verhaal. Het is van belang dat we ons hiervan enigszins een beeld
vormen om de afstand ten aanzien van de abele spelen correct te kunnen inschatten.
Ik geef hier alvast één voorbeeld, meer illustraties vallen ons in de verdere
uiteenzetting vanzelf in de schoot.
In Miracle 26 komt Maria, op Gods bevel, in een scène van een honderdtal verzen,
Guibour, de ‘heldin’ van het verhaal, van de brandstapel redden; de aartsengelen
Gabriël en Michael begeleiden haar en zingen bij het neerdalen en het weer ten hemel
varen rondelen tot Gods lof. Op het einde van het verhaal treedt Guibour in het

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 18

klooster: in het bijzijn van Maria, Gabriël, Michael en Sint Jan, gaat God zelf voor
in een mis, alweer met de nodige gezangen voor, tijdens en na. Een korte dialoog
tussen
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Guibour en twee andere nonnen sluit het stuk af. De laatste repliek, door een van de
nonnen gesproken, luidt als volgt.
Or alons; mais je lo que nous
Chantons en alant toutes trois,
En louant le doulx roy des roys
Et sa mére, ou n' a point d' amer.
On vous doit bien, vierge, loer,
Quant pour nous d' enfer desnoer
Diex se fist en vous homme,
Qui de la mort nous acquitta,
Ou Adam touz nous endebta
Par le mors de la pomme. (v. 1543-1552)21

Het hele slot, met Guibours keuze voor het klooster en de heiligenmis, blijkt in
vergelijking met de bron door de auteur van het toneelstuk toegevoegd. Het Miracle
van Gauthier de Coincy dat als voorbeeld gediend heeft, had dit immers niet.22
De hier en daar in de vakliteratuur opduikende uitspraken over het ‘verdwijnen’
van God en Maria en het wegblijven van hun interventies in de ‘latere’ Miracles
moeten zonder meer gerelativeerd worden. Bij vijf van onze acht ‘profane’ Miracles
werd de opvoering immers al meteen door een inleidend sermoen nadrukkelijk in
een mariaal perspectief geplaatst.23 Maria wordt er als hemelse koningin en Moeder
Gods geëerd en als bemiddelende troosteres aangeroepen. Eenzelfde devotionele
‘spin’ geven aan de Miracles ook de ingevlochten rondelen en toegevoegde serventois
ter ere van Maria.24 Men houde er, ten slotte, rekening mee dat met de vermoedelijke
toneelinrichting in mansions Maria (zoals ook God en de engelen) in de ‘hemel’ zeer
waarschijnlijk van begin tot einde zichtbaar aanwezig bleef en mogelijk met ‘stil
spel’ de ontwikkelingen ‘op aarde’ volgde.25 De dramatische functie van haar rol
mag dan in de toneelstukken zelf geringer worden, de glans en het belang ervan gaan
nergens verloren, de religieuze context van haar verering blijft bepalend voor de hele
teneur van het stuk.26

2. Verdere religieuze elementen in de ‘profane’ miracles
Met wat voorafgaat, is het religieuze karakter van de Miracles nog niet in die mate
aangetoond, dat daaruit tot een fundamentele oppositie met de abele spelen kan
worden geconcludeerd. De aangestipte aspecten met betrekking tot Maria zijn
weliswaar beslissend voor de uiteindelijke zingeving, maar ze zijn tegelijk vrij
‘oppervlakkig’ in de zin van gemakkelijk importeerbaar of, omgekeerd,
‘expungeerbaar’. Zo kan men, zoals reeds aangestipt, in elk van de abele spelen
gemakkelijk ten minste één plaats aanwijzen waar een troostende verschijning van
Maria probleemloos ingeschoven zou kunnen worden: in Esmoreit wanneer de
koningin in de gevangenis tot Maria bidt (vs. 387-405), in Gloriant na het gebed van
de titelheld wanneer hij de H. Maagd smeekt hem uit het prisoen te helpen (vs.
828-853), in Lanseloet tijdens de monoloog van Sanderijn op haar vlucht doorheen
het foreest (vs. 322-365). Een voorafgaand ser-
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moen, een op mariale devotie afgestemde proloog en epiloog annex sfeerschepping
met lied of muziek, zijn gemakkelijk toe te voegen en zouden, samen met de
Maria-verschijning, ruim volstaan om het abel spel tot een Mariamirakel om te
toveren. Omgekeerd zouden deze elementen, in de veronderstelling dat de abele
spelen op een mirakel zouden teruggaan, zoals Tersteeg voor Esmoreit vermoedt,
gemakkelijk weggelaten kunnen zijn - al zou dat wel blijk geven van een voor de
tijd van ontstaan merkwaardig ver doorgedreven zin voor secularisering.27
Het contrast tussen Miracles en abele spelen beperkt zich echter niet tot deze
manipulerende maar ook vlot manipuleerbare momenten. Het religieuze in de Miracles
omvat immers heel wat méér dan die sturende mariale momenten. We kunnen dit
het overtuigendst illustreren aan de hand van het ‘profane’ Miracle waarin Maria als
personage kwantitatief het minst aanwezig is, het nr. 37, De la fille d'un roy (één
enkele scène, met in totaal 16 verzen die door Maria worden gesproken). Men lette
op de specifiek religieuze elementen, ik cursiveer ze niet.
Het stuk begint met een dialoog waarin zowel de koning als de koningin zich erover
beklagen dat God hen nog geen erfgenaam heeft geschonken. De koning nodigt zijn
echtgenote uit naar de kerk te gaan, waar ze de mis en een sermoen zullen bijwonen.
De koningin is, met haar gezelschapsdames, net op tijd om de preek te horen. De
predikant nodigt de aanwezigen uit om bij het begin van nostre briéve colacion het
Ave Maria te bidden en vervolgt met een commentaar op de begroeting van de H.
Maagd door de engel Gabriël, waarin naast (vanzelfsprekend) het evangelie van
Lucas (in het Latijn) ook Bernardus van Clairvaux, Origenes, Beda en (twee maal)
Augustinus worden aangehaald. In een vrij lang en intens gebed tot Maria vraagt de
koningin dat ze een kind moge ontvangen. Na de mis blijkt dat ze eigenlijk al zwanger
was: ze heeft het kind tijdens de preek voelen bewegen. ‘Loez soit Diex et nostre
dame’, roept de koning uit, en nog dezelfde dag vertrekt hij op bedevaart naar het
Heilig Graf om genade en voorspoedig leven af te smeken voor het ongeboren kind.
Er volgt een lange bevallingsscène waarin zowel de koningin als haar helpsters bij
herhaling God en Maria om een goede afloop bidden. Tevergeefs. Direct na de
geboorte van een dochter overlijdt de koningin.
Na zijn terugkeer uit Jeruzalem, meer dan vier jaar later, laat de koning de hele
christenheid afzoeken naar een vrouw die in alle opzichten zijn overleden echtgenote
zou evenaren. Wanneer dit, na vele jaren, vruchteloos blijkt, adviseren de raadgevers
van de koning dat hij dan maar zijn eigen dochter, Ysabel, tot echtgenote neemt, zij
is immers de enige die aan de voorwaarde voldoet. Het meisje roept in haar
ontreddering Maria aan en neemt Anna, haar adoptiemoeder (die wel niet toevallig
de naam van Maria's moeder draagt), in vertrouwen. Die bevestigt wat Ysabel
natuurlijk al wist: ‘C'est contre loy et ordenance De sainte eglise’. De twee vrouwen
besluiten, als mannen verkleed en in het gezelschap van de goedwillige dienaar Usére,
te vluchten naar waar God of het lot hen ook zal voeren. Wanneer ze in een bos
verloren lopen, stuurt God hen zijn engel Gabriël ter hulp. Gabriël zal zich, incognito,
tot een perfecte gids ontpoppen en hen te land en over zee begeleiden, tot, een
duizendtal verzen later, de keizer van Constantinopel zijn dochter aan de nog steeds
als man verklede Ysabel wil uithuwelijken. Ondertussen heeft Ysabel zich immers
als maarschalk van de keizer in een oorlog tegen de Turken niet weinig weten te
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onderscheiden: de Turkse tiran zelf en vier met hem meegekomen koningen heeft
ze in de strijd tot overgave gedwongen,
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hen gevangen gevoerd en (een suggestie van de engel Gabriël!) als honden aan de
leiband voor de dochter van de keizer gebracht. Het meisje wil dan ook maar al te
graag zo'n uitblinker tot echtgenoot nemen.
Wanneer Ysabel, die haar ware vrouwelijke identiteit dreigt te moeten prijsgeven,
God in haar nood aanroept, wordt nu de aartsengel Michael uit de hemel naar haar
toe gezonden. De boodschap is dat het huwelijk plaats mag vinden en dat Ysabel in
de huwelijksnacht alles aan haar ‘bruid’ moet opbiechten. Op bevel van de keizer
gaat een religieux van zijn hofhouding zich in de bruidskamer verstoppen om af te
luisteren wat daar gezegd wordt. Wanneer die 's anderendaags verslag gaat uitbrengen,
gelooft de keizer hem niet: zolang niet gebleken is dat hij de waarheid gesproken
heeft, zal de religieux in afwachting van zijn terechtstelling gevangen worden gezet.
Om het getuigenis te verifiëren nodigt de keizer zijn dochter en haar ‘echtgenoot’
uit om samen met hem in de boomgaard naakt te gaan baden. Hier is weer een
tussenkomst van hogerop geboden. God beveelt zijn engel Michael om, bij wijze
van afleidingsmanoeuvre, in de gedaante van een wit hert aan het keizerlijk hof te
verschijnen. Zoals voorzien storten alle hovelingen, de keizer en zijn ‘schoonzoon’
Ysabel incluis, zich in de jacht op het zonderlinge dier. Wanneer Ysabel het ‘hert’
inhaalt, manifesteert Michael zich als engel en beveelt haar naar het hof terug te
keren en zonder vrees te gaan baden: niemand zal merken dat ze een vrouw is.
Ondertussen gaan God, Maria en twee rondeel-zingende anonieme ‘engelen’ de
gevangen gezette religieux in zijn cel troosten: hij zal spoedig worden bevrijd en in
ere worden hersteld. En inderdaad, op het kritieke moment dat de keizer hem voor
zijn ‘leugen’ zal gaan straffen, komt Ysabel met de hele waarheid voor de dag: ze is
in werkelijkheid geen man, dat ze haar ware identiteit tot nu heeft kunnen verbergen
is louter aan God te danken, evenals het ‘mirakel’ dat ze in de strijd vijf heidense
koningen gevangen heeft kunnen nemen. Voor de keizer van Constantinopel is het
meteen duidelijk: hij zal met de zopas als vrouw geoute Ysabel trouwen, zijn dochter
zal hij aan haar vader ten huwelijk schenken. En zo geschiedt. De menestrelen mogen
de huwelijksstoet openen.
Ofschoon men niet kan beweren dat de religiositeit in dit verhaal van een hoog niveau
is - het tegendeel is veeleer waar - blijkt toch dat het stuk heel wat meer ‘religieuze’
elementen bevat dan het kwantitatieve aandeel van Maria in de handeling zou doen
vermoeden. Naast Maria komen immers God en de engelen op diverse plaatsen in
het verhaal tussenbeide, met interventies die echt wel hun belang hebben in het
verhaal: vooral de rol van Gabriël, die op zijn minst máánden, misschien jaren, met
het hoofdpersonage mee optrekt, is opmerkelijk. Het wonderlijk-miraculeuze en het
nadrukkelijk devotionele zijn in dit stuk massaal aanwezig. Alleen worden ze niet
zo exclusief op Maria toegespitst als vroeger in de verzameling het geval zou zijn
geweest. Voor een deel maakt dit de wonderen, voor een publiek dat Maria als
hemelkoningin idealiseert, ook wel iets geloofwaardiger: een permanente gidsfunctie
als die van Gabriël of Michaels vermomming als wit hert hadden de Moeder Gods
in de ogen van auteur en toeschouwers wellicht minder betaamd.
Wat we hier voor De la fille d'un roy constateren, geldt onverkort voor alle overige
van de zgn. profane Miracles. Om het betoog binnen redelijke perken te houden,
spitsen we de aandacht verder alleen nog toe op de hoofdhandeling van de drie stuk-
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ken die Jacques Tersteeg heeft aangewezen als mogelijke bronnen voor Esmoreit,
de nrs. 27, 29 en 32.
Uit Tersteegs samenvatting van nr. 32 (Du roy Thierry) blijkt reeds hoe ook hier de
religieuze inslag nog aanzienlijk is. Wanneer de kolenbrander en zijn vrouw in het
bos de achtergelaten kinderen aantreffen, is hun allereerste bezorgdheid dat de
kinderen gedoopt worden zodat ze goede christenen zullen zijn; ze begeven zich
haastig naar de dichtstbijzijnde kerk. De ten onrechte veroordeelde koningin wordt
door een verschijning van Maria in haar gevangeniscel getroost, de boot waarin ze
later achtergelaten ligt, wordt door de engel Michael op Gods bevel veilig helemaal
naar het Heilig Land gevoerd, waar ten slotte haar echtgenoot haar op zijn
pelgrimstocht naar het Heilig Graf in Jeruzalem ‘toevallig’ terug zal vinden. Afgezien
van God en Maria, worden niet minder dan tien andere heiligen in totaal een twintigtal
keren genoemd.28
In De l'empereris de Romme (nr. 27) besluit de keizer een bedevaart te ondernemen
naar het Heilig Graf en gaat daarvoor, in een vrij breed uitgewerkte scène, de zegen
van de paus afsmeken. Tijdens zijn afwezigheid wordt de keizerin onterecht van
overspel beschuldigd en op een rots in zee achtergelaten. Ze wordt er door Maria
getroost, een passerend schip pikt haar op en zet haar op een verre kust aan land,
waar ze met door Maria aangereikte wonderkruiden de zieke vorst weet te genezen.
Wanneer de inmiddels van zijn bedevaart teruggekeerde keizer ter ore komt dat een
bepaalde vrouw alle kwalen kan genezen, roept hij haar - in werkelijkheid dus zijn
dood gewaande echtgenote - naar het hof om zijn pestlijdende broer te helpen,
toevallig wel degene die de keizerin van overspel had beschuldigd. In het bijzijn van
de erbij geroepen paus, die het wonder immers moet vaststellen en garanderen dat
er geen tovenarij in het spel is, zal ze hem genezen, echter niet voordat hij zijn biecht
heeft gesproken, want nul ne peut sa grace avoir Tant con soit en pechié (v. 1860-61).
Ook in deze tekst worden, naast Maria, een tiental keer heiligen vermeld.29
In De la fille du roy de Hongrie (nr. 29) is het motorisch moment identiek aan wat
zich in het hierboven breeduit weergegeven nr. 37, De la fille d'un roy, voordoet. De
koning van Hongarije wil zijn eigen dochter tot echtgenote nemen, omdat geen andere
vrouw haar overleden moeder evenaart. Om dit te verhinderen snijdt het meisje zich
een hand af en gooit die in de stroom. Haar vader veroordeelt haar tot de brandstapel,
maar op het nippertje wordt ze door een sympathiserende ridder van de vuurdood
gered. Via het klassieke stuurloze bootje komt ze in Schotland terecht, waar ze het
hart van de koning weet te veroveren. Ze wordt zijn vrouw en dus koningin. Maar
de intriges van de schoonmoeder brengen haar in ongenade. Opnieuw wordt ze ter
dood veroordeeld, ontkomt ze aan de executie en wordt ze op een dobberend bootje
gezet. Een verschijning van Maria komt haar hoop en moed geven. Ze spoelt in Rome
aan, waar ze na verloop van tijd haar echtgenoot én haar vader, beiden op bedevaart,
terugvindt. Een clerc in dienst van de paus vist uit het water van de rivier een
afgesneden hand op, die de koningsdochter onmiddellijk als de hare herkent. De paus
zet de hand aan de arm van het meisje, waar ze op miraculeuze wijze dadelijk weer
aangroeit. Alle aanwezigen - onder meer: de paus, zijn clerc, een kapelaan en twee
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kardinalen - danken God en Maria voor het wonder. De paus stelt voor om in zijn
privékapel Maria's lof te gaan zingen en laat zijn koor ter ondersteuning aanrukken.
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De slotscène bij de paus in de Sint-Pieterskerk beslaat iets minder dan een
tweehonderdtal verzen. De paus en de twee kardinalen hadden ook in het begin van
het stuk al hun opwachting gemaakt om (gunstig) te beslissen over de dispensatie
voor de koning van Hongarije om met zijn dochter te huwen.30 Naast Maria worden
ook in dit mirakel een tiental andere heiligen genoemd.31
Ook de zogenaamd profane Miracles staan, zo blijkt, nog zwaar in het teken van
Mariadevotie, heiligenverering en geloof in het miraculeuze wonder. De hemel, God
en Maria spelen bovendien niet alleen letterlijk belangrijke rollen in het verhaal, ze
bepalen in essentie ook de teneur, de ‘moraal’ van de toneelstukken. Die komt er in
de kern op neer dat het menselijk individu zijn aardse kommer en kwel alleen dankzij
God en zijn heiligen, in de eerste plaats Maria, te boven kan komen. De wereld is
voor de onschuldige in wezen een oord van leed en verderf; te beginnen met de
allernaasten: incestueuze vaders, paranoïde echtgenoten, jaloerse en intrigerende
schoon- en stiefmoeders, achterbakse (schoon)broers en dienaars, kwaadaardige
raadgevers, onbetrouwbare vrienden. Het centrale personage, bij voorkeur een
onrechtvaardig veroordeelde vrouw, staat, afgezien van de hulp van enkele goede
zielen en wat troostende verschijningen onderweg, tegenover de slechtheid van de
wereld en de slagen van het noodlot hulpeloos en verloren, tot uiteindelijk een wonder,
vaak in samenhang met een bedevaart, leven en eer komen redden.
De eschatologische dogmatiek wordt daarbij niet uit het oog verloren: dood en
Laatste Oordeel worden vaak expliciet gethematiseerd. Een typische passage uit De
la fille d'un roy (nr. 37; een sergent ‘troost’ Anne na de dood van de koningin):
Ainsi fault que chascun s' en aille
En terre dont il est venuz:
De ce pas n' eschappera nulz
Qu' il ne li faille trespasser
Ce monde et par la mort passer
Jusques au jour du jugement
Que Diex qui ne fault ne ne ment
Touz noz corps resuscitera
Et lors a chascun rendera
Selon ce qu' ara desservy:
Les pecheurs qui ne l' ont servi
En enfer sanz fin mis seront,
Les justes sanz fin gloire aront;
Ainsi le croy.32 (vs. 734-747)

Het contrast met de abele spelen is, wat de tekstuele aanwezigheid van goddelijke,
bovennatuurlijke en religieuze instanties en dogmatische kernbegrippen in het
algemeen betreft, nagenoeg ‘absoluut’: dergelijke begrippen ontbreken in de abele
spelen immers geheel. Maar ook het diepere religieuze substraat is anders. In de
abele spelen is niet de vervolgde onschuld, maar veeleer het kwaad de uitzondering:
Robrecht in Esmoreit, Gloriant zelf bij de aanvang van Gloriant, Lanseloets moeder
in Lanseloet. De
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overige personages zijn goed of neutraal, maar overwegend goed, ook (in opmerkelijke
mate en in contrast met de Miracles) de heidense vijanden en de onbeschaafden. Wie
zich door het kwaad laat leiden, wordt door de uitkomst van het spel zelf, niet door
een bijzondere goddelijke tussenkomst, maar door immanente rechtvaardigheid
‘gestraft’ en door de ‘moraal’ veroordeeld: Quade werken comen te quaden lone.33
De vergelijking met de Miracles de Notre Dame par personnages brengt in dit opzicht
weinig verwantschap of overeenkomst aan het licht, veeleer een scherpe tegenstelling,
die het voor zijn tijd verregaand ‘profane’ karakter van de abele spelen des te beter
zichtbaar maakt. Dit laatste hoeft vanzelfsprekend niet blind te maken voor de
religiositeit waarvan ook de abele spelen, in gebeden bijvoorbeeld en andere
wereldbeschouwelijke momenten, blijk geven. Maar deze religiositeit staat met de
wereld niet op gespannen voet, keert zich niet van de wereld af, is niet ‘negatief’: de
Liefde, die ook God in haar macht heeft zoals zijn menswording heeft laten zien,34
is in de abele spelen het positieve principe dat alles, ook in het universum (zie Vanden
winter ende vanden somer), in evenwicht houdt en herstelt: het kwaad is in de wereld
geen regel, veeleer een uitzonderlijke verstoring van het goede, van de Minne. De
vergelijking kan grotesk lijken, maar is het alles welbeschouwd niet: zoals Maria in
de Miracles spelen de Minne en Venus in de abele spelen een centrale rol; in de
‘profane’ Miracles wordt het amoureuze niet gethematiseerd en komt Venus' naam
nergens voor.35
Twee verdere kwantitatieve observaties nog: in geen enkele van de ‘profane’
Miracles ontbreken de begrippen pechié, pecheur, pecherresse: samen ten minste
63 maal in de acht toneelstukken. Voor het lexeem ame in de religieuze betekenis
‘ziel’ geldt ongeveer hetzelfde aandeel.36 Sonde, sondare komen in de abele spelen
niet voor.37 Ziele twee maal, in een louter amoureus affectieve context (bv. Gloriant,
vs. 430-431: Want herte ende sin, ziele, lijf ende moet Staet al in eenre joncfrouwen
ghewelt).38

Het ‘profane’ in Miracles en abele spelen: de relatie tot de epische bronnen
Wereldlijk in de zin dat ze het religieuze in doorslaggevende mate zouden hebben
teruggedrongen zijn de ‘profane’ miracles beslist niet. Hun wereldlijk karakter heeft,
in tegenstelling tot de abele pelen, weinig of niets met de basisstructuur van de
narratie, met de retorische strekking of de geïmpliceerde ideologie, maar ongeveer
alles met de stof, de ‘matière’ te maken. De verwantschap met de abele spelen komt
- afgezien van structurele overeenkomsten tussen Miracle 32 (Du roy Thierry) en
Esmoreit, waarop we zo dadelijk terugkomen - in de regel simpelweg en uitsluitend
neer op een overeenstemming in de keuze voor een ridderlijke ‘matière’ als
inspiratiebron. Afgezien van de (voor een deel) profane invulling van het exempel,
verschillen de Miracles qua teneur en opzet niet fundamenteel van de latere Mystères:
ze vertegenwoordigen, wellicht samen met andere, grotendeels verdwenen
veertiende-eeuwse toneelwerken van dezelfde aard,39 een religieus theater dat de brug
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maakt tussen de dertiende-eeuwse mirakelen van Jean Bodel en Rutebeuf enerzijds
en de vijftiende-eeuwse mysteriespelen anderzijds.40
Maar ook op het punt van de ‘profane’ matière als inspiratiebron moet nog een
(voor de hand liggend, maar essentieel) onderscheid worden aangestipt. Voorzover
men tot nog toe heeft kunnen nagaan, zijn de abele spelen slechts ‘onsystematisch’
door de ridderepiek geïnspireerd: ze ontlenen aan het genre hier en daar namen,
details, motieven, maar gebruiken geen enkele tekst werkelijk als voorbeeld.41
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De ‘profane’ miracles daarentegen hebben overwegend een identificeerbare tekst
als model: dat geldt zeker voor de nrs. 26, 27, 29, 31, 32 en 33. De overkoepelende
verhaallijn van de nrs. 28 en 37 is eveneens uit epische teksten bekend; ook daar zal
die wel aan een (vooralsnog niet geïdentificeerde) voorbeeldtekst ontleend zijn.42
De auteur van de abele spelen gaat met zijn bronnen veel vrijer en creatiever om
dan zijn Franse tegenhangers. Hij refereert aan het epische genre, maar is (nog steeds
afgezien van de kwestie Esmoreit-Roy Thierry) van geen enkele tekst ‘structureel’
afhankelijk. De onbevangenheid van de Middelnederlandse dichter tegenover de
epische traditie, waarvan hij niet zozeer thema's of verhaallijnen overneemt als wel
de sfeer en de gevoeligheden oproept, blijkt verder ook hierin dat hij de bijna
obsessieve fascinatie voor het verhaalschema van de ‘valselijk beschuldigde vrouw’
met de Miracles niet deelt.43 De constatering staat niet los van een dieperliggende
thematische divergentie tussen de twee tekstenverzamelingen. In de Miracles is een
(vrouwelijk) hoofdpersonage, zolang het mirakel niet plaatsvindt, aan de
wisselvalligheden van het lot overgeleverd: logisch, voor een mirakel is een
protagonist in een noodsituatie immers bevorderlijk.44 In de abele spelen bepalen
mannelijke én vrouwelijke protagonisten, wanneer de kaarten eenmaal geschud zijn,
door hun handelen zelf wat hun lotsbestemming zal zijn. Ook dat is een niet
onbelangrijk aspect van het ‘profane’ karakter waarmee de abele spelen tegenover
hun historische omgeving contrasteren.45

Esmoreit en Du roy Thierry (Miracle 32)
Aan de verzameling van de Miracles in hun totaliteit kunnen - zo vat ik het
bovenstaande voorlopig samen - nauwelijks argumenten worden ontleend om ze als
‘profaan toneel’ naast de abele spelen te plaatsen, laat staan ze tot voorbeelden ervan
te promoveren. Maar wat met Esmoreit, waarin Tersteeg meer toegespitste details
meende te kunnen waarnemen die zouden wijzen op directe afhankelijkheid van het
32e van de Miracles, Du roy Thierry? Een dergelijke relatie wordt door wat Tersteeg
zelf, correct, over de verwantschap aangeeft, al meteen enigszins problematisch.
Beide stukken blijken immers aan te knopen bij eenzelfde sprookjestype als
basisstructuur (Aarne-Thompson 652) én bij het veelvoorkomende thema van de
‘persecuted heroine’.46 Ze kunnen in principe dus even goed parallelle dramatische
implementaties zijn van een gemeenschappelijke of verwante bron. De argumenten
om het abel spel meer bepaald van het Miracle te laten afhangen, zijn niet van die
aard dat ze daarover alle twijfel wegnemen.47
Maar er is meer. Volgens de laatste stand van het onderzoek gaat Du roy Thierry
zeker niet rechtstreeks op het genoemde sprookjesthema terug, maar op twee
verschillende varianten van de ‘persecuted heroine’. In één van de twee gevallen is
de directe bron bekend. Het betreft een episode van de roman Theseus de Cologne,
waarin een personage met dezelfde naam als de ‘heldin’ van Du roy Thierry (Osane,
Osanne), exact hetzelfde beleeft als de koningin in het Miracle: ze wordt verbannen,
nadat haar schoonmoeder drie hondjes in de plaats gelegd heeft van Osanes pas
geboren drieling; de kinderen worden in het bos achtergelaten en opgenomen door
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een kolenbrander en zijn vrouw, ondertussen komt Osane in Jeruzalem terecht, waar
ze veel later door haar echtgenoot zal worden herkend.48
De hier ter zake doende versie van Theseus de Cologne, bewaard in drie
vijftiende-eeuwse manuscripten, dateert uit de tweede helft van de veertiende eeuw,
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waarschijnlijk meer bepaald van omstreeks 1364.49 De vermoedelijke bron is een
nog dertiende-eeuws chanson de geste, dat tot de uit de handschriften bekende versie
zou zijn bewerkt. Of het 32e Miracle van de veertiende-eeuwse dan wel van de oudere
versie van het epos óf van een parallelle overlevering afhankelijk is, valt moeilijk
met absolute zekerheid uit te maken. Maar vermits het veertiende-eeuwse remaniement
het Franse koningshuis lijkt te willen eren en wellicht in Parijs ontstaan is,50 ligt een
directe relatie met een in 1374 opgevoerd Miracle van de confrérie des orfèvres
zonder meer binnen de mogelijkheden.51
Ook Esmoreit kan op deze of de eerdere versie van het verhaal teruggaan. In
vergelijking met het Miracle verdient het Franse epos als potentiële bron immers
ontegensprekelijk de voorkeur. Om te beginnen zal Theseus de Cologne als
(voor)leestekst een ruimere verspreiding hebben gekend dan de (in één heel bijzonder
manuscript bewaarde)52 toneeltekstenverzameling van de Parijse confrérie des orfèvres
en behoort het hoe dan ook tot de ‘late epiek’ waaruit de abele spelen, zoals we weten,
namen en motieven hebben geplukt. Als mogelijke leverancier van namen en ideeën
moet Theseus voor bijvoorbeeld Baudouin de Sebourc nauwelijks onderdoen.53
Ik geef kort het verhaal weer, cursiveer de details die naar de abele spelen verwijzen
en geef waar nuttig met de letters E, H en G aan welk abel spel en eventueel welk
vers de overeenkomst betreft.
Theseus, zoon van de koning van Keulen ten tijde van Dagobert, is louter door
het zien van een afbeelding van het meisje (G), verliefd geworden op Flore (vgl. G:
Florentijn), de dochter van Esmeré (E), keizer van Rome. Hij weet tot het meisje
door te dringen en ontvoert haar (G), tot grote woede van de vader, die zweert dat
hij zich op de ontvoerder zal wreken. Op hun vlucht worden ze tegengehouden door
de vloot van Abilant (G 229 e.v.), keizer van Constantinopel, die zonder het meisje
gezien te hebben, louter door haar renommee (vgl. G 198), op Flore verliefd is.
Theseus komt in Antiochië (G 489) terecht, Flore wordt gedwongen met Abilant te
huwen, die kort daarop in een veldslag omkomt. Flore krijgt een zoon, die haar direct
na de geboorte wordt ontnomen op bevel van Abilants broer, die zich op die manier
van de troon wil verzekeren; op het moment dat het kind zal gedood worden, passeert
een Griekse ridder die zich over het kind ontfermt en het onder zijn hoede neemt;
Flore's zoon wordt aan het hof van Akko opgevoed en zal pas na zeventien jaar zijn
vader en zijn moeder terugvinden (E). Ondertussen heeft Esmeré Keulen ingenomen
en de ouders van Theseus gevangen gezet. Theseus vindt vanuit Antiochië de weg
naar zijn vaderland terug (E), herovert Keulen en bevrijdt zijn moeder en zijn vader.
Flore's zoon, Gadifer, wiens vader niemand minder dan Theseus blijkt geweest te
zijn, is inmiddels volwassen en gehuwd met de dochter van zijn adoptiefvader (E).
Nadat hij zijn ouders heeft teruggevonden, beleeft Theseus nog allerlei avonturen.
Zo krijgt ook hij in het Oosten, zoals Baudouin de Sebourc in het gelijknamige epos,
met een heidense koning Rouge Lion (G 444 e.v.) af te rekenen. In Constantinopel
wordt Gadifers echtgenote Osane belasterd, van haar pas geboren kinderen beroofd
en gevangen gezet:54 volgt de hierboven weergegeven episode met de kolenbrander,
het terugvinden en herkennen van de kinderen en de uiteindelijke hereniging (E) van
allen in Jeruzalem: de peripetie die in het 32e Miracle een toneelbewerking heeft
gekregen. Een continuator neemt daarna het verhaal weer op met de belevenissen
van de kinderen van Gadifer: ook in die voortzetting draait alles rond het
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uiteengeraken en weer verenigd worden van een familie via verwikkelingen die zo
te zien door het voorafgaande deel van het verhaal maar ook door Baudouin de
Sebourc geïnspireerd
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zijn.55 Opvallend is dan ook dat heel wat protagonisten naar het Noorden van Frankrijk
en de Nederlanden verwijzen: Gérard de Dammartin, Geoffroy de Vermandois,
Gaufroy le Frise, Colombe, dochter van de hertog van Bouillon. Ook in deze
continuatie draait het verhaal rond valselijk beschuldigde en verstoten of gevangen
gezette echtgenotes, verloren en hervonden verwanten, onverhoopte huwelijken en
bekeringen. De relaties met het heidense Oosten zijn, zolang de koninkrijken van de
Levant niet ver- of heroverd zijn, fanatiek en oorlogszuchtig. Maar voor de rest is,
zo noteert Bossuat, de religieuze gedachte in het verhaal ‘à peu près absente’.56 Op
zich wijst dit al op nadere verwantschap van Esmoreit met Theseus dan met Miracle
32. Daarnaast zijn er - zie onze samenvatting - de talrijke motieven die in Esmoreit,
maar ook in de andere abele spelen, een precedent blijken te hebben in de roman,
ook buiten de episode die aan het mirakel Du roy Thierry ten grondslag ligt. Blijkbaar
hebben de Miracles en de abele spelen, onafhankelijk van elkaar, uit dezelfde vijver
geput.
Theseus de Cologne behoort tot een groep late chansons de geste, die, waarschijnlijk
in Parijs, door een aantal samenwerkende remanieurs geschreven zijn in een poging
om het uitgebloeide genre nieuw leven in te blazen, mede - naar het oordeel van
sommige onderzoekers - met het oog op politieke propaganda voor het Franse
koningshuis.57 Veel van die teksten hebben dan ook een aantoonbaar grote verspreiding
en weerklank gekend.58 Het gaat overwegend om bewerkingen van oudere chansons,
die aanknopen bij het ook in het Middelnederlands, zij het slechts fragmentarisch,
bewaarde Floovant.59 In diverse mate is er tevens verwantschap met of invloed van
Baudouin de Sebourc, waarvan eveneens een Middelnederlandse versie
(fragmentarisch) bekend is.60 Niet alleen door een aantal opvallende overeenkomsten
in thema's en motieven, maar ook door hun tijd en plaats van ontstaan (Parijs,
Henegouwen of wellicht zelfs Brugge, vanaf ca. 1360) én door de geografie waarin
de verhalen zich afspelen (het noorden van Frankrijk, de Nederlanden en aangrenzende
Duitstalige gebieden) vertonen deze teksten met elkaar diverse relaties van ‘nabijheid’,
die vanuit de medioneerlandistiek meer belangstelling zouden verdienen dan ze tot
nog toe hebben gekregen.61

Gloriant en Baudouin de Sebourc
Zoals hier gebleken is, leunt niet alleen Esmoreit maar ook Gloriant tegen Theseus
aan. Voor Gloriant gelden daarnaast een aantal extra raakpunten met Baudouin de
Sebourc, raakpunten die verder reiken dan de in het onderzoek rond de abele spelen
al vaker opgemerkte overeenkomsten in de naamgeving van de personages en van
de stad Abelant.62 In Baudouin wordt, naast de titelheld, een belangrijke rol gespeeld
door diens oudere broer Gloriant, de tweede zoon (na zekere Esmeré) van Ernoul de
Beauvais, koning van Nijmegen. Nadat Ernoul door toedoen van Gaufroi de Frise,
heer van Friesland, de heidense vijand Rouge Lion van Abilant in handen is gevallen,
begint voor Gloriant en zijn broers een lange reeks avonturen waarin ze naar hun
vader en naar elkaar op zoek gaan, elkaar vinden en weer verliezen, en er uiteindelijk
in slagen hun erfgoed ter heroveren en de verrader te straffen. De sultan, zijn land
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en zijn functie in het verhaal zijn in Gloriant om zo te zeggen letterlijk overgenomen:
Rode Lioen van Abelant, de gezworen vijand van Gloriants vader. De omzwervingen
van Gloriant en elk van zijn drie broers monden bovendien telkens uit in het
‘veroveren’ van een begeerlijke bruid, wat in essentie ook tot het thema van het abel
spel Gloriant
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behoort. Zo zal in Baudouin Gloriant ‘van Nijmegen’ de dochter van de koning van
Cyprus en daarmee ook het koningschap over dat eiland in de wacht slepen.63 Zijn
broer Esmeré huwt, na veel verwikkelingen, die zeer sterk aan die van Gloriant in
het abel spel doen denken, de dochter van Rouge Lion: Esmeré en (de
cryptochristelijke) Elienor hebben een heimelijke liefde (Elienor werd verliefd louter
door de beschrijving van Esmerés verschijning), maar worden ontdekt en in een
kerker gevangen gezet.
Het markante detail in Gloriant dat Rode Lioen van Abelant de vijand van Gloriants
vader is, maakt een directe afhankelijkheid van Baudouin de Sebourc al meer dan
plausibel. Opvallend verder hoe in het abel spel raadgever Gheraert de vijandschap
toeschrijft aan wat Gloriants vader bij Rode Lioens naaste verwanten in de slag heeft
aangericht. Die vader van Gloriant sloeg Lioens oom Eysenbaert de hals ontwee en
ook twee van Lioens neven sneuvelden onder zijn zwaard: Twee sijnre moien
kindere... Die uut Antiotsen waren geboren (G. 188-489). Dit lijkt wel heel sterk op
een amplificerende reminiscentie aan het wapenfeit dat Gloriants vader Ernoul in
Baudouin in het gevecht met de Mohammedanen neerzet, meer bepaald ten koste
van een cousin (neef) van Rouge Lion:
Lors entoise le brant, qui trenche de randon;
j. Sarrasin feri, cousin Rouge-Lion:
la teste li fendi, dessi jusqu'au menton.
Bien s'i prouva li roys, onques miex ne vit on.64

Rouge Lions haat en zijn aanval op de christenen is in Baudouin mede gemotiveerd
doordat net voordien, in een slag om Antiochië, Godfried van Bouillon zijn (= Lions)
vader om het leven had gebracht (et li Rouges Lion ot le teste trenchie).65 Godfried
van Bouillon treedt in het abel spel Gloriant natuurlijk niet op. Maar zijn rol wordt
er als het ware verschoven naar Gloriants raadgevers: Godevaert en Gheraert, van
wie niet de naamgenoot van Godfried, maar de andere, Gheraert, voor de dood van
vader Rode Lioen verantwoordelijk blijkt te zijn (Dat dede Gheraert van Normandien,
Versloech den lieven vader mijn: G 800-803; ook 478-479). Niet alleen de namen
Rode Lioen en Abelant en Rode Lioens vijandschap met Gloriants vader, maar ook
de achtergronden van deze vijandschap lopen in beide teksten - waar al niet gelijk opmerkelijk parallel.66 Het personage Gloriant in het abel spel, refereert wel degelijk
aan de gelijknamige figuur in Baudouin de Sebourc, of is er op zijn minst door
geïnspireerd.67

De abele spelen en de laatmiddeleeuwse Franstalige ridderepiek
Voorzover ik zie, zijn beide tot hier aangehaalde Franstalige ridderromans, op een
wijze die met de abele spelen vergelijkbaar is, ‘profaan’, in de zin dat ze niet in de
allereerste plaats de verering van God of Maria vooropstellen of op verschijningen
een beroep doen om helden en (zoals in de Miracles meer bepaald) heldinnen uit de
nood te helpen. Religie en ethiek zijn er vanzelfsprekend (op de te verwachten
middeleeuwse wijze) aanwezig, zoals ook - of juister: in hogere mate zelfs dan - in
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de abele spelen. Wat meer bepaald het geloof in het bovennatuurlijke wonder betreft,
laat de vergelijking de abele spelen alweer als consequent profaan contrasteren.
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Op enkele plaatsen in Baudouin wordt immers op zijn minst gesuggereerd dat de
titelheld dankzij een goddelijke interventie een hachelijke situatie te boven komt.
Baudouins (overigens niet noemenswaardige) ‘devotie’ heeft met die ‘mirakels’
echter weinig te maken, wel integendeel moeten die wonderbaarlijke tussenkomsten
een dreigende misstap of een zonde van de in moreel opzicht vaak weinig
voorbeeldige held verhinderen. Nadat de tweejarige Baudouin zijn usurperende oom
de kroon uit de handen geslagen heeft, moet zijn kinderlijke onschuld op de proef
worden gesteld: zal hij kiezen voor een kuip met appelen of voor een hoop florijnen?
Op het nippertje zal een engel hem naar de juiste keuze begeleiden. Flagranter nog
is het ‘mirakel’ met de Witte Leeuw, wanneer Baudouin, na vele omzwervingen,
weer eens in Bagdad komt en opnieuw in vuur en vlam geraakt voor de feeërieke
Ivorine, met wie hij eerder al een passionele verhouding had. De tekst maakt volkomen
duidelijk dat het de overspelige Baudouin is, aan wie hier schuld en zonde toekomen.
Er moet hem dan ook een lesje worden geleerd. De Witte Leeuw die hem al een tijdje
begeleidt, een engel in vermomming, verscheurt het meisje en stijgt daarna ten hemel
in de gedaante van een duif: devoura le dansele, le coer li esrachoit, / et puis s'en
departi et morte le laissoit.68 De schuldige zelf gaat vrijuit, maar heeft het lesje
begrepen. Hij zal zijn leven beteren, maar ‘devoot’ maakt het hem niet. Hoe dan ook:
niet het soort mirakel waarmee Maria in de Miracles zich zou hebben ingelaten.69
Maar ook niet het soort peripetie dat men in een abel spel voor mogelijk zou houden.
Aan de ethische component in Theseus en Baudouin is door het literair-historisch
onderzoek nog weinig aandacht aan geschonken. Wat Baudouin de Sebourc betreft,
is er, voorzover ik zie, alleen Robert Cooks artikel, waarin gewezen wordt op een
zekere mate van Bildung in de ontwikkeling van de titelheld: Baudouin wordt pas
kruisvaarder nadat hij zijn leven van seksuele losbandigheid achter zich heeft gelaten.
Zoals Cook zelf aangeeft, moet deze interpretatie van Baudouin als een
ontwikkelingsroman echter meteen in een relativerend perspectief geplaatst worden:
men kan zich immers afvragen in hoeverre een dergelijk aspect van het hoogste
narratieve niveau, in een episodisch verteld - en, kunnen we toevoegen, gezien de
omvang telkens in naar verhouding korte delen (voor)gelezen - verhaal, voor de reële
teneur van het werk bepalend kon/kan zijn.70 Voor een evenwichtiger inschatting van
de geïmpliceerde ethiek moeten ook de andere niveaus van het verhaal in aanmerking
worden genomen: de immanente ‘moraal’ van de afzonderlijke handelingssequenties,
de expliciete en impliciete ethiek van de afzonderlijke personages, hun morele typering
en hun interacties, en de ideologie van verteller en geïmpliceerde auteur.
Een toegang tot deze wereld van waarden biedt ons alvast het repertorium van
‘proverbes’ (in werkelijkheid niet alleen spreekwoorden, maar ook/vooral
spreukachtige sententies) in de editie van Larry S. Crist. De thema's die in die lijst
kwantitatief opvallen zijn voor een deel wel, voor een deel ook niet met de ideologie
van de abele spelen in overeenstemming. Zo zijn naast God, liefde, verwantschappen,
trouw en ontrouw,71 thema's die ook de gedachtewereld van de abele spelen mee
bepalen, in Baudouin daarnaast veel zakelijker, concreter, ‘burgerlijker’ items
prominent aan de orde zoals: geld en rijkdom, vriendschap, gezelschap, priesters en
vrouwen.72 Wat dit laatste onderwerp betreft, laat Baudouin werkelijk géén
gelegenheid voorbijgaan om voor de listigheid, onbetrouwbaarheid, koppigheid van
het vrouwelijk deel van de mensheid te waarschuwen (Crist 2002, p. 1138-1140).
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Over het geheel genomen vertoont de ethiek van Baudouin, afgezien van dit soort
gemeenplaatsen van de laatmiddeleeuwse ‘burgerlijke’ moraal, vaak het aspect van
immanente retributie dat de interne logica van de abele spelen beheerst. Goed en
kwaad zijn voorwerp van een wereldlijke rechtvaardigheid, die vooral ten aanzien
van verraders rigoureus onbarmhartig is. Het hangen van Robbrecht bij wijze van
slot in Esmoreit komt exact overeen met wat Baudouin belerend formuleert:
Helas, que traïtour sont et fel et pullent, [stinkend, weerzinwekkend];
et c'on les doit poi plaindre quant on les pent!73

Netjes uitgespeld vinden we de moraal over het ‘verkeerd handelen’ in Baudouin de
Sebourc al vanaf de proloog:
car quiconques fait mal, l'escripture des loys
nous tiesmoigne et approve, on le set et c'est drois,
qu'en ce siecle ou en l'autre li en vient grans anois.74

De epiloog van Esmoreit zegt het - bij wijze van commentaar op het ‘hangen’ van
Robbrecht - korter, maar even beslist: Quade werken komen te quaden loene (vs.
997). Hoe slecht het verraders in déze wereld zal vergaan, dat is ook waar het
ridderverhaal zich op toelegt exemplarisch aan te tonen; exemplarisch, maar ook
vaak discursief, met sententies of spreuken, meestal op het einde en als afronding
van een laisse (monorimische strofe), in de trant van (bijvoorbeeld reeds op het einde
van de tweede laisse): encor vault mieux dormir que penser traïson (Crist 2002, p.
3, vs. 77; Bauduin, p. 3).
Ditzelfde didactisch procédé wordt trouwens ook gebruikt in Theseus de Cologne,
waar het eveneens het exemplarische van de narratie verduidelijkt en ondersteunt.
Zoals Mari Bacquin nog onlangs heeft betoogd, is in dit laatste werk ook de
nadrukkelijke herhaling van het motief van de ‘vals beschuldigde koningin’ ten
aanzien van de ethische ‘boodschap’ functioneel: op het einde van elk van die
narratieve sequenties wordt het onrecht door een rechtvaardige (hier dus niet door
een miraculeuze tussenkomst) blootgelegd en vindt de boosdoener in de dood zijn
terechte straf. Als ‘vijanden’ worden in deze verhalen niet meer zozeer, of toch niet
alleen, de etnisch of religieus ‘anderen’ gestigmatiseerd, de heidenen of de moslims,
maar wel de trouwelozen in eigen rang, de door ambitie, afgunst of hebzucht gedreven
verraders van de eigen sociale ethiek.75 In de mate dat de abele spelen de
niet-christelijke wereld hoegenaamd niet als een vijandbeeld presenteren, gaan ze in
het ‘socialiseren’ en in zekere mate zelfs psychologiseren van de ethische
problematiek een eind verder dan de verhalen waardoor ze kennelijk zijn geïnspireerd.
Ook de moraliteit van de (hoofd)personages in de abele spelen verschilt grondig
van die in de late Franse epiek, zeker als we van de titelheld in Baudouin de Sebourc
als ‘model’ uitgaan. Baudouin is, tot zijn ‘bekering’, die pas na een 17.000-tal verzen
plaatsvindt, tegenover (doorgaans voorbeeldig meegaande) vrouwen en meisjes, van
een superbe hanigheid en losbandigheid, die met het personage van de onzekere, tra-
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gische, door lust, maar ook door liefde gekwelde prins Lanseloet opvallend
contrasteert. Ook Gloriants aanvankelijke ‘kuisheid uit hoogmoed’ vormt, in
vergelijking met de epiek, een merkwaardig psychologiserend aspect.
De uniciteit van de abele spelen beperkt zich, kortom, niet simpelweg tot hun
‘profaan’ zijn. Dat ze over dat profane heen, ook in een essentiëler ideologisch opzicht
opmerkelijk en wellicht uniek zijn, is hiermee slechts aangestipt. Het komt voor
verder onderzoek in aanmerking.

Samenvatting en besluit
De verwantschap tussen de abele spelen en enkele ‘profane’ Miracles de Notre Dame
par personnages komt wat de narratieve gegevens betreft in hoofdzaak hierop neer
dat de beide verzamelingen aanknopen bij of gebruik maken van thema's en motieven
uit de ridderepiek.
De vergelijking op het niveau van thematiek en wereldbeeld heeft contrastief
vooral aan het licht gebracht in welke hoge mate de abele spelen ‘wereldlijk’ zijn.
Ze zijn dat niet alleen doordat ze een mirakelscène ontberen (die had gemakkelijk
kunnen worden ‘ingevoegd’), maar vooral doordat hun opzet essentieel niet religieus,
maar ethisch is: het goede wordt beloond, het kwade bestraft (niet in het hiernamaals,
maar binnen de handeling zelf) (Esmoreit), liefde overwint narcistische
zelfgenoegzaamheid (Gloriant), onhoofse woorden en daden zijn verwerpelijk en
leiden tot verderf (Lanseloet). Niet devotie, geloof of zonde zijn hier aan de orde,
wel: bedrog en verraad, gemeenheid, egoïsme, met hun noodlottige consequenties
voor de gemeenschap, en in allereerste instantie voor de ‘dader’ zelf. Nu we - via
Tersteegs hypothese - in Baudouin de Sebourc en Theseus de Cologne (en de cyclus
waartoe Theseus behoort) geloofwaardige directe bronnen voor de abele spelen op
het spoor zijn gekomen, valt nader te bezien (en te onderzoeken) hoe de
Middelnederlandse toneelstukken zich wat hun invulling van wereldbeeld en ethiek
betreft tot het contemporaine Franse epos verhouden.
In oudere studies over theatergeschiedenis is wel eens de suggestie geopperd dat
het mirakelspel - via een proces van ‘verwereldlijking’ - aan de oorsprong zou liggen
van het moderne burgerlijk drama: in tegenstelling tot het mysteriespel staan hier
immers niet het geloof of de heilsgeschiedenis centraal, maar een mens, een menselijke
‘held’ of ‘heldin’.76 Een dergelijk verklaringsmodel ondersteunen de abele spelen
alvast niet. Alles wijst erop dat ze veeleer bij de epische dan bij de religieus-theatrale
traditie aanknopen. Op merkwaardig eclectische wijze hebben ze uit die epische
traditie, theaterhistorisch gesproken toch wel heel vroeg, staaltjes van ondubbelzinnig
profaan toneel gedestilleerd. Indien ze, zoals men de laatste tijd geneigd is aan te
nemen, de enige overlevenden zijn van een vrijwel compleet verloren gegane
theaterproductie, dan moet veeleer wel daar, in dit nagenoeg onzichtbaar geworden
deel van de toneelgeschiedenis, de oorsprong van het moderne drama worden gezocht.
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1. Groningen, 1904.

Internetbronnen
http://www.uottawa.ca/academic/arts/lfa/activites/textes/miracles-notre-dame/MirPerPresentation.html.

Eindnoten:
1 Met wat ik hier kortheidshalve als ‘wereldlijk’ of ‘profaan’ toneel aanduid, wordt meer bepaald
ridderlijk of hoofs profaan toneel bedoeld, met uitsluiting dus van kluchten in de trant van het
anonieme Le garçon et l'aveugle en van het stedelijk-satirische Jeu de la Feuillée van Adam
de la Halle en zijn pastourelle-achtige Jeu de Robin et de Marion.
2 Guillaume d'Orange was één van de zeven zonen van Aymeri de Narbonne, die, met uitzondering
van de jongste, door hun vader op een bepaald moment worden uitgezonden om als ridders
roem te verwerven. Het Département vormt in het geheel van de cyclus zowat de inleiding of
de overgang tot de Enfances Guillaume (Demaison 1887, dl. 1, p. XXII e.v., XXX e.v. en passim;
Suchier 1898). Van een ‘fuite’ is in het verhaal over de ‘wegzending’ van de zonen eigenlijk
geen sprake. De vraag kan dan ook gesteld worden of Serrure, dan wel zijn bron, het uittreksel
uit de Rijselse rekeningen goed gelezen of overgeschreven heeft. De Franse editeurs (Demaison,
dl. 1, p. XXVI; Suchier, dl. 2, p. XXIII) lezen niet fuite maar fieste. Suchier citeert als volgt: ‘As
compaingnons de le fieste des enfans Aymery de Narbonne donné .XL. escus qui vallent a XXXJ
3
4
5
6

s. le piece .XLII. lb. fors. (Compte de 1351, fo 24)’.
Voor de verdere bewijsplaatsen van ‘wereldlijke’ opvoeringen in de Nederlanden, zie Mantingh
2000 en vooral Van der Poel 2001 en de verwijzingen aldaar. Voor Duitsland: Simon 2003.
Mantingh 2000, p. 46-47. Er wordt verwezen naar Pleij 1977.
Vgl. wat de ‘enfans Aymeri’ betreft noot 2 hierboven. Suchier trekt verder in twijfel of de fieste
des enfans Aymeri wel een gesproken toneelvoorstelling was.
De Miracles de Notre Dame par personnages zijn bewaard gebleven in het zgn. Manuscrit
Cangé, nu handschrift PARIJS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, FR. 819-820. De twee volumes
maakten deel uit van de collectie handschriften van Jean-Pierre Imbert Châtre de Cangé, die in
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

19
20
21

1733 en bloc voor de bibliotheek van de Franse koning werd verworven. De twee delen zijn
door één hand gekopieerd, waarvan het geschrift door de meeste onderzoekers gedateerd wordt
in het begin van de vijftiende eeuw. In tegenstelling tot het handschrift-Van Hulthem, waarvan
het dus een tijdgenoot is, betreft het een zeer mooi en met miniaturen rijk uitgevoerd manuscript,
dat vermoedelijk voor een aanzienlijk persoon, mogelijk de Franse koning of iemand uit zijn
entourage, bestemd was. Zie over handschrift en historische achtergrond verder: Glutz 1954;
Runnalls 1968-69; Olsen 1988; Maddox & Sturm-Maddox 2008, p. 19 en 24 en de verwijzingen
aldaar naar Clark 1994; zie ook Clark & Sheingorn 2008, m.n. p. 217 en Clark 2008, p. 221-222.
De belangrijkste literatuur in Maddox & Sturm-Maddox (red.) 2008, p. 239-246.
Burgoyne 1991 en de verwijzingen aldaar.
Worp 1904, p. 74-80
Van Assche 1987.
Tersteeg 1998, p. 143-148. Zie ook al Fries 1900 en Van Assche 1987.
Meder 1996.
Via Frederik III van Aragon en het koningshuis van Hongarije kunnen mogelijk ook historische
verbanden tussen de twee teksten worden gelegd: Tersteeg 1998, p. 146-148.
Van Dijk 1994, p. 285-286. Van Assches artikel wordt door Van Dijk niet vermeld, waardoor
onzeker is of haar argumentatie mee zijn beoordeling heeft geïnformeerd.
Traver 1951; Peeters 1977, p. 267-272; Duinhoven 1979, p. 51-56; Pleij 1980-1981, p. 310-332.
Leendertz 1907, p. CXLIV-CLII; Te Winkel, 1922, dl. 2, p. 157-158; Kuiper 2001, p. 98-102.
Van Assche 1987, p. 235.
Als men in de Miracles alles zou selecteren wat in de literatuur wel eens als ‘profaan’ is
aangeduid, komt men in eerste instantie uit bij de volgende tien stukken: de nrs. 26 tot en met
29, 31 tot en met 34, en de nrs. 37 en 39, zonder uitzondering stukken, zoals blijkt, uit de laatste
vijftien van de verzameling: nr. 26: De une femme que N. Dame garda d' estre arse; nr. 27: De
l'empereris de Romme; nr. 28: De Oton, roy d'Espaigne; nr. 29: De la fille du roy de Hongrie;
nr. 31: De Berthe femme du roy Pepin; nr. 32: Du roy Thierry; nr. 33: De Robert le dyable; nr.
34: De sainte Bautheuch; nr. 37: De la fille d'un roy; nr. 39: De Clovis. Het ‘profane’ karakter
van die tien staat niet voor iedereen zonder meer vast: Lintilhac (1904) wees er in die laatste
reeks van vijftien zeven als ‘profaan’ aan, Penn (1933) en Stadler-Honegger (1927) zagen er
telkens acht. Gehele consensus over het wereldlijk karakter bestaat bij deze onderzoekers alleen
voor de nrs. 28, 29, 31, 33 en 37; Stadler-Honegger en Penn zijn het eens over de nrs. 26-29,
31-33 en 37. Ik citeer de (meestal heel lange) titels in de verkorte en omgespelde vorm van
Lalou 1992, p. 1016-1017.
Tien van de laatste vijftien stukken zijn dus ‘wereldlijke’ teksten (zie de voorafgaande noot).
De bronnen voor de laatste reeks van de Miracles par personnages zijn overwegend van
wereldlijk-epische aard, in tegenstelling tot de voorafgaande stukken, die vooral bij religieuze
modellen aanknopen (de Miracles van Gauthier de Coincy en de Legenda aurea): Tersteeg
1998, p. 144-145 en de verwijzingen aldaar.
Tersteeg vermeldt ook het toenemen van de lengte en de complexiteit van de stukken en van
het aantal mansions als opvallende evoluties. Daar deze aspecten (voorzover ik zie) geen invloed
hebben op het al dan niet ‘profaan’ zijn van de stukken, ga ik er hier niet op in. Dit laatste geldt
ook voor de waarneming dat naar het einde van de verzameling toe het aan het stuk voorafgaande
sermoen steeds meer achterwege blijft. Ook dit kan niet zonder meer als een teken van
‘verwereldlijking’ worden geïnterpreteerd. De ‘profane’ stukken hebben immers net vaak wél
het sermoen, en verder staan nagenoeg alle sermoenen, afgezien van het feit dat ze Maria loven,
thematisch los van de navolgende opvoering (zie over de sermoenen in het bijzonder: Meyer
1911).
Tersteeg 1998, p. 144-145.
Hoewel de overgang voor een deel geleidelijk is, ziet Pierre Kunstmann een ‘cesuur’ tussen de
Miracles nr. 19 en nr. 20 (Kunstmann 2008, p. 164 e.v.).
‘Laten we gaan, maar ik stel voor dat we met ons drieën al gaande zingen en de lieve koning
der koningen loven alsook zijn moeder, waar geen enkele bitterheid aan kleeft. Het is gepast,
Maagd, dat wij u loven, daar God in u mens is geworden om ons van de hel te verlossen en ons
van de dood bevrijdde waartoe ons Adam veroordeelde toen hij in de appel beet’. In ontleen
de Oudfranse teksten aan de elektronische editie van de Miracles nostre Dame par personnages
van de universiteit van Ottawa, die, met correcties, gebaseerd is op de editie van Gaston Paris
en Ulysse Robert, 1876-1883:
http://www.uottawa.ca/academic/arts/lfa/activites/textes/miracles-notre-dame/MirPerPresentation.html.
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22 Glutz 1954, p. 72 en de verwijzingen aldaar.
23 In deze sermoenen wordt Maria, telkens uitgaande van een bijbelplaats als ‘thema’, uitvoerig
geloofd en geprezen. Zij is sinds alle eeuwigheid uitverkoren en staat daarom boven de engelen
(nr. 26: Eccl. 24, 14); Maria is sterker dan Judith, deemoediger dan Esther, kuiser dan Suzanna,
plus haulte en contemplacion de la royne de Sabba (nr. 27: Cant. 4, 9); Maria overtreft alle
mensen door de volmaaktheid van haar leven, haar heiligheid en genade (nr. 31: Eccl. 24, 14);
door haar ‘Fiat’ tegenover de boodschappende Gabriël bracht Maria ons van de duisternis naar
het licht, van de dood naar het leven (nr. 37: Luc. 1, 28). Het sermoen bij Miracle 28 heeft een
algemener thema: Hec est voluntas Dei sanctificacio vestra (1 Thes. 4, 3.).
24 Of de serventois telkens na een Miracle werden gedeclameerd of gezongen is niet zeker. In het
handschrift worden 14 van de Miracles door één of twee serventois gevolgd; twee daarvan
behoren tot de ‘profane’ stukken (nrs. 26 en 31). Maar mogelijk werden niet alle door de puy
van de goudsmeden bekroonde serventois in het handschrift opgenomen. Zie Rosenberg 2008,
p. 87-90.
25 Over het door de Miracles geïmpliceerde scènebeeld: Penn 1933.
26 Tot een dergelijk besluit komt ook Pierre Kunstmann, in weerwil van de niet te loochenen
‘kwantitatieve’ vermindering en de inhoudelijke wijziging van Maria's rol: ‘In conclusion, let
us emphasize that [...] the collection remains organized around the figure of the Virgin. Her
centrality is attested by the sermons, the rondeaux [...], and the famous serventois for which
prizes were awarded at the puy of the Goldsmiths, as well as by the illuminations which precede
each miracle. All of these texts and images, inserted within the miracles or serving to frame
them, form an immense florilegium to the glory of Mary.’ (Kunstmann 2008, p. 178)
27 Tersteegs hypothese: Tersteeg 1998, p. 145.
28 Marguerite, Jehan, George, Vincent, Gille, Pierre de Rome, Amant, Josce, Eloy en Helaine.
Zie
http://www.uottawa.ca/academic/arts/lfa/activites/textes/miracles-notre-dame/MirPerPresentation.html,
Miracle 32 (Index).
29 Jerosme, Jehan, Augustin, Bernart, Pierre, Clement, Avoie, Suzanne, tous sains, touz sains et
toutes saintes. Zie
http://www.uottawa.ca/academic/arts/lfa/activites/textes/miracles-notre-dame/MirPerPresentation.html,
Miracle 27 (Index)
30 Voor een wat uitvoeriger résumé van het stuk: Worp 1904, p. 78-79; Van Assche 1987, p.
224-225.
31 Avoie, Andry, Jehan, Bautheuch, Magloire, Germain, Foiz, Pierre, Nycolas en ook Sainte Crois.
Zie
http://www.uottawa.ca/academic/arts/lfa/activites/textes/miracles-notre-dame/MirPerPresentation.html,
Miracle 29 (Index).
32 ‘Zo moet ieder heen naar waar hij vandaan is gekomen. Niemand ontsnapt eraan dat hij deze
wereld moet achterlaten en de dood moet ervaren, tot God, die niet liegt of bedriegt, op de dag
van het oordeel al onze lichamen zal doen verrijzen en aan elk zal geven wat hem toekomt: de
zondaars die hem niet hebben gediend, zullen voor eeuwig in de hel geplaatst worden, de
rechtvaardigen krijgen heerlijkheid zonder einde; dat is wat ik geloof.’
33 Esmoreit, vs. 998; vgl. Gloriant: Dat hem nieman te hoghe en sal beroemen (vs. 27; vgl. vs.
124-127); Lanseloet: Die ic met goeder herten coes / Hebbic bi valschen rade verloren (vs.
920-921; vgl. 940-942).
34 Zie vooral Gloriant, vs. 576-603.
35 Vermeldingen - vaak personifiërend - van de profane Minne in de abele spelen: Esmoreit, vs.
246, 428, 434, 483, 859, 906; Gloriant, vs. 130, 133, 197, 274, 390; Lanseloet, vs. 15, 32, 42,
44, 106, 183, 215, 217, 218, 222, 320, 728, 942; Vanden winter ende vanden somer: vs. 243,
246, 250, 305, 473. Venus: Esmoreit, vs. 242; Gloriant, vs. 22, 126, 408; Winter ende somer,
vs. 296 enz..
36 Zie de ‘indexen’ bij de edities op
http://www.uottawa.ca/academic/arts/lfa/activites/textes/miracles-notre-dame/MirPerPresentation.html.
Voor ame is het totale aantal hoger dan voor peschié etc., maar het omvat ook plaatsen met de
algemenere betekenis ‘mens’.
37 De ene vermelding in de (later bijgevoegde) proloog tot Gloriant (vs. 31) is niet meegerekend.
38 Vgl. Esmoreit, vs. 890. Gloriant, vs. 430 telt overigens vijf in plaats van de te verwachten vier
heffingen; mogelijk is sin of ziele toegevoegd.
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39 Zoals Mystère de l'Avocatie Nostre Dame en Mystère de l'Assomption de la Vierge Marie, beide
uit de veertiende eeuw, het laatste - of een gelijknamig stuk - opgevoerd te Bayeux in 1351
(Lebègue & Lalou 1992, p. 1035; Lebègue & Lalou, 1992, p. 1035).
40 Deze toneelhistorische tussenpositie komt alvast ook tot uiting in de typische vormaspecten
van de Parijse spelen: wat speelfrequentie, gelegenheid en aanleiding, tekstomvang, enscenering,
ruimtegebruik, aantal personages, materiële middelen, wijdlopigheid in de uitbeelding betreft,
lopen de Miracles veeleer op de vijftiende-eeuwse Mystères vooruit dan dat ze met de abele
spelen vergelijkbaar zouden zijn. Een toetsing van de abele spelen aan deze vormaspecten van
de Miracles zou niettemin tot interessante vragen en inzichten aanleiding kunnen geven.
41 Kuiper 2001, m.n. p. 110.
42 Voor de (vermoedelijke) bronnen van de Miracles, zie Glutz 1954, p. 67-75.
43 De opsluiting van de koningin op beschuldiging van kindermoord in Esmoreit is slechts een
zwak equivalent, zeker wanneer men rekening houdt met de populariteit van het motief van de
‘falsely accused heroine’ in de contemporaine en de voorafgaande epiek: zie o.m. Konigson
1976; Micha 1976; Krause 1999. Noch in de Miracles, noch in de epiek zien we overigens een
‘ten onrechte van kindermoord beschuldigde moeder’ als een van de mogelijke thema's opduiken:
Krause 1999, m.n. p. 163.
44 Krause 1999, p. 168-169.
45 Een aspect dat ook enkele belangrijke consequenties heeft op het niveau van de vorm. Waar
het miracle een seriële aaneenschakeling van in principe ad libitum invulbare peripetieën te
zien geeft, beperkt zich het abel spel tot het afwikkelen van één intrige, met daarnaast enkele
parallel lopende handelings- en spanningsbogen, voor elk van de verdere protagonisten. In
contrast met de opeenvolging van gebeurtenissen in de Miracles, vertonen de abele spelen al
een relatieve (‘klassieke’) eenheid van handeling. Ze zijn daardoor ook heel wat korter: meestal
speelbaar in iets minder dan één uur, terwijl de opvoering van de Miracles zeker enkele uren
in beslag zal hebben genomen.
46 Tersteeg 1998, p. 141 e.v. Wat het sprookjestype betreft, baseert Tersteeg zich op Meder 1996.
47 Dat de koningin in Esmoreit na achttien jaar gevangenschap weinig moeite blijkt te hebben om
haar echtgenoot vergiffenis te schenken, zou te verklaren zijn uit het feit dat het overeenkomstige
personage in het Miracle in de gevangenis het bezoek heeft gekregen van Maria, die haar heeft
getroost en gesterkt. Verder zou er een relatie kunnen zijn tussen de naam van het hoofdpersonage
van het Miracle, Thierry d'Arragon, en die van de historische figuur die voor Esmoreits vader
‘model’ heeft gestaan, Frederik III van Aragon. Merken we alvast op dat deze laatste in de tekst
van Esmoreit niet voorkomt, evenmin als de naam Aragon zelf. Maar dit zouden dan ook slechts
voorbeelden zijn van mogelijke indicaties. Tersteeg spreekt immers van ‘striking parallels in
the dramatisation of related events and in the use and structure of monologues and dialogues
that need to be investigated further more’ (p. 147; ik cursiveer).
48 Krause 2008, p. 118-119; Bossuat 1959, p. 541 e.v.
49 Bossuat 1959, o.m. p. 118, noot 47 en p. 304 e.v. Rosenthal 2000: vóór 1364. Bacquin 2008,
p. 20-24 en Bacquin 2012, p. 84: tussen 1361 en 1374.
50 Bossuat 1959, p. 297 e.v., p. 308 e.v.
51 Bossuat 1959, p. 116 e.v. Een intrigerend gegeven in dit verband is dat in Theseus een belangrijke
rol weggelegd is voor een goudsmid die het in een tweegevecht mag opnemen voor de eer van
een ten onrechte van verraad beschuldigde koningin.
52 Vgl. noot 6 hierboven.
53 Daar is in het onderzoek rond de abele spelen tot nog toe (te) weinig aandacht aan besteed.
Voorzover ik zie, heeft alleen M. Schlauch op (enkele) overeenkomsten tussen Esmoreit en
Theseus de Cologne gewezen (Schlauch 1927, p. 117-119). Kuiper 2001 wijst alleen op een
formele overeenkomst in het ‘systeemloze ontlenen’ buiten elke ‘specifieke intertekstualiteit’
(p. 110).
54 De ‘valselijk beschuldigde koningin’ komt in Theseus een aantal keren terug: daarover Bacquin
2008, p. 117 e.v.
55 Voor een korte samenvatting van het eerste deel van het verhaal, zie Bossuat 1992; uitvoeriger:
Bacquin 2008, p. 13-19; Bossuat 1959, p. 97 e.v., de continuatie: Bossuat 1959, p. 293 e.v.
56 Bossuat 1959, p. 318; aan te vullen met Cook 1989, zie hierna.
57 Bossuat 1959, p. 307 e.v..
58 Bossuat 1959, p. 539 e.v.
59 Bacquin 2012, p. 83-84.
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60 Baudouin de Sebourc wordt gedateerd van het begin van de tweede helft van de 14e eeuw, is
dus een (wellicht iets vroegere) tijdgenoot van Theseus. Over de raakpunten van Theseus met
Baudouin de Sebourc: Bossuat 1959 p. 114, 117-118, 122, 124, 129, 294, 298, 307. Samenvattend
over Baudouin de Sebourc: Claassens 1993, p. 80-84 en Claassens in Gerritsen & Van Melle
1993, p. 59-61.
61 Zie voor de (mogelijk Brugse) achtergrond van Baudouin de Sebourc: Van der Meulen 1996.
Voor de raakpunten met de abele spelen Claassens 1993, p. 13 en 176 en de daar vermelde
literatuur; Kuiper 2001, p. 100, 103-105.
62 Wat dit laatste betreft is in Baudouin opvallend dat de stad Abilant vaak van een prijzend
epitheton vergezeld gaat in de trant van une cité de non (= ‘nom’) (vs. 58), le chité de haut pris
(vs. 4445, 13431), qui est bone chités (vs. 4869), le chité qui resplent (vs. 15210): Crist 2002,
p. 58, 169, 184, 491, 562. Wellicht klinkt iets hiervan nog door in Abelant, die scone stede (vs.
604), Abelant, wel soete stede (vs. 610), Abelant / Die soete stede, dat scoene yuweel (vs.
770-771) in Gloriant. Merk op dat in Theseus de Cologne Abilant de naam is van een personage,
niet van een stad.
63 Cyprus werd in de zevende eeuw door de Mohammedanen veroverd. Omstreeks 1400, ten
gevolge van de kruistochten, was het een christen vorstendom, althans nominaal onder de koning
van Jeruzalem in ballingschap. Het werd, inmiddels onder Venetiaans bewind gekomen, pas in
1571 door het Ottomaanse rijk ingenomen. Door zijn historiek, zijn nabijheid tot het Heilig
Land én tot het Mamelukse rijk in Noord-Egypte en de Levant was het van meet af aan vanuit
de Moslimwereld bedreigd.
64 ‘Dan sloeg hij met zijn zwaard fel hakkend in het rond; een Saraceen versloeg hij, die een neef
was van Rouge-Lion: hij spleet hem het hoofd in twee tot aan de kin. De koning weerde zich
dapper, beter zag men nooit.’; Crist 2002, p. 58, vs. 642-645; Bauduin de Sebourc 1841, p. 19.
65 ‘en Rouges Lion werd het hoofd afgehakt’: Crist 2002, p. 15, vs. 371; Bauduin de Sebourc
1841, p. 12.
66 Gelijklopend is ook de typering van de ongelovigen aan de hand van de heidense goden Mamet,
Mahoen, Apolijn, Tervogant (Notermans 1973; Crist 2002, p. 996 e.v.), die weliswaar ook in
Malegijs al voorkomen (vgl. Haase e.a. 2000, p. 567 e.v.).
67 Zelfs Gloriants titel als hertog van Brunswijk wordt vanuit Baudouin de Sebourc enigszins
begrijpelijk. Gloriant is daar immers de zoon van de koning van Nijmegen. Nijmegen, de ‘oudste
stad van Nederland’, was sinds de tijd van Karel de Grote keizerlijke residentiestad. Het behoorde
onder keizer Otto IV (1218), die tevens hertog van Brunswijk was, rechtstreeks tot het Duitse
Rijk. Brunswijk maakte tevens deel uit van de bezittingen van het machtige geslacht van de
Welfen, die over Saksen, met andere woorden over een groot deel van Noord-Duitsland
regeerden. Van meet af aan had Hendrik de Leeuw, toen hij hertog van Saksen werd (1142),
van de stad Braunschweig zijn hoofdstad gemaakt. Pas in het begin van de vijftiende eeuw
verlieten de vorsten van Braunschweig-Lüneburg de stad en kozen residentie te Wolfenbüttel.
Zie Moderhack 1997.
68 Crist 2002, p. 634, vs. 17185-17196. Vgl. Cook 1989, p. 128-129.
69 Het dichtst in de buurt van de Mariadevotie in de stijl van de Miracles brengt ons het gebed tot
de H. Maagd van koningin Rose in een gevecht met de heidenen op zee, Baudouin, vs. 4160-4189
(Crist 2002, p. 158-159). Door Gods toedoen krijgen de christenen in de vloot weer moed.
70 Cook 1989, p. 134.
71 Crist 2002, p. 1112-1194: amour, coeur, dame, Dieu, bon (faire), bien (faire), mal (faire),
mauvais, loyal, trahison, voleur (larons), parent en etymologisch verwanten.
72 Crist 2002, p. 1112-1194: argent, riche, pauvre, donner, ami, prêtre, femme, maître, mort en
etymologisch verwanten. Het nagenoeg nog traditioneel ‘hoofse’ van de abele spelen contrasteert
met dit burgerlijke heel sterk. Ook hierin schuilt al een waarschuwing om naar aanleiding van
het huwelijksmotief het ‘burgerlijke’ in Lanseloet maar niet te overtrekken. Zie over deze
problematiek: Ramakers 2000, p. 62-69 en de literatuur aldaar.
73 ‘Helaas, wat zijn verraders vals en weerzinwekkend; en hoe weinig verdienen ze medelijden
wanneer men ze hangt’: Crist 2002, p. 25, vs. 620-31. Een ander afschrift heeft een wat
schilderachtiger versie: ... quant pendus sont au vent (Bauduin 1841, p. 19).
74 ‘Want wie kwaad doet - de geschreven wet getuigt het en keurt het goed - we weten het en het
is terecht dat hem dat in deze wereld of in de andere duur betaald wordt gezet’: Crist 2002, p.
4, vs. 103-105; Bauduin 1841, p. 4.
75 Bacquin 2012, m.n. p. 92 e.v.
76 Clark 2008, p. 227-231.
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O Mensch!
De vormen van de humanitair-expressionistische poëzie in
Vlaanderen
Pieter Verstraeten (FWO - KU Leuven - MDRN)
Abstract
This article explores some eye-catching formal characteristics of the
so-called humanitarian variant of literary expressionism as it emerged in
the postwar Flemish literary context around 1920, such as the frequent use
of rhetorical apostrophe. In particular, it focuses on the typical enunciative
patterns in the avant-garde poetry written by Paul van Ostaijen, Wies
Moens and Victor Brunclair in the years 1918-1921. What distinguishes
these poetical experiments from the more classical kinds of poetry of that
time, it is argued, is the fact that the complex enunciative structures of
these poems are foregrounded, due to, for instance, the multiplication of
the enunciative roles, the underdetermination of these roles, and the
changing nature of the relations between these roles.

Inleiding: humanitair en formeel expressionisme
In de historische overzichten van de Vlaamse literatuur wordt het literaire
expressionisme opgevat als een literair fenomeen dat zich al snel opsplitst in twee
varianten die nauwelijks iets met elkaar gemeen hebben: enerzijds is er het
humanitaire expressionisme, anderzijds het formele of organische expressionisme.
Twee kampen van dichters komen daarmee tegenover elkaar te staan. Het humanitaire
expressionisme wordt verbonden met de ‘vroege’ Paul van Ostaijen, de ‘vroege’
Victor Brunclair, met Wies Moens, Marnix Gijsen, Achilles Mussche, enz. De ‘latere’
Van Ostaijen daarentegen zet de krijtlijnen uit voor de formele variant en in zijn
kielzog volgen Gaston Burssens en Victor Brunclair.1 Die opdeling sluit aan bij
scheidingslijnen die ook elders worden getrokken - bijvoorbeeld in de context van
het Duitse expressionisme -, maar steunt in Vlaanderen vooral op de kritische
uitspraken van Van Ostaijen zelf. Vanaf de vroege jaren twintig neemt de dichter
van Het Sienjaal (1918) steeds nadrukkelijker afstand van zijn eigen humanitaire
poëzie en in beroemde teksten als ‘Modernistiese dichters’, ‘Proeve van parallellen
tussen moderne beeldende kunst en moderne dichtkunst’ en ‘Wies Moens en ik’
tracht hij beide poëtica's nauwkeurig te omschrijven en af te bakenen. Hij laat er
geen twijfel over bestaan dat hij de formele
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variant als superieur beschouwt en dat het miskennen van het onderscheid getuigt
van een ontstellend gebrek aan inzicht. Een ‘solidaire nieuwe generatie’ bestaat
volgens hem niet: ‘Zij die oordelen dat zij wel bestaat zijn maniak; ofwel bezeten
door het “moderne” woord “side-car”, ofwel door het laatste postulaat:
“gemeenschap”’.2
Van Ostaijens karakterisering van het humanitaire expressionisme is gemeengoed
geworden. Centraal staat de tegenstelling tussen ethiek en esthetiek. De humanitaire
poëzie beroept zich op ethische categorieën3 en bestaat bij de gratie van een duidelijk
gearticuleerde ‘inhoud’, het ‘gedachtelike addendum’4. Daartegenover staat het
autonome gedicht dat ‘zich-zelf doel’ is5, dat ‘in-zich-gesloten’ is6, dat een ‘spel’ is7
en gehoorzaamt aan een ‘inwendig-lyrische orde’8. De verhouding tussen het
humanitaire en het organische expressionisme wordt door Van Ostaijen verder in
kaart gebracht met behulp van een hele reeks conceptuele tegenstellingen: inhoud
versus thema, subjectief versus objectief, gevoel versus sensibiliteit, ‘romanties’
versus ‘klassicisties’, retorisch versus lyrisch, artificieel versus organisch, beeld
versus associatie, pathos versus ethos, enz. Deze niet-exhaustieve en tevens steeds
aan verschuivingen onderhevige lijst suggereert dat er naast de tegenstelling tussen
ethiek en esthetiek nog andere spanningen zijn die constitutief zijn voor het verschil
tussen het humanitaire en het organische expressionisme. De opgesomde distinctieve
kenmerken impliceren immers een fundamentele kritiek op twee atavismen die
volgens Van Ostaijen de poëzie van zijn modernistische tijdgenoten - hoe modern
ze zich ook willen voordoen - blijven bepalen, met name het atavisme van de retoriek
(‘retorisch’, ‘beeld’, ‘pathos’) en dat van de romantiek (‘gevoel’, ‘subjectiviteit’).
Met zijn anti-retorische kritiek doelt van Ostaijen enerzijds op het politieke, religieuze
en ethische kader waarbinnen het humanitaire dichten opereert (en de pragmatische
poëtica die daarmee samenhangt), maar anderzijds ook op het sterk retorische
taalgebruik dat zo'n communicatieve situatie met zich meebrengt. De inhoud en de
vorm van het humanitaire expressionisme sluiten niet naadloos op elkaar aan, de
vorm is louter ‘ornamentaal’9 en deze poëzie wordt dan ook in verband gebracht met
de praktijken van de ‘rederijkerij’10. De meer specifieke technische bezwaren hangen
samen met dit overdreven retorische karakter. Zo verwerpt Van Ostaijen het
excessieve en arbitraire beeldgebruik en laakt hij het feit dat het enige
structuurprincipe van deze poëzie het pathos is. Met dat pathos zijn we meteen bij
Van Ostaijens anti-romantische positie aanbeland. De humanitaire poëzie berust zijns
inziens, ondanks alle algemeen-menselijke en universele aspiraties op de expressie
van het ‘persoonlijke’ (of ‘subjectieve’) ‘gevoel’ (of ‘temperament’, ‘emotie’, enz.).11
Met het begrip ‘romanties’ alludeert Van Ostaijen dus in de eerste plaats op de
expressieve poëtica die in het humanitaire expressionisme is geïmpliceerd en die,
ondanks alle collectieve retoriek, gebaseerd is op de persoonlijke confidenties van
een lyrisch subject.
De anti-retorische en anti-romantische kritiek komen in passages als de volgende
samen:
Het veelvuldig gebruik van het beeld, dat juist door deze veelvuldigheid
en door de vaak verre verwantschap van langs om meer als vreemdlichaam
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aandoet, is lyries gezien en spijts de algemene pathetiese bewogenheid,
ornamentaal. [...] Het gebruik [o.a. van het beeld] is vrij romanties
arbitrair.12
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De kritiek op het romantische en retorische karakter van het humanitaire
expressionisme kan gesitueerd worden binnen een veel ruimere modernistische
profileringsstrategie, die ook buiten de context van het expressionisme in de strikte
zin aanwezig is. Zo ziet Altieri het Amerikaanse modernisme in de eerste plaats als
een ‘war on rhetoric’ en benadrukt hij sterk het anti-romantische karakter van het
streven naar onpersoonlijkheid van een dichter als T.S. Eliot: ‘[he] provide[s] a
fulcrum for unsettling the romantic dreams of having the lyric express individual
personality’.13
Het onderscheid dat Van Ostaijen maakt tussen de twee varianten van het
expressionisme wordt in de geschiedschrijving van de periode steeds weer bevestigd
en veel van de eigenschappen die Van Ostaijen voor beide varianten kenmerkend
acht, worden met subtiele variaties herhaald. Kort gezegd: de humanitaire poëzie
bestaat bij de gratie van een duidelijk gearticuleerde boodschap of inhoud, die
enerzijds verbonden is met sociale waarden en erop gericht is te overtuigen
(pragmatische dimensie), maar die anderzijds de uitdrukking is van het persoonlijke
aanvoelen van de dichter (expressieve dimensie). De latere Van Ostaijen daarentegen
schrijft ‘autonome’ poëzie. Of nog: in de humanitaire poëzie is de vorm louter
retorisch en ornamenteel, en dus allerminst ‘noodzakelijk’.
Hoewel dat beeld dominant blijft, werd het de laatste jaren op verschillende
manieren genuanceerd. Zo is er sinds de jaren negentig opvallend veel aandacht
besteed aan de politieke, ideologische en religieuze aspecten van Van Ostaijens werk.
Illustratief is het verschijnen van enkele bijdragen over de mystiek bij Van Ostaijen14
en over zijn katholieke achtergrond15. In het nawoord bij de derde druk van Van
Ostaijen tot heden vraagt Buelens overigens expliciet aandacht voor Van Ostaijens
‘positie binnen de katholieke zuil’ en zijn ‘omgang met de katholieke intellectuele
en literaire traditie’.16 In een recent verschenen commentaar bij ‘Gebruiksaanwijzing
der lyriek’ beklemtoont De Ridder dan weer dat Van Ostaijens autonomistische
positie in zekere zin ook een politieke dimensie bezit: ‘Want ondanks het feit dat
Van Ostaijen de poëzie hier onder andere vergelijkt met Augustinus' verlangen naar
het “liefhebben om het liefhebben”, positioneert hij de dichtkunst ook met enige
nadruk als een fenomeen dat fundamenteel onverenigbaar is met de burgerlijke orde’.17
Het beeld van Van Ostaijen als een dichter die al snel naar een radicale
autonomistische positie evolueert wordt daardoor onmiskenbaar genuanceerd. Ook
de humanitaire poëzie is recent opnieuw onder de aandacht gebracht. Terwijl de
belangstelling voor het humanitaire expressionisme zich lang vooral heeft toegespitst
op Het sienjaal18, komen nu ook andere figuren (als Moens, Gijsen en Brunclair)
opnieuw aan bod. Zij worden in de eerste plaats benaderd vanuit een ruimer literairof cultuurhistorisch perspectief, dat sterk focust op hun rol binnen de Vlaamse
beweging of binnen het katholieke reveil19. Hoewel die literair- en cultuurhistorische
interesse onmiskenbaar tot belangwekkende nieuwe inzichten en interpretaties heeft
geleid, blijft de specifieke schriftuur van de gedichten (en het specifieke literaire
project waarin deze dichters zich inschrijven) enigszins onderbelicht.20 Terwijl de
‘inhoudelijke’ dimensie van het formele expressionisme steeds nadrukkelijker op
het voorplan wordt gebracht, blijft de formele dimensie van het humanitaire dimensie
een domein waarin veel oude clichés een hardnekkig bestaan leiden.
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Probleemstelling: de spreeksituatie in de humanitair-expressionistische
poëzie
In deze bijdrage wil ik de prille aanzetten tot een meer genuanceerde visie op de
humanitaire poëzie uitwerken door te focussen op de vormelijke kant van die poëzie,
zonder die vormelijke aspecten te herleiden tot de uitdrukking van een voorafgegeven
inhoud of tot puur ornamentele verschijnselen die zijn ingegeven door de literaire
mode van de tijd - de dubbele kritiek Van Ostaijen. Ik zal me hier vooral concentreren
op de spreeksituatie (l'énonciation), die schijnbaar heel herkenbaar is, maar anderzijds
toch complexer is dan doorgaans wordt aangenomen. Met de spreeksituatie wordt
gedoeld op de specifieke manier waarop een spreker zich door de in tijd en ruimte
gesitueerde act van het spreken van taal bedient en op de specifieke manier waarop
hij bijgevolg als subject in zijn discours aanwezig is en er zich tot verhoudt.21 De
meest in het oog springende markers van die subjectiviteit zijn ongetwijfeld de
persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden, maar in feite gaat het om een heel
systeem van deictische elementen die verwijzen naar het hier en nu van het spreken.
Ik analyseer die enunciatie in gedichten van drie dichters die binnen het humanitaire
expressionisme onmiskenbaar een centrale rol hebben gespeeld: Paul van Ostaijen,
Wies Moens en Victor Brunclair. Als opstapje naar die vertegenwoordigers van het
‘nieuwe dichten’ sta ik kort ook stil bij twee figuren die in de periode rond de Eerste
Wereldoorlog, elk op hun manier, meer klassieke versvormen hanteren: Karel van
de Woestijne en Franz de Backer. Een vergelijking tussen deze uiteenlopende figuren
moet toelaten om de specificiteit van de expressionistische spreeksituatie nader te
bepalen. Ten slotte wordt vanuit dit overzicht van enkele formele patronen
teruggekoppeld naar meer inhoudelijke (poëticale en ideologische) aspecten.
Naar analogie met het Duitse expressionisme wordt de humanitaire poëzie in
Vlaanderen wel eens als O Mensch-lyriek aangeduid.22 Dat label wijst enerzijds op
een thematische klemtoonverschuiving van een individualistische en
persoonsgebonden lyrische thematiek naar een meer sociale en universalistische
insteek. Maar anderzijds wordt zo ook verwezen naar een recurrent formeel patroon,
dat sterk zijn stempel drukt op de lyrische spreeksituatie. Door dergelijke wendingen
wordt niet alleen het communicatieve karakter van die situatie beklemtoond (zowel
spreker als aangesprokene worden immers aanwezig gesteld), maar krijgt de enunciatie
ook een nadrukkelijk retorisch karakter. Het retorische statuut van uitroepen als ‘O
mens’ (en de vele varianten) is echter voor enige discussie vatbaar. Technisch
gesproken kan immers een onderscheid worden gemaakt tussen het procedé van de
poëtische aanspreking en de stijlfiguur van de apostrofe.23 Terwijl de standaardvorm
van de aanspreking erin bestaat dat de spreker zich expliciet wendt tot de
lezer/toehoorder, impliceert de apstrofe, die traditioneel wordt opgevat als een vorm
van aversio, voor de klassieke redenaar juist een zich af-wenden van het eerste
doelpubliek en een zich richten tot een ander subject of object (aanwezig of afwezig,
levend of dood, menselijk of niet-menselijk, concreet of abstract)24: ‘In oratorical
apostrophe, the orator averts his speech from a “judge” and, in passing, addresses
individuals in the audience, opponents perhaps (as Demosthenes to Aeschines, or
Cicero to Catiline), or absent others, or even inanimate things (“O sacred traditions
of Rome...”)’.25 Terwijl er in het eerste geval sprake is van een tweeledige relatie
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(tussen een lyrisch ‘ik’ en een lyrisch ‘jij’), is de apostrofe gebaseerd op een vorm
van drieledigheid (waarin zowel het lyrisch ‘ik’, het ‘jij’ van de narratee als het ‘jij’
van een derde subject of object
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figureren). Het onderscheid tussen de aanspreking en de apostrofe is echter relatief26
en zal hier niet systematisch worden gehandhaafd. Ik kies er in wat volgt voor om
constructies als ‘O mens’ te beschouwen als instanties van de alomtegenwoordige,
maar vaak veronachtzaamde poëtische stijlfiguur van de apostrofe27, maar tevens als
markers van een binaire spreeksituatie volgens het stramien gij/ik. De rollen die met
‘gij’ worden geassocieerd kunnen variëren van concrete toegesprokenen (bijvoorbeeld
in gedichten waarin de lezer expliciet wordt aangesproken) tot doden, objecten of
abstracte categorieën, die het kader van een directe communicatieve situatie
overstijgen. Uitroepen als ‘O mens’ of ‘O broeders’ zijn op dat vlak overigens
dubbelzinnig: enerzijds lijken ze de poëzie in kwestie daadwerkelijk los te maken
uit het dominante poëtische model van de alleenspraak en ze te integreren in een
meer dialogische communicatieve situatie, anderzijds gaat het om abstracte
categorieën die moeilijk met een concrete toegesprokene of een concreet doelpubliek
kunnen worden verbonden.

‘Klassieke’ spreeksituaties: Karel van de Woestijne, Franz de Backer
De apostrofe en de daarmee samenhangende spreeksituatie kunnen echter bezwaarlijk
exclusief worden verbonden met de modernistische poëzie van de naoorlogse
jongeren. Integendeel, de binaire spreeksituatie gemodelleerd volgens het stramien
gij/ik lijkt juist een typisch kenmerk te zijn van de klassieke poëtische traditie
waartegen de jongeren zich (al dan niet polemisch) afzetten. Sterker nog, de
enunciatieve structuur van ‘the I-You poem, in which the poet addresses or pretends
to address his thoughts and feelings to another person’ kan gezien worden als één
van de basismodellen van de lyrische poëzie sinds de oudheid, naast ‘the meditative
poem, in which the poet talks to himself or to no one in particular’ en ‘the poem cast
as a dialogue, dramatic monologue, or straight narrative’.28 De populariteit van het
eerste model in de meer klassieke poëzie in Vlaanderen rond de Eerste Wereldoorlog
komt exemplarisch tot uiting in Van de Woestijnes bundel De modderen man (1920),
die door veel van de jongere dichters die actief waren in bladen als Ruimte en
Vlaamsche Arbeid als een belangrijk antimodel werd beschouwd - wat een zekere
vorm van bewondering overigens zeker niet uitsloot.29 In De modderen man komt
de apostrofe veelvuldig voor en niet minder dan zesentwintig van de dertig gedichten
zijn duidelijk opgebouwd volgens het patroon gij/ik. De structurele monotonie wordt
doorbroken door het feit dat de verhouding tussen beide rollen uiteenlopende vormen
aanneemt en (vooral) door het feit dat de gij-rol heel verschillende invullingen krijgt.
Het hele scala van mogelijkheden dat de poëtische aanspreking en de apostrofe bieden
wordt hier benut. De meest frequent aangesprokene is de vrouw van de ik-figuur. In
het voorlaatste gedicht van de bundel neemt die aanspreking duidelijk de vorm aan
van een aanspreking van een concreet individu en zelfs van de aanspreking van een
lezer:
Wanneer ik sterven zal (o glimlach om de vreeze
en om 't begeeren dat ik eindlijk sterven zou!):
neem dan dit pijnlijk boek; wil deze verzen lezen
waarin ik u miskenne, o vrouw.
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Want gij, ge weet, mijn vrouw, de alleenige te wezen
Aan wie 'k de volle maat van heel mijn wezen gaf...
Daarom, wen 'k sterven zal, wil deze verzen lezen
Zoo onuitspreeklijk-droef en -laf.30

Vaak echter blijft het beeld van de aangesprokene zo onbepaald dat het niet zozeer
om een concrete vrouw lijkt te gaan (‘mijn vrouw’), maar om de vrouw in het
algemeen. In dat geval is er van een aanspreking in de meest concrete zin van het
woord al geen sprake meer. Verder worden er in De modderen man ook doden
aangesproken, niet-levende fysische verschijnselen en abstracta:
Ik lag. De koorts ontvonkte een vuur in mijne vuisten;
Mijn bang-gestooten aêm doorvoer den neerschen nacht;
En, waar nieuw leven kropte en aan mijn slagen druischte,
Heb ik, o doode, aan u gedacht.31
Ik ben met u alleen, o Venus, felle star.
En, waar 'k vergeefs in mij uw stralend gloeien zoeke,
Blijft leêg mijn marrend harte, en bar.32
Ik vraag den vrede niet: ik vraag alleen de rust.
- o Teedere avond-glans der lippen en der lampen,
Als de eêle nacht ontrijst aan de lage dage-dampen:
Wanneer wordt aan uw zuiveren gloed mijn angst gesust?33
Trots, die mijn harte hardde, als ijzer
Ter kille kuip tot staal gehard:
Gij hebt het sterk gemaakt, en wijzer;
- maar 'k wete dat het brozer werd.34

Wat de enunciatie betreft, manifesteert het verschil tussen de
humanitair-expressionistische poëzie en de verzen van Van de Woestijne zich dus
niet zozeer op het vlak van het gebruik van de apostrofe of op het vlak van de
tweeledigheid van de spreeksituatie, maar veeleer op het vlak van de concrete
invulling van de rollen van spreker en toegesprokene. Op het eerste gezicht dringen
zich daarbij twee vaststellingen op: (1) waar Van de Woestijne haast steeds vanuit
het ‘ik’ vertrekt35, wordt dat ‘ik’ in de poëzie van de jongeren vaak vervangen door
het collectieve subject ‘wij’; (2) waar Van de Woestijnes lyrisch ‘ik’ in de eerste
plaats zijn vrouw (of de vrouw in het algemeen), zintuiglijke fenomenen, of facetten
en eigenschappen van zichzelf aanspreekt (‘o wreed gemoed’, ‘mijn harde geest’)36
richten de jongeren zich bij voorkeur tot de medemens of tot god (of tot figuren die
hiervoor symbool kunnen staan: Vincent van Gogh, Franciskus van Assisi, Jezus
Christus, enz.). Die verschuivingen kunnen geïllustreerd worden aan de hand van de
gedichten die Wies Moens in de eerste jaargang

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 18

32
van het tijdschrift Ruimte publiceert. Zo verschijnt in nummer 4-5 het gedicht ‘Wij’,
dat door zijn titel alleen al de nadruk legt op het feit dat er een collectief subject aan
het woord is.37 De cyclus van vier gedichten die in het eerste nummer van het
tijdschrift staat, bestaat uit één gij/ik-gedicht, twee derdepersoonsgedichten en één
wij-gedicht. De aangesprokene in het gij/ik-gedicht is de moeder van de spreker, die
meteen ook sacrale proporties toegemeten krijgt: ‘Moeder, mijn heilige, / vul gij
mijn lamp / met olie / vers en overvloedig’.38 De diversiteit van de spreeksituatie in
deze kleine cyclus laat meteen ook zien dat de gesignaleerde klemtoonverschuivingen
allesbehalve absoluut zijn. Het is in elk geval niet zo dat de wij-modus plotseling
allesoverheersend wordt: in een bundel als De boodschap (1920) vertegenwoordigen
de wij-gedichten samen met de derdepersoonsgedichten uiteindelijk slechts de helft
van de gedichten.
Bovendien zijn de gesignaleerde verschuivingen in de rollen van spreker en
toegesprokene onvoldoende specifiek om het ‘nieuwe dichten’ van meer klassieke
vormen af te bakenen. Ter illustratie kan daarbij verwezen worden naar de sonnetten
van Franz de Backer die in de eerste naoorlogse jaargangen van Vlaamsche Arbeid
verschijnen. De Backer wordt traditioneel voorgesteld als een exponent van de
frontgeneratie en wordt als dusdanig door Jozef Muls, hoofdredacteur van Vlaamsche
Arbeid, opgevoerd als een van de jonge stemmen die de naoorlogse literatuur in
Vlaanderen fundamenteel zullen vernieuwen.39 In zijn gedichten komt wel degelijk
een vage vorm van generatiebewustzijn naar voren, maar tegelijk zijn ze formeel
bijzonder klassiek. Zie bijvoorbeeld het sonnet ‘Verjaardag’ (uit 1920):
De kille morgen. Kogels gieren. Zie, er perelt,
In zware droppen, dauw op elken sprieteling.
Door fijnen mist verwint de bleeke zonnesching.
Hoe pril 't onrijpe lied, dat d'enkle vogel merelt!
Hoe stil het smachtend leed dat in mijn boezem erelt,
O, zachte Moeder mijn, uit verre herinnering!
Gij, die de toekomst kent van elken sterveling
En groot Uw oogen sloot op deze kleine wereld!
Ik denk aan U, die heengegaan zijt, en me liet
Ten drempel op van 't ongeboren Lente-lied,
Heimwee'gen stillen knaap, dat niets en kon verblijden.
Gij, die uit d' eeuwigheid ons breede kampen ziet
Het lijkt niet klein voor U, nietwaar, en als ons lijden,
Zeg, 't is, in Moeder's oog, de glorie dezer tijden?40

Na een klassieke Natureingang, die enkel verstoord wordt door de quasi toevallige
notitie ‘kogels gieren’, duikt het reeds omschreven binaire patroon opnieuw op. De
situatie van de spreker wordt hier nadrukkelijk opengetrokken tot een collectieve
situatie (van ‘het smachtend leed dat in mijn boezem erelt’ naar ‘ons breede kampen’)
en het beeld van de aangesproken moeder balanceert tussen dat van de moeder van
de
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spreker, zoals hij dat kan opdiepen uit zijn ‘verre herinnering’ en dat van de moeder
aller moeders, Maria, ‘die de toekomst kent van elken sterveling’. Ook de verbreding
van het lyrisch ‘ik’ tot een lyrisch ‘wij’ en de universaliserig of collectivisering van
de aangesprokene blijkt allerminst exclusief verbonden te zijn met de
expressionistische poëzie. De vraag blijft hoe we die spreeksituatie, die op het eerste
gezicht zo typisch lijkt, dan wél kunnen karakteriseren.

‘Expressionistische’ spreeksituaties: Van Ostaijen, Moens
In wat volgt wil ik argumenteren dat veel humanitair-expressionistische poëzie zich
van oudere modellen onderscheidt doordat de spreeksituatie vaak nadrukkelijk op
de voorgrond komt te staan, als gevolg van het vermenigvuldigen van de enunciatieve
rollen of van het uitvergroten van de relaties en spanningen tussen de verschillende
rollen. Op die manier kan een overgeleverde lyrische retoriek met nieuwe betekenissen
worden geladen. Eén van die nieuwe betekenissen is, heel in het algemeen, de
herbronning van een versteende lyrische retoriek (die, zoals in het geval van Van de
Woestijne, haast automatisch wordt toegepast) aan de eigenlijke oratorische retoriek.
Dit impliceert dat de poëtische praktijk weer nadrukkelijker wordt opgevat als een
communicatieve situatie, waarbij een spreker en een rechtstreeks aangesproken (en
zelfs mondeling toegesproken) toehoorder zijn betrokken en die als doel heeft te
overtuigen.
Een belangrijk model voor die foregrounding van de spreeksituatie is ongetwijfeld
het lange gedicht ‘Het sienjaal’, uit de gelijknamige bundel van Paul van Ostaijen,
verschenen in 1918 en van meet af aan richtinggevend voor de jonge Vlaamse
dichters.41 De spreeksituatie in ‘Het sienjaal’ is bijzonder complex. Het gedicht opent
als volgt:
Wie zich geroepen voelt het Sienjaal te geven;
wie, als godskind, zelf onder de mensen gaan moet
hun andermaal de tarwe van het leven brengend
en het levensbloed [...]
[...]
wie gaan moet tot het doel, door al de verzoekingen van de
wulpsheid tot de Mater Dolorosa;
wie zijn kleine leger wil vluchten zien bij d'eerste beproeving van de
menselike zwakheid,
om gans alleen te dragen de pijnigende wandeling van al de bomen
der Oliveten door het eigen lichaam,
wie Godsgezegend is om, rit na rit, te stappen tot het alles is
volbracht,
tot de tweede lijfelike dood durft gaan en dragen durft de derde
nacht,
om de geest Gods in zich te bevrijden, hem het tweede leven te
schenken, hem zullen de bazuinen de grafsteen doen vallen en vluchten zal de
schildwacht, die het levende licht niet dragen kan.42
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Die complexe openingszin lijkt de aanzet te vormen tot een breed uitgesponnen
narratief gedicht, verteld in de derde persoon, dat handelt over twee hoofdpersonages
(een menselijke christusfiguur en god) en waarin verschillende nevenpersonages hun
opwachting maken (‘de schildwacht’, ‘de soldeniers’, ‘de vrouwen’, enz.). De twee
hoofdpersonages spreken bij momenten zelf, in de directe rede. Door de afwisseling
van hun stemmen lijkt zo bij momenten een dialoog te ontstaan:
de kleine kluizenaar, terwijl het zand het hout van zijn woning
raspt:‘Ik heb dagen lang beproefd te zoeken,
ik heb geluisterd naar het luid gehuil der wilde dieren;
[...]
Ik heb geluisterd, heb gewacht, ben gegaan van hoop vervuld;
Gij, mijn Heer, weet dat ík armer sta als in de stad en zieledorstiger
dan ooit.
Wilt gij mijn staf geen bron doen korrelen uit de grond,
parels waar de regenboog in wemelt, als een zon van hoop?’43
‘Kent gij’, vraagt de verzoeker, ‘het geluk van de grote, éne liefde [...]
Ziet gij het geluk in dit verschiet: de wandeling met de geliefde,
de wind die waait in hare wilde haren
en het beekwater dat haar voeten lief heeft?
Ga naar deze stille woning, kluizenaar;
Goed hebt gij gehandeld daar gij de glorie niet begeerde,
doch tans schenk ik u de sleutel van het geluk.’44

Wie deze passages geïsoleerd bekijkt kan geneigd zijn om er de reeds geïdentificeerde
duale spreeksituatie (gij/ik) in te herkennen, maar dat patroon zit hier ingebed in een
derdepersoonsvertelling en is dan ook niet noodzakelijk het centrale
organisatieprincipe van het gedicht. Toch is de spreeksituatie niet helemaal
ondubbelzinnig en stabiel. Zo neemt de derdepersoonsvertelling een specifieke vorm
aan, die zoals uit de openingspassage blijkt meer gericht is op de communicatie van
tijdloze algemene waarheden dan op het vertellen van een in tijd en ruimte gesitueerd
verhaal: wie handelt zoals beschreven in de lange openingszin verwerft het eeuwige
leven. Het ‘vertelde’ personage is dan ook virtueel: iedereen die zich in het beschreven
profiel kan herkennen, kan zich erin inschrijven. In het verloop van het gedicht wordt
op verschillende incarnaties van de ‘hij’ gealludeerd: Franciskus, een ‘kluizenaar’,
Petrus, Abraham, ‘Kristus’, Vincent van Gogh, enz.45 Ongeveer halfweg het gedicht
duikt een nieuwe complicerende factor op. Na de passage waarin God de kluizenaar
de ‘sleutel van het geluk’ schenkt (zie hierboven), dient de vage hij-figuur God
opnieuw van repliek:
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- Verzoeker gij verbergt mij de kern van het geluk, doch ik gedenk
de waarheid van de talenten.
Niet tot het geluk dat zich schijnt te bieden zal ik gaan en het nemen,
want dit is het verbergen van de talenten, onze erfzonde, een dorre
boom.
Ik moet in mij, uit mij, het geluk eeuwig kunnen maken; dat geen
dood zoiets vernietigen kan.46

Deze passage vertoont een aantal bijzonderheden die erop lijken te wijzen dat het
citaat niet zomaar de verderzetting is van de reeds beschreven dialoog. In de eerste
plaats is het merkwaardig dat de tot nog toe gebruikte markers van de directe rede
(inquit-formules, aanhalingstekens) wegvallen. Bovendien valt moeilijk
ondubbelzinnig uit te maken wanneer de repliek eindigt: de spreker blijft aan het
woord tot het einde van het gedicht, zonder dat hij opnieuw door een hiërarchisch
hogere narratieve instantie wordt ‘verteld’ (of geëvalueerd). Wel dient er zich een
verschuiving aan op het vlak van de toegesprokene: terwijl de spreker zich
aanvankelijk richt tot God, wendt hij zich aan het einde van het gedicht nadrukkelijk
tot zijn medemens (‘Zingt, o mijn broeders’47). De derdepersoonsvertelling lijkt zo
na ruim zeven bladzijden plaats te maken voor de ontboezemingen van een lyrisch
‘ik’ (van een viertal bladzijden). Merkwaardig is het feit dat het discours van dit
lyrisch ‘ik’ nauw aansluit bij het discours van de verteller van het begin van het
gedicht, zoals die zich in de lange openingszin openbaart. Dit blijkt bijvoorbeeld uit
de algemene waarheden die het ‘ik’ verkondigt: ‘Hij heeft de inhoud van het geluk
die elk voorwerp kan maken / scheppend het geluk’48; ‘Wie alles van het leven nemen
wil, hij geve / zijn ganse, door het water van de Jordaan zuiver gezongen ziel’49. Op
die manier wordt de enunciatieve hiërarchie doorbroken: de ‘verteller’ en het ‘vertelde
personage’ lopen door elkaar heen en zijn nauwelijks nog uit elkaar te houden. De
ik-verteller heeft een auctorieel gezag verworven dat hem toelaat God van repliek
te dienen en zo het auctorieel gezag van de hij-verteller evenaart of zelfs overstijgt.
Op het vlak van de spreeksituatie lijken twee modi (de derdepersoonsvertelling en
de gij/ik-structuur) naast elkaar te staan, zonder dat daarbij van een eenduidige
hiërarchie sprake is. In het geval van de laatste twee strofen van het gedicht valt niet
meer uit te maken of het gaat om een herneming van de derdepersoonsmodus van
het begin, of om het discours van de tot inzicht gekomen ‘kluizenaar’.
Verder trekt de spreeksituatie in ‘Het Sienjaal’ de aandacht naar zich toe doordat
de rollen ‘hij’, ‘ik’ en ‘jij’ verschillende invullingen kunnen krijgen. Nog veel
nadrukkelijker dan bij De Backer is daarbij sprake van processen van collectivisering
en individualisering van spreker en aangesprokene. We zagen al dat het lyrisch ik
niet alleen individuen (zoals god, maar ook zijn meisje50) aanspreekt, maar zich
naarmate het gedicht vordert steeds nadrukkelijker richt tot zijn ‘broeders’: ‘Komt,
gij allen die mijn broers zijt aan de Tafel, daar is de dis van het / Leven!’51; ‘Zingt,
o mijn broeders, het lied van de eigen schoonheid’52. Ook de sprekersrol balanceert
voortdurend tussen individualiteit en collectiviteit:

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 18

36
Tans heb ik reeds het verschiet van een weg in mijn leven
en naar het heiligmakende water van de Jordaan kan ik mij begeven,
[...]
De anderen begrijpen, zo is de demoed.
Daartegenover hebben wij gezondigd mens tegen mens, groep tegen
groep.53
Wat buiten ons ligt is in de volstrektheid gans onvatbaar;
al de dingen moeten wij de levende uitdrukking van goedheid
geven, van schoonheid schenken,
wij die zijn, in elke omwenteling, de wegwijzers naar de
werkelijkheid.
O boom te zijn als ik een boom zie.54

Dergelijke verschuivingen in de spreeksituatie weerspiegelen de tweeledigheid van
de boodschap die aan het einde van het gedicht steeds nadrukkelijker wordt
gecommuniceerd: ‘Een man is begonnen, hij heeft geschreeuwd, eerst was hij bang:
/ enkel de stenen zouden zijn stem horen en daardoor getroffen zijn. / Doch uit de
stenen kwamen de mensen tot éen grote menigte, / die de straat overspoelde’.55 Het
ontstaan van een universele broederschap is onafwendbaar, maar de actieve en
mobiliserende rol van het sterke individu mag daarbij niet worden onderschat.
In ‘Het sienjaal’ wordt duidelijk en heel nadrukkelijk met de spreeksituatie
geëxperimenteerd. De gevolgen voor de interpretatie van het gedicht kunnen hier
niet in detail worden uitgewerkt. In het algemeen kan echter worden vastgesteld dat
het doorbreken van de enunciatieve hiërarchie en het vervagen van de grenzen tussen
enkelvoud en meervoud constitutief zijn voor de twee voornaamste thema's van het
gedicht: de mogelijkheid van een middenpositie tussen mens en god (zoals die wordt
belichaamd door de figuur van Christus) en de noodzakelijkheid van een collectief
verband. Het eerste thema wordt vooral in het eerste deel van het gedicht uitgewerkt,
het tweede vanaf het kantelmoment in de spreeksituatie. Uiteindelijk kunnen die
twee thema's samen worden gedacht: de moderne mens dient de fundamenten van
zijn religie in zichzelf te vinden en zo moet de klemtoon verschuiven van
bovenwereldlijke revelaties (die zich manifesteren in de communicatie tussen een
‘verzoeker’ en een ‘kluizenaar’) naar intermenselijke relaties (tussen broeders). Met
die overgang hangen heel wat andere verschuivingen samen: het metafysische
perspectief (in de letterlijke zin van het woord) maakt plaats voor het perspectief van
de sociale verbanden en de natuur, een ‘mannelijke’ godsdienstbeleving wordt
ingeruild voor een ‘vrouwelijke’ variant: ‘Om dit te begrijpen zal mijn moeder
gelukkig zijn. / De Moeder: fontein van vruchtbaarheid. / We hebben de Aarde lief.
De ronde, vruchtbare aarde’.56
Het lijdt geen twijfel dat Het sienjaal als een belangrijk model heeft gefungeerd
voor veel humanitair-expressionistische poëzie in Vlaanderen. Het blijft echter de
vraag of ook het vrij verregaande geëxperimenteer met de spreeksituatie navolging
heeft gekregen. Een interessant vergelijkingspunt biedt op dat vlak de debuutpoëzie
van Wies Moens, die in de literatuur een wat dubbelzinnig statuut geniet. Ener-
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zijds wordt bij het ter sprake brengen van het humanitaire expressionisme steevast
gerefereerd aan Moens' bundels De boodschap en De tocht en worden de jonge
Moens en Van Ostaijen vaak in één adem genoemd. Anderzijds laat men niet na
nadrukkelijk op de verschillen te wijzen en wordt de link tussen Moens' vroege poëzie
en het expressionisme vaak ook gerelativeerd.57 Vooral op technisch vlak heet het
werk van Moens veel klassieker en minder nadrukkelijk expressionistisch te zijn:
‘De eigenlijke expressionistische techniek beroerde De Boodschap niet: geen
kreetpoëzie, geen convulsies, geen doorbreking van de syntaxis, geen concentratie
of decentratie’.58 Het feit dat Moens een soort tussenpositie inneemt komt ook tot
uiting op het vlak van de spreeksituatie. Wie er de eerste uitgave van zijn Verzen op
naslaat (die de derde druk van De boodschap en de tweede druk van De tocht bevat)
vindt op het eerste gezicht weinig dat aansluit bij de complexe spreeksituatie van
‘Het sienjaal’. De apostrofe is er veel minder opvallend aanwezig omdat het
tussenwerpsel ‘o’ slechts spaarzaam wordt gebruikt. De poëzie in kwestie maakt
daardoor een veel minder retorische indruk. Bovendien vallen er binnen één gedicht
ook nauwelijks verschuivingen in de spreeksituatie te noteren: de individuele
gedichten zijn steeds vanuit één homogeen model opgebouwd. Het gij/ik-gedicht is
het meest courant, maar de bundels bevatten ook meditatieve ik-gedichten,
wij-gedichten, korte narratieve gedichten en gedichten waarin op een profetische
toon algemene waarheden worden verkondigd. Van een vermenigvuldiging van
enunciatieve rollen binnen één gedicht is dan ook geen sprake. Wel lijkt het alsof de
dichter binnen de dichtbundel als geheel een hele waaier van enunciatieve
mogelijkheden uitprobeert. Het is dan ook veeleer op het niveau van de bundel dat
de spreeksituatie de aandacht naar zich toetrekt.
Ondanks alle variatie kunnen er in De boodschap en De tocht een beperkt aantal
steeds terugkerende enunciatieve patronen worden onderkend. Eén daarvan is de
aanspreking van God: ‘Loven wil ik U, Heer, om wat Gij mij hebt geschonken!’59;
‘Uwe liefde, o Heer, / staat volheerlik te bloeien / in dit koninklike jaargetijde’60.
Daarnaast worden ook menselijke individuen of groepen aangesproken: de moeder
van de dichter, een ‘zaaier’, Herman van den Reeck, de ‘kameraden’ van de dichter,
enz.61 Interessant is echter een (vrij omvangrijke) categorie van gedichten waarin de
imaginaire ‘gesprekspartner’ slechts opgeroepen wordt via persoonlijke en bezittelijke
voornaamwoorden in de tweede persoon en waarin de identiteit van de toegesprokene
vaag en onbepaald wordt gehouden. In sommige gevallen kan de ‘u’ in kwestie
zonder al te veel problemen als God worden geïdentificeerd, maar zeker in de gevallen
waarin de beleefdheidsvorm ‘u’ wijkt voor ‘je’ zijn er verschillende invullingen
mogelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval in het eerste gedicht van De boodschap, dat
door zijn plaats als eerste in de rij een wat bijzonder statuut heeft:
Als ik kom
om tot je in te gaan,
schoeisel en mantel
zal ik laten op je drempel.
Mijn mantel is zwaar
van het stof van vele wegen,
de keien hebben
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mijn schoeisel ontwricht.
Let niet op het beven van mijn handen,
let niet
op de schaduwen
die door mijn ogen dwalen.
Ik breng mijn hart mee
als ik tot je in ga,
ik kom om mijn hart te breken
als een reukvaas
over je haren.62

In het licht van de gedichten die volgen, zijn van dit begingedicht twee lezingen
mogelijk: een religieuze en een erotische. Ook hier ligt het voor de hand om het
persoonlijk voornaamwoord ‘je’ met God te verbinden. Toch lijken een aantal beelden
(het uitkleden, het ‘breken’ van het ‘hart’, de geparfumeerde haren) subtiel te
preluderen op het erotische discours dat in andere gedichten meer nadrukkelijk naar
voren komt: ‘Omdat wij gevoeld hebben / Gods adem / liefderijk waaiende om ons
heen, / en langs hoofd en leest, / kozend volmaken, / het glijden van zijn handen!’63;
‘Ontwakende lippen / vinden elkaar’64. De ‘je’ kan op die manier ook staan voor de
geliefde van de dichter. Een vergelijkbare dubbelzinnigheid kenmerkt verschillende
andere gedichten in Moens' Verzen: onder meer ‘XVIII’, ‘Tocht’, ‘Komst’,
‘Cantabile’, ‘Wijding’, ‘Homo Homini’, ‘Mijn grote, eenzame vriend...’ en
‘Verwachting’. De combinatie van het religieuze en het erotische (of soms: de
niet-erotische menselijke vriendschap) is natuurlijk niet zo heel verrassend en past
volledig bij de aan het Hooglied verwante mystiek van Moens, waarin het religieuze
in termen van het erotische wordt geconceptualiseerd en vice versa. Belangrijker
voor ons betoog is echter dat Moens via heel andere retorische strategieën
gelijkaardige effecten creëert als Van Ostaijen. Door de vaagheid en onbepaaldheid
van de aanspreking zijn God en de geliefde tot op zekere hoogte inwisselbaar. Ook
Moens onderzoekt in zijn poëzie de mogelijkheid van een tussenpositie tussen de
mens en God. Moens' ‘grote, eenzame vriend’ is, mutatis mutandis, Van Ostaijens'
Christusfiguur. Dit is bij Moens niet zozeer het gevolg van een vermenigvuldiging
van enunciatieve rollen, als wel van de onbepaaldheid en dus de potentiële polysemie
ervan.

Discontinuïteit in de spreeksituatie: Victor Brunclair
Ten slotte sta ik stil bij de spreeksituatie in de poëzie van Victor Brunclair, die nauw
aansluit bij het model van ‘Het sienjaal’. Via deze casus wil ik laten zien hoe de
spreeksituatie niet alleen vaag gerelateerd is aan allerlei algemene thematische
constanten, maar ook meer specifieke betekenissen kan genereren. Victor Brunclair
is een auteur die zich in tijdschriften als Ruimte en Vlaamsche Arbeid ontpopt tot
een van de meest aanwezige expressionistische dichters, die zijn opvattingen ook
omstandig verdedigt in polemische kritische bijdragen en essays, waarbij hij de
modernistische kunst en literatuur verdedigt, maar tegelijk voortdurend lijkt te
twijfelen aan de invulling van een dergelijke esthetica en, net als Van Ostaijen,

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 18

bijzonder scherp is voor veel van zijn expressionistische generatiegenoten. In de drie
gedichten die Brunclair

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 18

39
in 1920 in het eerste nummer van Ruimte laat verschijnen - en die ontegensprekelijk
de meest modernistische gedichten in dat nummer zijn - wordt het hele hierboven
beschreven retorische arsenaal aangesproken: er wordt veelvuldig van de apostrofe
gebruik gemaakt en de spreeksituatie trekt de aandacht op zichzelf doordat er vlug,
abrupt en onsystematisch van de ene modus op de andere wordt overgeschakeld. Het
gedicht ‘Credo’ is op dat vlak exemplarisch:

Credo
Wonder is de ziening in het veelvormige leven,
Kaleidoskoop aan der zinnen overzij.
Ik ben in u, gij zijt in mij
Uitwendig geschieden ontschorsen
van de hulzen van het toeval,
biedt kosmiese orde te vorsen
opperste eenheid in 't heelal.
Hij, die grenzeloos overging in der dingen essens
schiep zich tot wereldminnaar vroom en intens.
Broederen, eigen doorgronding, eigen begrijpen,
absolute liefde, drijft wat dor is buiten ons, als kiem in de binnengaarde,
Doet het gedijen en rijpen
tot herfstig ooft.
Ons de missie, wij uitverkoren
bij godsgenade,
de beschaduwde tuin der instinkten te wieden,
en verreind aan de goddelijke zoen van het licht te bieden,
aards voltooid, hemels herboren,
Hossanah, leven, wees geloofd!65

Er wordt niet alleen afgewisseld tussen de eerste persoon enkelvoud (in de
gij/ik-modus) (strofe 1, regel 3) en de derde persoon enkelvoud (strofe 3), die
derdepersoonsvorm wordt zowel aangewend om abstracte zaken aan te duiden (strofe
1, regel 1-2, strofe 2, strofe 4-5) als om naast de ‘ik’ en de ‘gij’ een derde
subjectpositie op te roepen (‘Hij schiep zich tot wereldminnaar vroom en intens’),
de aangesprokene is niet alleen een individu (‘gij’), maar ook een groep (‘broederen’)
en in de laatste strofe wordt de gij/ik-modus ingeruild voor een spreeksituatie die
uitgaat van de eerste persoon meervoud (‘wij’). Hoe complex die spreeksituatie ook
is, de drie gedichten samen laten een duidelijk patroon zien. Niet alleen inhoudelijk,
maar ook op het vlak van de spreeksituatie is er sprake van collectivisering (de ‘ik’
wordt een ‘wij’) en
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universalisering (aan subjecten - ik, gij, hij - gelinkte observaties worden vertaald in
algemene zijnsuitspraken en waarheden). Die overgang is het duidelijkst
waarneembaar en het meest lineair in het eerste Ruimtegedicht ‘Terras bij de stroom’,
dat begint met de volgende strofe:
Hier wil ik rusten!
De avend prevelt een vreemd verhaal,
tolk van ordeloos stadsgebeuren,
driftsteigering, hoogtij der lusten,
heidens overspel van geluiden en geuren,
vervroomd tot wondere fabeltaal.66

En na zeven strofen als volgt eindigt:
In ons het Elyseum.
Dit lichtland, ons geweten bevrijden,
alle machtbegeren, logen en waan
omzetten in opperste deemoed: kommunie met het albestaan
is de mensheid wijden
tot het paradijs.67

Het ‘ik’ heeft hier niet alleen plaats geruimd voor het meer collectieve perspectief
van ‘ons’, de waarnemingen en overpeinzingen van het ‘ik’, neergezeten aan een
‘terras bij de stroom’ op een ‘avond’ - en dus in ruimte en tijd gelokaliseerd - worden
vertaald in een algemeen inzicht helemaal op het eind (‘kommunie met het albestaan
/ is de mensheid wijden / tot het paradijs’). Tot zover heeft de analyse van de
enunciatie in Brunclairs eerste drie Ruimtegedichten vrij voorspelbare resultaten
opgeleverd, aangezien de beschreven processen van collectivisering en
universalisering naadloos aansluiten bij het traditionele beeld van de religieuze
broederschapsideologie in het humanitaire expressionisme.
In andere, iets latere gedichten van Brunclair leidt het spel met de spreeksituatie
echter tot een complicering van de relatie tussen ‘ik’ en ‘wij’. Een exemplarische
tekst op dat vlak is het gedicht ‘Stroom’, opgenomen in de tweede naoorlogse jaargang
van Vlaamsche Arbeid (1921). Het collectieve perspectief is hier van meet af aan
dominant:
[strofe 1:]
Wondere deining heeft onze haven aangedaan
Nog liggen de schepen voor anker; maar hoog wast de vloed
en wiegelt de ferry-boats loom in rimpelritmus ter spelevaart.
In 't stram gebaar der treurwilgen gebogen
hebben we ons wederbeeld gestolen stil uit het watervlak
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bleef de spiegel bij deze schouwing grauw.
[...]68
[strofe 2:]
Oeverlijn, smaragdrand overzij
Wij menden onze boot daarheen toen de baren brandden.
Ach bij de landing was de toverring der horizonnen niet nabij!
We waren koene dwazen in onze waan het wezen van de stroom te vatten.
Hoor door de golvenmuziek onbedaarlik nimfen schateren,
als we deemoedig de Heer aanroepen:
Zuiver onze tocht in zilvervaart, stil de malle tango onzer sloepen
kom over de wateren!69
[strofe 6:]
Gaan we stroomop?
Waar de golvenstem zich dempt in fluistertoon, innig lied op glimmige keien
en haar geweld zich ten zoen plooit voor plompe nenufars, ze dwingt tot spelemeien
wordt onze yacht gedragen door de tij
naar zonniger landerij?70

In de laatste twee strofen wordt dit collectieve perspectief echter verlaten en komt,
enigszins verrassend een ‘ik’ aan het woord, dat tot dan toe nog niet individueel naar
voren trad:
[strofe 8:]
Niet waar de beemden ronden,
Klankbekken waar het hooglied valt
Uit wakke monden,
In weeldetuinen met oasis van verpozen
Waar lafenis lokt en dronken praal van rozen
Niet naar deze regionen zal ik uitzeilen
En de schaduwen saamweven mijn kleed ten sier71
[strofe 9:]
Roer de gong voor de afreis uit het avendland
Koen leg ik de lading in mijn boot
Ik ben passagier
op de lijn naar de Levant
De wind oppermachtig mijn goddelike bondgenoot!72

Op het eerste gezicht lijkt de retorische logica van de Ruimtegedichten hier te worden
omgekeerd: op enunciatief vlak is er veeleer sprake van individualisering in plaats
van collectivisering. Om die omslag te begrijpen moet worden nagegaan wat in de
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verschillende stadia van het gedicht met het collectieve subject ‘wij’ gebeurt. Dat
subject wordt in verschillende ruimtes gesitueerd: in de eerste strofe bevindt de
spreker zich in de haven, in de tweede strofe vertrekt de groep per boot naar de
‘oeverlijn, smaragdrand overzij’, i.e. de overkant van de stroom, en in de zesde strofe
wordt de mogelijkheid gesuggereerd om ‘stroomop’ te varen, landinwaarts, naar
‘zonniger landerij’. Het ‘ik’ uit de strofes acht en negen wordt met een vierde ruimte
verbonden: de ruimte van het ruime sop, van de zee, die diametraal tegengesteld is
aan de derde ruimte en die de verre reis naar het oosten mogelijk maakt, niet toevallig
de plaats waar de zon opkomt. De concrete identiteit van het subject in ‘Stroom’
blijkt sterk afhankelijk te zijn van de verschillende ruimtes waaraan het wordt gelinkt.
In de eerste strofe identificeert de spreekinstantie zich met een ambigue ruimte: de
haven bevindt zich namelijk tussen de zee (met zijn ‘deining’ en zijn ‘ferry-boats’)
en het land (met zijn ‘treurwilgen’ en zijn ‘watervlakken’ waarin men zich kan
‘spiegelen’). Het is de ruimte van de potentialiteit, die nog alle mogelijkheden open
laat.
De twee verplaatsingen die de groep vervolgens maakt of overweegt te maken (in
respectievelijk strofe twee en strofe zes) worden allebei als ontoereikend
gekwalificeerd: ‘Ach bij de landing was de toverring der horizonnen niet nabij!’
(strofe 2); ‘Geen van alle werd het kruid gereikt om de geslagen wond te stelpen /
de pijn te stillen, die een noodschrei golft over loom land!’ (strofe 7). Het specifieke
discours dat wordt aangewend om die twee onvolkomen bestemmingen te beschrijven
laat toe om de ruimtes uit de strofes twee en zes met verschillende poëtica's te
verbinden. De ‘wij’ in strofe twee kan staan voor de jonge humanitaire dichters: zij
die ‘deemoedig de Heer aanroepen’ en daarbij veelvuldig beroep doen op retorische
kunstgrepen zoals het gebruik van het collectieve subject ‘wij’. Bovendien lijken de
beelden die in strofe twee en drie worden gebruikt zó uit de tegelijk pastorale en
religieuze poëzie van Wies Moens te zijn overgenomen: aan de overzij van de stroom
bevinden zich ‘Gods weiden’, waar ‘wolkenlammeren’ dwalen. Zij die de overtocht
hebben gewaagd zijn ‘hoeders der pastorale kudde’ en trachten ‘de schalmei [te]
verwijden tot bazuinen van aartsengelen’. De tocht stroomopwaarts, die wordt
beschreven in de zesde strofe (maar waarop reeds eerder wordt gealludeerd), is een
virtuele tocht die slechts als mogelijkheid wordt gesuggereerd, maar niet wordt
ondernomen. Die tocht gaat tegen de stroom in en impliceert dus een terugkeer in
de tijd, naar de lyriek van de negentigers, die in het teken staat van een
buitenwerkelijke schoonheid en luxe (‘innig lied op glimmende keien’, ‘nenufars’,
‘goudkaskaden’ (strofe 4), ‘vorstin met vals diadeem’ (strofe 5), ‘bloesempracht’
(strofe 5), ‘yacht’, ‘begochelingsland van emerald’ (strofe 7), ‘weeldetuinen’ (strofe
8), ‘dronken praal van rozen’ (strofe 8)), van zinnelijkheid en verleiding (Loreleijbaren
(strofe 4), ‘aroom van begeerlijke lijven’ (strofe 5), ‘bang begeren’ (strofe 5)), van
avondstemming en stilstand (‘avendval’ (strofe 4), ‘schemeringsadem’ (strofe 5),
‘spelvermoeide vlucht zo loom’ (strofe 5), ‘loom land’ (strofe 7)), enz.
Het individuele lyrisch subject, dat op het einde wordt geïntroduceerd, maakt zich
ten slotte los van de groep en kiest individueel voor een derde bestemming: de zee,
de route die definitief wegleidt van het land en van het ‘avondland’. De enunciatieve
overgang van ‘wij’ naar ‘ik’ is dan ook heel betekenisvol en heeft vérstrekkende
gevolgen: de dichter geeft aan in het verleden wel tot een groep van gelijkgestemden
te hebben behoord (‘We waren koene dwazen in onze waan het wezen van de stroom
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te vatten’), maar gelooft niet langer in het gedeelde project en wil zijn eigen koers
varen.
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Het voorheen onderschreven poëtische en ideologische programma wordt bovendien
voorgesteld als een betrachting die in wezen geen alternatief kan bieden voor van
het programma van de oudere literaire generaties waartegen de jongeren zich afzetten:
de humanitairen blijven, net als hun voorgangers de negentigers, uiteindelijk aan
land, blijven verankerd in het ‘avondland’ en hun hooggestemde ‘passiezangen’ gaan
ten onder in het ‘schaduwdal’ (strofe 5). Heel impliciet en onrechtstreeks lijkt
Brunclair zo - onder meer dus via subtiele verschuivingen in de spreeksituatie - met
(een bepaalde vorm van) de humanitair-expressionistisce poëtica en ideologie af te
rekenen. In het werk van Brunclair uit de periode rond 1920 wordt dus zowel gespeeld
met de relatieve equivalentie tussen ‘ik’ en ‘wij’ (‘Credo’, ‘Terras bij de stroom’),
als met het relatieve verschil (‘Stroom’). Diachroon bekeken lijkt zich hiermee een
poëticale en ideologische kentering bij de dichter aan te kondigen.

Conclusie
De hier voorgestelde analyses willen geenszins doorgaan voor een alomvattende
typologie van de vormen en technieken in de humanitair-expressionistische poëzie.
Daarvoor is de insteek te specifiek en is het gebruikte corpus te beperkt. Ik hoop
echter wel te hebben aangetoond dat enkele sterk in het oog springende formele
kenmerken die traditioneel - in het spoor van Paul van Ostaijen - als louter
ornamenteel worden beschouwd - de apostrofe en het collectieve subject - moeten
worden ingeschakeld in het bredere perspectief van de spreeksituatie (l'énonciation),
die in belangrijke mate constitutief is voor de betekenis van de poëzie in kwestie.
Niet alleen lijkt de spreeksituatie een aantal fundamentele ideologieën van het
humanitaire expressionisme mee te constitueren, tegelijk zijn er heel verschillende
invullingen van de spreeksituatie mogelijk, die in bepaalde contexten heel specifieke
functies kunnen krijgen, zoals de casus van Brunclair laat zien. Uit het voorgaande
is duidelijk gebleken dat er niet zoiets bestaat als een homogeen enunciatief model
dat de humanitaire poëzie exclusief zou kenmerken. Daarvoor is de continuïteit ten
opzichte van meer klassieke vormen (hier vertegenwoordigd door Van de Woestijne
en De Backer) te groot en is de diversiteit binnen de expressionistische poëzie te
aanzienlijk. De spreeksituatie in de poëzie van Van Ostaijen en in die van Moens
lijken op het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen te hebben. Toch tekent er zich
ondanks alle variatie een constante af: zowel bij Van Ostijen, Moens als Brunclair
trekt de spreeksituatie sterk de aandacht naar zich toe, onder meer door de erin
geïmpliceerde enunciatieve rollen te vermenigvuldigen, of juist door die rollen
ondergedetermineerd te laten. Op die manier verschijnen op zich traditionele lyrische
vormen in een nieuw daglicht en worden ze met nieuwe betekenissen geladen.
Aanvullend onderzoek zou moeten uitwijzen in hoeverre andere voorbeelden - ik
denk dan bijvoorbeeld in de eerste plaats aan de poëzie van Marnix Gijsen - de hier
voorgestelde hypothese kunnen bevestigen. In elk geval kan een dergelijke analyse
van de formele dimensie van het humanitaire expressionisme ook worden ingezet
om de gangbare literairhistorische beeldvorming aan te vullen of te nuanceren. Er
werd al gewezen op de complexe relaties tussen de expressionistische enunciatieve
modellen en de enunciatie bij Karel van de Woestijne. Tegelijk zou het ook bijzonder
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interessant zijn om ook de latere poëticale ontwikkelingen bij Paul van Ostaijen in
termen van wijzigingen in de spreeksituatie te gaan beschrijven. Hoe krijgt Van
Ostaijens beroemde notie van

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 18

44
de ontindividualisering enunciatief gestalte? Hoe verhouden de spreeksituatie in Het
sienjaal en in De feesten van angst en pijn zich tot elkaar? Ook hier lijkt er zowel
sprake te zijn van discontinuïteit als van continuïteit. Op die manier kan een synchroon
onderzoek naar de formele dimensie van een toonaangevende literaire stroming ook
een nieuw licht werpen op een aantal diachrone relaties in de Vlaamse literatuur van
de eerste helft van de twintigste eeuw.

Bibliografie
Altieri, Charles, The Art of Twentieth-Century American Poetry. Modernism
and after, Blackwell, Malden/Oxford, 2006. [Blackwell introductions to
literature]
Benveniste, Émile, Problèmes de linguistique générale II, Gallimard, s.l. [Paris],
1974.
Bogman, Jef, Professoren hier is de laatste gnostieker. Paul van Ostaijen tussen
schilderkunst en mystiek, Vantilt, Nijmegen, 2002.
Brewster, Scott, Lyric, Routledge, London/New York, 2009. [The New Critical
Idiom]
Brunclair, Victor, ‘Terras bij de stroom’, ‘Vertwijfeling’, ‘Credo’, in: Ruimte,
1 (1920), 1, 10-12.
Brunclair, Victor, ‘Stroom’, in: Vlaamsche Arbeid, 11 (1921), 290-291.
Buelens, Geert, Van Ostaijen tot heden. Zijn invloed op de Vlaamse poëzie,
Vantilt, Nijmegen, 2001.
Buelens, Geert, ‘Een avantgardist is (g)een groep. Over de wankele
avantgardestatus van de flaminganten tijdens het interbellum’, in: H.. Van den
Berg en G. Dorleijn (red.), Avantgarde! Voorhoede? Vernieuwingsbewegingen
in Noord en Zuid opnieuw beschouwd, Vantilt, Nijmegen 2002, 92-102.
Buelens, Geert, ‘“Allen samen moeten we die restanten van decadentie
vernietigen”. Het imago van Karel van de Woestijne bij de jonge flaminganten
tussen de twee wereldoorlogen’, in: Musschoot, Anne Marie, Hans Vandevoorde
en Hans Groenewegen (red.), Al ben ik duister, 'k zet me glanzend uit. Over
Karel van de Woestijne, Historische Uitgeverij, s.l. [Groningen], 2007, 267-298.
Buelens, Geert, ‘“De laatste katholiek”: Paul van Ostaijen en het katholieke
reveil rond de Eerste Wereldoorlog’, in: J. Baetens e.a. (red.), Arrière-garde.
Modernisme(n) in de Europese letterkunde, Rozenberg, Amsterdam, 2008a,
49-68.
Buelens, Geert, Van Ostaijen tot heden. Zijn invloed op de Vlaamse poëzie,
Vantilt, Nijmegen, 2008b. [derde druk]
Buelens, Geert, Matthijs de Ridder en Jan Stuyck (red.), De trust der
Vaderlandsliefde. Over literatuur en Vlaamse Beweging 1890-1940,
AMVC-Letterenhuis, Antwerpen, 2005.
Culler, Jonathan, ‘Apostrophe’, in: Diacritics, 7 (1977), 4, 59-69.
De Backer, Frans, ‘Verjaardag’, in: Vlaamsche Arbeid, 10 (1920), 3, 115.
Den Haerynck, Jean-Paul, ‘Op de duur plakt het masker op het vel. Ironie,
woordkunst en spel in Van Ostaijens dichtbundels Music-Hall en Het Sienjaal’,

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 18

in: G. Buelens en E. Spinoy (red.), De stem der Loreley. Over Paul van Ostaijen,
Bert Bakker, Amsterdam, 1996.
Easthope, Antony, Poetry as Discourse, Methuen, London/New York, 1983.
[New Accents]
Fontanier, Pierre, Les figures du discours, int. Gérard Genette, Flammarion,
Paris, 1968.
Gijsen, Marnix, Karel van de Woestijne, De Sikkel, Antwerpen, s.d. [1920].
[Vlamingen van Beteekenis, IV]
Hadermann, P., Het vuur in de verte. Paul van Ostaijens kunstopvattingen in
het licht van de Europese avant-garde, Ontwikkeling, Antwerpen, 1970.
Hadermann, P., ‘De modernistische doorbraak’, in: M. Rutten en J. Weisgerber
(red.), Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit. De opbloei van de Vlaamse
literatuur van Teirlinck-Stijns tot L.P. Boon (1888-1946). Standaard, Antwerpen,
1988, 271-364.
Hadermann P., ‘Het eerste nummer van “De driehoek” verschijnt - Een
modernistisch driemanschap: Van Ostaijen, Burssens, Du Perron’, in: M.A.
Schenkeveld-Van der Dussen e.a. (red.): Nederlandse literatuur, een
geschiedenis. Martinus Nijhoff, Groningen, 1993, 621-629.
Heynickx, Rajesh, Meetzucht en mateloosheid. Kunst, religie en identiteit in
Vlaanderen tijdens het interbellum, Vantilt, Nijmegen, 2008.
Lissens, R.F., De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden, Elsevier,
Brussel/Amsterdam, 1967.
Moens, Wies, ‘Uit: De boodschap’, in: Ruimte (1920a), 1-2, 16-18.
Moens, Wies, ‘Wij’, in: Ruimte, 1 (1920b), 4-5, 61.
Moens, Wies, Verzen, De Sikkel/Querido, Antwerpen/Amsterdam, s.d. [1921].

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 18

45
Musschoot, Anne Marie, ‘Convergentie en bijna-unanimiteit. Een blik op de
receptie van Karel van de Woestijnes poëzie’, in: Nederlandse Letterkunde, 4
(1999), 2, 162-177.
Oegema, Jan, Ziek van de zee. Paul van Ostaijen en de mystiek, Huis Clos,
Rimburg, 2009.
Ostaijen, Paul van, Verzameld werk / Proza. Besprekingen en beschouwingen,
Bert Bakker, Amsterdam, 1977.
Ostaijen, Paul van, Verzamelde gedichten, ed. Gerrit Borgers, Bert Bakker,
Amsterdam, 2005.
Ostaijen, Paul van, Gebruiksaanwijzing der lyriek, int. Matthijs de Ridder,
Huis Clos, Rimburg, 2012.
Smith, J. Mark, ‘Apostrophe, or the Lyric Art of Turning Away’, in: Texas
Studies in Literature and Language, 49 (2007), 4, 411-437.
Johnson, W.R., The Idea of Lyric. Lyric Modes in Ancient and Modern Poetry,
University of California Press, Berkeley/Los Angeles/London, 1982.
Spinoy, Erik, ‘Paul van Ostaijen's “The Signal.” A Politics to End all Politics’,
in: S. Bru e.a., Historical Avant-Garde Poetics and Politics, ALW-Cahier, 25
(2005), 33-47.
Waters, William, Poetry's Touch. On Lyric Address, Cornell UP, Ithaca/London,
2003.
Woestijne, Karel van de, Verzameld werk. Eerste deel. Lyrische poëzie,
Manteau, Brussel, 1948.

Eindnoten:
1 Zie bijvoorbeeld Lissens (1967), 167-168, 171, Hadermann (1988), 274 en Hadermann (1998),
621.
2 Van Ostaijen (1977), 161.
3 Van Ostaijen (1977), 161-163, 330.
4 Van Ostaijen (1977), 329.
5 Van Ostaijen (1977), 164.
6 Van Ostaijen (1977), 329.
7 Van Ostaijen (1977), 165.
8 Van Ostaijen (1977), 272.
9 Van Ostaijen (1977), 270, 280.
10 Van Ostaijen (1977), 162.
11 Van Ostaijen (1977), 272, 329, 275, 279, 329.
12 Van Ostaijen (1977), 279-280.
13 Altieri (2006), 52-53.
14 Bogman (2002), Oegema (2009).
15 Buelens (2008a).
16 Buelens (2008b), 1305.
17 Van Ostaijen (2012), 11.
18 Zie bijvoorbeeld Den Haerynck (1996) en Spinoy (2005).
19 Zie bijvoorbeeld Buelens (2002) voor Moens, Buelens, De Ridder en Stuyck (2005) voor
uiteenlopende figuren of Heynickx (2008) voor de jonge Gerard Walschap.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 18

20 Al bevat Buelens 2001 bijvoorbeeld ook opmerkelijke interpretaties van een aantal
humanitair-expressionistische gedichten waarin de vormelijke dimensie expliciet ter sprake
komt.
21 Zie Benveniste (1974), 80-82, Easthope (1983), 40-41.
22 Zie bijvoorbeeld Buelens (2001), 74-75, Hadermann (1970), 21, Hadermann (1988), 304.
23 Waters (2003), 6-7.
24 Fontanier (1968), 371; Culler (1977), 59; Van Gorp e.a. (1998), 47.
25 Smith (2007), 412.
26 Smith (2007), 412.
27 Zie ook Culler (1977), 60.
28 Johnson (1982), 3.
29 Musschoot (1999), 167; Buelens (2007), 273. Een belangrijk referentiepunt in de naoorlogse
afrekening met Van de Woestijne is het essay van Marnix Gijsen in de reeks ‘Vlamingen van
beteekenis’ (Gijsen (s.d. [1920])).
30 Van de Woestijne (1948), 514-515.
31 Van de Woestijne (1948), 503.
32 Van de Woestijne (1948), 494.
33 Van de Woestijne (1948), 494.
34 Van de Woestijne (1948), 500.
35 De enige uitzondering hierop is het gedicht ‘Gedachtenis aan eene jonge dichteres’, waarin het
lyrisch ‘ik’ na tien strofen verruimd wordt tot een ‘wij’.
36 Van de Woestijne (1948), 485, 502, enz.
37 Moens (1920b), 61.
38 Moens (1920a), 16.
39 Dat Muls aanvankelijk heel veel van de frontgeneratie verwacht, blijkt bijvoorbeeld uit de
programmaverklaring ‘Aan nieuw Vlaanderen’, waarmee hij eind 1919 de nieuwe reeks van
Vlaamsche Arbeid opent: ‘Door het bijwonen van den oorlog, door de tragische indrukken die
er werden opgedaan, door de lange onderbreking in de geestelijke productie, worden overigens
de schoolsche technieken van zelf gewijzigd en de esthetische opvattingen in den grond
vernieuwd’ (Muls (1919), 6). In de daaropvolgende jaren nemen dichters als Franz De Backer,
Dirk Vansina, Filip de Pillecijn en Fritz Francken een belangrijk deel van de poëtische productie
in Vlaamsche Arbeid voor hun rekening. Vanop een afstand gezien blijven de vernieuwende
impulsen - zeker in de eerste jaargang - heel bescheiden. Geleidelijk aan echter wordt het
discours van poëtische vernieuwing vooral gekoppeld aan namen als Van Ostaijen, Moens en
Brunclair. Een belangrijke mijlpaal op dat vlak is het artikel ‘Literatuur in het bezet gebied. De
ontwikkelingsgang der jongste letteren’, waarin Marnix Gijsen de belangrijkste evoluties op
een rij zet en daarbij vooral stilstaat bij Van Ostaijen (Gijsen (1920), 277-287). Dit alles neemt
niet weg dat ook de meer klassiek ingestelde jongeren in niet geringe mate het aangezicht van
Vlaamsche Arbeid mee blijven bepalen.
40 De Backer (1920), 15.
41 Dit blijkt bijvoorbeeld uit het reeds genoemde overzichtsartikel van Marnix Gijsen (‘Literatuur
in het bezette gebied’), waarin Het sienjaal (en in het bijzonder het titelgedicht) als een mijlpaal
wordt beschouwd: ‘hier blijkt het humanitaire geweten ontwaakt’ (Gijsen (1920), 282).
42 Van Ostaijen (2005), 153.
43 Van Ostaijen (2005), 156.
44 Van Ostaijen (2005), 158-159.
45 Van Ostaijen (2005), 155-157.
46 Van Ostaijen (2005), 159.
47 Van Ostaijen (2005), 161.
48 Van Ostaijen (2005), 159.
49 Van Ostaijen (2005), 162.
50 Van Ostaijen (2005), 161.
51 Van Ostaijen (2005), 160.
52 Van Ostaijen (2005), 161.
53 Van Ostaijen (2005), 161.
54 Van Ostaijen (2005), 162.
55 Van Ostaijen (2005), 162.
56 Van Ostaijen (2005), 163.
57 Zie Buelens (2001), 137-138 voor een overzicht van beide posities.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 18

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Van Passel (1958), 87.
Moens (1921), 12.
Moens (1921), 71.
Moens (1921), 18-19, 35, 47-49, 55-56.
Moens (1921), 7.
Moens (1921), 23.
Moens (1921), 24.
Brunclair (1920), 12.
Brunclair (1920), 10.
Brunclair (1920), 11.
Brunclair (1921), 290.
Brunclair (1921), 290.
Brunclair (1921), 291.
Brunclair (1921), 291.
Brunclair (1921), 291.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 18

47

Het DNA van de Stijl in autobiografische romans
Lut Missinne (Westfälische Wilhelms-Universität Münster)
Abstract
The autobiographical genre, booming these days, has aroused interest of
pragmatic literary approaches that focus on the effects of a text on the
reader. They do not highlight questions about the demarcation of the
autobiographical genre, but focus on why a reader reads a novel as an
autobiographical text. Therefore, the effect of authenticity is the central
point. This approach requires attention to intratextual strategies and to
stylistic devices. In this article I will concentrate on the kind of stylistic
devices that function as autobiographical and authenticity markers. I will
illustrate these by analysing fragments from the novel ‘Het lied en de
waarheid’ by Helga Ruebsamen and the autobiographical text
‘Walsenkoning’ by Louis Ferron.
In de essaybundel Kersebloed (1990) vertelt Charlotte Mutsaers een anekdote uit de
tijd dat ze les gaf aan de kunstacademie. Ze liet de academieklas uit het hoofd een
tekening maken van het Paleis op de Dam. Op grond daarvan kon ze de ware
kunstenaars uit de klas halen, gemiddeld niet meer dan drie op vijfentwintig. Die
tekeningen sprongen namelijk in het oog: ‘Ten eerste door de onbevangen ernst en
de overtuiging waarmee ze gemaakt waren, wat je alleen al aan het handschrift kon
zien. Ten tweede door het opmerkelijke tegenstrijdige feit dat ze het paleis stukken
beter hadden weten te treffen; terwijl ze er op allerlei essentiële punten juist veel
meer van afweken, met andere woorden: het was de vertekening die de inhoud vorm
gaf (q.e.d.).’1 Datzelfde geldt voor het schrijven, vindt Mutsaers: ‘Het enige
noemenswaardige verschil tussen de schrijver en de niet-schrijver is de vormkracht.
Zoals ook het enige verschil tussen een goed en een slecht boek de vormkracht is.’2
Om die vormkracht te bereiken is de rede nodig, maar dat betekent geenszins dat het
gevoel wordt uitgesloten. Net in de vorm zit het gevoel en daarin ligt het vermogen
van literatuur om te ontroeren. ‘Het verstand geeft het gevoel vorm.’3 In ‘Vermaledijde
moeders, gebenedijde schrijvers’, een essay uit Kersebloed over Poil de carotte van
Jules
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Renard, citeert Mutsaers de door haar bewonderde auteur instemmend: ‘tederheid
behoeft stijl’4 en ook is ze het volmondig eens met zijn onderscheid tussen ‘vertellers’
en ‘schrijvers’: ‘men vertelt wat men wil; men schrijft niet wat men wil; men schrijft
zichzelf.’5 Mutsaers en Renard zeggen hier twee belangrijke zaken over stijl, die men
simplifiërend als volgt kan samenvatten: stijl en inhoud zijn niet van elkaar te scheiden
en in de stijl drukt een auteur zijn eigenste zelf uit.6

Stijl en autobiografie
In de opvatting dat stijl de expressie is van individualiteit, ligt een reden waarom
zovele auteurs beweren dat hun romans ‘echter’ zijn dan een autobiografie ooit zou
kunnen zijn. Er zijn over de relatie tussen stijl en eigenheid echter ook
tegenovergestelde geluiden op te vangen, waarin stijl verantwoordelijk wordt geacht
voor een distantiëring van het persoonlijke.7 In de recente mode van autobiografisch
schrijven en als verweer tegen de kritiek daarop wordt stijl geregeld ingezet ter
verdediging van autobiografische boeken. ‘Waargebeurd’ mag, op voorwaarde dat
er zorg wordt gedragen voor stilistische kwaliteit. Stijl krijgt in deze opvatting ook
vaak de taak toegeschoven om de beschreven feiten boven het strikt anekdotische
niveau uit te tillen en er een universelere dimensie aan te geven.8
In dit artikel wil ik deze problematische en paradoxale verhouding tussen stijl en
autobiografisch schrijven nader onderzoeken. Ik ga daarbij uit van een
taalpragmatische opvatting over het autobiografische genre. Het autobiografisch
karakter van een tekst beschouw ik niet als het effect van overeenstemming tussen
de feiten die in het boek worden beschreven en werkelijk gebeurde feiten. In de
meeste gevallen is de lezer immers niet in staat om deze feiten te verifiëren. Lezers
beslissen op grond van echtheidssignalen en fictionaliteitssignalen of ze een tekst al
dan niet autobiografisch lezen. Deze echtheidssignalen kunnen expliciet zijn,
bijvoorbeeld een naamsovereenkomst tussen auteur, verteller en personage, een
signaal dat Philippe Lejeune in Le pacte autobiografique (1975) uitvoerig heeft
toegelicht. Maar ze kunnen ook subtiel en impliciet zijn, zoals bijvoorbeeld de
temporele presentatie van de gebeurtenissen, met een dynamiek van distantiëring en
toenadering tussen verteller en personage. Dergelijke teksteigenschappen worden
gerealiseerd via stilistische procédés die ervoor zorgen dat de vertelde ervaringen
authentiek overkomen. Authenticiteit beschouw ik dus als het effect van een
autobiografische tekst op de lezer, een effect dat door vorm en stijl wordt bereikt.9
Stilistisch onderzoek kan ertoe bijdragen de werking van dergelijke effecten in kaart
te brengen.
Men kan stijl definiëren als het complex van typische linguïstische patronen op
morfologisch, syntactisch en semantisch vlak. Leech & Short (1981) zijn
toonaangevend geweest op het vlak van gedetailleerd stijlonderzoek in al zijn
linguïstische finesses en ze hebben uitvoerige modellen opgesteld van mogelijkheden
om uitspraken en gedachten van personages in literaire en niet-literaire teksten te
representeren. Stijl kan echter ook in de brede zin van het woord worden gehanteerd,
een gebruik waarbij ik mij hier aansluit. In de ruime betekenis kan stijl ‘ieder denkbaar
aspect van de taal omvatten: zowel woordkeuze, het gebruik van stijlfiguren of
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beeldspraak, zinsbouw en compositie, als tonaliteit en gevoelswaarde’.10 Belangrijk
bij een stijlanalyse is dat ze beoogt de formele beschrijving van stilistische
eigenschappen voor de interpretatie van de tekst in te zetten. Het gaat er dus om dat
de stijlkenmerken
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geïnterpreteerd worden in hun semantische en pragmatische implicaties.11 Hoe een
personage kijkt, voelt en denkt, is niet los te zien van de specifieke taal waarin de
auteur dit heeft verwoord. Door de formuleringswijze wordt bijvoorbeeld een bepaalde
vertelinstantie of focalisatie gerealiseerd, die dan weer op de lezer een bepaald effect
heeft.

Stijl en authenticiteit
Stijl en authenticiteit is naast ‘stijl en individualiteit’ een onlosmakelijk duo. Dat
blijkt uit vele uitspraken, zowel van critici als van auteurs. In een recensie van
Sprakeloos (2010) van Tom Lanoye probeerde Cyriel Offermans critici die Lanoye
te barok vonden, als volgt de mond te snoeren: ‘alleen een onverbeterlijke iezegrim
zwicht niet voor de authenticiteit van zijn emoties, waarvan de onmiskenbaarheid
juist blijkt uit het vuur, de virtuositeit, de lenigheid, de generositeit van zijn beelden
en vergelijkingen.’12 Het alom bejubelde boek van Lanoye over zijn moeder, die aan
dementie leed en een paar jaar tevoren was overleden, is volgens Offermans in de
eerste plaats geslaagd door de vorm ervan. Zowel de peetvader van de autobiografie,
Jean-Jacques Rousseau, als die van de autofiction meer dan twee eeuwen later, Serge
Doubrovksy, wilden om op een waarachtige manier over zichzelf te kunnen schrijven
een nieuwe taal uitvinden, ‘un langage aussi nouveau que mon projet’ beloofde
Rousseau, Doubrovsky sprak van ‘l'aventure de la langue’.13 Een eigen stijl ondersteunt
het authenticiteitseffect.
Maar ook over de verhouding tussen stijl en authenticiteit bestaan er tegengestelde
opvattingen. Wie in stijl eerder een verpakking ziet, zal stilistische eigenaardigheden
of opvallende kenmerken in een autobiografie als ‘oneerlijk’ beoordelen, want
verhullend voor de inhoud. In deze (erg traditionele) visie is een grote mate aan
stilistische verfijning een teken dat het heden van de schrijfhandeling en het
willekeurige van het vertellen sterk worden benadrukt ten nadele van het verleden
en de trouw aan het geheugen. Toen Erwin Mortier Gestameld liedboek (2011)
publiceerde, een verhaal over zijn demente moeder, oordeelden de recensenten over
de rol van stijl voor het authentieke effect erg uiteenlopend. De een vond dat de
auteur zich had bezondigd aan ‘ijdel mooischrijven’14 of dat de hoogdravende stijl
botste met de opgeroepen emoties,15 terwijl de ander sprak van een ‘integer en
indrukwekkend’ boek, ‘geen roman, maar een persoonlijk verslag’.16
Voor wie stijl ziet als een essentiële dimensie van het geschrevene zijn
stijlelementen ‘symptomatisch’ en als drager van oprechtheid in staat om een
authentiek beeld van een persoonlijkheid te bieden.17 In zijn invloedrijke artikel over
stijl in de autobiografie benadrukte Jean Starobinski de functie van stijl als een
impliciete autoreferentiële dimensie van een tekst: ‘la marque individuelle du style
revêt une importance particulière, puisqu'à l'autoréférence explicite de la narration
elle-même, le style ajoute la valeur autoréférentielle implicite d'un mode singulier
d'élocution.’18 ‘[Le style] prétend renvoyer à la vérité “intérieure” de l'auteur.’19
Belangrijk hierbij is dat Starobinski de kwestie van stilistische authenticiteit in
autobiografische geschriften verbindt met de temporele afstand tussen het moment
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van het schrijven en het moment van het beleven. Elke autobiograaf wordt
geconfronteerd met deze kloof, waardoor elk spreken over het verleden ‘vertekenend’
is. Maar de autobiograaf kan tegelijk niet anders dan vanuit het nu spreken om
vroegere ervaringen een stem
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geven. Men kan daarom ook zeggen dat zijn stijl in plaats van ontrouw aan het
verleden, trouw uitdrukt aan het heden waarin het geschrift tot stand komt. Stijl hoort
onvermijdelijk bij het nu-moment van het vertellen. Het is de performatieve dimensie
van het autobiografische schrijven die het authenticiteitseffect van stijl mogelijk
maakt. Stijl heeft daarmee de paradoxale eigenschap dat ze net door het weergegeven
verleden op afstand te houden de authenticiteit van deze weergave bewerkt.
‘Il n'y a pas d'autoportrait non ressemblant, car la ressemblance n'est nullement
dans l'image représentée, mais dans la présence du moi à l'intérieur de sa parole.’20
In de taal zelf ligt de authenticiteit, aldus Starobinski in zijn studie over Jean-Jacques
Rousseau. Er is een samenvallen van de taal (‘le parole’) en het ‘zelf’ (‘le soi’). ‘Le
language est devenu le lieu d'une expérience immédiate, tout en demeurant
l'instrument d'une méditation.’21 Starobinski verbindt met stijl ook een
toekomstgerichtheid: in de mate waarin stijl het project onthult, is ze ook naar de
toekomst gericht, namelijk naar een specifieke manier om zich aan de ander, de lezer,
bloot te geven.22
Rousseau was zich van in zijn Confessions al zeer bewust van deze stijlkwestie en
becommentarieert ook de temporele kloof waarvan Starobinski spreekt. Hij maakte
zich zorgen over de stijl die hij zou gebruiken, hoewel het hem aan zelfvertrouwen
over zijn hele opzet niet ontbrak: ‘Voor wat ik te zeggen heb zou ik een taal moeten
uitvinden die even nieuw is als mijn onderneming; want welke toon, welke stijl moet
ik nemen om die immense chaos te ontwarren van zo verschillende, zo tegenstrijdige,
vaak zo levendige en soms zo sublieme gevoelens waardoor ik onophoudelijk werd
beroerd?’23 Die absolute uniciteit van taal achtte hij noodzakelijk omdat ze moest
dienen om een absoluut unieke persoonlijkheid uit te drukken in een uniek experiment:
‘Ik ga iets ondernemen dat nooit eerder is gedaan en dat, als het eenmaal is uitgevoerd,
niet zal worden nagevolgd. Ik wil aan mijn medemensen een mens laten zien zoals
hij werkelijk is en die mens, dat ben ik zelf. Enkel en alleen ik zelf. Ik ervaar mijn
eigen innerlijk en ik ken de mensen. Ik ben niet gemaakt als enig ander mens die ik
heb ontmoet. Ik durf zelfs te geloven dat ik niet gemaakt ben als enig ander mens ter
wereld.’24 Het resultaat zal een ongewone, chaotische stijl zijn, niet alleen omdat hij
over verwarde en tegenstrijdige gevoelens en ervaringen zal spreken, maar ook omdat
Rousseau zich bewust is van de hierboven beschreven discrepantie tussen de voorbije
ervaring en het latere moment van het schrijven, een afstand die hij slechts in taal
kan vatten: ‘Ik zal de toestand van mijn ziel in dubbel opzicht schilderen, te weten
op het moment dat iets mij is overkomen en op het moment dat ik het beschrijf; mijn
ongelijkmatige en natuurlijke stijl, nu eens snel dan weer verward, nu eens wijs dan
weer dwaas, nu eens ernstig dan weer vrolijk zal zelf deel uitmaken van mijn
verhaal.’25
Welk effect stilistische kenmerken van autobiografische teksten op de lezer kunnen
hebben, wil ik vervolgens illustreren aan de hand van twee voorbeelden. Ik focus
daarbij op de temporele afstand van het vertellen. Het gaat om de roman Het lied en
de waarheid van Helga Ruebsamen uit 1997 en De Walsenkoning. Een duik in het
autobiografische diepe (1993) van Louis Ferron. Elk op hun eigen manier zijn dit
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hybride autobiografische boeken. Het lied en de waarheid is een roman, die niet (in
Lejeuni-
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aanse zin) als autobiografisch wordt gepresenteerd. Het boek wordt als een roman
aangekondigd, het hoofdpersonage draagt niet dezelfde naam als de auteur. Voor
wie de persoonlijke geschiedenis van de schrijfster niet kent, zijn er in het boek zelf,
noch in de paratekst signalen dat het autobiografisch zou zijn. De Walsenkoning, het
eerste deel van Ferrons Haarlemse trilogie, wordt autobiografisch geduid door zijn
ondertitel. Hier is er wel naamsovereenkomst tussen de auteur en het personage,
maar in de loop van het boek wordt met allerlei fictionele elementen de indruk van
een ‘echt’ levensverhaal ondermijnd.

Helga Ruebsamen en Louis Ferron
Ik analyseer van de twee genoemde boeken de openingspassages. De eerste is het
begin van Het lied en de waarheid. Het verhaal gaat over de vijfjarige Louise Benda
die opgroeit op Java maar vlak voor de Tweede Wereldoorlog met de familie naar
Nederland reist, waar Louise zich vervreemd voelt. Ze moet onderduiken en blikt
later als volwassene terug op dit verleden. Het boek werd als roman op de markt
gebracht en er zijn geen naamsverwijzingen noch expliciete aanduidingen dat het
hier om iets anders dan een roman zou gaan. Toch werd Het lied en de waarheid zo
goed als meteen als een autobiografische roman gelezen.26 De peritekst, met name
de interviews met Ruebsamen en ook de presentatie door de uitgeverij bij verschijning
gaven daartoe direct het sein. In een interview naar aanleiding van de nominatie van
het boek voor de Gouden Uil zei de schrijfster dat ze zich lang had verzet tegen het
schrijven van een autobiografische roman,27 maar niettemin ‘... dacht dat ik ook wel
met een heleboel dingen zat die ik niet vertelde, uit gêne, uit onwil, uit luiheid.
Daarom wou ik toch een deel van die geschiedenis gaan vertellen. Het mocht geen
autobiografie worden, want ik streefde niet naar letterlijke waarheden, maar ik vond
wel dat ik wat in het verhaal zou gebeuren zelf ervaren moest hebben. Het werd dus
een roman.’28 Met die typisch dubbelzinnige houding - ‘het zijn eigen ervaringen,
maar het is geen autobiografie’ - claimt Ruebsamen (alsof een autobiografie per se
uit zou zijn op ‘letterlijke waarheden’) tegelijk een echtheidseffect én het recht op
fictionalisering.
Interessant is hoe de auteur de autobiografische suggestie aan het begin van het
boek weet te verbergen. Dat doet ze door niet in de modus van een herinneringsroman
te starten (met een terugblikkende ik-verteller), maar door het verhaal te laten
beginnen vanuit het perspectief van de kleine Louise. Pas na een bladzijde of acht
wordt Louises verhaal onderbroken door de eerste van een reeks korte terugblikkende
beschouwingen van het volwassen ik: ‘Of zijn deze herinneringen vals?’29 Deze korte
passages zijn meestal sterk metaforisch van aard en gaan over het herinneringsproces
en de beperktheid van het geheugen. Dat ze in de kritiek erg uiteenlopend
geapprecieerd werden, doet hier niet terzake, wel dat het voor de meeste lezers net
deze passages zijn waarvan een autobiografisch signaal uitgaat, zoals G. Raat schreef:
‘De sterkste suggestie dat het eigen leven wordt beschreven, gaat echter uit van de
quasi-autobiografische verteltrant. Zoals veel verhalen van Ruebsamen, is Het lied
en de waarheid gegoten in de vorm van een terugblik. Het is een beproefde wijze
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van vertellen, die de verteller de mogelijkheid biedt het eigen verleden van
commentaar te voorzien.’30
Op de openingsbladzijde is dat nog niet het geval.
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Elke dag, zodra de zon onderging, klommen langs de muren van onze
waranda kleine hagedissen omhoog.
‘Daar zijn de tjitjaks al.’
De nachtmensen staken de lampen aan, in de kamers en op de waranda.
De theemevrouwen namen afscheid en gingen naar huis. De dag was
voorbij, de nacht begon.
Mijn moeder liep mee met de visite tot onder de waringin en wuifde de
bezoeksters en de kinderen na. Ik stond op de waranda en luisterde naar
de geluiden die van de Lembangweg kwamen. Ik kon horen dat de auto's
naar boven reden, de berg op, waar de zon al in de vulkaan lag te slapen.
Of dat ze naar beneden gingen, naar Bandoeng, de stad waar de dierentuin
was en de kliniek van mijn vader. Er was vaak feest in de stad, dan reden
de auto's sneller. Mijn moeder kwam terug; ik hoorde haar zingen voordat
ik haar zag. Ze haastte zich niet, ze slenterde en stond af en toe stil, zodat
de lichte vlek, die zij in het donker was, maar heel langzaam groter werd.
Als het eenmaal zover was dat ik meer van haar kon onderscheiden dan
de kleur van haar jurk, dan zag ik ook haar witblonde krulletjes en zelfs
haar lichte ogen. Ze was dan al zo dichtbij dat ze mij kon aanraken.
‘Ziezo, de waranda is weer voor ons alleen,’ zei mammie. Ze strekte zich
uit op de sofa en wenkte mij. ‘Al dat bezoek,’ zuchtte ze, ‘en nooit eens
iemand met wie je kunt praten.’ (9)
Het begin van het verhaal is in de typische tempus van een fictioneel relaas, het
‘episch preteritum’. Er is geen suggestie van een diachronische dimensie, want er is
geen temporele afstand tussen de verteller en het gebeurde. In de eerste zin suggereren
‘de muren van onze waranda’ zelfs dat de lezer bekend is met de situatie. Hij stapt
als het ware in het ‘deictische centrum’ van Louise, neemt naast haar een positie in
in de fictionele wereld waarin zij zich bevindt. Bekijkt men zoals Dan McIntyre31
dergelijke deictische aanduidingen (‘hier’, ‘nu’, ‘onze’,...) vanuit een cognitief
perspectief, dan kan men vaststellen dat ze de positie van de lezer in het vertelde
verhaal mee bepalen.
De woorden van de optredende personages, van de moeder (en mogelijk ook van
de ‘nachtmensen’, op dit moment weet de lezer nog niet wie daarmee bedoeld zijn)
worden in de directe rede weergegeven, waardoor deze passage een sterk scenisch
karakter krijgt. De woordkeuze is aangepast aan het kind, bijvoorbeeld ‘mammie’.
De meeste zinnen zijn kort, de langere zinnen hebben een eenvoudige
nevenschikkende structuur, er komt hoogstens een tweede niveau voor wanneer er
relatiefzinnen of een gevolgzin worden gebruikt. Dat zijn zowat de meest complexe
zinsstructuren aan het begin van de roman. Op grond van deze stilistische
eigenschappen kan de lezer besluiten dat de focalisatie van dit verhaal beperkt is tot
die van het kind. Verder in het verhaal komen daar meer aanwijzingen voor,
bijvoorbeeld wanneer Louise, die oom Felix stiekem uit kleine flesjes ziet drinken,
denkt dat hij die zo snel achterover slaat omdat zijn ‘toverdrank’ vies smaakt (71)
of de overspelscène tussen Felix en haar moeder die ze onwetend ‘verraadt’ aan haar
tante. Dat de focalisatie tot het meisje beperkt is, blijkt ook uit haar waarnemingen
en handelingen. De waarnemingswerkwoorden hebben Louise als subject. Zij bekijkt
haar omge-
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ving (‘ik zag’, ‘ik kon onderscheiden’, ‘zag ik’), ze luistert nauwgezet (‘ik luisterde’,
‘ik kon horen’, ‘ik hoorde’) en slaat de handelingen van haar moeder gade (‘moeder
liep mee’, ‘wuifde de bezoeksters en hun kinderen na’, ‘kwam terug’). Een
onopvallende metafoor suggereert een kinderlijke fantasie: ‘de zon lag te slapen’,
een uitweidend detail kenmerkt haar typisch kinderlijke interesse: ‘de stad waar de
dierentuin was en de kliniek van mijn vader.’ Samenvattend kunnen we zeggen dat
de stilistische kenmerken op deze pagina de blik van een kind suggereren, waardoor
de lezer de indruk heeft in de verleden tijd op Java te stappen. Ruebsamens aarzeling
om haar boek als een autobiografische roman te presenteren toont zich in de insteek
van dit boek. Voorlopig zijn er geen aanwijzingen om hier autobiografisch te lezen
en suggereert de presentatie van de vertelling een fictioneel verhaal.
Vergelijken we hiermee de eerste pagina van De Walsenkoning. Een duik in het
autobiografische diepe (1993)32 van Louis Ferron, die ooit beweerde: ‘Aan waarden
en waarheden heb ik geen boodschap. Achter iedere waarheid schuilt een
tegengestelde waarheid.’33 Van een auteur die dit beweert, verwacht je geen
autobiografische boeken. In De Walsenkoning, waarin de hoofdpersoon gewoon
Aloysius/Louis Ferron heet, zegt de ik over zijn vriend Metz, die schrijver is: ‘Ik
heb, alweer in tegenstelling tot Metz, nooit een autobiografisch werk willen schrijven.
Ik haat alles wat naar de autobiografie zweemt. [...] Roman of autobiografie, het is
niets dan ijdelheid, niets dan lafheid ook.’ (85) Toch gaat het werk van Ferron vaak
op zijn eigen leven terug. In zijn roman Over de wateren uit 1986 zijn de woonplaats
(H = Haarlem) en de Duitse vader van de auteur herkenbaar, maar lijkt de naam van
het hoofdpersonage, Leopold Venohr, slechts bij benadering op Louis Ferron.34 In
De Haarlemse Trilogie (2006), die De Walsenkoning. Een duik in het autobiografische
diepe; Een aap in de wolken. De niet zo vrolijke ballade van een monter ingezet
kunstenaarschap en Viva Suburbia. Een geschiedenis van het verhoopte geluk bevat,
heet de ik-verteller Louis Ferron. De Walsenkoning is een duik in de kindertijd en
jeugd van Ferron, een duik die haast letterlijk valt te nemen, want zijn verleden krijgt
geregeld de trekken van een kelder, een afgesloten hol of een onderwereld. Het boek
begint als volgt:
Altijd wel wat. Vaak uit het leven gegrepen. Soms om te lachen. De
sigarenzaak waar ik zojuist een pakje shag had gekocht ligt aan het De
Ruyterplein, pal naast het café, dat volgens mijn vriend Metz, door ene
‘Schriek’ gedreven wordt. In de spiegeling van de caféruit meende ik een
veeg van Esthers rode haar te zien slierten en ik wist dat dit het laatste was
dat ik ooit van haar zien zou. Dat rode, nooit gekamde, altijd springerige
en in de zon koperglanzende haar, waar ik zo intens naar kon kijken
wanneer zij, in urenlange gesprekken met voor mij willekeurige
voorbijgangers verwikkeld, mijn afwezigheid vergat, terwijl ik mij op die
momenten meer met haar verbonden voelde dan wanneer ik mijn huid
tegen de delicate blankheid van de hare bewoog. Esther, van wie ik afscheid
heb genomen omdat ik misschien wel te veel van haar gehouden heb. Of
heeft zij afscheid genomen van mij?
Laten we verdriet een excuus noemen voor alles wat men ongedaan kon
laten... moest laten. Het was een kleurloze dag in de herfst van een jaar
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jaar waarvan ik had gehoopt dat het spoedig ten einde zou lopen. Nu mocht
het nog duren zo lang mijn leven duurde. Want verdriet, is, behalve een
excuus, een verslaving die zo aardig bij de herfst kleurt.
Ik draaide een sigaret en besloot daarop het café van Schriek binnen te
gaan.
De onduidelijkheden duidelijk maken. Redden wat er te redden valt. Een
wereld van koperen pannen en weegschalen, degelijk eiken meubilair, zo
vastberaden contrasterend met de wulps opgehangen vitrage. Men hoort
muziek en hoort die niet. Aan het linker uiteinde van de bar, aan de kant
van de toiletten, het onregelmatige, ratelende geluid van dobbelstenen op
formica. Drie hevig gebogen ruggen in felgekleurde jacks. Sportieve
ruggen.’ (9-10)
De eerste drie elliptische zinnen waarmee het boek opent, hebben een onduidelijk
statuut. Ze kunnen klinken als een titel: datgene wat hier ter sprake zal komen, is ‘uit
het leven gegrepen’ en ‘soms om te lachen’. De eerste frase ‘Altijd wel wat’ klinkt
echter niet als een titel, eerder als een directe uitspraak, een citaat: ‘het is altijd wat’.
Iemand is meteen aan het woord. Ook de bewust gestructureerde opeenvolging van
‘altijd’, ‘vaak’ en ‘soms’ ondermijnt de sponaneïteit die op het eerste gezicht uit deze
zinsflarden opklinkt. Pas met de tweede zin lijkt het verhaal te beginnen. Er komt
een ik-verteller aan het woord. De lezer wordt via een ruimtelijke en tijdelijke
deictische verwijzing binnen het verhaal, dus op een concreet moment (‘zojuist’) en
op een concrete plaats (‘De sigarenzaak... aan het De Ruyterplein..., pal naast het
café’) in het fictionele verhaal geplaatst. De focalisatie is die van de ik-verteller. Hij
neemt iets waar waarvan hij niet geheel zeker is (‘meende ik te zien slierten’) en de
lezer kijkt als het ware met hem mee in de caféruit. Het tweede gedeelte van deze
zin: ‘ik wist dat dit het laatste was dat ik ooit van haar zien zou’ is dubbelzinnig. Het
kan een vooruitwijzing zijn naar de toekomst: ik wist dit toen al en later heeft zich
dit bewaarheid. In dit geval is er impliciet een later vertelmoment in het verhaal
aanwezig. Of de zin drukt een vermoeden uit dat de ik-verteller op dat moment in
het verleden heeft, in de zin van: ik had een voorgevoel dat, ik wist...
De volgende opvallend lange en complexe zin meandert, maakt zich los van de
waarneming (‘in de zon koperglanzende haar’) en gaat via een herinnering naar een
bedenking over een gevoel. In deze beweging grijpt de zin ook over de singulariteit
van het moment heen (de vermeende veeg van het rode haar op dat ene moment)
naar de beschrijving van een iteratieve ervaring: het gaat om al die momenten waarop
hij zo intens naar haar kon kijken en om een zelfinzicht dat pas door een herhaling
van deze momenten of op een later tijdstip in een terugblik tot stand is gekomen,
namelijk het inzicht dat hij zich op die manier meer met haar verbonden voelde dan
wanneer hij haar huid voelde.
In de zin ‘Esther, van wie ik afscheid heb genomen...’ komt een vierde
grammaticaal tempus aan de orde (na een plusquamperfect, een onvoltooid
tegenwoordige en een onvoltooid verleden tijd), geen episch preteritum meer (zoals
‘meende ik te zien’), maar een voltooid verleden tijd, waarmee het afscheidnemen
van Esther (impliciet) wordt gerelateerd aan een later moment dan dat waarop de ik
op het De Ruyterplein in de caféruit kijkt, met name aan een vertelmoment of het
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gebruik van een grammaticaal tempus voor, dat niet met een expliciete tijdsaanduiding
overeenkomt. Er staat namelijk: ‘.. waar ik zojuist... had gekocht’. Een
plusquamperfectum duidt een handeling aan, voorafgaand aan een andere handeling
in het verleden. Het zou in dit geval ook de (niet vermelde) handeling van het (op
dat moment nog niet genoemde) kijken naar de spiegeling in de caféruit kunnen zijn.
Ferron speelt in deze openingspassage een vernuftig spel met de diachrone dimensie
van zijn verhaal. Door de wisseling van grammaticale tempora installeert hij op
impliciete wijze verschillende tijdsmomenten in zijn relaas en wekt daarmee bij de
lezer de suggestie van een later reflecterend bewustzijnsmoment van waaruit de
herinneringen plaatsvinden.
Na een veralgemenende beschouwing keert de tweede alinea terug naar het reeds
vertelde moment, dat waarop de ik uit de sigarenzaak komt: ‘Het was een kleurloze
dag in de herfst...’. Met het vervolg van die zin, ‘van een jaar waarin iedere scheiding
tussen Esther en mij tot een nieuwe verzoening had geleid’ (en de daaropvolgende
zin) komt weer het distantiërende perspectief tevoorschijn. Ofwel blikt de ik terug
op de tijd die voorafgaat aan het zien van de veeg rood haar, een jaar dat hij op dat
moment overschouwt tot aan de herfst, ofwel blikt hij vanuit een later moment terug
op het hele jaar, waarin verscheidene keren afscheid is genomen. Waar het mij hier
om gaat, is dat het ‘gewone’ narratieve relaas van de ik die de sigarenwinkel verlaat,
voortdurend wordt onderbroken door en vermengd met passages die vanuit het
bewustzijn van de latere ik-verteller worden weergegeven. De zin ‘Ik draaide een
sigaret en besloot daarop...’ voert de lezer weer naar het concrete moment en de
concrete plek. De handeling wordt voortgezet, de ik stapt het café van Schriek binnen.
Opvallend dan is dat de waarnemingswerkwoorden ontbreken, waardoor de visuele
en auditieve indrukken in het café (‘ratelende geluid’, ‘hevig gebogen ruggen’,
‘sportieve ruggen’) als het ware zonder mediëring, zonder waarneming van de
ik-persoon tot stand lijken gekomen.
Hoewel deze openingsscène vanzelfsprekend compleet verschilt van het begin uit
Ruebsamens herinneringsboek, kunnen we de manier waarop de (op dat moment
voor de lezer nog puur) fictionele wereld wordt gepresenteerd, vergelijken. In Het
lied en de waarheid blijft de focalisatie bij het kind en dus bij het vertelde moment
in het verleden, de lezer wordt als het ware op deze plek en dit moment in het verhaal
vastgehouden. Hij volgt van nabij de sensitieve waarnemingen van Louise. Het zijn
vooral de stilistische eigenschappen van deze beginpassage waarmee de indruk wordt
gewekt dat de gebeurtenissen door het kind worden verteld. Er wordt geen temporele
afstand tot een later vertelmoment opgeroepen en dus geen autobiografische suggestie.
Die komt pas tot stand door de expliciet reflecterende beschouwingen over het
geheugen vanuit een later vertelmoment. In De Walsenkoning schuift de focus heen
en weer tussen verleden momenten en latere ogenblikken van herinneren en
terugblikken, waardoor het verhaal meteen een reflexievere dimensie krijgt. In
combinatie met andere factoren (zolang het hoofdpersonage geen andere naam krijgt
dan Ferron, kán het autobiografisch zijn) gaat hier een sterkere autobiografische
suggestie van uit. De handeling bij Ferron blijft minimaal. Alles begint met het bezoek
aan het café van Schriek en het hele boek behelst niet meer dan een slentertocht door
de stad.35 De ik-verteller neemt zich voor om zijn geboortewijk Haarlem-Noord te
bezoeken, maar verzint onderweg allerlei uitvluchten en strandt uiteindelijk in een
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café. Zijn herinneringen, overpeinzingen, gevoelens, de flarden gesprek met anderen,
onder
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meer met zijn vriend Metz, zijn ex Andrea of zijn moeder worden in het bewustzijn
van de ronddolende en aarzelende ik-verteller geplaatst. Dat waargenomen indrukken
in elliptische zinnen staan, zoals uit het bovenstaande voorbeeld bleek, versterkt de
indruk van een bewustzijn dat zich als het ware van de wereld heeft afgesloten en
zijn innerlijke diepte exploreert.

Conclusie
Autobiografische teksten overtuigen de lezer wanneer ze een authentieke indruk
maken. Dit effect van authenticiteit wordt niet bereikt door overeenstemming tussen
de beschreven feiten of gebeurtenissen en de werkelijkheid, maar wordt door de
vorm en de stijl van de tekst teweeggebracht. Stijl wordt in het algemeen gezien als
de uitdrukking van een schrijverspersoonlijkheid. Maar stijl kan op een meer
specifieke wijze een autobiografische dimensie suggereren. Een van de stijlaspecten
die in het geval van autobiografische teksten een belangrijke rol spelen, betreft de
temporele afstand tussen het moment van het schrijven en het moment van het beleven.
Daarmee gaan ook keuzes van focalisatie en vertelwijze gepaard. Lexicale keuzes,
selectie van waarnemingen, het gebruik van werkwoordstijden en zinsstructuren zijn
eveneens factoren die de lezer in de richting van een autobiografische lectuur kunnen
sturen. Gedetailleerd stilistisch onderzoek kan ertoe bijdragen het authenticiteitseffect
van autobiografische teksten te verklaren.
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Eindnoten:
1 * Dit artikel is gedeeltelijk gebaseerd op een hoofdstuk uit mijn boek Over autobiografische
romans en autofictie in de Nederlandse literatuur na 1985, dat in het najaar van 2013 bij
uitgeverij Vantilt verschijnt. Mutsaers (1990), 106-107.
2 Mutsaers (1990), 119.
3 Ibid.
4 Mutsaers (1990), 132.
5 Mutsaers (1990), 131.
6 Deze gedachte is bekend en al vaak in allerlei toonaarden geformuleerd, van het gezegde van
de achttiende-eeuwse Buffon ‘le style, c'est l'homme’ tot de lichamelijke metaforen als ‘elke
schrijver is in zekere zin net zo met zijn stijl opgescheept als met de kleur van zijn ogen’
(Dorrestein 2000, 152), de stijl als ‘het DNA van een auteur’ (Anbeek/Verhagen 2001), de stijl
als de ‘vingerafdruk’ van een schrijver, enzovoort.
7 Deze tegenovergestelde opvattingen over de relatie tussen stijl en individualiteit zijn soms bij
een en dezelfde auteur aan te treffen. P.F. Thomése is zo iemand. In Nergensman.
Autobiografieën (2008) schrijft hij: ‘Stijl: het gebrek van de schrijver. Zijn horrelvoet die hem
zo mooi doet hinken. Taal is van iedereen, stijl is van jouzelf. Het is de ziel van de schrijver.’
Anderzijds lijkt Thomése het een uitdaging te vinden om in zijn eigen boeken uiteenlopende
stijlen te gebruiken. Hij debuteerde met Zuidland (1990), historische verhalen in een
archaïserende stijl, schreef een eveneens in de achttiende eeuw spelende roman Het zesde bedrijf
(1999) in een ironiserende stijl, het ingehouden vormgegeven Schaduwkind uit 2003, het
exuberante en sarcastische Vladiwostok (2007), de slapstickachtige roman J. Kessels (2009) en
in dezelfde trant zijn recentste boek, Het Bami Schandaal (2012). Het lijkt alsof Thomése niet
met een stijl vereenzelvigd wil worden, al zijn er ook critici die menen dat het bij hem vooral
om veranderingen in toon gaat en dat er in al zijn boeken stilistische herkenningspunten zijn.
8 Deze opvatting is o.a. te vinden in een bijdrage van Arnold Heumakers (2004) over Wessel te
Gussinklo.
9 Zie ook Funk (2012), 13: ‘Authenticity [...] becomes a matter of form and style in which the
authentic is realized as a performative effect.’
10 Hendrik van Gorp, Dirk Delabastita & Rita Ghesquiere (red.), Lexicon van literaire termen,
Mechelen, 2007, 442.
11 Leech en Short doen dit door het begrip ‘mind style’ in te voeren. ‘Mind style’ definiëren ze
met R. Fowler (1977): ‘Cumulatively, consistent structural options, agreeing in cutting the
presented world to one pattern or another, give rise to an impression of a world-view, what I
shall call a ‘mind style’. Gecit. in Leech & Short (2007), 151.
12 Offermans (2010), 147.
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13 Het zoeken naar een eigen taal is een voorwaarde om over zichzelf te kunnen schrijven, zoals
ook Philippe Gasparini in Autofiction (2008) schrijft: ‘A fortiori pour accéder à l'écriture du
moi, il faut rompre avec la langue “maternelle”. D'où la nécessité de rechercher une forme
originale qui permette d'aller vers l'origine et de découvrir ce qui était celé par l'idiome
conventionnel.’ Gasparini (2008), 39. [A fortiori moet men breken met de ‘moedertaal’ om
toegang te krijgen tot het schrijven over het ik. Vandaar de noodzaak om een originele vorm
te zoeken waarmee men naar de oorsprong terug kan keren en datgene wat door het conventioneel
idioom werd verborgen, bloot kan leggen]
14 Marja Pruis, Wat te doen met een stoflap en een wekker, in: De Groene Amsterdammer, 22
september 2011.
15 Fleur Speet, Zich verliezen in taal, in: De Morgen, 5 oktober 2011.
16 Daniëlle Serdijn, Moeder ontwoordt en onttaalt, in: De Volkskrant, 17 september 2011.
17 Starobinski (1970), 258: ‘[Le style] nous offrira un système d'indices révélateurs, de traits
symptomatiques. La redondance du style est individualisante: elle singularise.’
18 Starobinski (1970), 257: ‘het individuele kenmerk van de stijl heeft een bijzondere betekenis,
omdat stijl aan de expliciete zelfreferentie van het verhaal de impliciete zelfreferentiële waarde
van een bijzondere manier van spreken toevoegt.’
19 Starobinski (1970), 263: ‘Stijl beweert te verwijzen naar de “innerlijke” waarheid van de auteur.’
20 Starobinski (1970), 227: ‘Er bestaat geen niet-gelijkend zelfportret, want de gelijkenis ligt
geenszins in het gerepresenteerde beeld, maar in de aanwezigheid van het ik binnen zijn taal.’
21 Starobinski (1971), 237-239. ‘De taal is de plek van een onmiddellijke ervaring geworden en
blijft tegelijk het instrument van een bemiddeling’.
22 Starobinski (1970), 258.
23 Gecit. in Heumakers (2003), 14.
24 Rousseau (1996), 13.
25 Gecit. in Heumakers (2003), 15. Jean-Jacques Rousseau, die zijn leven beschouwt als een lot,
bestemd door fataliteit en noodzaak, vindt een bron van vrijheid in het schrijven: ‘Je prends
donc mon parti sur le style comme sur les choses. Je ne m'attacherai point à le rendre uniforme;
j'aurai toujours celui qui me viendra, j'en changerai selon mon humeur sans scrupule, je dirai
chaque chose comme je la sens, comme je la vois, sans recherche, sans gêne, sans m'embarrasser
de la bigarrure.’ (Starobinski (1971), 232-233). ‘Ik beslis dus over mijn stijl als over de dingen.
Ik zal niet pogen om die uniform te doen lijken; ik zal altijd die stijl hebben die op me toekomt,
ik zal zonder scrupule veranderen van stijl naargelang van mijn humeur, ik zal alles zeggen
zoals ik het voel, zoals ik het zie, zonder speurwerk, zonder gêne, zonder mij zorgen te maken
over de heterogeniteit.]
26 Jeroen Vullings (Geen sprookjes meer, in: Vrij Nederland, 6 september 1997) was een van de
weinigen die het boek als roman besprak en niet alludeerde op de persoonlijke geschiedenis
van de auteur.
27 In een interview met Het Parool zei Ruebsamen: ‘Het heeft me heel veel moeite gekost om dat
kind van mezelf los te maken, maar toch wilde ik dat per se. Letterlijk je eigen verhaal vertellen
is vervelend.’ (Maartje Somers, Een brommer in het paradijs, in: Het Parool, 29 augustus 1997)
28 In Het lied en de waarheid is het meisje Loulou zes jaar wanneer ze in 1939 Nederlands-Indië
verlaat. Wanneer de interviewer vaststelt dat dat ook het jaar is dat de schrijfster zelf uit Indië
naar Europa terugkeerde, antwoordt Ruebsamen: ‘Ja, ik heb nog geprobeerd dat te veranderen,
maar het lukte niet, want dan was de geschiedenis die ik wou vertellen te anders geworden. Het
klopt allemaal als een bus. Ik ben in de zomer van 1939 in Europa aangekomen.’ (Piet de Moor,
De mensen deugen niet voor het paradijs: Gouden Uil-genomineerde Helga Ruebsamen over
haar roman Het lied en de waarheid, in: De Morgen, 26 februari 1998)
29 Ruebsamen (1997), 15.
30 G.F.H. Raat, Literatuur als levenselixer: het proza van Helga Ruebsamen, in: Ons Erfdeel 41
(1998) 5, 724-730, hier 726.
31 Over de rol van deictische verwijzingen in fictioneel proza, zie Dan McIntyre, Deixis, Cognition
and the Construction of Viewpoint, in: Lambrou & Stockwell (2007), 118-130 en Mick Short,
Exploring the Language of Poems, Plays and Prose, London, 1996.
32 Dit en volgende citaten zijn afkomstig uit de verzamelbundel De Haarlemse trilogie, Amsterdam,
2006.
33 Gecit. in Anthony Mertens (met aanvulling door Bart Vervaeck), Louis Ferron, in: Ad Zuiderent,
Hugo Brems & Tom van Deel (red.), Kritisch Lexicon van de Nederlandstalige Literatuur na
1945, Alphen aan den Rijn, afl. mei 2000, 6.
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34 Ferrons allereerste autobiografische roman, Buiten Schot, werd nooit gepubliceerd. Daarin
heette het jongetje dat de ervaringen van Ferron meemaakte nog Pierre.
35 Na bladzijdenlange flarden herinnering (over Ferrons vriend Metz, over de stad, over zijn
moeder) wordt de lezer haast bij verrassing weer opmerkzaam gemaakt op het kader waarin
deze herinneringen plaatsvinden, namelijk het bezoek aan het café, door een tussenzinnetje:
‘Wat hebt u mij aangedaan, mevrouw? dacht ik, naar de dobbelaars naar de bar kijkend, dat ik
u toen de rug heb toegekeerd...’ (17)

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 18

59

‘Pas op, ze komen...’
De uitvergroting van een publiek doemscenario in Elvis Peeters'
roman De ontelbaren
Liesbeth Minnaard (Universiteit Leiden)
‘Als we dat niet doen, dan is Nederland verloren.’
PVV-leider Geert Wilders in het televisiedebat voor de lokale verkiezingen
d.d. 16 februari 2010
‘Bij heel veel Nederlanders staat het water tot aan de lippen’
Promotiefilmpje Trots op Nederland voor de landelijke verkiezingen
d.d. 10 mei 2010
Debatten over migratie en multiculturaliteit in Nederland en Vlaanderen stonden het
afgelopen decennium veelal in het teken van bedreiging en ondergang. Enerzijds
kenmerkte het gebruik van metaforen die gevaar en drama suggereren de manier van
spreken over de komst en aanwezigheid van migranten. Anderzijds overheerste een
doemscenario de wijze waarop de toekomst van de multiculturele samenleving
retorisch in beeld werd gebracht. Het toekomstbeeld dat werd geschetst was er één
van achteruitgang, verlies en verval. Ingrijpen en een halt toeroepen leken absoluut
onvermijdelijk om dit alles te voorkomen. Indien ‘de politiek’ - en jij en ik - niet snel
onze ogen zouden openen en de ernst van de situatie zouden gaan inzien, zou het
gedaan zijn met ‘Nederland’, althans zo was de suggestie. Dan zou de gevaarlijke,
het sociale evenwicht ondermijnende potentie die in de komst en aanwezigheid van
migranten schuilt, vrij komen; Dan was het einde van de stabiele, welvarende natie
zo goed als zeker in zicht. Oftewel, in veelvuldig gebruikte metaforen: we spelen
met vuur en de apocalyps dreigt.
In dit artikel wil ik allereerst het hierboven geschetste openbare debat over het
vermeende failliet van de multiculturele samenleving nader bekijken en analyseren.
Ik zal mijn aandacht daarbij zowel op de retoriek van ondergang richten als op de
gebruikte metaforiek van (natuur-) geweld. Tevens zal ik ingaan op de resonantie
tussen het vertoog over migratie enerzijds en het vertoog over de Nederlandse
identiteit
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anderzijds. In toenemende mate worden deze vertogen op waarschuwende wijze met
elkaar verbonden. Kort door de bocht: de komst van migranten leidt tot een verlies
van nationale identiteit of, juist tegengesteld, het star vasthouden aan een eenduidige
nationale identiteit biedt geen ruimte voor nieuwkomers.
In de volgende stap plaats ik tegenover dit door onheilspellende waarschuwingen
gedomineerde debat een literair werk dat het vertoog van bedreiging als het ware
oppakt en tot in zijn uiterste consequenties doorvoert. Een werk dat niet slechts een
reflectie biedt op ‘wat zou kunnen gebeuren, als...’, maar dat de waarschuwingen
waar laat worden. De roman De ontelbaren (2005) van de Vlaming Elvis Peeters
vertelt hoe Europa in het algemeen en het Vlaamse platteland in het bijzonder worden
‘overspoeld’ door de binnen het openbare debat veelvuldig aangekondigde massa's
van elders - maar nu echt. De roman schetst een rauw beeld van de ondergang en
verwoesting die gepaard gaat met de daadwerkelijke komst van ‘stromen’ migranten
en ‘horden’ vluchtelingen. In de ogen van een groot deel van de autochtone bevolking
muteren deze massa's al snel van mensen tot vluchtelingen, en vervolgens van
indringers tot ongedierte - met alle consequenties vandien. De metaforen worden
werkelijkheid en woorden worden daden. Op die manier ‘verwerkelijkt’ Peeters'
roman een populair angstvisioen: hier zien we de herhaaldelijk aangekondigde
apocalyps.
Door de twee vertogen van ondergang - het openbare en het literaire - naast elkaar
te leggen en met elkaar in dialoog te brengen, zal ik laten zien hoe het literaire werk
de starre wij-zij tegenstelling tussen autochtonen en nieuwkomers in het openbare
debat compliceert.1 Door middel van een uitgebreide analyse van De ontelbaren zal
ik demonstreren hoe Peeters' welhaast dystopische roman zijn lezers niet alleen met
mogelijke consequenties van een destructief getoonzet vertoog van bedreiging
confronteert, maar ook aanzet tot reflectie over aan dit vertoog ten grondslag liggende
principes van ‘gerechtvaardigd’ verschil en ‘gelegitimeerde’ ongelijkheid.

Voorspellingen van drama en ondergang
De retoriek van bedreiging die het vertoog over de multiculturele samenleving de
afgelopen jaren domineerde is niet nieuw. Op verschillende momenten in de
naoorlogse geschiedenis werd, vaak in angstige bewoordingen, gereflecteerd over
de komst van té grote groepen nieuwkomers - of dat nu inwoners van de voormalige
koloniën waren, na-oorlogse arbeidsmigranten, toentertijd ‘gastarbeiders’ genoemd,
nieuwkomers in het kader van gezinshereniging en -vorming, of vluchtelingen.2
Steeds werd gewezen op de disruptieve macht van het getal: de komst van zo vele
vreemdelingen zou het ‘natuurlijke evenwicht’ binnen de Nederlandse samenleving
verstoren. Hun aanwezigheid zou de welvarende en als homogeen verbeelde
Nederlandse natie zeker uit balans brengen en aanleiding geven tot maatschappelijke
onrust.3
Wat opvalt is dat nieuwkomers, vreemdelingen, migranten en allochtonen binnen
dit vertoog steevast als gevaarlijk worden gerepresenteerd. Zij belichamen het gevaar
dat dreigt. Hun gevaarlijke aanwezigheid - met name in groepsverband - zal leiden
tot een ontwrichting van de samenleving en tot het verlies van zekerheden en
verworvenheden.4 Deze dreiging wordt onder woorden gebracht met begrippen en
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termen die normaliter worden gebruikt voor het aankondigen en beschrijven van
(natuur)rampen. Zo tikt er een (sociale) tijdbom, is er sprake van een explosieve of
catastrofale situatie, gaat het land overspoeld en overstroomd worden, en staat er een
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aardverschuiving te gebeuren. Met als algemene conclusie: de dwingende boodschap
dat ‘wij’ het onderspit gaan delven.
Bovenstaand idee komt bijvoorbeeld duidelijk naar voren in het veelbesproken
artikel ‘Het multiculturele drama’ (2000) van Paul Scheffer, dat ruim tien jaar geleden
het multiculturaliteitsdebat inluidde.5 Dit artikel opent en eindigt met een verwijzing
naar ‘de grootste bedreiging voor de maatschappelijke vrede’ waarmee Nederland
volgens Scheffer op dat moment te kampen heeft:6 het multiculturele drama uit de
titel dat zich ‘onder onze ogen voltrekt’.7 Onze aarzelende omgang met deze situatie
- en met de ‘razendsnelle demografische verandering’ - is volgens Scheffer funest.8
Volgens de voorspelling van het SCP staat ons een enorme groei van het percentage
allochtonen in de grote steden te wachten en ‘[n]iemand kan dat een geruststellende
gedachte vinden’, aldus Scheffer: de aanpassingsproblemen die dit met zich mee
gaat brengen zijn nauwelijks te overzien.9
De alarmerende toon en teneur van het stuk - ingezet door de titel - gaat behoorlijk
ver. Niet alleen rept Scheffer van een bedreiging voor de vrede, maar ook in zijn
kritiek op de naar zijn mening te passieve, afwachtende houding van de politiek
maakt hij gebruik van een oorlogsmetafoor. In een verwijzing naar de toenmalige
discussie over het al dan niet aanbieden van verontschuldigen aan de joodse bevolking
voor de jodendeportaties tijdens de Tweede Wereldoorlog, speelt hij twee discussies
over minderheden tegen elkaar uit. Op suggestieve wijze stelt Scheffer: ‘Zoals altijd
zijn we beter in het voeren van de vorige oorlog’.10 Zijn keuze voor de term ‘oorlog’
in relatie tot het grootstedelijke allochtonenprobleem lijkt nogal gechargeerd. Het
gebruik van het adjectief ‘vorige’ - dat impliceert dat een huidige of volgende oorlog
aan onze aandacht ontsnapt - is tendentieus, zeker wanneer men zich realiseert dat
Scheffer het over het (toenmalige) asielbeleid heeft. Zich bewust van het gechargeerde,
zo niet groteske karakter van zijn vergelijking, voegt hij hier de vraag ‘Is dat niet te
zwartgallig?’ aan toe, die hij zelf direct met ‘Nee’ beantwoordt.11 Hij overdrijft niet:
het land is in gevaar. Het feit dat het grootste gevaar volgens Scheffer ligt in het
ontstaan van een onvoldoende geïntegreerde etnische onderklasse en niet in de
aanwezigheid van etnische minderheden per se, valt overigens binnen de kortste
keren buiten het publieke debat. Zijn analyse van falend beleid wordt in de publieke
arena razendsnel teruggebracht tot een beeld van een dreigend allochtonengevaar.
Zijn oproep tot sociaal engagement wordt veranderd in een roep om strengere weten regelgeving ten opzichte van hen die hier ‘niet thuis horen’.12
Een ander markant aspect van Scheffers alarmerende artikel is de apocalyptische
toekomstvisie die hij de lezer voorschotelt. Hij vergelijkt de vermeende blindheid
voor multiculturele misstanden met het geloof in de Nederlandse neutraliteitspolitiek
vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, toen, in zijn woorden, ‘een
hele natie het zicht op de werkelijkheid’ verloor.13 Nu gaat het een tweede keer mis:
wederom zijn ‘we’ te naïef. De toekomstvisie die Scheffer daar met een uitgesproken
stelligheid aan vastknoopt is onheilspellend: ‘En zo stort het kaartenhuis van de
multiculturele samenleving ineen. Alle onuitgesproken verwachtingen, als zou
integratie vooral een kwestie van tijd zijn, worden niet bewaarheid’.14 Scheffers
negatieve toekomstvisie zet de toon van het nationale debat dat volgt. Nederland is
maandenlang in de ban van het drama dat zich dreigt te voltrekken en dat misschien,
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ternauwernood, nog voorkomen kan worden - mits wij de ernst van de situatie nu
eindelijk eens inzien.15
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De bedreigde identiteit
In het op Scheffers artikel volgende decennium domineerde de retoriek van bedreiging
het debat over de aanwezigheid en integratie van nieuwe Nederlanders.16 Alhoewel
ook de centrum- of links-georiënteerde politieke partijen deze retoriek in toenemende
mate inzetten, waren het met name populistische, Nieuw-Rechtse partijen als Rita
Verdonks (inmiddels ter ziele gegane) Trots op Nederland en Geert Wilders' PVV
die garen sponnen bij een vertoog dat angst en gevaar op de voorgrond plaatste.
Sterker nog, de inhoud van hun politieke programma's leunde in hoge mate op de
aanname van een dreigende ondergang, een toekomstvoorstelling waarbinnen een
gedemoniseerde Ander een sleutelrol speelt.17 Ditzelfde gold voor de radicale
oplossingen die zij voorstelden. Zo wekte Wilders' partijprogramma voor de landelijke
verkiezingen van 2007 en 2010 de indruk dat harder optreden tegenover met name
islamitische nieuwkomers een wondermiddel zou zijn voor problemen van allerlei
aard.
In vergelijking met eerdere waarschuwingen voor nieuwkomers binnen het
Nederlandse politieke vertoog is er een duidelijke verschuiving zichtbaar in de aard
van de vermeende bedreiging. Terwijl in de vroege jaren negentig rechtse politieke
partijen als Hans Janmaats Centrumpartij en Filip de Winters Vlaams Blok (nu:
Vlaams Belang) vooral het demografische argument van overbevolking Nederland/Vlaanderen is (te) vol - gebruikten, is de focus van het inmiddels
kamerbrede debat verschoven naar de vermeende onverenigbaarheid van de
Nederlandse nationale identiteit enerzijds en de normen, waarden en/of religie van
de nieuwkomers anderzijds.18 Het vertoog is veel meer gericht op de Ander binnen
de landsgrenzen. De discussie draait niet meer om het tegenhouden van de
nieuwkomers maar om hun gebrekkige, tekortschietende integratie en om
mogelijkheden hen alsnog het land te doen verlaten. De dreiging komt namelijk niet
meer alleen van buitenaf, maar ook en des te meer van binnenuit.
Deze observatie sluit aan bij wat John Brady in zijn artikel ‘Dangerous Foreigners’
(2004) stelt over het vertoog over migratie en multiculturaliteit in de Duitse context.
Brady stelt dat de beeldvorming van migranten of vreemdelingen als bedreiging
lange tijd werd gezien als een effectief en legitimerend onderdeel van een politiek
van uitsluiting. Een dergelijke beeldvorming droeg bij aan en rechtvaardigde de
ontkenning van de politieke subjectiviteit van de nieuwkomers. Hun bedreigende
‘Anders-zijn’ maakte politieke marginalisatie en uitsluiting als het ware
vanzelfsprekend. Volgens Brady is dit beeld echter te eenzijdig en te homogeen.
Inmiddels krijgen nieuwkomers binnen de samenleving verschillende rollen
toegewezen. De tweedeling is niet meer per se autochtoon versus allochtoon, maar
deze laatste categorie wordt onderverdeeld in een groep die wil integreren en een
groep die dit niet wil, althans niet op de voorgeschreven wijze. Terwijl de eerste
groep tot op zekere hoogte als legitiem wordt geaccepteerd (of op zijn minst
getolereerd), wordt de laatste groep ge(re)presenteerd als een gevaar voor de sociale
stabiliteit en democratie. Het criterium voor acceptatie is integratie, of beter gezegd,
(aan)gepast gedrag. De gevaarlijke vreemdeling is diegene die zich niet, of niet op
de juiste wijze, aanpast, bijvoorbeeld door banden met het land van herkomst te
onderhouden (denk aan de discussie over het dubbele paspoort en het ‘gebrek aan
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loyaliteit’ waarvan dit zou getuigen) of door er een niet-christelijke religie op na te
houden. Met name de Islam wordt gezien als een religie die ‘van nature’ vreemd is
binnen de Nederlandse context en die dientengevolge ook als destabiliserende factor
geldt: de Islam hoort hier niet
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thuis en omwille van de veiligheid en stabiliteit van de samenleving dient dit ook zo
te blijven.
De tweedeling tussen degenen die hier, van origine, thuis horen en degenen die
er nieuw bijgekomen zijn, van elders, vormt de kern van het invloedrijke vertoog
rondom autochtonie. Dit vertoog doet een impliciet beroep op (geboorte)grond of
bodem - van chtoon, Grieks voor grond - als bepalende factor van (nationale)
identiteit. Autochtonie claimt een oorspronkelijke relatie met een bepaald territorium:
hier, op deze grond, horen wij autochtonen van oudsher thuis. Peter Geschiere stelt
in zijn studie The Perils of Belonging (2009) dat de vraag naar wat autochtonie precies
betekent minder belangrijk is dan de vraag naar wat autochtonie doet. Deze tweede
vraag, naar de politiek-maatschappelijke functie van het concept autochtonie, is extra
brisant in het huidige tijdperk van globalisering, waarin steeds meer mensen hun
‘grond van oorsprong’ verlaten. Onder invloed van de globalisering heeft het
maatschappelijk debat zich steeds meer toegespitst op de beladen vraag naar wie wel
of niet in Nederland thuis hoort. De discussies over het vermeende verlies van de
oorspronkelijke Nederlandse identiteit zijn nauw verbonden met deze vraag. Sinds
het debat over ‘het multiculturele drama’ is de roep om een stevigere, hernieuwde
definitie van Nederlandse nationale identiteit steeds sterker geworden. Aangewakkerd
door vaak populistische waarschuwingen voor verlies en bedreiging van deze identiteit
heeft het vastleggen en beschermen van ‘wie wij zijn’ een nieuwe prioriteit gekregen.19
Lauren Berlant and Elizabeth Freeman (1993) gebruiken de term ‘national
symbolic’ voor wat zij de discursieve productie van nationale identiteit noemen: de
keur van taaluitingen die samen bepalen wat bijvoorbeeld Nederlanderschap inhoudt.
Volgens hen spelen verschillende in- en uitsluitingsmechanismen een bepalende rol
in de totstandkoming van een natie en een nationale identiteit. Want, zelfdefinitie
geschiedt bij uitstek door het uitsluiten van zogenaamde Anderen: Ik ben wat de
Ander niet is.20 In zijn artikel ‘Nederland bestaat niet meer’ (2000) stelt Peter van
der Veer dat de discussie over nationale identiteit niet zozeer een discussie is over
wie wij zijn, maar veel meer over wat ons bedreigt: ‘De discussie over de Nederlandse
cultuur is in feite een negatieve. Het gaat om de afwijzing van de culturen (en eigenlijk
alleen de islam) die door migranten in Nederland gebracht worden en niet om het
definiëren van de Nederlandse cultuur’.21 Geschiere merkt op dat ook de notie van
autochtonie op deze manier betekenis krijgt. Uiteindelijk claimt het vertoog van
autochtonie niets anders dan de éérste op een bepaald grondgebied te zijn geweest:
het is een puur temporele vaststelling zonder verdere inhoud.
In het Nederlandse debat over de multiculturele samenleving leidt de combinatie
van beide vertogen - het vertoog over autochtonie en het vertoog over het gevaar van
de nieuwkomers - tot een merkwaardig en hoogstproblematisch ideaal. In de woorden
van Geschiere:
The problem is, again, that in the policies called for by Scheffer (at least
in his earlier articles) and Verdonk - to cite just two advocates of this
direction - Dutch identity, vague as it might be, is suddenly supposed to
claim all the space. Or as Mbembe summarizes it so powerfully:
autochthony is basically an impossible vision, since it conjures up an
‘Otherless universe.’22
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Het debat over het behoud en de bescherming van Nederlandse identiteit lijkt in te
zetten op een wereld zónder Anderen, ‘van vreemde smetten vrij’. In zijn studie laat
Geschiere helder zien hoe de kneedbaarheid van het concept autochtonie het mogelijk
maakt de Ander steeds opnieuw en op verschillende manieren te definiëren, al naar
gelang de politieke behoeftes van het moment. Wanneer je dit idee van autochtonie
maar ver genoeg doorvoert, is de kans overigens groot dat er uiteindelijk slechts één
enkele ‘echte’ autochtoon over blijft.
In het algemeen, toen en nu, wordt het beeld van bedreiging, al dan niet in
combinatie met het vertoog van autochtonie, ingezet om een bepaalde politieke positie
te onderbouwen en te rechtvaardigen: met een waarschuwend vingertje wordt de
toehoorder op de dwingende noodzaak van het nemen van harde maatregelen gewezen.
Als er niet snel passend wordt ingegrepen, staan er vreselijke dingen te gebeuren.
Als de aanbevelingen van de spreker niet worden opgevolgd, dan wacht er een
rampzalig scenario waarbinnen elke redding te laat komt. In dat geval hebben ‘wij’,
willens en wetens, het moment van voorkomen voorbij laten gaan.
In de hieropvolgende analyse zal ik demonstreren hoe Peeters' roman De ontelbaren
ingrijpt in deze denktrant door op indringende wijze zo'n rampscenario te verbeelden.
Wat als de komst van grote groepen vreemdelingen daadwerkelijk leidt tot escalatie
en ondergang? In hoeverre houdt het onderscheid tussen ‘wij’ en ‘zij’ stand als het
gaat om het naakte leven, om overleven?

Een verhaal over inwoners en indringers
De roman De ontelbaren omvat drie delen. In het uitgebreide middengedeelte verhaalt
een externe verteller vanuit wisselende lokale perspectieven - we leven o.a. mee met
de personages meneer Schijvers, meneer Brackx, meneer en mevrouw Vanoost over de ontwikkelingen binnen een Vlaamse dorpsgemeenschap die de komst van
grote aantallen vluchtelingen te verwerken krijgt. In de relatief korte, eerste en derde
delen van de roman voert een naamloze mannelijke vluchteling het woord. In deel
één, gesitueerd in een niet nader gedefinieerde, vermoedelijk Afrikaanse ruimte
schetst deze vluchteling op een vervreemdend afstandelijke toon het rauwe geweld
van een leven zonder zekerheden: zijn leven.23
Terwijl de overgang van de gewelddadige, wetteloze wereld van deel één naar het
herkenbare en vreedzame Vlaamse platteland in deel twee aanvankelijk voor
opluchting bij de lezer zorgt, wordt gaandeweg duidelijk dat deze twee werelden niet
los van elkaar staan. In het derde deel van de roman wordt het samensmelten van de
twee werelden voltooid: de anonieme ik-verteller zwerft nu, zij het niet minder
hopeloos en ontheemd dan in deel één, door een zwartgeblakerd en desolaat
Vlaanderen. Het aanvankelijke contrast tussen de vreemde, wrede Afrikaanse ruimte
en het vertrouwde, goedmoedige Vlaanderen is in de loop van het uitgebreide
middendeel van de roman volledig teniet gedaan. Aan het slot van de roman bestaat
er geen twijfel over dat de werelden uit deel één en deel drie elkaar niet meer veel
ontlopen. De drie delen samen vormen een drieluik over het (over)leven in een wereld
op drift.
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De personages in de roman zijn duidelijk in twee groepen in te delen: vluchtelingen
en dorpsbewoners, ontheemden en zij die wel geworteld zijn. Meteen in het eerste
deel worden de verhoudingen duidelijk gesteld: het is wij tegenover zij, de ‘inwoners’
van het welvarende Europa tegenover de ‘indringers’ vanuit de armere regio's
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van de wereld. Dit wordt duidelijk uit de sobere overpeinzingen van de anonieme
ik-verteller die, op dit moment van vertellen, zojuist in Europa is aangekomen na
een barre tocht van Afrika naar Europa. Hij geeft de onderhuidse emoties van de
Europeanen die steeds weer een volgend schip met vluchtelingen zien arriveren, als
volgt weer:
We voelden het, de zenuwachtigheid, het ongeloof, een vierde schip,
overstemd door het gebrul van de vrachtwagens, de helikopters, het
onafgebroken aanspoelen van de zee en de wrakken, de volgende golf
mensen, zoals wij, zoals zij, zoals jullie, die over het strand werd
uitgebraakt. Ze kwamen handen tekort om ons aan wal te brengen, om ons
tegen te houden. Een vijfde schip.24
Het gaat hier om ‘golven’ mensen die zijn ‘zoals wij, zoals zij, zoals jullie.’ De
Europeanen, ‘ze’ in de laatste zin van het citaat, zijn ambivalent over wat ze met de
vluchtelingen, met ‘ons’, moeten doen. Aan wal brengen of tegenhouden, helpen of
verhinderen. Mensen zoals wij, zoals zij, zoals jullie, maar tegelijk ook mensen die
‘anders’ zijn, mensen die hier - in Europa - niet ‘thuis horen’. Dit zijn allochtonen
in de waarste zin van het woord.
Terwijl deel één afsluit met een inmiddels welbekend beeld van een geïmproviseerd
vluchtelingenkamp - omheining, helikopters, zoeklichten, strand -, verschuift de
focus in het tweede deel naar een dorpsgemeenschap op het Vlaamse platteland waar
de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Ook deze wereld is herkenbaar maar op een andere,
meer nostalgische en geruststellende manier. Hier zou het leven nog in orde zijn,
ware het niet dat hier en daar een vreemdeling opduikt, die te midden van de
homogeen ‘autochtone’ bevolking onmiddellijk wordt opgemerkt. En ware het niet
dat uit de zorgvuldig bijgehouden groentetuinen een krop sla, een kool en wat
aardappelen verdwijnen. Wat begint als iets dat opvalt, verandert al snel in iets dat
niet over het hoofd is te zien. De enkele vreemdelingen uit de eerste hoofdstukken
worden tien- en honderdtallen in de daaropvolgende hoofdstukken. ‘Beperkte
groepjes’ groeien in snel tempo uit tot grote getalen.25
De eerste kleine diefstallen worden aanvankelijk met de mantel der liefde bedekt.
Verschillende dorpsbewoners trekken zich het lot van de ontheemden aan, ondanks
het feit dat ook zij zich van het begin af aan ongemakkelijk voelen over hun
aanwezigheid. Maar een gevoel van medemenselijkheid, van verantwoordelijkheid
overheerst: dit zijn mensen die het wellicht ‘meer nodig hebben dan wij’.26 Deze
weifelende welwillendheid wordt echter al snel overschaduwd door een oprukkend
gevoel van bedreiging en ongemakkelijke angst:
‘Wat komen ze hier doen, wat willen ze? (...)’
‘Het zijn er te veel. (...) Natuurlijk moeten die mensen geholpen worden
maar zo kan het niet voortgaan.’27
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De gevoelde verantwoordelijkheid wordt afgewenteld op grond van de in het openbare
debat veelvuldig bezworen (over)macht van het getal: deze aantallen gaan, geheel
conform de in het maatschappelijk debat geschetste rampscenario's, de krachten van
de dorpsgemeenschap te boven. Gestaag loopt de situatie uit de hand. De roep om
ingrijpen wordt steeds luider. Al snel blijkt echter dat de politiek, de politie en zelfs
het leger zich geen raad weten met de onophoudelijke toestroom van mensen ‘van
overal’.28 Terwijl de media in eerste instantie nog beelden laten zien van hoe massa's
vreemdelingen zich over het Europese grondgebied verspreiden, en experts en
Europese politici commentaar laten leveren op de ‘noodtoestand’ aan de Europese
buitengrenzen, stort deze informatievoorziening kort daarop ineen. Vanaf dat moment
worden kranten doorgaans niet meer geleverd en eindigen televisie-uitzendingen in
een beeld van dwarrelende sneeuw.
Gezien deze haperende gang van zaken verbaast het niet dat burgers in rap tempo
hun vertrouwen in ‘het systeem’ verliezen. Hoewel de dorpsbewoners in eerste
instantie hoopvol opperen dat de regering de situatie weer onder controle zal krijgen,
groeit bij hen tegelijk het besef dat ook die met de handen in het haar zit: ‘niemand
in Europa wist waar te beginnen’.29 Op lokaal niveau verloopt de communicatie met
de vluchtelingen zelf uitermate moeizaam. Er is sprake van een ogenschijnlijk
onoverbrugbare taalbarrière, waarbij de representatie van de vluchtelingen (die ook
onderling niet altijd dezelfde taal spreken) doet denken aan het aloude beeld van de
onverstaanbare, ongeciviliseerde barbaren: ‘niemand verstaat ze, de talen die ze
brabbelen’ en ze ‘stamelden hun onbegrijpelijke taal van tussen hun magere kaken’.30
Een gesprek komt niet tot stand. Sowieso komen de vluchtelingen zelf in het tweede
deel niet werkelijk aan het woord: zij krijgen slechts vorm in de focalisatie van de
dorpsbewoners.31 Begrip voor bijvoorbeeld de vluchtmotieven van de vluchtelingen
blijft dan ook uit. Het enige dat boven alle twijfel verheven is, is dat hier sprake is
van een noodtoestand. Ook de dorpsbewoners beseffen dat deze mensen honger
hebben en wanhopig zijn.

Té veel: een grens overschreden
De ontelbaren laat zien hoe het aanvankelijke, aarzelende begrip voor en
inlevingsvermogen met de Ander - ‘Wie weet, in hun plaats deed ik misschien
hetzelfde’32 - al snel plaats maakt voor bezorgdheid om het eigen behoud. De
(over)macht van het getal - ‘Ze zijn met te veel, ze zijn met te veel’33 - leidt tot een
afweerreactie die inzet op het redden van eigen lijf en leden. De constant groeiende
groep vluchtelingen in combinatie met de toenemend vijandige opstelling van een
groeiende groep dorpsbewoners doet de dreiging van een escalatie zienderogen
toenemen. De in het openbare debat geïmpliceerde wij-zij hiërarchie neemt hier
concrete vormen aan: ons belang gaat boven dat van de vreemdelingen, ons leven is
meer waard dan dat van hen. Uit uitspraken en discussies van de dorpsbewoners
blijkt dat deze zich in het nauw gedreven voelen. De falende politiek dwingt hen als
het ware op zoek te gaan naar eigen oplossingen en het heft in eigen hand te nemen.
Het instellen van een burgerwacht is een eerste oplossing, maar de roep om en
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vooruitwijzingen naar een hard ingrijpen (‘terugslaan’ volgens sommigen) worden
steeds sterker.
Het is met name de metaforiek in de tekst die in toenemende mate een gewelddadige
ontknoping aankondigt. Tegelijk ligt juist hierin ook een ongemakke-
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lijke parallel met de in het openbare debat gebezigde (en verre van neutrale)
terminologie. Met name het tweede deel van de roman is doordrenkt met dezelfde
suggestieve metaforen van bedreiging en ondergang die ook het debat over migranten
en nieuwe Nederlanders domineren. Het gaat om ‘stromen’ vluchtelingen die Europa
‘overspoelen’. Door het gebruik van werkwoorden als ‘krioelen’, ‘wemelen’, en
‘wriemelen’ om de naamloze massa te beschrijven, krijgt deze iets dierlijks. De
vluchtende mensen worden zo niet alleen ontdaan van hun identiteit als individuen,
maar vooral ook van hun menselijke waarde. In de roman valt de komst van de
vluchtelingen bovendien samen met meteorologische veranderingen, waardoor een
onheilspellend verband wordt gesuggereerd tussen de vluchtelingen en het
‘hondenweer’. De opmerking dat zij door de aanhoudende regen ‘als ratten uit hun
riolen’ worden gedreven maakt echter duidelijk dat zij evengoed (zo niet in sterkere
mate) overgeleverd zijn aan de grillen van de natuur. Hun bestaan als mensen komt
slechts neer op één ding: overleven.
In eerste instantie zorgt de dierlijke representatie van de vluchtelingen in hun
mensonwaardige situatie nog voor enig begrip en invoelingsvermogen. Zoals één
van de dorpswoners zegt: ‘Water weiger je een mens niet, dat weiger je ook een
paard niet’.34 Tussen een paard en een rat gaapt wat empathie betreft echter een stevige
kloof. Het feit dat de vluchtelingen in toenemende mate als ongedierte worden
verbeeld, voorspelt weinig goeds. Dit geldt in het bijzonder voor de vergelijking van
de vluchtelingen met insecten, of nauwkeuriger gezegd: met coloradokevers. Het
personage dat dit beeld oproept, is de stugge, oudere Brackx, één van de inwoners
die zich direct fel verzet tegen elke daad van mededogen en tegen elke millimeter
die de inwoners aanvankelijk toegeven. Brackx mijmert over de situatie waarin het
dorp en eigenlijk heel Europa is beland en maakt een vergelijking met de
coloradokever-plaag vlak na de Tweede Wereldoorlog:
Brackx herinnerde zich de zomer van de coloradokevers. Met duizenden
zaten ze op de aardappelplanten, met vergif besproeien leek niet te helpen.
Hij liep tussen de rijen aardappelen, zocht de bladeren af naar de zich
volvretende larven, honderden kneep hij tussen duim en wijsvinger tot
moes, na een paar minuten zagen zijn vingers oranje van de pus die uit
hun binnenste spatte. Vergeefs, na een paar weken staken van de
aardappelplanten alleen nog verdorde stengels als kapotte tentakels
omhoog. Hij rooide ze, vond niet één aardappel waarvan hij frieten kon
snijden. Een rampzalige zomer. Dit keer was het niet anders. Maar deze
kevers hadden handen en voeten en hersens, je kon ze niet zomaar kapot
knijpen.35
Die ‘rampzalige zomer’ is een zinsnede die meerdere malen als een echo binnen de
roman weerklinkt. Deze zomer lijkt zich te herhalen, met dien verstande dat er dit
keer morele bezwaren zijn de insecten - met handen en voeten en hersens - met
geweld te bestrijden. Dit zijn mensen, geen kevers. Deze huivering, dit voorbehoud,
houdt in de roman echter geen stand als de vluchtelingenstroom blijft aanzwellen en
de autochtone bevolking meer en meer overtuigd raakt dat de grens van het
toelaatbare, van dat wat men redelijkerwijze kan en moet incasseren is bereikt.36 De
maat
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is vol. Vanaf dat moment volgt op de ene grensoverschrijding een andere. Het beeld
van het doodknijpen van de kevers blijkt een lugubere vooruitwijzing naar dat wat
komen gaat.37
De escalatie van de gespannen situatie wordt gefocaliseerd door de burgemeester
van de plattelandsgemeente, die als buiten spel gezette bestuurder machteloos toeziet
hoe zijn burgers het recht in eigen hand nemen. Gedurende het verhaal is hij degene
die, als burgervader, meer dan de andere personages, de plattelandsbewoners over
wie hij hoedt, reflecteert op de gebeurtenissen en die tracht deze, tevergeefs, in een
perspectief van redelijkheid te plaatsen. Zijn zienswijzen en overpeinzingen, in een
situatie die duidelijk uit de hand loopt, zetten de lezer het meest tot reflectie aan. Hij
is de politicus die zijn gezonde verstand wil blijven gebruiken. Gelezen in relatie tot
het openbare debat, neemt de burgemeester in feite de positie van de gevestigde
politieke elite in, de regenten die in de ogen van de populisten hebben afgedaan. Juist
zij, aldus het populistische gedachtengoed, dragen verantwoordelijkheid voor het
feit dat de situatie zo uit de hand heeft kunnen lopen. Binnen de roman is van deze
veronderstelling geen sprake, maar desalniettemin zal de parallel voor de gemiddelde
lezer niet onopgemerkt blijven.
De kalme nuchterheid van de burgemeester zorgt ervoor dat ook de lezer
aanvankelijk blijft vertrouwen op een soort basismoraal van (mede)menselijkheid,
een moraal die vasthoudt aan het idee dat geen enkele situatie de moedwillige
vernietiging van menselijk leven rechtvaardigt. Tot de bom barst. Dat wat
burgemeester én lezer voor onmogelijk hielden, blijkt mogelijk te zijn. Een kleine
groep burgers - de ter zelfbescherming ingestelde burgerwacht - besluit een daad te
stellen door de directe leefomgeving radicaal te zuiveren en te ‘ontluizen’.38 De roman
beschrijft hoe zij de wijk portaal na portaal, huis na huis ontdoen van menselijk
ongedierte. In een kortdurende en uiterst lugubere ‘opruimingsactie’ die niet alleen
sterk aan razzia's en jodenvervolging doet denken, maar ook het beeld van de
kapotgeknepen coloradokevers opnieuw in herinnering roept, wordt de straat adequaat
schoongeveegd en opgeruimd.39 Zonder waarschuwing, discussie of mededogen
worden alle vreemde mannen, vrouwen en zelfs kinderen die in de straat en huizen
aanwezig zijn vermoord. Een lid van de burgerwacht stelt dat het in een
uitzonderingssituatie als deze niet verstandig is voor halve oplossingen te kiezen:
als je iets doet, dan moet je het ook goed doen.
De ontelbaren brengt een bloederig inferno in beeld dat even abrupt voorbij is als
dat het is begonnen. De lezer kijkt mee met de burgemeester die het spektakel verstijfd
van ongeloof en walging gadeslaat. Hij blijft machteloos en onpasselijk staan
toekijken. Na een half uur is de straat weer ‘proper’, letterlijk en figuurlijk.40 De
vreemdelingen zijn vernietigd, hun lijken geruimd, hun bloed weggespoeld. Het
probleem is voorlopig opgelost en het leven kan zijn gang hernemen.
Dat een zekere tevredenheid over deze ‘oplossing’ breed gedragen wordt, blijkt
wel uit de scène die volgt op het inferno. Wanneer de burgemeester thuiskomt, brengt
zijn vrouw, tot zijn verbijstering, de stemming onder een aanzienlijk deel van de
bevolking onder woorden:
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‘Ze gaan de buurt proper houden, hebben ze beloofd.’
(...)
‘We mogen blij zijn dat het gedaan is.’
‘...?’
‘Dat alles terug in de plooi valt.’41
De laatste uitspraak die volgt op het machteloze ‘...?’ van de burgemeester, illustreert
het nostalgische verlangen terug te keren naar de wereld zoals ze was, vóór de komst
van de nieuwkomers. Veel van de autochtone personages delen dit verlangen naar
het oude en vertrouwde, naar normaliteit. Dit verlangen is ook hun voornaamste
drijfveer bij het zoeken naar een oplossing. Er vindt geen reflectie plaats over het
wegnemen van de oorzaken van vlucht en honger, aan de vluchtmotieven van de
vreemdelingen wordt geen aandacht besteed. De problemen die de massale
vluchtelingenstroom in gang hebben gezet, blijven in het middengedeelte van de
roman volledig buiten beeld.42 De handeling in de roman draait uitsluitend om
symptoombestrijding, beperkt tot het Vlaamse platteland: hoe krijgen we deze
vreemdelingen weg uit onze directe leefomgeving? Hoe keren we terug naar onze
normaliteit?

Over-leven: medemenselijkheid en apocalyps
Zoals gezegd, het enige personage dat uitvoeriger over de ontstane
uitzonderingssituatie nadenkt, is de burgemeester. Als machteloze gezagsdrager (en
als officiële representant van de falende autoriteiten) tracht hij de escalerende situatie
herhaaldelijk op metaniveau te analyseren. Tegelijk brengt hij zo de onzekerheid die
veel personages in de greep houdt onder woorden en vertegenwoordigt hij in zekere
zin het in het gedrang geraakte morele geweten binnen de roman. Ruim voor de
gewelddadige escalatie ontleedt hij de situatie als volgt:
Niemand had het nog onder controle. De feiten waren enkel nog feiten.
Niemand noemt een vulkaanuitbarsting een probleem als de lava
huizenhoog donderend en schroeiend zijn weg zoekt door het plots wakker
geschudde dorp. Redde wie zich redden kan, afwachten tot het voorbij is
en daarna de schade opnemen, wat kun je meer doen? Het probleem doet
zich voor wanneer de uitbarsting verwacht wordt: hoe krachtig gaat ze
zijn, wie moeten we evacueren, langs waar, welke onderkomens brengen
we in gereedheid voor hoeveel mensen tegen wanneer en wat hebben we
aan hulpdiensten nodig? Dat hebben we in dit geval allemaal al achter de
rug, tevergeefs.43
Op dit moment in de roman accepteert de burgemeester de dramatische situatie
lethargisch als een voldongen feit. Het is redde wie zich redden kan. De ramp is reeds
geschied; de vulkaan heeft reeds gespogen. Het is te laat voor maatregelen die de
ramp hadden kunnen voorkomen: wij gezagsdragers hebben gefaald.
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ondanks de natuurmetaforiek geenszins natuurlijke ramp ook verhinderd had kunnen
worden. In de roman is het voor oplossingen te laat, zoveel is duidelijk. Maar, met
zijn representatie van deze ramp, stelt de roman ook de vraag naar het
‘vluchtelingenprobleem’ in de buitenliteraire werkelijkheid. Ook hier wordt tenslotte,
aldus het openbare debat, een uitbarsting verwacht, en zelfs aangekondigd.
In deze werkelijkheid is er nog geen sprake van escalatie. Evenmin echter, hiervan
maken de mijmeringen van de burgemeester je akelig bewust, wordt er gezocht naar
fundamentele oplossingen. Waarvoor eigenlijk? Waarom zijn deze vluchtelingen
eigenlijk hier? Deze vraag wordt in de roman welgeteld één keer gesteld, maar blijft
onbeantwoord. Terwijl men druk is met symptoombestrijding, blijven de
onderliggende oorzaken van de ramp buiten beeld. De situatie buiten de roman lijkt
hierin niet af te wijken. Als het gaat om de vluchtelingen die stranden op de kusten
van Zuid-Europa kennen we de beelden, maar slechts zelden de feiten. De discussie
draait om het oplossen van de acute problemen ter plaatse, in Europa: ‘onze
problemen’ die worden veroorzaakt door deze vluchtelingen. Voor ‘hun problemen’
is geen aandacht. Maar, zo lijkt Peeters' roman te suggereren: zijn hun problemen
uiteindelijk niet ook onze problemen? Terwijl de burgemeester in de roman verzucht
dat de ‘tijd van oplossingen’ voorbij is, beseft de lezer dat dit in de werkelijkheid
wellicht nog niet het geval is.44
In de wereld van De ontelbaren wordt de wij-zij tegenstelling steeds scherper,
terwijl ze tegelijkertijd op metaniveau vervaagt. Zoals reeds besproken polariseert
en verhardt de relatie tussen de plattelandsbewoners en de vreemdelingen in rap
tempo. Tegelijkertijd groeit echter ook het besef dat de nieuwkomers eigenlijk en
uiteindelijk niets anders willen dan de inwoners zelf. Zo observeert de burgemeester:
De vreemdelingen liepen er vredig bij, ze wisten dat ze zochten, dat ze
zouden vinden en dat ze het zouden krijgen, ze zagen met hun eigen ogen
dat het allemaal aanwezig was, dat wij het probeerden te verbergen, maar
dat ons daarvoor het geduld ontbrak, dat wij hetzelfde wilden als zij, dat
het enige verschil was dat wij het al bezaten en als de dood waren het te
verliezen en het daarom hardnekkiger vastklampten, zodat hoe meer we
het probeerden te loochenen hoe meer het ons verraadde. Zij waren
gekomen, maar waar moesten wij naartoe?45
Deze observatie grijpt in zekere zin terug op het reeds besproken inzicht van
gemeenschappelijkheid in het eerste deel: ‘zoals zij, zoals wij, zoals jullie’, maar
deze keer vanuit een autochtoon wij-perspectief.46 Het besef groeit dat de ongelijkheid
tussen de autochtonen en de allochtonen, en het ontzeggen van de meest basale
levensbehoeften aan de tweede groep, vanuit een humanitaire moraal van
medemenselijkheid (en vanuit de Christelijke moraal van naastenliefde) op geen
enkele manier te verantwoorden is.47 De overpeinzingen van de burgemeester zijn
varianten op het idee dat er geen dieperliggende reden is, laat staan rechtvaardiging,
waarom de ene mens bezit, terwijl de andere mens ontbeert. Echter, angst voor het
verlies van de eigen welvaart mondt uit in onwil om te delen. De laatste zin van het
citaat sluit iedere mogelijkheid van delen en samenleven met de vreemdelingen uit
en suggereert het
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ontbreken van enige uitweg. Het is wij of zij. Eén van twee zal moeten wijken. Kort
daarna suggereert een collega dat deze strijd wel eens beslist zou kunnen worden in
het nadeel van hen die zo bevoorrecht leken. Als het om ‘ellende’ gaat, zijn de
vluchtelingen, wat ervaringskennis betreft, tenslotte in het voordeel: ‘voor hen is het
gewoon, wij moeten het leren’.48
Wat opvalt in de overpeinzingen van de burgemeester is het gebruik van
apocalyptische beelden en metaforen.49 Wanneer op een gegeven moment een haast
Bijbels noodweer de geïmproviseerde onderkomens van de vluchtelingen vernietigt
en hen wederom en verder op de vlucht jaagt, vraagt de burgemeester zich af of dit
niet een rechtvaardig ingrijpen van de natuur is: een ingrijpen dat geschiedt zonder
aanzien des persoons. Waar de mens zich door morele twijfels gedwongen ziet tot
teruggehoudendheid ten opzichte van de aanzwellende roep om ingrijpen, slaat de al dan niet voorzienige natuur - genadeloos hard toe:
Misschien was deze orkaan net op tijd gekomen, door een of andere
duistere voorzienigheid aangeboden als een kans om korte metten met ze
te maken, zonder ethische of morele bemoeienissen, alleen op basis van
naakte, voor zijn part humane, ja natuurlijk humane, wat dacht je, voor
iedereen humane, voor zowel de inwoners als de indringers, want hoe
moest je ze noemen, voor iedereen in gelijke mate humane overwegingen,
keiharde maatregelen treffen.50
Het is moeilijk de resonanties met het Bijbelse zondvloedverhaal in dit mijmeren
over het hoofd te zien. Tegelijk klinkt in de overpeinzing een zeker aftasten door.
Woordkeus en -kleur zijn getekend door twijfel, maar getuigen tegelijkertijd ook
van hoop op verlossing. De burgemeester lijkt te verlangen naar een nietsontziende
reiniging die de weg vrij maakt voor een nieuw begin, dat tegelijk een terugkeer naar
het oude is. Hij verlangt naar een oplossing waarvoor geen beslissingen moeten
worden genomen, en waarvoor geen verantwoordelijkheid hoeft te worden gedragen.
Het Bijbelse beeld van de zondvloed krijgt in het derde deel van de roman een
tegenhanger in het al even symbolische, maar nu werkelijkheid geworden beeld van
de verschroeide aarde. Zoals gezegd wordt dit laatste deel net als het eerste verteld
en gefocaliseerd door een anonieme vluchteling die tegen de klippen op zijn
menselijkheid (en leven) tracht te bewaren. Net als de andere vluchtelingen wordt
hij gedreven door honger en wanhoop, maar ook door hoop op verandering en door
een onstuitbare levensdrift die hem zelf verbaast. Met een bezwerende formule richt
hij zijn blik op de toekomst waarin alles mogelijk anders wordt: ‘Voorbij het volgende
huis, dacht ik, voorbij de volgende weg, voorbij de volgende horizon’.51 Hij wil
vooruit, ‘vooruit, al was het in cirkels’.52 Stilstand is de dood in de pot, stilstand is
resigneren.
De reflecties van deze ‘ik’, die in zijn anonimiteit voor alle vluchtelingen lijkt te
spreken, maken duidelijk dat allen geen ander doel hebben dan te overleven. Iedere
veronderstelling van vooropgezet plan of boosaardige intentie slaat de plank mis. Zo
maakt de roman duidelijk dat deze vluchtelingen niets willen van de autochtonen;
ze willen iets van het leven. Deze basale instelling verandert pas wanneer de
gelegenheidsburgerwacht naar de wapens grijpt en de vluchtelingen van het leven hun
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enige bezit - berooft. Op dat moment knapt er iets in de zich ogenschijnlijk lijdzaam
schikkende en emotioneel afgestompte vluchtelingen.
Op het bericht over de met kille precisie uitgevoerde ‘opruimingsactie’ van de
burgerwacht volgt een spontane uitbarsting van ongecontroleerde, vernietigende
woede:
Niemand hield ons tegen. We waren opgezweept, woedend van de honger,
kou. De mensen uit het dorp zagen dat het menens was. (...) wij waren met
duizenden, het kon ons niet schelen (...) toen was het voorbij.53
De vluchtelingen hebben niets te verliezen. De dorpsbewoners des te meer. En zo
gebeurt het ook. De roman eindigt met een apocalyptisch beeld van het door vlammen
verteerde dorp: ‘Overal as, geblakerde grond, smeulende wrakken. Geen plek om
opnieuw te beginnen, om een bed te maken’.54 De ‘ik’ vertelt hoe de vluchtelingen
verder trekken, op zoek naar een plek om te blijven, een plek waar ze mens kunnen
zijn. Het perspectief van de dorpsbewoners op deze vernietigende ontknoping
ontbreekt in dit derde deel van de roman. Duidelijk is alleen dat hun privileges - dat
wat ze op de vluchtelingen voor hadden en dat wat hen van de vluchtelingen
onderscheidde - zijn verdwenen.

Conclusie
Het lezen van De ontelbaren gaat je niet in je koude kleren zitten. Terwijl het
verontrustende eerste deel van de roman nog op afstand gehouden kan worden door
de ruimtelijke en culturele distantie tussen personages en lezer, is dit in het centrale
tweede gedeelte niet meer mogelijk. Een sterke neerwaartse spiraal tekent de
ontwikkelingen op het Vlaamse platteland, die in het slotdeel van de roman uitmonden
in een apocalyptische climax van geweld en vernietiging. Echter, in het apocalyptische
einde schuilt ook een voorzichtig nieuw begin. De anonieme protagonist in dit slotdeel
oppert namelijk de mogelijkheid dat er voor anderen wellicht wel een nieuw bestaan
en een toekomst mogelijk zullen zijn op dit stukje zwartgeblakerde aarde: ‘Later
misschien, voor anderen. Niet voor ons. Wij konden niet blijven’.55 Dit sprankje hoop
aan de horizon is minimaal: heel misschien, in de toekomst. Tegelijk laat de tekst
open wie dit voorzichtige vooruitzicht betreft: wie zijn in dit moment ná de catastrofe
de ‘anderen’? Bevestigt de uitspraak het idee dat de vluchtelingen altijd onderweg
zullen blijven, terwijl de (overlevende) dorpsbewoners na hun vertrek weer orde op
zaken zullen stellen? Of suggereert de uitspraak juist dat volgende generaties
nieuwkomers betere kansen zullen hebben om te blijven? Of, een derde optie: is er
hier sprake van een radicale verschuiving van de wij-zij oppositie, en zijn de ‘anderen’
de gemeenschap van de toekomst die de autochtoon-allochtoon kloof overstijgt?
Alhoewel deze laatste optie slecht past binnen het gepolariseerde beeld dat de
roman schetst, is er één nevenpersonage dat binnen dit derde scenario de weg zou
kunnen wijzen: Tim, de zoon van de burgemeester. Uit een nuchter pragmatisme
negeert hij de starre wij-zij grenzen en lapt hij culturele conventies aan zijn laars.
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personage dat in de roman verder weinig invulling krijgt, zou wel eens een wegwijzer
voor de toekomst kunnen zijn.56
Maar zover is het nog niet. De roman De ontelbaren confronteert zijn lezers met
een doemscenario dat het publieke voorstellingsvermogen te boven gaat. De roman
verbeeldt een nachtmerrie waaruit de lezer maar al te graag opgelucht weer wil
ontwaken. De romans dramatische uitvergroting van de ontmoeting tussen
dorpsbewoners en vluchtelingen dwingt de lezer tot reflectie over de politieke functie
en het maatschappelijk effect van het gebruik van tropen van bedreiging en gevaar
in het openbare vertoog. Hoe geschikt is een dergelijke idioom eigenlijk, hoe
doeltreffend zijn dergelijke beelden om multiculturaliteit ter discussie te stellen?
Peeters' roman werpt dergelijke dringende vragen op, zonder met de vinger te wijzen
of al te expliciet stelling te nemen. Niemand in de roman heeft deze escalatie gewild.
De Vlaamse plattelandsbewoners evenmin als de ontheemde nieuwkomers. In feite
delen inwoners en indringers de meest basale wensen en verlangens, en is het vooral
moeilijk te verklaren waarom de ene groep daar recht op zou hebben, en de andere
niet. Het is de opgeblazen retoriek van gevaar en bedreiging die dit verhult of
overschreeuwt, met als gevolg dat voor onderliggende oorzaken en mogelijke
oplossingen weinig tot geen aandacht is. Het is op dit punt dat Peeters' De ontelbaren
ingrijpt in het vertoog over de bedreigende Ander op een manier die lezers aan het
denken zet, op een manier die lezers aanmoedigt andere, alternatieve denkrichtingen
in te slaan.
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Eindnoten:
1 Ik wil de anonieme lezer van een eerdere versie van dit artikel van harte bedanken voor zijn/haar
waardevolle commentaren.
Peeters is niet de enige auteur die een literaire interventie in het debat over migratie en
multiculturaliteit presenteert, al is het thema lang niet zo alomtegenwoordig in de
Nederlandstalige literatuur als het in de populaire media is. Voorbeelden van andere literaire
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werken die reflecteren op de ‘vluchtelingenproblematiek’ zijn Arnon Grunbergs De asielzoeker
(2003), Nicolaas Matsiers Het achtenveertigste uur (2005), Gustaaf Peeks Dover (2008) en
Hafid Bouazza's korte verhaal ‘De oversteek’ (2002).
Met name na de internationale oliecrises in de jaren '70 van de vorige eeuw was er een duidelijke
omslag zichtbaar in de teneur van het vertoog. Terwijl Nederland in de jaren zestig actief op
zoek ging naar buitenlandse arbeiders die zouden kunnen helpen bij het zware werk van de
wederopbouw en een bijdrage zouden kunnen leveren aan het opnieuw aanzwengelen van de
economie, veranderde het beeld van de uitgenodigde ‘gastarbeider’ tijdens de jaren van
economische recessie in een beeld van de indringer en uitbuiter van het sociale systeem.
Vgl. Butler en Spivak (2007) en Hall (1993) over dit algemene principe, en Couwenburg (2001)
en Van Ginkel (1999) specifiek over de Nederlandse situatie.
In hun vergelijkende studie naar racisme in verschillende Europese parlementaire
migratievertogen bevestigen Ruth Wodak en Teun van Dijk de negatieve representatie van
vluchtelingen: ‘Refugees are (...) primarily seen as a financial burden, and virtually never as
an opportunity for the country. They tend to be associated with illegality, if not with crime, and
in many other respects are represented in negative ways.’ Wodak en Van Dijk (2000), 10-11.
Voor een bijzonder interessante studie naar de angst van meerderheden voor minderheden zie
Arjun Appadurai's Fear of Small Numbers (2006).
Dit artikel werd op 29 januari 2000 in het NRC Handelsblad gepubliceerd en wordt doorgaans
als startpunt van het Nederlandse multiculturaliteitsdebat beschouwd. De einddatum van het
multiculturaliteitsdebat is minder makkelijk vast te stellen. Het is zelfs de vraag of dit debat al
daadwerkelijk beëindigd is. Wel is duidelijk dat de aandacht van politiek en media de afgelopen
tijd vooral gericht is op de economische crisis binnen Europa, en op de landen binnen Europa
die niet aan de gestelde eisen (kunnen) voldoen.
Scheffer (2000), 10.
Scheffer (2000), 2.
Ibidem.
Ibidem.
Scheffer (2000), 3.
Scheffer (2000), 2.
Vgl. Ceuppens (2006) en Geschiere (2009).
Scheffer (2000), 3.
Ook Herman Vuijsje legt in zijn vroege studie Vermoorde onschuld. Etnisch verschil als Hollands
taboe (1986) een link tussen de Nederlandse omgang met migranten en de Nederlandse opstelling
in de Tweede Wereldoorlog. Volgens hem heeft een schuldcomplex over het vermeende gebrek
aan ruggegraat in die tijd geleid tot een ‘etnisch taboe’, oftewel een taboe op kritische uitspraken
over etnische minderheden.
Ibidem.
Binnen het debat zijn de meningen verdeeld over de vraag of het drama ‘slechts’ dreigt, of reeds
werkelijkheid geworden is. In haar studie Voorbij de onschuld. Het debat over integratie in
Nederland (2004) oppert filosoof Baukje Prins de term ‘nieuw realisme’ voor de nieuwe manier
van spreken die in deze periode opgang maakt in de Nederlandse publieke arena. Nieuw-Realisten
claimen taboes te doorbreken en te zeggen waar het op staat. Zij geven de (bedreigde)
werkelijkheid weer zoals die werkelijk is, terwijl gevestigde politici, aldus de Nieuw-Realisten,
vanuit een naief cultuur-relativisme hun ogen sluiten voor de dreigende ondergang.
Vgl. Heijne (2005), Prins (2004) en Lucassen en Lucassen (2011).
Vgl. De Bruijn (2010) en Kuitenbrouwer (2010). Onder de verschillende kritische studies naar
het ‘fenomeen Wilders’ is ook de publicatie De verdediging van het vrije woord. De kwestie
Wilders en de demonisering van een debat (2009) van René Marres interessant. Hij stelt dat er
geen sprake is van demonisering door Wilders, maar van demonisering van Wilders.
Frits Bolkestein was in de vroege jaren negentig één van de eerste politici die opriep tot
waakzaamheid ten opzichte van de Islam. In een lezing in Luzern, die als artikel in de Volkskrant
werd gepubliceerd (12 september 1991), waarschuwt hij voor de onderdrukkende, intolerante
ideologie die volgens hem vaak met de Islam samengaat en pleit hij voor een strengere
integratieaanpak voor met name belijdende Moslims.
Representatief voor dit verlangen de Nederlandse identiteit meer op de voorgrond te stellen en
duidelijker te definiëren, is de vehemente discussie over de canon van Nederland en over het
Nationaal Historisch Museum (dat er uiteindelijk niet is gekomen). Zie ook Heijne (2012).
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20 Zie bijvoorbeeld de zorgvuldige beargumenteerde studies Gegenbilder. Nationale Identität
durch Konstruktion des Anderen van Nora Räthzel en Op zoek naar eigenheid. Denkbeelden
en discussie over cultuur en identiteit in Nederland (1999) van Rob van Ginkel. Het is een even
opvallend als bekend gegeven dat de behoefte de wereld in te delen in Zelf en Ander het grootst
is in tijden van economische en/of sociale onzekerheid en in tijden van verandering. In die zin
verbaast het dan ook niet dat de roep om een duidelijk omlijnd zelfbeeld aanzwelt in het huidige
tijdperk van de globalisering.
21 Van der Veer (2000), 746.
22 Geschiere (2009), 166.
23 Het vermoeden dat het hier om een Afrikaanse ruimte gaat, berust op de beschrijving van de
zee die de vluchteling na zijn tocht over land nog van Europa scheidt en op zijn klaarblijkelijke
bekendheid met het woestijnlandschap. Hij beschrijft de zee als ‘Een woestijn, maar van water’.
Peeters (2005), 12. Ook de latere beschrijving van de aankomst van de bootjes met vluchtelingen
op Europees grondgebied doet denken aan soortgelijke taferelen in het Middellandse Zee gebied.
Vgl. ook Chambers (2004) en zijn pleidooi voor het bestuderen van de Middellandse Zee vanuit
postkolonial perspectief.
24 Peeters (2005), 47.
25 Peeters (2005), 57.
26 Peeters (2005), 52.
27 Peeters (2005), 64.
28 Peeters (2005), 58.
29 Peeters (2005), 65.
30 Peeters (2005), 59 en 80. Cursivering LM. Voor een verhelderende bespreking van het begrip
‘barbaar’ en een kritische discussie van de culturele betekenissen van de ‘barbaar’ door de
eeuwen heen, zie de studie Barbarism and Its Discontents (2013) van Maria Boletsi.
31 Een uitzondering is het personage ‘Sandor, een professor, met een smerig hemd, gelapte broek,
kapotte schoenen, vuil onder zijn nagels’ die zichzelf een aantal woorden Nederlands heeft
bijgebracht. Hij legt uit dat hij als professor bekend is met het leren van talen, in tegenstelling
tot de andere vluchtelingen. Peeters (2005), 113.
32 Peeters (2005), 65.
33 Peeters (2005), 79.
34 Peeters (2005), 76.
35 Peeters (2005), 75-76.
36 Vergelijk Giorgio Agambens reflecties over de uitzonderingssituatie en ‘het naakte leven’ in
Homo sacer: Sovereign Power and Bare Life (1995). Agamben gebruikt de enigmatische figuur
van de homo sacer, de persoon die volgens het Romeinse rechtssysteem zowel buiten het
goddelijke als buiten het wereldse recht viel, om de eveneens in dubbele zin rechteloze
(grens)positie te analyseren die uitgeslotenen van de hedendaagse rechtsorde, bijvoorbeeld
vluchtelingen of de gevangenen op Guantanamo Bay, innemen. Hij analyseert hoe in bepaalde
uitzonderingssituaties die de bestaande machtsorde bedreigen (hun) mens-zijn en menselijkheid
opnieuw - en in tegenspraak met bijvoorbeeld de universele mensenrechten - worden gedefinieerd
(en hoe hiermee geweld gelegitimeerd wordt). Hun mens-zijn is wat hij ‘het naakte leven’
noemt: de ‘rest’ die overblijft of ontstaat na alle politieke definities, abstraheringen, uitsluitingen,
beperkingen.
37 Even opvallend als luguber is de overeenkomst tussen het vertoog over het vernietigen van de
coloradokevers eind jaren veertig en het vertoog over het stopzetten van de
vluchtelingenstroom/migratie anno nu. Relatief kort na de Tweede Wereldoorlog raakte
West-Europa, inclusief België en Nederland, in de ban van ‘Operatie Tienstreep’, een algemene
mobilisatie tegen de nieuwe staatsvijand: het oprukkende leger coloradokevers. Het toenmalige
vertoog van bedreiging en gevaar, en daarmee samenhangend, de cultivatie van de angst, werd
stevig gevoed door de oorlogs- en geweldretoriek van de afgelopen jaren. In een voorlichtingsfilm
uit 1947 wordt Operatie Tienstreep ‘een totale oorlog van mens tegen insect’ genoemd en wordt
de kever beschreven als ‘een vogelvrij verklaarde [boef] in het anders zo gastvrije Nederland’.
Zie Bostoen (2002).
38 Peeters (2005), 146.
39 Peeters (2005), 143.
40 Peeters (2005), 148.
41 Ibidem.
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42 Ook in het eerste deel van de roman, waarin de harde leefsituatie in de regio van herkomst
wordt geschetst, blijven de precieze oorzaken van de massale vluchtelingenstromen in het
duister. Dit deel maakt wel duidelijk dat armoede en corruptie het leven aldaar bepalen.
43 Peeters (2005), 62.
Het woord ‘(te)vergeefs’ keert herhaaldelijk terug in de tekst (zie ook het citaat over de
coloradokevers). Het gebruik van dit woord versterkt de suggestie van ondergang: de situatie
is niet meer te redden.
44 Peeters (2005), 77.
45 Ibidem.
46 Peeters (2005), 47.
De burgemeester vat het verschil tussen inwoners en nieuwkomers en hoe zij met de nieuwe
situatie omgaan als volgt samen: ‘“Ja,” zei hij, “een ellende is het, voor ons, voor hen, maar
voor hen is het gewoon, wij moeten het leren”.’ Peeters (2005), 80.
47 Het is opvallend, zeker in vergelijking met het openbare debat over multiculturaliteit, dat de
factor religie in de roman compleet afwezig is. Wel spelen de zogenaamd Christelijke - en ook
binnen het debat als zodanig gevierde - normen en waarden van naastenliefde en
medemenselijkheid een grote rol, of liever gezegd het corrumperen van deze normen en waarden.
48 Peeters (2005), 80.
49 Het gebruik van Bijbelse beelden in relatie tot de komst van vreemdelingen valt ook in het
openbare vertoog op. Zo merkt Frits Bolkestein in een terugblik naar de tijd van voor het
multiculturele drama debat op: ‘Iedere nieuwkomer werd hier bekeken als de Goede Vreemdeling,
een figuur van Bijbelse proporties als de barmhartige Samaritaan.’ Sanders en Schutte (2003),
36. Zijn uitspraak vormt niet alleen een wrang contrast met het beeld dat de roman laat zien,
maar ook met de (volledig tegengestelde) teneur van het huidige debat.
50 Peeters (2005), 91.
51 Peeters (2005), 165.
52 Ibidem.
53 Peeters (2005), 173.
54 Ibidem.
55 Ibidem.
56 Peeters (2005), 78.
Een ander, uitzonderlijk (en marginaal) moment van intercultureel contact vormt de seksuele
relatie tussen de zoon van een dorpsbewoner en een vluchtelinge, met een zwangerschap als
gevolg.
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Recensies
Peter Altena, Gerrit Paape (1752-1803). Levens en werken. Nijmegen
(Vantilt) 2012, 837 bladzijden, ISBN 9789460040641, Euro 39,95
Wetenschappers die zich wagen aan het genre van de biografie, zien zich
geconfronteerd met de noodzaak goed te beargumenteren waarom nu juist het leven
van deze persoon een gedetailleerde bestudering waard is. Een persoonlijke fascinatie
van de onderzoeker met dat leven of het gegeven dat dat leven turbulent en
spraakmakend was, zijn in dat opzicht niet voldoende. Is affiniteit met het object van
onderzoek immers geen randvoorwaarde om een onderzoek überhaupt goed uit te
kunnen voeren? En wordt niet ieder leven spannend als het van heel dichtbij
bestudeerd wordt? Wil een biografisch onderzoek wetenschappelijk relevant zijn,
dan zijn aanvullende argumenten nodig. In het geval van de biografische studie Gerrit
Paape (1752-1803). Levens en werken, waarop neerlandicus Peter Altena in 2011
aan de Radboud Universiteit Nijmegen promoveerde, zijn dergelijke aanvullende
argumenten afdoende aanwezig. Gerrit Paape leefde in een tijdvak van politieke
omwentelingen, een tijdvak dat zich in de afgelopen decennia in toenemende mate
op wetenschappelijke belangstelling heeft mogen verheugen en inmiddels onder
historici geldt als een belangrijk schakelpunt in de ontwikkeling van het moderne
Nederland. Altena legt in de inleiding van zijn studie uit hoe dit boek past binnen
die onderzoekscontext: ‘Voor de bestudering van die overgangstijd van 1750 tot
1850 is onderzoek naar de mannen en vrouwen die die overgang [...] beleefden en
vormgaven, van het grootste gewicht. De levensverhalen van de hoofdrolspelers
nuanceren, verdiepen, bevestigen of weerspreken de grote “theses”.’ (16) Aldus wil
dit boek ‘munitie aandragen’ (35) voor de discussies die er spelen onder, zo blijkt
impliciet, met name politiek-historici. De wetenschappelijke inbedding van deze
biografie is daarmee helder.
De uitvoering van Altena's bio- én bibliografische project mag met recht minutieus
genoemd worden. Na lezing van de bijna zevenhonderd pagina's hoofdtekst die dit
boek bevat, dringt zich de gedachte op dat er vermoedelijk geen bron bestaat van of
over Paape, in Nederland noch daarbuiten, die Altena niet heeft ingezien. Van zijn
jonge jaren in de Delftse en Rotterdamse genootschappelijke wereld, via zijn politieke
Werdegang binnen de Patriottenbeweging in de jaren 1780, met vervolgens
omzwervingen langs Antwerpen, Duinkerken, Den Bosch, Dordrecht en Leeuwarden,
tot aan zijn laatste levensjaren als ambtenaar op het nieuwe ministerie van onderwijs
in Den Haag, alles wordt met evenveel oog voor detail beschreven.
De persoon Paape had vele gezichten. Niet voor niets rept de ondertitel van Altena's
boek van levens en werken. Door zijn gecombineerde historische én let-
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terkundige aanpak, poogt Altena aan al die gezichten recht te doen. Die aanpak blijkt
uit het feit dat zowel Paape de schrijver, onder meer verantwoordelijk voor een aantal
nog altijd lezenswaardige satiren, als Paape de politicus, die zich vooral in de Bataafse
jaren actief roerde als voorvechter van democratische vernieuwing en uitdrager van
de meer radicale variant van het Bataafse politieke denken, in deze studie ruime
aandacht krijgen.
In het geval van Paapes schrijverschap komt die aandacht vooral naar voren via
de close-readings die Altena levert van een aantal sleutelteksten uit diens oeuvre.
Altena toont zich daarbij een precieze en genuanceerde lezer, die veel oog heeft voor
het spel met de werkelijkheid dat Paape voortdurend speelt in zijn satiren. Zo schrijft
hij bijvoorbeeld over de Reize door het Aapenland (1788), die Paape uitbracht onder
het pseudoniem J.A. Schasz M.D.: ‘De roman hekelt, maar niet duidelijk is wie of
wat er precies gehekeld wordt. De coördinaten van het apenland zijn niet bekend.
Misschien ligt in die raadselachtigheid ook wel een van de aantrekkelijke kanten van
de roman. Oplossing van het raadsel zou zo gemakkelijk het spel bederven.’ (300)
Hier zet Altena zich af tegen eerdere interpretaties van deze satirische tekst, met
name door Piet Buijnsters, als een sleutelroman over de Patriottenbeweging, waarbij
de verschillende apenfiguren zouden verwijzen naar concrete figuren uit deze
beweging. Ook in zijn interpretaties van een aantal satirische teksten van Paape uit
de jaren 1797-98, zoals De Knorrepot en de Menschenvriend en Het leven en sterven
van een hedenaagsch aristocraat, weet Altena steeds aannemelijk te maken dat de
tekst weliswaar als een commentaar en kritiek op actuele politieke ontwikkelingen
kan worden gezien, maar zonder dat er sprake is van een een-op-een-relatie met de
werkelijkheid. De historische en de letterkundige blik houden elkaar op dit soort
momenten goed in balans.
Voor een academische studie valt het wel op dat Altena in zijn taalgebruik nogal
scheutig is met oordelende woorden. De Reize door het Aapenland noemt hij ‘een
geweldig boek’ (296), de ‘vreugde’ die daarentegen spreekt uit de slotpassage van
een toneelstuk dat Paape in 1789 schreef op het uitbreken van de Franse Revolutie
‘doet de tegenwoordige lezer bijna het glazuur van de tanden springen.’ (338) De
Vrolijke Caracterschetsen uit 1797 zijn dan juist weer ‘een hoogtepunt in het oeuvre
van Paape’ (587), die samen met de Reize en Het leven en sterven van een
hedendaagsch aristocraat blijk geven van ‘het talent van Paape voor het absurde,
voor slapstick.’ (622) Hoewel deze subjectieve toon, waarin de persoonlijke smaak
van Altena duidelijk doorschemert, zijn verhaal de nodige jeu geeft, wordt hij in de
loop van het boek wel storend. Een dergelijke toon lijkt bovendien in tegenspraak
met wat Altena in zijn conclusie stelt: ‘Deze biografie wil niet “bewijzen” dat Gerrit
Paape een belangrijk auteur is. Dat is hij natuurlijk wel, anders was deze biografie
niet geschreven. Maar veel verder dan “tonen” wil dit boek niet gaan.’ (678)
Een tweede bezwaar vind ik dat Altena erg zuinig is met het trekken van conclusies
op basis van zijn tekstinterpretaties en archiefonderzoek. Door zijn jarenlange
graafwerk en scherpe geest beschikt deze auteur over een schat aan informatie en
inzichten aangaande de persoon Gerrit Paape en diens geschriften. Die kennis stelt
hem in staat om substantiële, gefundeerde uitspraken te doen over de rol die Paape
speelde in het politieke bedrijf van zijn tijd en de betekenis die zijn teksten toen
hadden. Altena doet dat soort uitspraken echter nauwelijks. Liever neemt hij de pose
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aan van de liefhebber, de goedwillende amateur die ‘ook maar wat zegt’ op basis
van wat hij zo hier en daar gelezen heeft. Met die houding, die tevens zijn keuze
voor het hanteren van een persoonlijk taalregister verklaart, doet hij zichzelf én zijn
object van onderzoek tekort.
Gerrit Paape (1752-1803). Levens en werken blijft ondanks deze bezwaren een
rijke bron en verplichte kost voor iedereen die zich met de late achttiende eeuw
bezighoudt, al was het alleen maar vanwege de vele details uit de geschiedenis van
het roerige tijdvak 1780-1800 die erin langskomen. Dat Altena weigert om echt te
synthetiseren en theses te presenteren is vooral jammer. Iets meer lef en iets minder
bescheidenheid hadden van deze bijzonder goede studie een uitmuntende studie
kunnen maken.
Ivo Nieuwenhuis (Universiteit van Amsterdam)
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Matthieu Sergier, Ethiek van de lectuur. Frans Kellendonk en de
(h)erkenning van de andersheid. Gent (Academia Press) 2012, 260
bladzijden, ISBN 978 90 382 1975 2, Euro 27,00.
‘Is er een mooier zinnebeeld van het geluk dan een paar gave sokken? Vooral als die
twee spiegelbeeldige hulsjes in een bol gedraaid zijn. In een van mijn verhalen zou
de held het liefst een bol sokken zijn. “Een bol sokken ligt knus in de la van de
linnenkast,” mijmert hij, “rond, en perfect geplooid als yin en yang [...]”’. Dit schrijft
Frans Kellendonk in zijn opstel ‘Sokken’,1 en hij droomt mee met zijn personage als
hij stelt dat gelukzaligheid schuilt in een paar goed verzorgde voeten die in een nieuw
paar sokken gestoken worden: op zo'n moment ‘besef je pas wat een goed huwelijk
je voeten eigenlijk hebben’. Helaas heeft hij zelf de platvoeten van zijn grootmoeder
geërfd, waardoor zijn sokken altijd binnen de kortste keren gaten krijgen. Om hun
levensduur te verlengen trekt hij twee sokken over elkaar aan en verwisselt regelmatig
links en rechts van het bovenste paar, maar veel tijdwinst levert dat niet op - en zo
representeren sokken voor hem ook de kortstondigheid van het geluk. Gebreide
sokken zijn een stuk duurzamer, maar wie breit er tegenwoordig nog sokken? Zijn
laatste paar vond het einde in een wasserette, waar hij tussen zijn schone was nog
slechts één sok terugvond: ‘Een triest gezicht, nog schrijnender doordat de
wasmevrouw geprobeerd had om die sok te koppelen aan een bizar damesslipje’.
De sok en het slipje wil ik hier opvoeren om eenvoudig en beknopt de problematiek
van de andersheid te introduceren zoals Matthieu Sergier die beschrijft in zijn boeiende
en diepgravende studie Ethiek van de lectuur. Frans Kellendonk en de (h)erkenning
van de andersheid. De bol sokken representeert het ideaal van de eenheid en de
harmonie, het slipje de confrontatie met de andersheid, die gepaard gaat met het
inzicht van de beschouwer dat er in werkelijkheid geen sprake is van harmonie maar
van fragmentatie en corruptie. De lezer wordt deelgenoot van dat inzicht als hij zich
bewust wordt van de ironie in de tekst: in de eerste plaats wordt een verheven ideaal
als dat van de harmonie gekoppeld aan zoiets alledaags als een paar sokken, in de
tweede plaats wordt de mogelijkheid van een eenduidige interpretatie
geproblematiseerd: de sokken representeren het geluk én het verval daarvan. De
representatie en problematisering van de andersheid in de romans van Kellendonk
is nog een stuk complexer dan de oppositie die ik hier schets, maar het achterliggende
mechanisme dat Sergier beschrijft is hetzelfde: de lezer wordt via ironie en andere
narratieve procédé's aangemoedigd om te reflecteren op andersheid. Sergiers studie
is een uitnodiging om het werk van Kellendonk te begrijpen als een oeuvre dat ons
aanzet tot een dergelijke ethische lectuur.
Sergier stelt zich een tweeledig

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 18

5
doel, namelijk om een genuanceerd antwoord te geven op de vraag hoe een literair
werk zijn lezers kan aanzetten tot overwegingen van ethische aard, en om premissen
te bieden voor een methode om de ethische inslag van een werk aan het licht te
brengen. Hij koos het werk van Kellendonk om deze problematiek te onderzoeken
vanwege de complexiteit ervan, en omdat het toelaat de ethische vraag op twee
niveaus te stellen: niet alleen op het niveau van de lezer en zijn leesdaad, maar ook
op het verhaalniveau zelf, omdat in Kellendonks romans de beoordeling van
andersheid geproblematiseerd wordt - zo zal althans blijken uit zijn analyses. Een
andere motivatie lijkt te zijn dat Sergier de beeldvorming rondom Kellendonk
enigszins wil corrigeren. Hij signaleert dat het beeld dat we nu van Kellendonk
hebben voor een groot deel voortkomt uit de discussies die er gevoerd zijn naar
aanleiding van de rel rondom Mystiek Lichaam, en merkt terecht op dat het
schrijverspostuur dat er uit die discussies gedestilleerd kan worden - Kellendonk zou
‘een profeet van het maatschappelijke verval’ zijn, wat soms positief, soms negatief
wordt opgevat (p. 8) - voornamelijk berust op Kellendonks persoon en stellingname
en veel minder op zijn teksten. Sergier biedt een waardevol tegenwicht aan deze
tendens met zijn nauwgezette tekstanalytische studie.
Een uitgangspunt van Sergier is dat de problematisering van de (beoordeling van
de) andersheid in Kellendonks romans het sterkst wordt uitgedrukt in de
filiatiedynamiek, ‘de dynamiek die, op diëgetisch vlak, uitdrukking geeft aan de
band, de tijdruimtelijke opstelling en de afhankelijkheid tussen kind en vader en/of
moeder’ (p. 4-5). Deze filiatiedynamiek wordt onderzocht in het eerste deel van zijn
studie. Sergier stelt dat er in de romans telkens sprake is van een zoonfiguur die in
de voetsporen van een vaderfiguur moet treden. Als de vader terugtreedt wordt de
zoon geconfronteerd met een erfenis waar hij zich wel of juist niet mee wil en kan
identificeren: in Bouwval (1977) ontdekt Ernst dat zijn familiegeschiedenis niet zo
glorieus en harmonieus is als hij wel dacht, in De Nietsnut (1979) denkt Frits Goudvis
grip te kunnen krijgen op zijn eigen identiteit door het leven van zijn vader te
reconstrueren, in Letter en Geest (1982) wil Mandaat graag de volwaardige positie
van Brugman innemen maar lukt hem dat niet, in Mystiek Lichaam (1986) waarschuwt
Gijselhart zijn zoon Leendert om nooit zoals zijn vader te worden, maar gaat Leendert
desondanks steeds meer op zijn vader lijken. Het proces van het al dan niet accepteren
van de erfenis van de vader gaat gepaard met het proberen te vertellen, begrijpen,
en belichamen van de vaderfiguur (Sergier gebruikt het op Derrida geïnspireerde
concept vertegenwoordiging), en daarbij ontdekken de zoonfiguren hun onvermogen
om tot een voltooide betekenisgeving te komen. Sergier stelt in zijn conclusie,
voortbouwend op Paul de Man, dat in de filiatiedynamiek in de romans een allegorie
van de ethische lectuur tot uitdrukking komt: ‘Het onvermogen van de zoon om de
vader waar te nemen, om volledig vat te krijgen op de betekenis van de vader en om
hem te vertellen, zou kunnen verwijzen naar het onvermogen van de lezer om de
tekst volledig te begrijpen’ (p. 229). Kellendonks romans zouden, in andere woorden,
zelf hun leesbaarheid problematiseren. Deze stelling is overtuigend omdat uit de
analyses blijkt dat via de confrontaties tussen vader en zoon ook telkens de taal zelf,
en de betrouwbaarheid daarvan, ter discussie wordt gesteld. Wanneer bijvoorbeeld
de taal van de vaders wordt bestudeerd, dan blijkt dat zij via hun taal proberen
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hun kinderen een werkelijkheid voor te spiegelen en die aan hen als waarheid op te
leggen. Een treffend voorbeeld is het Prulmuseum dat Gijselhart in Mystiek Lichaam
voor zijn dochter Magda sticht: een kamer die hij volstouwt met allerlei oude rommel,
waarmee hij het verhaal smeedt van de toekomst die hij voor zijn dochter weggelegd
ziet. Zijn verhaal komt echter niet overeen met de werkelijkheid, het is een
solipsistische constructie. De kinderen weten de verhalen van de vaders te
doorprikken, zij bekritiseren het discours van de vader in woord en daad. Sergier
betoogt dat de kindfiguren een manier van waarnemen vertegenwoordigen van waaruit
andersheid kan worden waargenomen en bekritiseerd: de atopische waarneming. Dat
is een steeds verglijdende blik, een reeks spiegeleffecten, die de eenduidige
waarneming of interpretatie problematiseert.
In het tweede deel van de studie onderzoekt Sergier de narratieve procédé's via
welke de lezer deelgenoot kan worden van deze atopische waarneming, en op die
manier de lezer aanzetten tot een ethische lectuur. Achtereenvolgens komen ironie,
tragiek en het groteske aan bod, evenals wat Sergier met Lacan een positie
‘entre-deux-morts’ noemt. Als romantische ironie de werkelijkheidsillusie van het
vertelde verstoort, of als groteske voorstellingen worden opgevoerd, wordt de aandacht
gevestigd op het geconstrueerde karakter van de tekst en wordt de lezer op een
kritische afstand van de tekst geplaatst, wat een voorwaarde is voor de atopische
waarneming. De analyses van deze procédé's monden uit in acht regels voor de
atopische waarneming die volgens Sergier een bredere geldigheid hebben en gebruikt
kunnen worden om in andere romans waarin er sprake is van filiatiedynamiek, en
ook in autobiografische of autofictionele teksten, te onderzoeken hoe die teksten de
lezer aanzetten tot een ethische lectuur.
Ik begon mijn bespreking met een verwijzing naar ‘Sokken’. Daar ging bij nader
inzien enige kritiek achter schuil: terwijl Kellendonk, zonder afbraak te doen aan de
complexiteit van zijn werk, steeds opnieuw zeer heldere, herkenbare en humoristische
beelden presenteert die goed in het geheugen blijven hangen, put Sergier zich wellicht
ietwat teveel uit in abstracties. De opeenstapeling van theoretische concepten (in
hoofdtekst én voetnoten) die, zoals hij zelf ook zegt in zijn inleiding, hier en daar
wat eclectisch gebruikt worden, komt de helderheid van zijn betoog niet overal ten
goede. Het was niet onaangenaam geweest als hij met regelmaat even wat afstand
had genomen van het abstracte, theoretische niveau om duidelijk uiteen te zetten
welke consequenties zijn rijke en overtuigende interpretaties van Kellendonks werk
hebben voor de beeldvorming rondom diens werk en persoon.
Sergier biedt namelijk absoluut nieuwe inzichten. Zo stelt hij bijvoorbeeld dat de
interpretatie van Kellendonks werk niet, zoals critici weleens neigen te doen,
gereduceerd zou moeten worden tot ‘een nostalgisch verlangen naar een definitief
verloren gegaan paradijs’.
Volgens Sergier blijkt uit Kellendonks werk niet alleen nostalgie, maar ook ‘een
radicale problematisering, een “herwaardering der waarden”, een vraag naar de
nieuwe configuraties die zij kunnen aannemen’ (p. 170). Ook dit wordt weerspiegeld
in de manier waarop de romans de taal zelf onder de aandacht brengen: de
spiegelingen, oneindige doorverwijzingen, herrijzenismetaforen en de nadruk op de
onvoltooidheid van de verteldaad tonen weliswaar dat de conceptuele idealen die de
personages najagen illusies zijn, maar ze verwijzen ook naar de toekomst in die zin
dat verandering van
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interpretatie ook vernieuwing impliceert. In dit licht biedt Sergier een mooie
interpretatie van Leenderts hoogliedje op de dood dat Mystiek Lichaam besluit. Dat
moet niet slechts destructief worden uitgelegd; dat de roman eindigt met een lied,
de gezongen, ritmische vorm, duidt op een wending in het taalgebruik, een nieuwe
manier van representatie en expressie. De leegte die op het einde van het lied volgt
(het eind van het boek) is tegelijk ruimte voor ‘steeds hernieuwde mogelijkheden,
onophoudelijke herrijzenissen’ (p. 213).
Als Kellendonk aan het eind van zijn opstel ‘Sokken’ terugdenkt aan de tijd waarin
zijn moeder nog sokken stopte, geeft hij niet slechts blijk van heimwee naar een
vervlogen tijd - de gestopte sokken kunnen ook die mogelijkheid tot vernieuwing en
herinterpretatie uitdrukken. Kellendonk memoreert hoe in die tijd bergen wasgoed
het huis vulden met de geur van bleekwater, zeep en frisse lucht: ‘Zo ruikt geluk. En
dan de verknussing van die geuren onder het hete strijkijzer, de herstelde sokken die,
als de chromosomen uit de biologieles, elkaar omarmen, in elkaar verdwijnen en
herrijzen als sokkenbol, als complete cel’.
Meike Botterweg (Radboud Universiteit Nijmegen)

Eindnoten:
1 Geciteerd in Frans Kellendonk. De verhalen. Amsterdam: Athenaeum Polak & Van Gennep,
2007, p. 231-233.
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Sara Burgerhart als leeswijzer: literaire socialisatie via lezende
personages
Feike Dietz (Universiteit Utrecht) & Lidewij Ponjee1
Abstract
This article focuses on the eighteenth-century readers of Wolff and Deken's
Sara Burgerhart (1782), who were guided by many fictional readers in
the novel. The fictional readers became their compatriots, who teached
them how, what and why to read. In this way, fictional readers functioned
as instruments of ‘literary socialization’ for the historical readers of the
Sara Burgerhart.
The analysis of reading in Sara Burgerhart builds upon the scholarly
discussion about the development of a reading culture in the eighteenth
century. Research on both the administrations of booksellers and the
ownership of books revealed that the so-called eighteenth-century reading
revolution was a very slow evolution: a new reading public (the middle
class) did not expand rapidly. Instead, new readers gradually acquired the
competencies and knowledge needed to participate in the complicating
literary culture. This article contributes to our understanding of the
instruments readers used to become literary socialized.

1. Inleiding
Lezende romanpersonages intrigeren letterkundigen. Jon Michael Varese, onderzoeker
op het gebied van negentiende-eeuwse Engelse romans,2 typeerde die personages als
compatriots: metgezellen van de werkelijke lezer, die de beleving van het lezen
versterken:
When I'm reading, nothing excites me more than the discovery of a
character who's reading along with me. That character becomes,
instantaneously, a kind of compatriot - a kindred spirit absorbed in the
world of books, inside the book in my hands. Of course the discovery is
even more delicious when the book that they're reading is something that
I already know and love.3
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Op het Books blog van The Guardian speculeert Varese over de effecten die lezende
personages op hemzelf als lezer hebben.
What are the effects of reading? Not just upon fictional characters, but
upon ourselves? This, to me, is one of the most fascinating reflections
presented by the intersection of reader and text - testing the question
whether a book can change your life, and whether that's a good thing.4
Varese beschrijft hier een proces van reflectie en bewustwording dat wordt
aangewakkerd door de ontmoeting met lezende personages. De lezende personages
fungeren als ‘toetsstenen’ of ‘richtingwijzers’, die reële lezers kunnen benutten om
hun eigen leespraktijken te verdiepen. De lezende personages stimuleren de lezer
om vragen te stellen als: wat is de rol van boeken in je leven, hoe ga je zelf met
literatuur om, hoe lees je boeken en is dat een juiste manier? Zo bezien hebben fictieve
lezers de kracht om de ontwikkeling van reële lezers te sturen en te stimuleren.
Vertrekkend vanuit deze inzichten van Varese analyseren we in dit artikel hoe de
achttiende-eeuwse lezer de lezende personages in Wolff en Dekens roman Sara
Burgerhart (1782) kon gebruiken om de eigen literaire praktijk te overdenken, toetsen
en verbeteren. Eén aspect van de instructieve functie van lezers in Sara Burgerhart
is al eerder onder de aandacht gebracht: we weten dat de romanpersonages lezers
van brieven zijn (en die ook zelf schrijven). In die rol geven ze signalen af over het
gewenste gebruik van ‘gemeenzame brieven’, ofwel brieven tussen vrienden.5 Willem
Breekveldt heeft niet in Wolff en Dekens Sara Burgerhart, maar in hun latere
briefroman Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut (1793-1796) blootgelegd
hoe de personages via hun ‘becommentarieerd briefgebruik’ de reële lezer leren hoe
de brief ingezet moet worden als ‘een voertuig tussen geesten die actief in de weer
zijn met de dagelijkse werkelijkheid, en die in levende wisselwerking met anderen
willen beleven.’6 Willem van den Berg liet zien dat in Sara Burgerhart op
vergelijkbare wijze expliciet wordt gereflecteerd op het lezen en schrijven van brieven
(de ‘couleur epistolaire’).7 Het gaat daarbij om reflecties op handelingen binnen de
epistolaire praktijk (‘En nu zit ik in mijn fauteuil, met den linker arm op myn
lessenaar, met een zware gevederde pen in myne regterhand’8) en op de emotionele
en sociale implicaties van de briefcommunicatie (‘Wat verlang ik naar een Brief van
u!’9). Brievenlezers reflecteren niet op de ‘literaire’ of talige aspecten van de
ontvangen brieven, bijvoorbeeld op de manier waarop die brieven in stijl van elkaar
verschillen - terwijl die brieven dat wel degelijk doen, zoals blijkt uit stilistisch
onderzoek van Karina van Dalen-Oskam in haar recente oratie.10 Reële lezers van
Sara Burgerhart leerden via de reflecties van hoofdpersonages dus iets over het lezen
en schrijven van brieven en konden die kennis gebruiken om hun sociale epistolaire
praktijk te verbeteren, maar ontwikkelden daarmee niet hun literaire competenties.
In dit artikel verschuift de aandacht van de brievenlezers en -schrijvers naar de
personages die (literaire, religieuze, wetenschappelijke) boeken en teksten lezen, en
daarmee reële lezers konden faciliteren bij de training van hun literaire competenties.
Deze lezende personages beschouwen we als instrumenten van ‘literaire socialisatie’
voor de historische lezer. De term ‘literaire socialisatie’ is afkomstig uit de literatuur-
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sociologie en duidt op het proces waarbij mensen de kennis, vaardigheden en houding
verwerven die nodig zijn om volwaardig deel te nemen aan de literaire cultuur.11 Dit
proces voltrekt zich niet uit eigen beweging: actieve training en stapsgewijze oefening
zijn noodzakelijk om de vaak complexe literaire competenties te verwerven.12 Zoals
vandaag de dag lezers binnen het gezin, op school en in de bibliotheek vaardig worden
gemaakt in het kiezen, analyseren en duiden van boeken, zo moesten ook
achttiende-eeuwse lezers getraind worden om te kunnen functioneren in een snel
veranderende literaire cultuur. In dit artikel bekijken we hoe lezende personages in
Sara Burgerhart in die oefening voorzagen. De roman geeft voldoende aanleiding
om te denken dat Wolff en Deken de werkelijke lezer bewust uitnodigden om zich
door lezende personages te laten sturen: vrijwel alle personages in het boek worden
meer dan eens als boekenlezer geportretteerd.
Onze analyse van de literaire training in Sara Burgerhart draagt bij aan het
onderzoek naar de achttiende-eeuwse leescultuur. Onderzoek naar boedelinventarissen
en boekhandelsadministraties heeft uitgewezen dat een omvangrijker en gevarieerder
boekenaanbod in de achttiende eeuw niet onmiddellijk gepaard ging met een groter
en veelzijdiger lezerspubliek.13 Kloek en Mijnhardt wezen het gebrek aan literaire
socialisatie aan als verklaring voor het uitblijven van een ‘leesrevolutie’.14 Om de
ontwikkeling van het achttiende-eeuwse lezerspubliek te doorgronden, lijkt het zinvol
om de vraag naar de productie van boeken (hoeveel boeken verschenen er?) te
vervangen door de vraag naar literaire socialisatie (hoe werden lezers vertrouwd
gemaakt met het nieuwe aanbod, en hoe leerden zij de vaardigheden die nodig waren
in de grotere en complexere literaire cultuur?). Dit artikel draagt bij aan een antwoord
op deze vraag.
In paragraaf 2 schetsen wij de contouren van het debat over de achttiende-eeuwse
leescultuur en -socialisatie, en beschrijven wij onze specifieke bijdrage daaraan.
Paragraaf 3 biedt een introductie op de casus Sara Burgerhart: een didactische roman
die lezers wilde helpen bij de vormgeving van een deugdzaam en moreel hoogwaardig
leven waarin de goede omgang met literatuur een noodzakelijk element was. In de
paragrafen 4 en 5 leggen we bloot hoe de lezer van Sara Burgerhart gestuurd werd
in zijn literaire ontwikkeling aan de hand van negatieve en positieve voorbeeldrollen.
Enerzijds ontmoette de lezer lezende personages die het slechte voorbeeld gaven:
hun leespraktijk was conservatief of oppervlakkig en leidde tot sociale uitsluiting.
Daarnaast trof de lezer goede voorbeelden aan van lezers die zich dankzij hun
stapsgewijs verworven literaire competenties tot wijze en sociale burgers konden
ontwikkelen. In dit artikel tonen wij aan dat de achttiende-eeuwse lezer die de
negatieve en positieve voorbeeldrollen kon duiden en vertalen naar zijn eigen
leespraktijk, al lezenderwijs zijn literaire competenties trainde. Zo werd hij via het
lezen van boeken vaardiger en vertrouwder gemaakt met relatief nieuwe media in
zijn omgeving.

2. Het achterliggende debat: literaire socialisatie in de achttiende eeuw
In de jaren zeventig ontwikkelde de Duitse historicus Rolf Engelsing de beroemde
these van de ‘leesrevolutie’: een omwenteling in het lezen tussen 1750 en 1800. Het

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 18

intensieve lezen - het steeds opnieuw memoriseren van dezelfde (veelal religieuze)
boeken - maakte plaats voor het extensief consumeren van een groot en gevarieerd
lectuuraanbod. Engelsing veronderstelde de opkomst van een nieuw ‘burgerlijk’
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lezerspubliek dat profiteerde van een snel groeiende boekenmarkt en kennismaakte
met vele nieuwe, verlichte ideeën.15
De these van de leesrevolutie is ook op de Republiek toegepast, maar wordt
inmiddels kritisch bevraagd.16 Diverse studies hebben uitgewezen dat de groei van
het boekenaanbod in de Republiek niet gepaard ging met een explosie van het
lezerspubliek. Zo zijn in De Kruifs empirisch onderzoek naar boedelinventarissen
geen aanwijzingen gevonden voor een leesrevolutie.17 Ook het onderzoek van Kloek,
Mijnhardt en Brouwer naar boekhandelsadministraties weersprak de gedachte dat
een burgerlijk lezerspubliek op grote schaal en op extensieve wijze nieuwe lectuur
ging consumeren. Kloek en Mijnhardt, die de klantenadministratie van de
Middelburgse boekverkoper Salomon van Benthem bestudeerden, constateerden dat
de meeste kopers geen grootverbruikers waren en een vrij traditionele smaak hadden.
De enkele zeer gretige boekenafnemers waren allemaal afkomstig uit de elite in plaats
van de lagere burgerij.18
Hoe is te verklaren dat de expansie en differentiatie van de achttiende-eeuwse
boekenmarkt veel groter was dan de groei van het lezend publiek? Waarom kon een
nieuw en veelzijdig aanbod nauwelijks nieuwe groepen bereiken? Kloek en Mijnhardt
veronderstelden dat de nieuwe groepen wel konden lezen en dat ook deden, maar
nog niet ‘literair gesocialiseerd’ waren: zij beschikten nog niet over de kennis,
vaardigheid en houding die nodig waren om te functioneren in de veranderende
literaire cultuur.19 Specifiek wezen Kloek en Mijnhardt één vaardigheid aan waarover
een literair gesocialiseerde lezer stapsgewijs moest leren beschikken: de vaardigheid
om een verantwoord lectuuraanbod te selecteren. Kloek en Mijnhardt lieten zich
inspireren door een literatuur-sociologische publicatie van Verdaasdonk uit 1989,
waarin is betoogd ‘dat het verwerven van boeken een leerproces veronderstelt
waardoor men van het aanbod op de hoogte raakt en blijft. Ook dient men, door
oefening, de vaardigheid te verwerven om titels uit het aanbod naar soort in te delen.’20
Kloek en Mijnhardt stelden vast dat ook de kopers bij Van Benthem die
selectievaardigheden hard nodig hadden. De kopers werden immers geconfronteerd
met een ruim aanbod,21 terwijl zij nauwelijks hulpmiddelen hadden bij het maken
van hun keuzes: er verschenen weinig advertenties in de Middelburgsche Courant,
en de maandelijks verschijnende Naamlijst bevatte weliswaar gegevens over nieuwe
titels en prijzen, maar verschafte geen inhoudelijke informatie.22 Het is op deze manier
begrijpelijk dat van de snel toenemende differentiatie aanvankelijk vooral ‘de
bevoorrechte lezers [profiteerden] die van huis uit reeds literair gesocialiseerd waren,
plus nog de enkelingen die zich de benodigde competentie dankzij gunstige
omstandigheden of creatieve autodidactiek hadden weten te verwerven’.23
De ongetrainde lezers verwierven de literaire vaardigheden slechts geleidelijk.
Kloek en Mijnhardt beschouwden het leesgezelschap als een voorbeeld van een
socialisatie-instrument: leesgezelschappen die aan het einde van de achttiende eeuw
in opkomst raakten,24 hebben ‘een literair socialiserende functie [...] vervuld voor
lezers die zich onzeker voelden’, omdat binnen de gezelschappen literatuur werd
geconsumeerd ‘[o]nder leiding van een ervaren lezer als directeur en met inbreng
van ieders specifieke competentie’.25
Dit artikel bouwt voort op het inzicht dat onderzoek naar literaire
socialisatieprocessen nodig is voor een beter begrip van de ontwikkeling van het
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die Kloek
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en Mijnhardt uitgezet hebben. Ten eerste zijn wij niet louter geïnteresseerd in de
ontwikkeling van selectievaardigheden, maar ook in andere literaire competenties
die door de expansie en differentiatie nodig waren: de vaardigheden om gepaste
leeshoudingen aan te nemen, nieuwe soorten lectuur te duiden, en te reflecteren op
de impact van boeken en leeswijzen. Steun voor ons brede perspectief vinden wij in
literatuur-sociologisch onderzoek dat in de afgelopen jaren is verricht, waaruit steeds
opnieuw blijkt dat literaire vaardigheden als interpreteren en reflecteren actief
aangeleerd en stapsgewijs getraind moeten worden om een volwaardige deelname
aan de complexe literaire cultuur mogelijk te maken.26 Op de tweede plaats analyseren
wij de training van literaire vaardigheden niet vanuit het perspectief van institutionele
socialisatievormen zoals het leesgezelschap, maar vanuit het literaire aanbod zelf:
we bestuderen lezende personages in Sara Burgerhart als instrumenten van literaire
socialisatie.

3. Leesinstructies in Sara Burgerhart
De Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart, de beroemde briefroman van Betje
Wolff en Aagje Deken, werd gepubliceerd bij Isaac van Cleef in 1782. De roman
vertelt het verhaal van de negentienjarige wees Sara Burgerhart, die wegvlucht uit
het huis van haar strenggelovige tante.27 Sara zoekt met toestemming van haar voogd
- de Amsterdamse koopman Abraham Blankaart - toevlucht in het pension van de
weduwe Spilgoed, waar nog drie andere welopgevoede jongedames wonen. In haar
nieuwe kosthuis geniet Sara van haar verworven vrijheid en haar zorgeloze, nieuwe
leven. Met haar entree in de uitgaanswereld ontmoet Sara diverse jongemannen, die
zich allen als huwelijkskandidaat opwerpen. Wanneer Sara in handen dreigt te vallen
van de aristocratische schurk R. komt ze tot bezinning en trouwt ze uiteindelijk met
haar ware, voorbestemde huwelijkskandidaat Hendrik Edeling.
Sara Burgerhart verscheen op een moment dat de Republiek een economische
terugval kende: de export stagneerde doordat de omringende landen zelf gingen
produceren en importeren, Nederland verloor zijn monopoliepositie binnen Europa,
en in de Republiek was daardoor steeds minder werk te vinden.28 Sterk was het besef
dat Nederland in verval raakte: economisch, sociaal, en zeker ook moreel. Om het
Nederlandse volk tot het oude peil te verheffen, moest het worden (her)opgevoed.29
Wolff en Deken behoren tot de vele schrijvers die zich in de late achttiende eeuw
inzetten voor de opvoeding en mentale verheffing van het Nederlandse volk.30 De
koopmansdochter Elizabeth Wolff-Bekker (1738-1804) nodigde in 1777, na de dood
van echtgenoot en predikant Adriaan Wolff, haar vriendin Aagje Deken (1741-1804)
uit in haar huis in de Beemster. Als duo - maar ook afzonderlijk van elkaar - schreven
Wolff en Deken teksten in dienst van een morele en verlichte opvoeding.31 Er is al
vaak op gewezen dat hun Sara Burgerhart bij uitstek een ‘pedagogische roman’ is.
De geschiedenis van Sara zou jonge meisjes moeten ondersteunen in hun zedelijke
opvoeding: zij werden gewaarschuwd voor de gevaren van blinde overgave aan
oppervlakkig vermaak, en kregen het ideaalbeeld van verstandig burger- en
moederschap als prijzenswaardig alternatief aangereikt.32
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Wolff en Deken waren zich ervan bewust dat Sara Burgerhart uitsluitend moreel
hoogstaand burgerschap kon stimuleren als de roman op de juiste manier
geconsumeerd en geïnterpreteerd werd. Daarom oefenden de schrijfsters in de
voorrede hun lezers - expliciet aangesproken als de ‘Nederlandsche Juffers’ - in
boeken-
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keuze, leeshouding en interpretatievaardigheden. De literaire training diende in het
voorwoord - vanzelfsprekend - het eigenbelang van Wolff en Deken: de schrijfsters
wilden ervoor zorgen dat Sara Burgerhart gretig werd gelezen, goed geïnterpreteerd
en op waarde geschat. Maar de leesinstructies dienden ook een breder doel als
onderdeel van Wolff en Dekens overkoepelende pedagogische programma. Een juiste
leeshouding, de training van boekenkeuze, en de oefening in literaire interpretatie
waren essentiële ingrediënten voor de opvoeding die Wolff en Deken voor ogen
hadden: juist via het lezen van goede boeken konden mensen zelfstandig kennis
vergaren en hun verstandelijke vermogens oefenen, om zo uit te groeien tot
deugdzame, sociaal vaardige en moreel hoogwaardige burgers.33
De openingsregels van de voorrede zijn al direct te interpreteren als een uitnodiging
tot een specifieke leeshouding die past bij een gesocialiseerd en competent lezer:
nieuwsgierig, analytisch, kritisch. Wolff en Deken stimuleerden de lezende juffer
om zichzelf te beschouwen als iemand die leest om verstandiger te worden:
Velen uwer lezen: niet eenig en alleen, om de verveling te ontvlieden; niet
eenig en alleen, om eene ongevallige vertoning te maken, door het
opzeggen van kundigheden, die niet altoos van de nuttigste soort zyn;
neen: velen uwer lezen, om uwe denkbeelden te vermeerderen; en dus
verstandig te leren denken en doen.34
Vervolgens wordt de lezeres wegwijs gemaakt in het aanbod van binnen- en
buitenlandse literatuur: wie wil lezen om slimmer te worden, moet immers de juiste
literatuur kiezen. Een ‘jong Juffertje’ met ‘een opgeschort neusje’ representeert de
‘verkeerde kiezer’ met een voorliefde voor fantasierijke Franse avonturenromannetjes
en een afkeer van het Nederlandse aanbod: ‘“Een Hollandsche Roman! Hede, ma
chere, wel hoe vindt gy dat?” (En ma chere vindt het even ridicul als ons Juffertje.)
“Ik lees geen Hollandsch; ik geloof ook niet, dat ik het zou kunnen lezen [...]”.’35
Leerzaam zijn romans die voldoen aan het ideaal van de ‘waarschijnlijkheid’ - en
liefst afkomstig zijn van eigen bodem.36 Sara Burgerhart is daarom bij uitstek een
goede keuze, want deze ‘oorspronkelijk Vaderlandschen Roman’ is voor de
Nederlandse lezers het toppunt van natuurlijkheid en herkenbaarheid: ‘Wy schilderen
u Nederlandsche karakters; menschen, die men in ons Vaderland werkelyk vindt.’37
Wolff en Deken bieden ondersteuning bij het interpreteren van deze juiste lectuur:
zij leggen expliciet uit welke les uit de roman moet worden getrokken.
Onze hoofdbedoeling is aan te tonen: ‘Dat eene overmaat van levendigheid,
en eene daar uit ontstaande sterke drift tot verstrooijende vermaken, door
de Mode en de Luxe gewettigt, de beste Meisjes meermaal in gevaar
brengen, om in de allerdroevigste rampen te storten [...].’38
Achter Wolff en Dekens ‘reclamepraatjes’ gaan leesadviezen schuil voor de
aangesproken lezende juffers die via hun lectuur kennis willen verwerven: zij moeten
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kritisch staan tegenover het literaire aanbod uit binnen- en buitenland, herkenbare
boeken verkiezen boven avontuurlijke fantasieromannetjes, en hun lectuur goed
interpreteren om er optimaal lering uit te trekken.
Als de ‘leestraining’ in de rest van de roman wordt voortgezet, neemt hij een
andere, minder expliciet instructieve vorm aan: de vorm van lezende personages.
Wij beschouwen het lezende personage als een personage dat signalen afgeeft waaraan
de werkelijke lezer zich tijdens zijn actieve leesproces niet zomaar kan onttrekken.
Ondersteuning voor deze zienswijze vinden wij in de empirische literatuurwetenschap.
Het effect van fictieve lezers op reële lezers is nog nooit onderzocht, maar uit
empirisch onderzoek blijkt wel in algemene zin dat lezers kunnen meeleven met
personages in de tekst, die kunnen imiteren, en op basis van hun empathische lezing
zelfs hun gedrag en ideeën kunnen bijstellen.39 Ook in literatuur-theoretisch onderzoek
wordt een sterke relatie tussen lezers en lezende personages verondersteld. Zo heeft
Goetsch in een studie naar de lezersfiguur benadrukt dat lezers genoodzaakt zijn om
zich te verhouden tot het gedrag en de opvattingen van lezende personages in de
fictionele wereld, omdat zij als reële lezer onderdeel zijn geworden van een
communicatieve situatie en verantwoordelijkheid dragen voor het slagen van de
communicatie-overdracht.40
Onze benaderingswijze wijkt af van die in eerdere studies naar lezende personages
in Engelse achttiende- en negentiende-eeuwse romans. Jacqueline Pearson heeft de
afgebeelde leespraktijk in romans eerder geïnterpreteerd als een mise en abyme ofwel
‘droste-effect’. Zij beschouwde het lezen in de tekst als een verbeelding van het lezen
van de tekst, en stelde daarmee lezende personages op één lijn met lezers buiten de
tekst.41 Wat Pearson deed, was narratologisch gezien problematisch: een lezer van
vlees en bloed kan niet zomaar gelijkgesteld worden aan een personage in de tekst.
Joe Brary wees in zijn reactie op Pearson op het feit dat reële lezers actief en creatief
lezen, en zich zodoende niet eenduidig of vanzelfsprekend identificeren met een
lezend personage als het model voor de eigen leespraktijk.42 Brary's eigen studie The
Female Reader in the English Novel (2009) richtte zich daarom uitsluitend op
lezersfiguren en -praktijken in achttiende- en negentiende-eeuwse Engelse romans,
en is nadrukkelijk geen studie over lezers van romans.43
Wij nemen een middenpositie in: we zijn ons bewust van de interpretatieve vrijheid
van lezers, maar nemen tegelijkertijd aan dat de activiteit en creativiteit van een reële
lezer wordt gevoed door de tekst, en dus óók door de lezersfiguren die in die tekst
optreden. Juist omdat Wolff en Deken een roman hadden geschreven die het ideaal
van natuurlijkheid en waarschijnlijkheid nastreefde, nodigde Sara Burgerhart lezers
uit om op de eigen leespraktijk te reflecteren: dankzij herkenbare burgers in de
hoofdrol kon het lezerspubliek zijn eigen gedrag en levenshouding toetsen en
bijstellen.44 De historische lezer hoefde zich niet volledig te identificeren met lezende
personages, maar kon wel via hun ervaringen en literaire ontwikkelingen met eigen
ogen aanschouwen wat de consequenties waren van diverse soorten leesgedrag,
leeshoudingen en boekenkeuzes. Het lezende personage was een richtingwijzer die
de historische lezer kon benutten om zijn leespraktijk te verbeteren en al lezend
literaire vaardigheden te trainen.
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Moeten we ervan uitgaan dat die reële historische lezer van Sara Burgerhart een
vrouwelijke lezer was? Het is een logische gedachte, niet alleen omdat de voorrede
specifiek gericht is tot ‘Nederlandsche Juffers’, maar ook omdat vrij algemeen wordt
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aangenomen dat zich onder achttiende-eeuwse romanlezers veel vrouwen bevonden:
Watt zocht in zijn beroemde studie The Rise of the Novel de romanlezer met name
in de hoek van de getrouwde dames met voldoende vrije tijd om te lezen.45 Bovendien
ging in de late achttiende eeuw bijzondere aandacht uit naar een goede literaire
opvoeding van vrouwen: breed werd erkend dat vrouwen moesten (leren) lezen om
hun kennis en kunde te vergroten, maar daarbij altijd mate moesten houden om hun
maatschappelijke en sociale taken niet te verwaarlozen.46 Vrouwen hadden doorgaans
minder mogelijkheden voorhanden om zich op literair gebied te ontwikkelen dan
mannen, voor wie bijvoorbeeld leesgezelschappen en literaire genootschappen
toegankelijker waren.47 Alles bij elkaar is het aannemelijk dat bij uitstek vrouwelijke
lezers zich moesten en konden laten sturen door lezende personages in Sara
Burgerhart in hun proces van literaire socialisatie. De optie dat ook mannen Sara
Burgerhart lazen en gebruikten in dienst van hun literaire ontwikkeling willen wij
hier echter geenszins uitsluiten.48 Van den Berg heeft aannemelijk gemaakt dat de
voorrede over de hoofden van de Nederlandse juffers heen ook andere recipiënten
aansprak,49 en Wolff en Deken benadrukten enkele jaren na publicatie van Sara
Burgerhart zelf dat hun roman ontvangen is door ‘een groot getal lieden van allen
rang, jaaren, begrippen, en standen’.50 Binnen de focus van dit artikel is bovendien
van belang dat Sara Burgerhart vrouwelijke én mannelijke lezende rolmodellen
aanbiedt aan de reële lezer. Onder de neutrale term ‘reële lezer’ verstaan wij in dit
artikel dus zowel de historische vrouwelijke als mannelijke lezer van Sara Burgerhart.

4. Leestraining via ‘bad practices’
De lezer van Sara Burgerhart werd geconfronteerd met verschillende lezende
personages die het slechte voorbeeld gaven: hun leespraktijk was conservatief,
oppervlakkig of eenzijdig van aard en werkte sociale uitsluiting in de hand.
‘Slechte lezers’ zijn bijvoorbeeld de zogenaamde ‘fijne’ lezers: de
orthodox-gelovigen uit de lagere middenstand.51 Sara's tante Zuzanna Hofland en
haar medestanders Broeder Benjamin en Cornelia Slimpslamp worden neergezet als
een zelfgenoegzame clan die niet meer dan het hoogst noodzakelijke contact met de
buitenwereld onderhoudt en zichzelf zo buiten de alledaagse werkelijkheid plaatst.
Hun afzondering vertaalt zich in een eenzame, niet-sociale manier van lezen. Zo
leest Sara's tante Zuzanna Hofland in haar eentje, in haar kamer: ‘Daar zat ik op myn
kamertje, heilig eenzaam, zo wat te lezen in Zuster Teuta's Heilige Werkeloosheid.’52
Ook de boekenkeuze geeft blijk van zelfgenoegzaamheid: de fijnen consumeren
uitsluitend godsdienstige werkjes, die hun conservatieve wereldbeeld keer op keer
bevestigen. De Bijbel zelf lezen ze niet. Zoals Piet Buijnsters al eerder opmerkte:
Broeder Benjamin schermt graag met Bijbelteksten, maar in plaats van de zuivere
bron te raadplegen, ‘leest hij liever allerlei gezocht-allegorische commentaren zonder
enige praktische toepassing.’53
Het is veelzeggend dat Wolff en Deken de titels en auteurs van de boekjes van de
fijnen veelal hebben verzonnen, terwijl de andere literaire referenties in Sara
Burgerhart realistisch zijn. Vaak zijn de gefingeerde vrome titels en namen parodieën
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op bestaande religieuze werken en schrijvers, zoals in het geval van Broeder vander
Kwast, Zuster Teuta's Heilige Werkeloosheid en het Heilig Onrecht van Petrus
Kwezelius.54 De niet-bestaande titels en personen bevestigen dat de fijnen in een
onbestaande
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‘schijnwereld’ functioneren: ‘ze keren zich af van de werkelijkheid en verliezen hun
gezond verstand.’55 De fijnen benutten de nep-boeken om hun schijngeloof ‘inhoud’
te geven: ze verdraaien wat er in de Bijbel staat en herleiden alles wat ze lezen tot
speculatie in plaats van praktische lessen.
Abraham Blankaart helpt de lezer in te zien dat deze fijne omgang met lectuur,
specifiek van de Bijbel, onzuiver is. Hij schrijft aan Sara dat hij Zuzanna's uitspraak
‘teken des Beestes’ niet kon plaatsen, omdat hij niet bekend is met het soort gezochte,
allegorische commentaren waar de fijnen zich mee bezighouden.
Zeg eens, Saar lief, staat er ergens in den Bybel van een teken des Beestes?
[...] Ik heb de vier Euangelien al eens doorgelopen, doch vind er niks van.
Doch dat Fyne volk vindt zo veel in Gods woord, dat er geen Christen
mensch anders in kan vinden.56
De conservatieve en in zichzelf gekeerde schijnwereld wordt volledig ontmanteld
als Zuzanna Hofland wordt beroofd door haar ‘vrienden’ Broeder Benjamin en
Cornelia Slimpslamp.57 De lezer ziet het fijne leven nu gepresenteerd als een onjuist
leven, en dus het hieraan verbonden lezen van onzuivere - en zelfs onbestaande religieuze teksten als het verkeerde lezen. Hij of zij ziet hoe destructief lezen kan
zijn als slechts een eenzijdig en onbetrouwbaar tekstaanbod op opportunistische
wijze wordt benut: dit soort lectuur leidt niet tot kennis, maar houdt slechts een
schijnwereld in stand die door de lezer zelf is gecreëerd.
Niet minder gevaarlijk dan een eenzijdige religieuze lectuur blijkt de consumptie
van een eenzijdig en overvloedig niet-religieus aanbod. Dat bewijst het voorbeeld
van de ‘femmes savantes’: de wijsneuzerige ‘blauwkousen’.58 Volgens juffrouw
Cornelia Hartog, Sara's huisgenote bij de weduwe Spilgoed en de belangrijkste
representant van de savantes in de roman, is de Bijbel geen bron van kennis, maar
slechts ‘een mooi sprookje’.59 Hartogs lectuurkeuze is erop gericht haar areligieuze
denkbeelden te voeden en te bevestigen: ‘Onze Bolingbrokes, onze Tindalls, onze
Voltaires, hebben ons in staat gestelt om zo te denken, als het den Philosophen
betaamt.’60 Aan Nederlandse gedichten brandt Hartog zich niet, want Nederlandse
rijmers produceren alleen ‘vodden’.61 ‘Nederduitsche Poëzy! quelle Sottise’,62 oordeelt
Hartog in brief 68 aan haar vriendin Wilhelmina van Kwastama: ‘Anders weet gy,
lees ik nooit Hollandsch; foei!’.63 De ‘droevig, nieuwsgierige’64 blauwkous zoekt
haar toevlucht liever in geleerde traktaten over de geschiedenis, poëzie, filosofie of
wetenschap, liefst geschreven in buitenlandse talen.65 Graag beroept ze zich daarbij
op haar klassieke lectuurkennis:66 ‘Onze Virgilius vondt het ook nog al zo heel
ongevallig met, te gaan kruipen aan het Hof van Augustus. Horatius schreef, in
Romen, zyne schoonste Lofspraken over het Landleven’.67
Hartogs lectuurkeuze en overdreven leeszucht zijn ten koste gegaan van haar
vrouwelijkheid.68 Sara omschrijft haar in een brief aan haar vriendin Anna Willis als
iemand met een ‘lang, mager, [...] manlyk voorkomen’ en een stem die ‘grof, zwaar,
onaangenaam’ klinkt.69 Ze heeft zich slechts ontwikkeld in ‘onvrouwlyke
kundigheden’, maar is niet in staat om huishoudelijke taken te verrichten die bij
vrouwen passen: ‘Zy heeft reeds drie jaar aan een lub [geplooide halskraag, FD &
LP] zitten
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konkelen’.70 Als alle dames in huize Spilgoed hun ‘alledaagse bezigheden’ bedrijven,
zit Juffrouw Hartog met haar neus in de boeken: ‘Zo kwamen wy dan daar aan, en
traden in de zydkamer, alwaar onze waarde Vriendin [weduwe Spilgoed, FD & LP]71
met Juffrouw Hartog alleen zat. De laatste las, de eerste naaide, en ik geloof, dat er
niet veel woorden gewisselt waren.’72 De geschiedenis van Cornelia Hartog toont de
lezer van Sara Burgerhart wat het lot is van de vrouw die té leesgierig is en niet de
Nederlandse teksten kiest die bij haar passen: de wijsneuzige lezeres wordt ernstig
belemmerd in haar ontwikkeling tot een Nederlandse vrouw die een respectabele
positie inneemt in het sociale, burgerlijke leven.73
Wie zich strikt afzijdig houdt van serieuze lectuur, is eveneens geen
navolgenswaardig voorbeeld voor de reële lezer. Jacob Brunier is het prototype van
een petit-maître: een ongetrouwde, jongeman die zich als modepop uitdost, niet erg
intelligent is, en slechts oppervlakkige prullen leest. Wanneer Sara en Aletta Brunier
onverwachts zijn logement bezoeken, treffen de dames Jacob aan met romannetjes
over oneerbare onderwerpen: ‘eenige Fransche boekjes, die niet van de strengste
zedekunde schenen te handelen.’74 Geïnspireerd door zijn lectuur bestookt Jacob Sara
met overdreven en onbenullige Franse complimenten: ‘De smaak, hervatte hy, van
Mejuffrouw Burgerhart, (zich tegen my, met neêrgeslagen oogen, buigende,) is zo
exquis, dat zy myn oordeel wel kan missen.’75 In haar brief aan vriendin Anna Willis
typeert Sara dit soort complimenten als ‘wartaal’: ‘[Jacob Brunier, FD & LP] zei
nog wat wartaal over my, daar het my niet eens op luste te ‘antwoorden’.76 Anna
Willis heeft in haar antwoordbrief geen goed woord over voor deze jongen, die ‘niets
meer is dan een mode-gekje’.77 Sara's aanstaande, Hendrik Edeling, beschrijft Jacob
als ‘een goed slag van een Jongen die, zo hy wat minder van het petit-maitres air
hadt, nog al passeeren zou’.78 Jacob beschikt volgens Edeling dus over een goede
inborst, maar heeft de verkeerde leef- én leesstijl.
De lezer van Sara Burgerhart ontmoette dus verschillende ‘slechte lezers’ die
leerden welke leeswijzen en lectuurvoorkeuren beter vermeden konden worden. De
geschiedenissen toonden hoe gevaarlijk een al te eenzijdig aanbod was, bestaande
uit alleen religieuze teksten, louter intellectualistische boeken, of slechts pikante
Franse lectuur. Zo'n eenzijdig aanbod bevestigde enkel iemands bestaande onrealistische - wereldbeeld. De lezer kon door zijn confrontatie met slechte
voorbeelden dus cruciale criteria blootleggen voor de keuze van boeken: veelzijdigheid
en zuiverheid.
Ook zag de lezer hoe een verkeerde omgang met lectuur het sociale leven beperkte
of zelfs onmogelijk maakte. Zuzanna Hofland vereenzaamde en werd bedrogen door
haar ‘vrienden’. Cornelia Hartog raakte door haar overvloedige lectuur uitgesloten
van een burgerlijk leven en de ontwikkeling tot volwaardige vrouw. Jacob Brunier,
ten slotte, slaagde er door zijn Franse ‘wartaal’ niet in om een goede conservatie op
gang te brengen. Slecht lezen hield dus verband met sociaal falen, zo constateerde
de lezer. Dat inzicht kon daarentegen ook positief worden vertaald: goed leesgedrag
zou het sociale, burgerlijke leven voeden.

5. Leestraining via ‘good practices’
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Positieve voorbeelden vond de lezer van Sara Burgerhart zowel bij wijze,
gesocialiseerde lezers als bij slechte lezers die zich dankzij juiste sociale stimuli op
literair gebied ontwikkelen. Zo gaat de catharsis van Sara's tante Zuzanna Hofland
gepaard

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 18

89
met een transformatie van slechte naar goede lezer: de fijne Zuzanna leest
conservatief, onzuiver en wereldbevestigend; de gelouterde Zuzanna verkiest de
nauwgezette studie van betrouwbare bronnen, om zelfstandig tot zuivere inzichten
te komen over een praktisch christelijk leven. Nadat Zuzanna Hofland door Broeder
Benjamin en Cornelia Slimpslamp is beroofd, valt zij onder de hoede van Styntje
Doorzigt, een rechtschapen en deugdzaam christen. Dankzij Doorzigt maakt Hofland
kennis met een omgang met literatuur die afwijkt van de conservatief-orthodoxe
leespraktijk die zij gewend is. Styntje leest ook uitsluitend godsdienstig werk, maar
het cruciale verschil is dat haar leespraktijk gericht is op een beter begrip van het
werkelijke Woord van God. Ze leest en memoriseert geconcentreerd de Heilige
Schrift, en schrijft de belangrijkste zaken eruit over, zodat ze een eigen ‘Euangelisch
Toetssteentje’79 heeft: ‘een klein uittrekzeltje, ten mynen eigen gebruike, om er myn
eigen practicalen Godsdienst naar te regelen.’80 Zo krijgt de religieuze leespraktijk
het karakter van een nauwgezet en intensief onderzoek op basis van zuivere bronnen,
gericht op de verwerving van praktisch toepasbare kennis. Styntje Doorzigt laat zich
negatief uit over mensen die niet de Bijbel lezen, maar slechts de interpretatieve
commentaren die een zelfstandige duiding in de weg staan:
Maar ja, de Bybel daar leest men niet in: dat klungelt en sjouwt met
Huispostillen, en Uitleggingen, die geen pyp tabak waart zyn; en Gods
heilig dierbaar woord, dat ligt, met zilveren sloten, in het beste vertrek
daar braspenningen te zweten.81
Op aanraden van Styntje Doorzigt leest Zuzanna Hofland de brieven van Paulus uit
het Nieuwe Testament. Haar intensieve lectuur stelt haar in staat vast te stellen dat
het evangelie ‘een werkent, geen lydent Christendom leert.’82 De ontwikkeling van
Zuzanna helpt de lezer van Sara Burgerhart om zich een beeld te vormen van een
goede leespraktijk, die gepaard gaat met een kritische en actieve houding, de keuze
voor betrouwbare bronnen en een zelfstandige interpretatie in dienst van een
deugdzaam, praktisch leven.
Ook Jacob Brunier ondergaat een gedaanteverwisseling die gepaard gaat met een
literaire ontwikkeling. De petit-maître verandert in de loop van de roman in ‘een
degelike, waardige jonge man’83, die afstand doet van de slechte, oppervlakkige
prullen die hij ooit heeft gelezen: ‘Nu, ik heb die ook al weg gedaan’.84 Dankzij zijn
waardiger lectuur groeit zijn sociale presentatie en zijn conversatievermogen, zo
signaleert zijn zus Aletta: ‘Cootje, die altoos een goede, geschikte jongen was, maar
die te veel van jonkertje had, betert zich [...]. Hij leest, hij spreekt minder en veel
beter; hij heeft een heel ander voorkomen [...]’.85
Jacobs transformatie in leven en lezen is te danken aan de vriendschap met Hendrik
Edeling: hij wordt een respectabele jongeman, omdat hij slechts boeken leest die ‘de
Heer Hendrik in zyne Boekenkasten met genoegen een plaats geeft’.86 Hendrik Edeling
wordt in de roman voorgesteld als een jongeman die alle denkbare deugdzame
kwaliteiten bezit. De weduwe Spilgoed oordeelt ‘dat de Heer Edeling een verstandig
belezen man is, en zyn gezelschap overwaardig’.87 Wederom wordt een link gelegd
tussen goede lectuur en een waardig sociaal optreden: Hendriks belezenheid
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geeft voeding aan zijn gezond verstand, uitstekend oordeelsvermogen en fatsoenlijke
omgangsvormen.
Hendriks belezenheid komt goed tot uitdrukking in zijn briefwisseling met broer
Cornelis. De broers hebben zichtbaar de Latijnse school doorlopen: zij zijn vertrouwd
met de klassieken, beschikken over een uitstekende literaire bagage en hebben goede
retorische vaardigheden. Zo wijst Hendrik op Sara's kwaliteiten door meerdere malen
te verwijzen naar de Drie Gratiën, de dochters van Zeus: personificaties van
Schoonheid, Bevalligheid en Genegenheid. Cornelis, op zijn beurt, verpakt de vraag
of zijn broer voor de liefde is gevallen in de woorden ‘En gy ook, Brutus!’88 Hij
citeert hier de vertaling van de woorden die Caesar volgens de overlevering sprak
bij het zien van Brutus, die als een zoon voor hem was, onder zijn moordenaars. Ook
zet Cornelis het edele voorkomen van zijn broer kracht bij door middel van een
vergelijking tussen Hendrik en Grandison, het uiterst deugdzame hoofdpersonage
uit Richardsons roman Sir Charles Grandison.89
De groei van Jacob en het optreden van Hendrik tonen de lezer van Sara Burgerhart
hoe cruciaal goede lectuur is voor een verstandig en sociaal leven. Bovendien blijkt
dat literaire socialisatie actief getraind moet worden en afhankelijk is van positieve
stimuli in de sociale omgeving.
Over dat stapsgewijze proces van literaire socialisatie leert de achttiende-eeuwse
lezer ook aan de hand van Sara Burgerhart zelf. Gedurende haar jeugdige leven
verwerft Sara beetje bij beetje de vaardigheden die zij nodig heeft om boeken te
verwerven, op de juiste manier te duiden, en vruchtbaar in te zetten in de verschillende
fasen van haar burgerlijke leven. Zo ontwikkelt Sara zich gaandeweg tot een veelzijdig
en onderlegd lezer, die steeds beter in staat is via lectuur zichzelf in moreel en sociaal
opzicht te verrijken.
Sara's literaire socialisatie begint al op jonge leeftijd: toen zij klein was, lazen haar
ouders graag aan elkaar voor in haar bijzijn. Het voorlezen gold binnen de burgerij
als een bindende en intieme huiselijke bezigheid.90 In een brief aan haar goede vriendin
Anna Willis blikt Sara terug op deze vroege kennismaking met het (voor) lezen. De
jonge Sara werd niet verplicht of actief gestimuleerd om boeken te consumeren, maar
werd via de voorleesliefde van haar ouders al vroeg met literatuur in aanraking
gebracht. Een goed voorbeeld doet goed volgen: in Sara kwam een verlangen naar
lezen tot bloei, dat haar ouders ‘met goedkeuring’ signaleerden.
Myne Ouders lazen veel, en zagen deeze zucht in my met goedkeuring.
Nog zie ik hen in onzen tuin, op de bank zitten, als Vader zyn pypje van
rust, zo als hy het noemde, rookte, en Moeder hem iets voorlas, terwyl ik
op des goedaartigen mans knie zat te luisteren, of te spelen.91
In haar brief presenteert Sara de voorleesmomenten als ‘gouden dagen’, die illustreren
hoe goed haar opvoeding was (‘My, het eenig kind, voedde men op als een meisje,
dat van eene goede familie is’), hoeveel liefde haar ouders voor haar en elkaar voelden
(‘Myne Ouders waren gelukkig met elkander’) en hoe harmonieus hun gezin
functioneerde (‘Hoe aangenaam was ons zeer geregeld huishouden!’).92
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Van jongs af aan was het lezen voor Sara dus een sociale activiteit, die de liefde en
harmonie tussen mensen weerspiegelde en stimuleerde. Die sociale functie blijft voor
Sara van cruciale betekenis. Zij presenteert haar boeken als ‘goed gezelschap’, en
een noodzakelijk ingrediënt van een ‘vry, vrolyk en schoon’ leven93 - een omschrijving
die wijst op zowel het respectabele, beschaafde karakter van haar lectuur als op de
sociale functie die Sara eraan verbindt.
Op verschillende manieren blijkt dat in Sara's leven literatuur wordt benut als een
sociaal smeermiddel. Om relaties in stand te houden, worden boeken onderling
geschonken en uitgeleend: zo ontvangt Sara aan het begin van de roman Julia
Mandeville van Anna Willis.94 Ook wordt literatuur vaak samen met anderen
geconsumeerd, als uiting van wederzijdse genegenheid en ter versterking van een
onderlinge band. Wanneer haar moeder stervende is, wijkt Sara niet van haar zijde
en vult de tijd op met voorlezen. ‘Nu en dan las ik voor myne zwakke stervende
Moeder.’95 Ook de liefde tussen Sara en Hendrik Edeling uit zich via het voorlezen.
Hendrik draagt een romantisch vers voor dat hij voor zijn jonge bruid heeft
geschreven: ‘Het hier byliggende Vaers heeft myn lieve man my, voor eenige dagen,
voorgelezen.’96 En in het pension van de weduwe Spilgoed draagt het samen lezen
en zingen van teksten bij aan een fijne, liefdevolle sfeer:
Wy verzogten de waarde vrouw [weduwe Spilgoed, FD & LP], om voor
ons wat te lezen, en kregen ons naaijen. ô Naatje, nooit heb ik zulk lezen
gehoort, en zulk een lieve stem is er niet! zy voldeedt aan ons verzoek, en
las een Boekje: ‘de vrolykheid van een Godsdienstig leven;’ dat gy zeker
kent?97
In Spilgoeds pension worden bovendien fijne musiceeravondjes georganiseerd waarop
al zingend teksten worden voorgedragen.98 Sara schrijft aan haar vriendin Anna Willis
over een mooie avond waarop na de lichte, koude maaltijd met elkaar wordt gezongen.
De weduwe pakt haar muziekbladen erbij en zoekt een ‘Engelsch Airtje’ uit.99 Zij
neemt plaats achter het klavier en zingt de tekst op melodie voor. Sara sluit de tekst
van de melodie bij in haar brief aan Anna:
Zie hier het Airtje. Het kan u mooglyk ook nog te pas komen. 't Is van den
groten Garrick, en ons dunkt, dat het in fraaiheid weinig zyne weêrgade
heeft.
Air.
Ye fair married Dames, who so often deplore,
That a Lover, once blest, is a Lover no more,
Attend to my counsel; nor blush to be taught,
That Prudence must cherish, what Beauty has caught. [...]
Gedurende deezen zang was er geen mensch, die zyn vinger verroerde;
wy vreesden, als 't ware, om te ademen.100
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Stapsgewijs leert Sara dat lezen niet alleen een sociaal smeermiddel is, maar ook
aangegrepen moet worden om de kennis te verkrijgen die nodig is bij de inrichting
van een deugdzaam leven. Sara, ‘een lange tijd verzot op frivole Franse komedies’,101
blijkt lange tijd moeite te hebben om lering te trekken uit de teksten die zij leest. Zo
is zij duidelijk vertrouwd met Richardson's klassieker Clarissa (‘Ja, ik gelyk omtrent
zo veel naar de Godlyke Clarissa Harlowe’102), maar deze leeservaring heeft haar niet
kunnen behoeden voor R.'s list. Mensen uit Sara's omgeving helpen haar om haar
lectuur beter in dienst te stellen van haar geestelijke en morele ontwikkeling. Als
Sara van haar tante wegloopt, toont vriendin Anna Willis met het Bijbelse verhaal
over Salomon hoe lectuur ingezet kan worden als morele toetssteen:
Ik merk dat gy met Salomon nog, als voormaals, de kennis onderhoudt.
Wel heeft uw Koninglyke Wysgeer u dan niet eens gezegt: ‘dat hy die op
zyn hart vertrouwt een dwaas is?’ Salomon zegt: ‘dat het beter is te wonen
aan den hoek van een dak, dan by eene kyfagtige huisvrouw.’ Wat dunkt
u, Saartje, zou Salomon ook gezegt hebben: ‘Het is beter, voor een jong,
bevallig meisje, te wonen in een huis van vermaak, dan by eene knorrige
Tante’?103
In een latere brief helpt Anna Sara te reflecteren op de roman Clarissa, en daarin
een waarschuwing te zien voor de gevaren van goedgelovigheid en losbandigheid:
‘Denk aan Claartje Harlowe.’104 Ze schrijft belerend: ‘Het hoofdoogmerk onzer
schepping is ons wyzer en beter te doen worden.’105 Onmiddellijk voegt zij eraan toe,
in de overtuiging dat lezen en morele groei van elkaar afhankelijk zijn: ‘Leest gy
niet meer?’106 Sara antwoordt per brief:
Of ik nog lees? Wel, dat zou ik geloven! Ik ben zelf de Lezeres voor de
Familie; en onze lieve Weduw heeft een allerkeurigst Bibliotheekje. Maar
ik heb zo veel over my zelf te schryven, dat het niet aan het schryven over
Boeken komen kan.107
De weduwe Spilgoed heeft een goede invloed op het leesgedrag van Sara: ‘Onze
brave Huisvrouw heeft eene fraaije collectie van Leerredenen: Die van Solicoffer en
Doddridge bevallen my ongemeen.’108 En dankzij het zachte toezicht van de weduwe,
leest Saartje ‘met nog nooit zoveel smaak het Euangelie als nu.’109
Dat Sara's belezenheid groeit, kan de lezer opmaken uit de omschrijving die
Hendrik Edeling van zijn geliefde geeft: zij is een fatsoenlijk meisje dat alleen ‘de
fraaiste Boeken’ leest.110 Hij merkt op dat Sara van verschillende onderwerpen aardig
wat afweet en haar verstand gebruikt: ‘Wy spraken over verscheiden onderwerpen,
en ik had gelegenheid om te zien, dat myne Beminde dien zeldzamen schat, gezont
Oordeel, bezit.’111 Hendrik ziet dat Sara kennis vergaart door veel te lezen, maar zich
nooit beroept op een auteur of een bron: ‘Zy heeft, merk ik, veel verkregen
kundigheden, doch beroept zich nooit op haar Auteur.’112 Sara's belezenheid heeft
dus grenzen: het meisje is - in Hendriks woorden - ‘geen Minerva’.113 En dat past
juist uitstekend bij haar positie als vrouw. Waar Cornelia Hartogs frequente lezen
ten koste gaat
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van huishoudelijke verplichtingen en een passend burgerlijk leven (haar ‘belezenheid’
blijft zonder praktisch sociaal belang), weet Sara maat te houden en stemt zij haar
consumptie van lectuur en kunsten af op haar maatschappelijke rol. Als zij uiteindelijk
in het huwelijksbootje met Hendrik Edeling stapt en haar eigen huishouden gaat
bestieren, zal ze ook geen Franse komedies meer bezoeken, maar slechts naar het
theater gaan als er een ‘schoon Treurspel te horen is.’114
De geschiedenis van Sara leert de historische lezer van Sara Burgerhart wat goed
lezen inhoudt. Een gesocialiseerd lezer leest gevarieerd en veel, maar weet ook maat
te houden, door lectuur af te stemmen op levensfase en geslacht. Hij leest actief,
kritisch en onderzoekend, en benut literatuur als zowel een moreel, religieus
kennisinstrument als een sociaal smeermiddel: literatuur is het object van gezamenlijke
consumptie en het uitgangspunt van zinvolle conversaties.
Daarnaast maakt de geschiedenis van Sara, evenals die van Jacob, de lezer bewust
van het belang van goede literaire socialisatie, als de stimulerende kracht achter
morele groei. De lezer ziet dat die literaire ontwikkeling zich niet automatisch
succesvol voltrekt, maar stapsgewijs moet plaatsvinden en afhankelijk is van de juiste
stimuli in de sociale omgeving van de lezer. Succesfactoren in de literaire socialisatie
blijken een vroege kennismaking met literatuur in het gezin (Sara), een degelijke
opleiding (Hendrik), een recht geschapen, toeziend oog (Weduwe Spilgoed) en een
juist sociaal netwerk (Jacob, Sara, Hendrik, Zuzanna).

6. Conclusie
De digitale satirische nieuwswebsite De Speld publiceerde op 25 oktober 2012 een
spraakmakend bericht over een vrouw die abortus pleegde nadat de foto van haar
echo een tegenvallend aantal ‘likes’ opleverde op Facebook.115 Het bericht is een
voorbeeld van de manier waarop nieuwe digitale media hun gebruikers laten
reflecteren op de impact van en juiste omgang met die media, en zo bijdragen aan
een groei van vaardigheden en kennis die nodig zijn om te participeren in de
veranderende media-cultuur.
We hebben hier te maken met een recente uiting van het culturele fenomeen dat
in dit artikel centraal stond: mediagebruikers worden vaardig gemaakt met een ‘nieuw’
medium via signalen die dat medium zelf afgeeft over de gewenste omgang en de
benodigde competenties. Wij hebben geanalyseerd hoe in de late achttiende eeuw toen het boekenaanbod omvangrijker en internationaler werd dan ooit tevoren, en
zich onophoudelijk en in hoog tempo uitbreidde met nieuwe genres en nieuwe titels
- lezers in literatuur zelf de kennis, vaardigheden en houding konden leren die nodig
waren om volwaardig deel te nemen aan de complexe, veranderende literaire wereld:
literaire socialisatie. Hoe werd in een roman via lezende personages mediatraining
aangeboden aan een lezerspubliek dat aan de voor- en nadelen van het nieuwe medium
nog moest wennen?
Hiermee zijn we een nieuwe richting ingeslagen in het onderzoek naar de
achttiende-eeuwse leescultuur, waarin doorgaans wordt geprobeerd vanuit
boek-historisch en sociaalhistorisch perspectief de veranderende leescultuur te
begrijpen: waaruit bestond het groeiende aanbod, wie las er, en wie las wat? Omdat
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uit eerder onderzoek is gebleken dat een toenemend aanbod door gebrek aan literaire
vaardigheden niet leidde tot een snel groeiend lezerspubliek, hebben wij het
perspectief
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verschoven naar de socialiserende werking van lezende romanpersonages die goede
en slechte voorbeelden afgeven van het gebruik van boeken. Specifiek ging onze
aandacht uit naar lezers in Sara Burgerhart, maar het is aannemelijk dat de resultaten
van deze case study wijzen op bredere tendensen in de laat-achttiende-eeuwse
leescultuur: Sara Burgerhart was immers een populaire roman die met ‘warme
geestdrift’ werd ontvangen, een model werd voor velen, en al snel te boek kwam te
staan als een leerboek voor met name jonge lezers.116
Zoals uit de analyse is gebleken, nodigden papieren lezers in Sara Burgerhart de
reële lezers uit om te reflecteren op de impact en rol van lezen en boeken in hun
eigen leven. De lezer leerde, allereerst, over het gewenste literaire keuzeproces: een
gesocialiseerd lezer selecteerde op variatie en zuiverheid. Daarnaast deed de lezer
inzichten op over de plaats van lectuur in zijn leven: literatuur was een sociaal
bindmiddel, dat samen geconsumeerd, bediscussieerd en uitgewisseld moest worden.
De hoeveelheid lectuur moest zeker niet te klein zijn, maar ook niet te groot: de
leesfrequentie moest bij iemands geslacht en levensfase passen. Op de derde plaats
werd informatie over de leeshouding verstrekt. De gewenste leeshouding was
onderzoekend van aard en gericht op de verwerving van sociale, morele en religieuze
kennis die toepasbaar was in een deugdzaam burgerlijk leven. Ten slotte leerde de
lezer over het belang en verloop van literaire socialisatie: de ontwikkeling van goede
literaire vaardigheden bleek cruciaal voor een succesvol sociaal en burgerlijk leven,
en was afhankelijk van een goede opvoeding en de juiste sociale contacten.
De lezers verwierven deze kennis door lezende personages uit de roman te
analyseren en te interpreteren. Zij konden hun leespraktijken beoordelen op basis
van de positieve of negatieve effecten van hun specifieke leesgedrag en via de
evaluerende oordelen van andere personages. Op deze manier konden zij al lezend,
duidend en reflecterend vaststellen waar goede lectuur uit moest bestaan, welke
leeshoudingen tot kennis zouden leiden, en hoe zij literatuur een zinvolle plaats
konden geven in het burgerlijk leven. Ideale lezers lazen zoals de voorrede van Wolff
en Deken het voorstelde: nadat zij met Sara Burgerhart het best denkbare - want
natuurlijke én Nederlandse - boek hadden gekozen, consumeerden zij de roman om
morele en sociale kennis te verwerven over een goed burgerlijk lezend leven.
Sara Burgerhart was dus te gebruiken als een instrument van literaire socialisatie
- niet alleen omdat de roman kennis bevat over goed lezen, maar juist ook omdat die
kennis verworven moest worden via een zelfstandige interpretatie van de lectuur,
een omzetting van eigen duidingen in kennis, en een reflectie op verworven inzichten.
Het lezen van Sara Burgerhart was op zichzelf een actieve training in het verwerven
van literaire en mediale vaardigheden.
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Nut van 't Algemeen opgericht. De Maatschappij opereerde vanuit de verlichte gedachte dat de
juiste opvoeding en onderwijs zouden resulteren in goede zeden en verlichting van de
(volks)geest.
Wilschut (2009), 58.
Zie hierover ook Gelderblom (1991).
Zie hierover ook Vletter (1915), 146-147, 180.
Over het lezen als onderdeel van een goede verlichte opvoeding zie bijvoorbeeld Baggerman
en Dekker (2005), hoofdstuk 3; Baggerman (2004); Buijnsters (1989).
Wolff en Deken (1782), iii.
Ibidem, xi.
Ibidem, iv-v. Het buitenlandse aanbod is volgens Wolff en Deken niet per definitie
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Ibidem, vii.
Ibidem, viii.
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bijvoorbeeld uit Mar, Oatly, Djikic en Mullin (2011). In empirisch onderzoek is bovendien
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Raat (1985), o.a. 24, 29. Een lezer van vlees en bloed staat niet op één lijn met die impliciete
lezer, maar laat zich wel door die lezersrol sturen om te coöpereren in de communicatieve
situatie van de tekst. (Hij kan zich er overigens ook heel bewust tegen afzetten, en gedraagt
zich dan als een resisting reader. Het gedrag van de zich verzettende lezer speelt in dit artikel
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Pearson (1999), 10.
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en D. de lezersfunctie sterk uitbouwen.
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exordium, waarin zij verschillende recipiënten, waaronder de toekomstige critici “benevolem,
attentum en docilem” willen stemmen.’
Wolff en Deken (1794), *1v.
Zuzanna Hofland behoort vanuit haar achtergrond in principe ook tot de gegoede burgerij, maar
heeft zich verlaagd tot het milieu van de fijnen.
Wolff en Deken (1782), CCCLXXIII.
Buijnsters (1980), 60-61.
Zie het Heilig Onrecht in brief 33: Wolff en Deken (1782), CXXVI. De titel Heilige
Werkeloosheid is volgens Buijnsters ‘uiteraard fiktief’: Buijnsters (1980), 396. Zie over de
gefingeerde naam Broeder vander Kwast, die wellicht verwijst naar ‘Betjes vijand ds. Petrus
Hofstede (1716-1803)’: 224. Buijnsters heeft opgemerkt dat de verzonnen namen dikwijls
pendanten zijn van fijnen met wie Wolff in het dagelijkse leven in de clinch lag.
Duhamel (1999), 18.
Wolff en Deken (1782), LXXXIV.
In de 124ste brief bericht Hofland haar nicht hierover.
Dit is een spotnaam voor een vrouw die geleerd is of daarvoor wil doorgaan en een zekere
minachting voor huishoudelijke zaken toont, vergelijk Van Dale, 2005.
Wolff en Deken (1782), DXVIII.
Ibidem, CCCIV.
In brief 26 omschrijft Sara Hartog als ‘eene Scavante van de alleronaangenaamste soort, die
alle Dichters, Rymers, en alle Nederduitsche Poezy vodden noemt.’
Wolff en Deken (1782), CCCIII.
Ibidem, CCCVI.
Ibidem, CI.
Hartog is bijvoorbeeld bekend met het hoofdwerk van Alexander Pope: Essasy on Man (1734).
Hartogs kennis van het werk van Pope blijkt bijvoorbeeld uit brief 78. Hartog citeert hier hele
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Cornelia Hartog verkiest, anders dan de rest van het gezelschap waarmee zij converseert, de
stad boven het platteland. ‘De Stad is het ware Toneel der verstandige, der geleerde Lieden.’
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(Deken, Wolff, Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart, CCCXLVIII.)
Meisjes van de burgerlijke stand gingen niet naar de Latijnse school; waarschijnlijk heeft de
savante zich het Latijn zelf eigen heeft gemaakt.
Wolff en Deken (1782), CCCXLIX.
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Stichtelijke steekspelen
Literaire programma's op de vooroorlogse NCRV-radio (1925-1940)
Jeroen Dera (Radboud Universiteit Nijmegen)
Abstract
Pre-war radio programmes concerning literature are often described in
terms of book promotion, either in the sense of cultural mediation or
commercial publicity. This article, however, shows that book programmes
also functioned as cultural platforms that allowed literary debates and
critical issues to be extended from their printed origins into the realm of
new media. By exploring the literary programmes of the Protestant
broadcasting organisation NCRV, I will argue that, in practice, literary
features did not always conform to a broadcaster's professed ideals of
disseminating culture to the listening masses.
Although the NCRV's book programmes intended to inform a broad
Christian audience about (recent) works of literature, the oral reviews were
occasionally aimed more specifically at the rank and file of the literary
institutions that collaborated with the Protestant broadcasting organisation.
In addition, a case study of Piet Risseeuw's activities at the NCRV reveals
that personal issues could also affect the practice of radio criticism.

1. Het onderzoek naar vooroorlogse literaire radioprogramma's
Begin jaren dertig bestendigde de literatuurkritiek haar positie in de Nederlandse
ether. De grote omroepen AVRO, KRO, NCRV en VARA, die vanaf de
omroepregelingen van 15 mei 1930 samen over tachtig procent van de zendtijd
beschikten, konden voor de bespreking van (al dan niet recente Nederlandstalige)
literatuur vertrouwen op een vaste criticus of een vaste groep critici. Het bekendste
voorbeeld in dit verband is ongetwijfeld dr. P.H. Ritter jr., die tussen 1928 en 1957
de literaire rubriek van de AVRO coördineerde. Andere namen die in de context van
vooroorlogse Nederlandse radiokritiek geregeld opduiken, zijn die van A.M. de Jong
(VARA), Herman
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de Man (KRO), Anton van Duinkerken (KRO), Cornelis Rijnsdorp (NCRV) en Piet
Risseeuw (NCRV).1
Hoewel de literatuur(beschouwing) bij de doorbraak van de radio als massamedium
al snel een positie binnen de verschillende Nederlandse omroepen verwierf, is naar
dit fenomeen nog weinig onderzoek verricht. Het meest uitvoerig is de documentatie
rondom het radiowerk van Ritter, wiens correspondenties (met onder anderen
uitgevers) deels door Jan J. van Herpen werden bezorgd en later door Merijn de Boer
werden geanalyseerd.2 Andere vooroorlogse radiocritici viel echter geen afzonderlijke
studie ten deel.3 Wel hebben Koen Rymenants en Pieter Verstraeten recentelijk
onderzoek gedaan naar een reeks literair-historische lezingen voor de Belgische
openbare radio-omroep NIR-INR. Zij scharen deze lezingen onder de noemer van
middlebrow-literatuurbeschouwing, ‘een vorm van communicatie over literatuur die
een breed publiek wil informeren over een veelheid aan literaire verschijnselen’.4
Kenmerkend voor de middlebrow-literatuurbeschouwing achten Rymenants en
Verstraeten dat geen van de vaste rollen en functies in het communicatieproces
geprivilegieerd wordt boven de andere: noch de zender van de boodschap, noch de
ontvanger, noch de context of het medium neemt een dominante positie in - het gaat
veeleer om een programma van gematigdheid en toegankelijkheid waarin de
verschillende elementen van het communicatieproces in evenwicht zijn.5 Illustratief
hiervoor is de rol van de spreker in een radiolezing: die vervult een mediërende en
faciliterende functie bij het bevredigen en ontwikkelen van de interesses van zijn
publiek, en ‘verdoezelt daarbij zijn eigen individuele profiel ten voordele van een
neutrale(re) bemiddelaarsrol’.6 De nadruk ligt dus niet op het eigen artistieke
programma, maar op een toegankelijke weergave van de stof waarvoor het publiek
belangstelling heeft (en wellicht ook op het leveren van een bijdrage aan de bredere
culturele missie van de betrokken omroep).
Een dergelijke bemiddelaarsrol van de radiospreker komt ook terug in verschillende
internationale studies die de relatie tussen radio en literatuur verkennen. Aangezien
de infrastructuur rondom het nieuwe medium zich in verschillende landen op
verschillende manieren ontwikkelde, zijn er de nodige nationale accentverschillen
aan te wijzen. In die context maken Lyn Gorman en David McLean het bekende
onderscheid tussen public service broadcasting en commercial broadcasting: in het
eerste geval zijn omroepen instituties die een algemeen nut nastreven en bekostigd
worden door contributiegelden en/of overheidssubsidies, terwijl commerciële
omroepen in handen zijn van bedrijven en een winstgevend oogmerk hebben waarin
advertentiegelden een sleutelrol spelen.7 In zekere zin sluit de vooroorlogse
Nederlandse situatie aan bij de publieke variant: de omroepen hadden geen
winstgevende doelstelling en articuleerden een culturele taak, waarbij zij hun
programmering in dienst stelden van een volksopvoedend ideaal.8 Het omroepbestel
was echter in hoge mate verzuild, waardoor er in Nederland niet zonder meer
gesproken kan worden van een algemeen nut: eerder richtten de verschillende
omroepen zich, de AVRO uitgezonderd, op een specifieke levensbeschouwelijke
achterban. Internationaal gezien neemt de Nederlandse situatie daarmee een bijzondere
positie in,9 maar de volksopvoedende inzet kan wel verbonden worden met de situatie
in bijvoorbeeld Groot-Brittanië, waar de BBC zich onder het bewind van John Reith
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conduct through a quasi-Arnoldian dissemination of culture to the listening masses’.10
Anders is wat dat betreft de positie van cultuur op de Amerikaanse radio, die zich
volgens het commerciële model ontwikkelde en waarin literaire programma's met
een cultuurbemiddelend doel afgewisseld werden met boekenrubrieken met, in de
woorden van Joan Shelley Rubin, ‘a more blatant sales pitch’.11 Zulke boekpromotie
in commerciële zin kwam echter ook voor in landen waar de omroep zich naar het
publieke model ontwikkelde. Tatjana Jahnke en Oliver Davin stellen voor de literaire
radioprogramma's in de Weimarrepublik bijvoorbeeld vast dat ze stelselmatig
verzandden in ‘nichtssagenden Lobäußerungen von Verlagsangehörigen’12 en ook
voor de Nederlandse situatie is gesuggereerd dat de vooroorlogse literatuurkritiek
op de radio vooral tot taak had boeken onder de aandacht van potentiële kopers te
brengen.13
De publieksgerichte en de commerciële benadering van literaire radioprogramma's
hebben met elkaar gemeen dat de focus ligt op motieven en strategieën van
programmamakers om boeken onder de aandacht van het volk te brengen. Wat betreft
de vooroorlogse radioliteratuurbeschouwing in Nederland is er echter meer aan de
hand. De socialistische criticus A.M. de Jong gebruikte zijn boekenhalfuurtjes bij
de VARA bijvoorbeeld niet alleen om arbeiders in contact te brengen met het werk
van figuren als Troelstra en Ehrenburg, maar ook om de romans van literaire
tegenstanders als Marsman en Ter Braak publiekelijk onder vuur te nemen.14 Hier
zien we geen boekbespreker aan het werk die zijn individuele profiel verruilt voor
een neutrale bemiddelaarsrol, zoals gebeurde in de literair-historische lezingen die
Rymenants en Verstraeten analyseerden, maar wordt de radio ingezet als volwaardig
medium om literaire kritiek te bedrijven vanuit scherp geformuleerde poëticale ideeën.
Het is dan ook relevant om de relatie tussen radio en literatuur niet alleen te bestuderen
vanuit het perspectief van boekpromotie in cultuurbemiddelende en/of commerciële
zin, maar om ook na te gaan in hoeverre de radio binnen het literaire veld een medium
was waarin - in de woorden van Susan Merrill Squier - ‘social and cultural conflicts
were worked out’.15
Vanuit deze constatering wil ik in deze bijdrage nader ingaan op het literaire
programma van de Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging (NCRV) tussen
1925 en 1940. Hoewel er geen opnamen van literaire radioprogramma's uit deze
periode bewaard zijn gebleven, zijn er diverse bronnen beschikbaar op basis waarvan
de literaire radiorubriek gereconstrueerd kan worden. De verschillende sprekers en
hun onderwerpen kunnen om te beginnen worden afgeleid uit de Omroep-Gids van
de NCRV, die in veel gevallen ook zicht geeft op de inhoud van de bijdragen via de
inleidingen die sprekers bij hun lezing publiceerden. Daarnaast heb ik gebruikgemaakt
van de archieven van Cornelis Rijnsdorp en Piet Risseeuw in het Historisch
Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden), die beide
briefwisselingen bevatten waarmee ik een kijkje achter de schermen van de omroep
kon nemen en waarin bovendien typoscripten van lezingen bewaard zijn gebleven.
Een laatste bron vormen de verschillende protestants-christelijke literaire periodieken
uit de onderhavige periode (Opwaartsche wegen en Stemmen des tijds voorop),
waarin soms (bewerkingen van) lezingen gepubliceerd werden en het culturele werk
van de NCRV ook een aanleiding tot commentaar kon vormen.
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De centrale vraag in het artikel is die naar de verhouding tussen de
cultuurbemiddelende idealen van deze omroep enerzijds en de praktijk van de
letterkundige rubriek anderzijds. Welke metakritische doelstellingen articuleerden
de NCRV en haar radiocritici en in hoeverre kunnen deze de toets met de praktijk,
zoals die gereconstrueerd kan worden op basis van de hierboven beschreven bronnen,
doorstaan? In paragraaf 2 introduceer ik de NCRV en plaats ik haar programma van
culturele volksverheffing tegen de achtergrond van de Nederlandse
protestants-christelijke letterkunde in de jaren twintig en dertig. Vervolgens ga ik in
paragraaf 3 in op het literaire programma in de beginjaren van de omroep, waarbij
ik ook aandacht besteed aan een hoogoplopend conflict tussen de NCRV en een
drietal protestants-christelijke letterkundige organisaties. De vierde paragraaf is
gewijd aan de invulling van de letterkundige halfuurtjes en laat zien dat er lang niet
altijd congruentie bestond tussen de volksopvoedende idealen van de omroep en de
praktijk van het boekenprogramma. In paragraaf 5 diep ik die incongruentie verder
uit aan de hand van de figuur Piet Risseeuw, om uiteindelijk in paragraaf 6 tot enkele
afsluitende opmerkingen te komen over de aard van literatuurbeschouwing op de
radio, die in de praktijk niet alleen een cultuurbemiddelende, maar ook een
literair-kritische en polemische functie kan hebben.

2. NCRV en cultuurbemiddeling
De NCRV werd in 1924 opgericht op initiatief van P.K. Dommisse en is daarmee
de oudste omroepvereniging van Nederland.16 Van meet af aan had de vereniging
een ‘dienende en bemiddelende functie’, wat inhield dat zij de microfoon beschikbaar
stelde voor andere christelijke verenigingen en in principe geen inhoudelijke
bemoeienis met de programma's nastreefde.17 Die faciliterende taak blijkt ook uit het
gegeven dat de NCRV een interkerkelijke signatuur had: in een tijd waarin er een
soms felle theologische strijd woedde binnen (de verschillende afsplitsingen van) de
protestants-christelijke kerk, koos de omroepvereniging geen partij. Daardoor was
de NCRV in staat aanhangers van verschillende christelijke gezindten aan zich te
binden en kon zij tussen 1925 en 1940 een grote groei doormaken: waar er op 1
januari 1925 nog 600 leden waren, waren dit er vijftien jaar later 136.000.18
In de protestants-christelijke wereld was niet iedereen gelukkig met de oprichting
van de NCRV. Sommigen zagen de radio als een typische uitwas van de
secularisering, die zich ook uitte in de opmars van auto's, balzalen en bioscopen, en
die werd opgevat als een gevaar voor de Bijbellezing in christelijke gezinnen.19 Er
waren echter ook positieve geluiden: via de radio kon het Evangelie vele huiskamers
bereiken en bovendien betrof het een middel om de kleine luyden cultureel op te
voeden. Wat dat laatste betreft spreekt Reyer Kraan van de ‘dubbele culturele
doelstelling’ van de NCRV: via de omroep kwamen luisteraars in eerste instantie in
contact met de eigen, protestants-christelijke cultuur en vervolgens konden de luiken
voorzichtig worden opengezet naar de algemene cultuur.20 Voor de letterkundige
rubriek betekende dit dat er veel nadruk lag op literatuur uit de eigen kring, waarbij
de sprekers - in de woorden van Cornelis Rijnsdorp - voor ‘een sterk onderwijzende
inslag’ kozen.21 Het ging echter om meer dan popularisering van de
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protestants-christelijke cultuur: volgens Rijnsdorp waren de radiolezingen over
letterkunde ook een oproep tot eigen creativiteit bij de luisteraars, die op literair
terrein gestimuleerd moesten worden.
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Binnen de protestants-christelijke tak van het vooroorlogse literaire veld werd zulke
literair-culturele opvoeding strikt noodzakelijk geacht. Ten tijde van de oprichting
van de NCRV kampte de protestantse letterkunde namelijk met een tweeledig
probleem: er waren weinig cultuurdragers van betekenis en de goede auteurs díe er
waren, kregen weinig aandacht buiten de christelijke pers.22 Het was dus zaak de
protestants-christelijke letteren te emanciperen. In de secundaire literatuur over dit
onderwerp worden geregeld de namen van de eerder genoemde NCRV-critici
Rijnsdorp en Risseeuw aangehaald: de eerste als voornaamste ‘culturele emancipator’,
de tweede als popularisator met een bijzonder talent voor ‘het organiseren en
stimuleren van de protestants-christelijke literatuur’.23
Rijnsdorps ideeën over volksopvoeding spelen een belangrijke rol in zijn
essaybundel Ter zijde (1935), waarin hij opmerkt dat de kloof tussen kunst en volk
- die in de protestants-christelijke wereld toch al erg groot was - verder is verbreed
door toedoen van de Beweging van Tachtig.24 In zijn ogen hebben de elitaire
literatuuropvattingen van de Tachtigers intellect en volk van elkaar vervreemd en is
er letterkundige popularisering voor nodig om de twee met elkaar te verzoenen.25
Daarbij streeft Rijnsdorp een waarlijk reformatorische kunst op neo-calvinistische
basis na, waarvoor een van de voorwaarden luidt: ‘Onze menschen moeten weten,
wat er op verschillend kunstgebied tot stand is gebracht. Ze moeten oog en oor leeren
krijgen voor “stijl” in zijn breedste zin, voor “karakter” in de kunst’.26 Bij het
verwezenlijken van dat ideaal ziet Rijnsdorp een rol weggelegd voor de radio, die
wat hem betreft een ‘geestelijke verkeersfunctie’ bekleedt en dus als cultureel
doorgeefluik kan functioneren.27
In tegenstelling tot Rijnsdorp heeft Risseeuw nooit zulke expliciete openbare
uitspraken over de functie van de radio gedaan. De stichtelijk-didactische inslag van
de NCRV kan echter moeiteloos worden verbonden met zijn
cultureel-emancipatorische activiteiten, die erop gericht waren het
protestants-christelijke publiek literair op te voeden door het in contact te brengen
met (al dan niet zelfgeschreven) verhalen en gedichten die qua stijl en structuur de
moeite waard waren.28 Tussen 1924 en 1933 redigeerde Risseeuw bijvoorbeeld het
Kerstboek, dat protestantse literatuur in tienduizenden huiskamers bracht, en in de
eerste helft van de jaren dertig was hij letterkundig redacteur van het publieksgerichte
Zondagsblad van de christelijke krant De Rotterdammer. In die laatste hoedanigheid
schreef Risseeuw op 8 maart 1935 een brief aan Hein de Bruin, wiens roman Wat
blijft (1934) hij tot grote teleurstelling van de schrijver nogal kritisch besproken had.
Daarin maakt de criticus een opmerking die inzicht geeft in zijn eigen visie op zijn
rol als cultuurbemiddelaar:
Jouw teleurstelling betekende eveneens voor mij teleurstelling. Vroeger
heb ik wel eens, tegen beter weten in, een boek, dat naar de vorm voor
een kleine kring bestemd was, aan de massa opgedrongen. Ik ben nu wijzer
geworden. Behoudens enkele uitzondering blijft jouw boek m.i. voor het
volk gesloten. Dat is bedroevend, maar het is zo. En nu zou het veel
gemakkelijker voor mij geweest zijn ‘Wat Blijft’ in een letterkundig
tijdschrift te bespreken, doch als criticus van het Zondagsblad, criticus
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niet alleen vóór, doch ook namens de lezers, ben ik verplicht, week aan
week het publiek en de auteurs met elkaar te confronteren.29
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Hier profileert Risseeuw zichzelf als popularisator te midden van het volk: op een
podium als het Zondagsblad van De Rotterdammer komt het erop aan te spreken
namens de gemiddelde lezer. Voor een positieve bespreking in een dergelijk
publieksgericht medium, waartoe ook de radio-omroep gerekend zou kunnen worden,
is Wat blijft in Risseeuws ogen te zeer gericht op een kring van ingewijden - elders
in zijn brief stelt hij dat De Bruins roman ‘te veel miniatuur’ is en suggereert hij dat
de vorm van het boek een te prominente rol speelt. Wat dat betreft tekent zich een
verschil af met Rijnsdorp, in wiens poëtica voor de literaire vorm een duidelijke
plaats was weggelegd.30
Hoewel er tussen de benaderingswijzen van Rijnsdorp en Risseeuw
accentverschillen zijn, kunnen hun beider ideeën over volksopvoeding goed worden
ingepast in het emancipatoire oogmerk van de letterkundige rubriek van de NCRV.
Allicht is het daarom dat deze twee figuren het vaakst met de vooroorlogse NCRV
in verband worden gebracht. De radiovereniging kon voor haar literatuurprogramma
echter putten uit een groter aanbod van protestants-christelijke auteurs, die zich
gedurende de jaren twintig op allerlei manieren verenigd hadden. Zo werd in 1923
het tijdschrift Opwaartsche Wegen opgericht, waarin een poging werd gedaan om
de erfenis van Tachtig te verbinden met het levensbeschouwelijke element van
christelijke kunst, om zo tot een ‘eigen’ protestants-christelijke literatuur te komen.31
Uit het netwerk rond dit tijdschrift - belangrijke namen zijn Jo van Ham, Roel
Houwink, Harmen van der Leek en Christiaan Tazelaar - kon de NCRV dankbaar
vissen. Kraan veronderstelt zelfs dat er een goede samenwerking met Opwaartsche
Wegen bestond, toen de NCRV vanaf januari 1929 iedere maandagavond een literaire
lezing uitzond.32 Zoals ik zal laten zien in de volgende paragraaf, verliepen de eerste
jaren van de letterkundige rubriek echter niet zo voorspoedig als Kraan suggereert.
Al snel stuitten de volksopvoedende idealen van de betrokkenen namelijk op een
organisatorisch conflict in de praktijk.

3. Het literaire programma van de NCRV onder spanning
Opwaartsche Wegen was niet de enige institutie die gedurende de jaren twintig op
het protestants-christelijke literaire toneel verscheen: uit een fusie van twee reeds
bestaande (en voorheen conflicterende) christelijk-letterkundige bonden ontstond in
1925 Het Verbond van Christelijk Letterkundige Kringen, dat zich tot doel stelde de
beoefening en studie van christelijke literatuur te bevorderen.33 In hetzelfde jaar werd
de Christelijke Essayistenkring opgericht, die streefde naar literaire voorlichting van
het christelijk volksdeel door woord en schrift. In september 1929 kwam daar op
instigatie van het Verbond nog een Christelijke Auteurskring bij, waarin christelijke
literaire schrijvers verenigd waren.
De eerste jaren na de oprichting van de NCRV waren het vooral leden van de
Christelijke Essayistenkring die lezingen op letterkundig gebied verzorgden, al
gebeurde dat zeker niet op regelmatige basis. In 1925 was er slechts één causerie die
raakte aan een literair thema, toen Christiaan Tazelaar sprak over ‘Het Wezen en de
Beteekenis van Christelijke Kunst’. Twee jaar later was Tazelaar ook een van de
sprekers in de reeks Radio-lezingen over letterkunde, die eveneens op initiatief van
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de Essayistenkring was georganiseerd en die resulteerde in een gelijknamige publicatie
(1927), waardoor de lezingen voor verdwijning in de ether werden behoed. Het
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boekje werd in Opwaartsche Wegen besproken door Van Ham, wiens recensie een
mooi voorbeeld is van de dubbelzinnige houding die in protestants-christelijke kringen
ten opzichte van de radio werd ingenomen. Hoewel de Christelijke Essayistenkring
volgens Van Ham terecht inzag dat het via het nieuwe medium mogelijk was ‘kontakt
te krijgen met mensen, die men anders nooit zou bereiken’, achtte hij het bedenkelijk
‘dat er weer een nieuw element van sterk oppervlakkig makende kracht zijn invloed
doet gelden in de volksopvoeding, nu overal de nabootsing genoten wordt voor echt,
nu het surrogaat meer belangstelling heeft dan het waarachtig levende’.34 De ‘echte’
kunst - het ‘waarachtig levende’ - was voor Van Ham kennelijk iets fysieks en niet
iets wat door de ether tot een grote groep luisteraars werd gebracht.
Waar de jaren 1925-1928 gekenmerkt werden door een weinig gestroomlijnd
literair radioprogramma, bracht de NCRV begin 1929 meer regelmaat in de
letterkundige rubriek. Op maandagavond, meestal tussen half 7 en 7, is er tijd
gereserveerd voor een ‘literaire lezing’ vanuit het Verbond. De omroepgidsen van
de NCRV geven inzicht in de invulling van deze avonden. De eerste uitzending kwam
voor rekening van E.G. van Teylingen, die zich de vraag stelde: ‘Hebben wij een
eigen christelijke literatuur?’ Dit onderwerp past goed bij de contemporaine zoektocht
naar een protestants-christelijke kunst, die (allicht meer dan het algemene publiek)
de eigen literaire achterban moet hebben beroerd. Andere maandagavondlezingen
waren dan weer duidelijker ter oriëntatie van het ongeletterde christelijke volksdeel
bedoeld. Zo sprak P.H. Muller over het ‘begrijpen van poëzie’, beantwoordde
Risseeuw voor zijn luisteraars de vraag ‘Wat en hoe zullen wij lezen?’ en maakte
Ad Kuiper het publiek vertrouwd met het werk van Revius. In 1929 werd de
letterkundige rubriek van het Verbond grotendeels door zulke didactische lezingen
ingevuld: van de 43 uitzendingen bestond 49% uit lezingen; 37% was gewijd aan
declamaties van (christelijke) literatuur en 14% werd ingevuld met een
boekbespreking, die meestal handelde over werk van iemand uit de eigen kring.
Het aantal boekbesprekingen in 1929 lag echter hoger dan bovenstaande
percentages doen vermoeden, omdat Risseeuw dat jaar los van het Verbond met een
tiental literair-kritische bijdragen aan de NCRV meewerkte. Hij deed dat op verzoek
van NCRV-secretaris C.A. Keuning, die in een brief van 12 december 1928 duidelijk
maakte wat de omroep met deze boekbesprekingen voor ogen stond: ‘De bedoeling
is niet, dat breede letterkundige beschouwingen worden gegeven, daar deze over de
hoofden van de meeste luisteraars heen gaan. Maar eenvoudig, boeiend vertellen van
nieuw-verschenen werken, en vooral uit die werken goed voorlezen.’35 Keunings
woorden suggereren dat hij van Risseeuw geen uitgebalanceerde literatuurkritiek
verwachtte: de nadruk op het voorlezen sluit eerder aan bij het beeld van de
boekbespreker als mediator tussen literatuur en publiek. Daarbij wenste de NCRV
dat er actuele werken behandeld zouden worden, een idee waaraan Risseeuw overigens
niet angstvallig hoefde vast te houden.36 Strikter was de eis die de omroep stelde aan
de aard van de besproken boeken: ‘[A]ls regel zullen de christelijke boeken natuurlijk
behandeld moeten worden’.37
Het is moeilijk om Keunings verzoek en zijn instructies aan Risseeuw te rijmen
met het beeld van de NCRV als vereniging met een dienende en bemiddelende functie.
Op literair vlak was er eerder sprake van actieve bemoeienis, wat bij de betrokken
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letterkundige organisaties de nodige ergernis opleverde. Op een ongedateerde
briefkaart van begin januari 1929 meldt Van Ham aan Risseeuw dat er
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binnen de Christelijke Essayistenkring grote bezwaren tegen de NCRV bestaan. In
de eerste plaats vindt men het peil van de letterkundige lezingen niet hoog genoeg
en daarnaast stelt men dat de omroepbestuurders ‘niet bevoegd zijn om deze zaken
te organiseren en dat een kommissie of iets derg. daar meer voor aangewezen is’.38
Deze twee bezwaren hangen met elkaar samen, in die zin dat de rommelige organisatie
tot een laag peil van het programma leidt: zowel de sprekers als de onderwerpen
worden volgens Van Ham ‘louter bij gril’ aangewezen. Daarnaast is er een probleem
van financiële aard: ‘Sommigen moeten het gratis doen, anderen krijgen een tientje,
f 15, f 25, f 40, een enkele zelfs f 50. Ook krijgt dezelfde persoon de ene keer f 10,
dan weer f 25, etc.’. De onvrede bij de Essayistenkring is zo groot, dat er besloten
is de NCRV te boycotten, ‘als ze niet meer overleg plegen en alles in de handen van
een soort dictator blijven leggen’. Van Ham verwacht dat het Verbond spoedig tot
eenzelfde actie zal overgaan en raadt Risseeuw aan zich daarnaar te schikken.
In eerste instantie loopt het niet zo'n vaart met een boycot. Eind januari 1929
spreken twee leden van het Verbond met goed resultaat met het NCRV-bestuur, dat
de programmering van de maandagse lezingen uit handen geeft. De fricties steken
in de loop van het jaar echter weer de kop op, als de NCRV zonder overleg met
Verbond en/of Essayistenkring literatoren voor de microfoon laat plaatsnemen. Zo
schrijft Verbondlid Jan H. de Groot op 25 april aan Risseeuw naar aanleiding van
een declamatie van A.J.D. van Oosten: ‘[Hij] sprak niet voor de microfoon op onze
uitnodiging. Hij was op z'n verzoek door de NCRV zelf aanvaard’.39 Zowel het
Verbond als de Essayistenkring dringt bij de omroepleiding aan op algehele overdracht
van de (inhoudelijke) organisatie, maar de situatie wordt er niet beter op: het Algemeen
Handelsblad meldt op 3 september 1929 dat de NCRV ook de programmering van
het literaire halfuurtje op de maandagavond voor haar rekening neemt. Op die manier
worden de letterkundige organisaties voor hun gevoel buitenspel gezet.
Medio 1930 culmineerde de ontevredenheid over het beleid van de NCRV. Op 5
juni van dat jaar hield Gabriël Smit, die later de overstap zou maken naar de KRO,
de laatste boekbespreking namens de letterkundige organisaties, over de roman Het
duistere licht van Gerrit Kamphuis. Zowel het Verbond en de Essayistenkring als de
pasgeformeerde Auteurskring boycotten de NCRV, omdat er over de samenwerking
niet naar tevredenheid afspraken konden worden gemaakt. Het was een beslissing
waar niet alle radiosprekers zich in konden vinden, maar die wel unaniem door de
leden van de verschillende organisaties werd gevolgd. Zo moest Risseeuw, lid van
het Verbond en de Auteurskring, in december 1930 een uitnodiging van de NCRV
afslaan: ‘Hoewel ik persoonlijk buiten het conflict sta, ben ik zeer tot mijn spijt, toch
genoodzaakt voor de uitnoodiging te bedanken, wil ik niet in ernstige moeilijkheden
komen met de organisaties van welke ik lid ben’.40 Het is een situatie die voor
Risseeuw frustrerend moet zijn geweest: in zijn pogingen het volk te bereiken was
de radio immers een bijzonder nuttig instrument.
De kritiek op de NCRV nam na het stopzetten van de letterkundige lezingen een
vlucht in de protestants-christelijke literaire pers. Met name in de rubriek ‘Kroniek’
uit Opwaartsche Wegen werd geregeld naar de omroep uitgehaald. Zo vroeg de
redactie zich hardop af: ‘Waarom maakt de N.C.R.V. geen eind aan de wantoestand,
dat zij de enige omroeporganisatie is, die het boek in wezen en verschijning niet
kent?’41 En Roel Houwink stelde verontwaardigd: ‘De N.C.R.V. heeft gedurende het
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verwaarloosd. Dit
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in tegenstelling met de andere omroepverenigingen die het belang van dit onderdeel
van haar programma wèl inzagen’.42
Het was Rijnsdorp die uiteindelijk de patstelling wist te doorbreken. Na een reeks
mislukte onderhandelingen tussen de NCRV en de besturen van de betrokken
letterkundige organisaties lukte het hem om vertegenwoordigers van alle partijen op
1 april 1932 bij elkaar te brengen in een vergadering, waarin vruchtbare afspraken
werden gemaakt die een half jaar later zouden leiden tot de hervatting van het literaire
programma.43 De belangrijkste afspraak betrof de organisatie van de radiolezingen:
er werd een literaire radiocommissie samengesteld onder voorzitterschap van een
NCRV-bestuurslid, waarin een afgevaardigde van elke letterkundige organisatie
zitting had.44 Voor het vervolg van dit artikel is echter vooral de uitkomst over de
‘aard der uitzendingen’ interessant, waarover de notulen van de vergadering meldden:
‘Hoofddoel zal [...] moeten zijn, onze christelijke literatuur nader tot ons volk te
brengen. Vandaar, dat ook boekbespreking een ruime plaats zal moeten hebben.’45
Kennelijk werd het idee dat de radio moest worden gebruikt voor volksopvoeding
bij de betrokkenen ruim gedeeld. De impasse die ontstond naar aanleiding van het
conflict tussen de NCRV en de letterkundige organisaties maakt intussen duidelijk
dat er met betrekking tot die volksverheffende inzet van de literaire rubriek een
spanning bestond tussen ideaal en praktijk. Ruim twee jaar lang stond de wens om
inspraak van letterkundige zijde de voorgenomen cultuurbemiddeling van figuren
als Risseeuw en Rijnsdorp in de weg. Waar het hier om een infrastructurele
aangelegenheid gaat, laat ik in de volgende paragraaf zien dat de volksopvoedende
basis van het literaire programma ook doorkruist werd door kwesties van poëticale
aard.

4. Het literaire halfuurtje in de praktijk
Na de geslaagde onderhandelingen tussen de NCRV en de letterkundige organisaties
werd het literair halfuurtje op 28 oktober 1932 hervat met een inleiding van Tom de
Bruin, getiteld ‘De literatuur als getuigenis’. Het ging vanaf nu om een tweewekelijks
programma dat werd uitgezonden op de vrijdagavond tussen 7 en half 8 en dat tot 1
januari 1940 goed was voor 178 uitzendingen.46 De radiocommissie nodigde om
beurten leden van het Verbond, de Essayistenkring en de Auteurskring uit voor de
microfoon, waarbij de spreker soms de opdracht kreeg een bepaald boek te behandelen
en een andere keer vrij gelaten werd in zijn keuze. Onder invloed van de
radiocommissie veranderde het karakter van de letterkundige lezingen: waar voor
de impasse bij de NCRV slechts 19% van de uitzendingen uit boekbesprekingen
bestond (tegenover 52% lezingen en 29% declamaties), had tussen 1932 en 1940
61% van de halfuurtjes een literair-kritisch karakter, terwijl het aandeel van de
lezingen zakte naar 38% en slechts 1% van de uitzendingen gewijd was aan
declamatie.
Wie spraken er voor de NCRV? Vanaf de invoering van de letterkundige lezingen
door het Verbond in januari 1929 kwamen in totaal zeventig verschillende sprekers
voor de microfoon, wier activiteit onderling echter aanmerkelijk verschilde. Een
overzicht van de meest actieve radiocritici tussen 7 januari 1929 en 1 januari 1940
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geeft tabel 1, waarbij opvalt dat ook hun bijdragen aan de NCRV minimaal waren,
gelet op de periode waarover de literaire halfuurtjes zich uitstrekten: gemiddeld
namen deze sprekers iets vaker dan eenmaal per jaar plaats voor de microfoon.
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Tabel 1: top tien meest actieve sprekers in het literaire programma van de
NCRV, 1929-1940
AUTEUR
A. van Schendel

AANTAL BESPREKINGEN
8

J.K. van Eerbeek

5

J.H. Eekhout

4

H. de Man

4

W. de Mérode

4

H. Roland Holst

4

A. Coolen

3

D. Kramer

3

W. Vermaat

3

A. de Vries

3

Tabel 2: meest besproken auteurs voor de NCRV-microfoon, 1929-1940
SPREKER
P.J. Risseeuw

AANTAL LEZINGEN
25

P.H. Muller

10

C. Rijnsdorp

10

Ad. Kuiper

9

B. van Noort

9

D. Wouters

9

H. de Bruin

8

R. Houwink

8

W. ten Kate

8

H. van der Leek

8

De activiteit van Risseeuw is daarbij enigszins vertekend door zijn literair-kritische
reeks uit 1929: als we die niet meenemen in de telling, komt ook zijn aandeel op een
tiental halfuurtjes uit.
Welke auteurs behoorden tot het literair-kritische repertoire van de
boekenhalfuurtjes? Tabel 2 geeft aan welke literatoren het vaakst onderwerp van
NCRV-bespreking waren, waarbij opvalt dat het niet louter om figuren uit de eigen
kring gaat. Van deze meest besproken auteurs had de helft een uitgesproken
protestants-christelijk signatuur: Van Eerbeek, Eekhout, De Mérode, Vermaat en De
Vries. Een grensgeval is Diet Kramer, die zich gedurende lange tijd in de kringen
van Opwaartsche Wegen en het Verbond bewoog, maar daarbinnen niet
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ondubbelzinnig als protestants-christelijk auteur werd beschouwd.47 Met Antoon
Coolen en Herman de Man waren bij de NCRV ook rooms-katholieke auteurs
herhaaldelijk vertegenwoordigd, terwijl via Roland Holst de socialistische literatuur
een plaats kreeg. Het meest opvallend is de positie die Van Schendel inneemt: hoewel
met name zijn ‘Hollandsche’ romans regelmatig raken aan christelijke thema's, is de
meest besproken auteur op de NCRV-radio tegelijkertijd degene die het best past
binnen de ‘algemene’ cultuur.48 Deze observatie sluit aan bij de constatering van
Gillis Dorleijn dat er in de jaren dertig een zuiloverstijgende ‘gedeelde hiërarchie’
bestond wat betreft de auteurs die ertoe deden:49 Van Schendel was ook gereputeerd
in het protestants-christelijke subveld en kon daarin allicht als voorbeeld dienen.
Dit repertoire van besproken schrijvers leidt tot de aanname dat de NCRV op
literair vlak niet geheel in zichzelf gekeerd was, zoals eens over Opwaartsche Wegen
is opgemerkt.50 Wel moeten we constateren dat niet-protestantse literatuur op de
NCRV-radio geregeld vanuit levensbeschouwelijk oogpunt werd geëvalueerd. Dat
blijkt uit de korte aankondigingen die de meeste sprekers uit de periode 1929-1940
bijdroegen aan de Omroep-gids: Christelijk Tijdschrift voor Radio, de belangrijkste
bron voor een reconstructie van het literaire programma van de NCRV.51 Gabriël
Smit merkte aan de vooravond van zijn lezing over Karel van de Woestijne
bijvoorbeeld op ‘dat zijn figuur in christelijke kringen wat al te zeer verwaarloosd
bleef’ en stelde
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voor Van de Woestijne te lezen als een dichter, ‘die elke moede trilling in zijn hart
moduleerde naar het hemelsch heil’.52 Op die manier werd een dichter die binnen de
protestants-christelijke kring als ‘modern’ te boek stond (ook) via de radio ingelijfd
in de christelijke traditie. Zo bezien hadden de boekenhalfuurtjes niet alleen een
opvoedende functie richting het publiek, maar dienden ze ook om het terrein van de
christelijke letterkunde af te bakenen en te verbreden.53
Die laatste vaststelling tekent de spanning die er in de literaire rubriek van de
NCRV bestond tussen ideaal en praktijk. De radio mocht dan wel bedoeld zijn om
het luisterend publiek voor te lichten op het terrein van de (christelijke) literatuur,
maar in kringen van protestants-christelijke letterkundigen bestond er geen consensus
over de richting waarin die literatuur zich zou moeten begeven. Ik veronderstel
daarom dat de boekenhalfuurtjes een double implied listener hadden: enerzijds werd
de algemene christelijke luisteraar aangesproken, bij wie een (meestal) actueel werk
onder de aandacht werd gebracht, anderzijds waren de lezingen gericht op een literaire
kring die op zoek was naar een eigen geluid. De bijbehorende evaluatieve vorm is
die van de opbouwende kritiek, waarin vooral de verbeterpunten van het besproken
werk centraal stonden en die binnen de contemporaine protestants-christelijke
literatuurkritiek veel gebezigd werd.54 A. Wapenaar stelde bijvoorbeeld over Het
Vergeten Deel (1933) van G. Sevensma-Themmen dat de ‘tendenz’ te veel overwicht
had in de roman: de personages zijn geschematiseerde figuren geworden die
psychologisch niet overtuigend zijn, waardoor het boek slechts een ‘poging’ tot
literatuur blijft, ondanks ‘de voornaamheid van de geboren kunstenares’ die uit de
taal en de stijl spreekt.55
En hoewel B. van Noort Wilma Vermaats roman Opstanding (1934) als een
‘waardevol geschenk’ onthaalde, hoopte hij in zijn lezing ‘van [zijn] bedenkingen
tegen de visie van Wilma [...] uitvoerig rekenschap te geven’.56
In het geval van zulke lezingen moeten we de spreker mijns inziens niet louter
opvatten als een mediator tussen literatuur en publiek, maar fungeerde het
boekenhalfuurtje van de NCRV ook als een podium waarop de boekbespreker een
kritische dialoog aanging met zijn object, met als doel de (protestants-christelijke)
letterkunde een stapje verder te helpen. Dat zo'n kritische dialoog kon conflicteren
met het volksopvoedende doel van een radiolezing, blijkt mooi uit het literaire
halfuurtje dat Roel Houwink op 16 februari 1934 verzorgde over het werk van Felix
Timmermans. In zijn lezing, die integraal werd opgenomen in Opwaartsche Wegen,
vertrekt Houwink vanuit een karakterisering van het publiek: ‘Het publiek kiest,
maar het weet bijna nimmer waarom en het pleegt zich geen rekenschap te geven
van zijn keuze’.57 Over de gevolgen van dit onberedeneerde leesgedrag van het publiek
merkt Houwink op:
[B]oeken lezen is geen onschuldige, ongevaarlijke bezigheid. Een boek
kan ons sterker maken, maar ook slapper; moediger, maar ook
moedeloozer. En zoo mag het ons niet onverschillig blijven, welke boeken
veel gelezen worden. Want boeken, die veel gelezen worden, komen vele
huizen binnen en komen onder vele oogen en deze oogen behooren niet
atijd toe aan geestelijk volgroeide en geoefende menschen.58
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Hier ligt de focus uitdrukkelijk niet op de algemene luisteraar: Houwink doet vooral
een oproep aan zijn collega-critici (‘En zo mag het ons niet onverschillig blijven...’)
om de smaak van het grote publiek niet te negeren, aangezien dit zelf niet in staat is
het gelezene op de juiste manier te taxeren. Dit meta-kritisische appel demonstreert
hij vervolgens aan de hand van het veelgelezen oeuvre van Felix Timmermans, waarin
Houwink een ‘alarm-signaal’ ontwaart: door Timmermans' nadruk op de verbeelding
en de vlucht die daarin mogelijk is, komt ‘het leven [...] op de eerste plaats en God
op de tweede, de natuur [...] op de eerste plaats en de mensch op de tweede. En het
einddoel wordt: de bloem te genieten van alles. [...] En daarom lijkt ons de lectuur
van zijn boeken niet zonder gevaar’.59 Met die laatste waarschuwing bereikt Houwink
dan toch het algemene publiek, dat hij wil behoeden voor een soortgelijke vlucht in
de fantasie. De vraag is alleen of de gemiddelde toehoorder die boodschap nog wel
meegekregen heeft: Houwinks uiteenzetting over de taak van literatuurcriticus (die
de publicatie in Opwaartsche Wegen kan hebben gemotiveerd) zal over de hoofden
van veel luisteraars heen zijn gegaan.
Dat Houwink zich met zijn boekenhalfuurtje over Timmermans niet primair tot
de ‘kleine luyden’ leek te richten, blijkt ook uit de stijl van zijn radiolezing. Van de
eenvoudige toon die een figuur als Risseeuw bepleitte, is in zinnen als ‘Er is in den
modernen mensch blijkbaar wakker geworden een primitieve belustheid op primitieve
sensaties’ of ‘Ook de litteratuur is vol drijfzand, doch men bemerkt het niet, eer men
er reeds ten halve in is weggezakt’ weinig terug te vinden.60 Een soortgelijke spanning
zien we ook op andere dan stilistische vlakken bij de NCRV-letterkundigen terug.
Zo sprak Christiaan Tazelaar op 25 mei 1934 een jaar na haar overlijden over Alice
Nahon, waarbij hij vooral enkele ‘nieuwe gegevens’ over haar leven en werk wilde
behandelen, immers: ‘[D]uizenden in Noord- en Zuid-Nederland hebben van die
eenvoudige, klare poëzie genoten. Reeds bij haar leven, maar vooral bij haar heengaan,
werd veel over [Nahons] poëzie geschreven en dat alles behoeft nu niet te worden
herhaald’.61 Tazelaar ging er kennelijk van uit dat zijn luisteraars de nodige voorkennis
over het leven en het werk van Nahon hadden, ondanks het gegeven dat er voor de
NCRV-microfoon niet eerder over deze dichteres gesproken was. Met zijn lezing
leek de spreker aldus te mikken op een (enigszins) ingewijd publiek.
Tazelaar stond daarin niet alleen. Uit de briefwisselingen van Hein de Bruin met
de NCRV blijkt expliciet dat de literator vond dat er wel wat van het publiek verwacht
mocht worden. Naar aanleiding van het typoscript van de lezing die hij op 26 oktober
1934 zou houden over de door Klaas Heeroma samengestelde bloemlezing Het derde
réveil, schreef de omroepleiding aan De Bruin: ‘Zonder overigens ook maar iets af
te willen dingen op de waarde Uwer lezing, moet het ons toch van het hart, dat zij
zich te veel tot een élite-publiek richt. In zooverre wordt het karakter eener
radio-lezing uit het oog verloren’.62 Het is een bezwaar waarmee De Bruin beslist
niet instemmen kon, blijkens zijn reactie op de brief van de NCRV-leiding:
Ik heb den indruk, dat u de luisteraars, wat hun begripsvermogen betreft,
onderschat. Het grootste deel van de N.C.R.V. luisteraars komt toch onder
het gehoor van de prediking. En ik ben altijd van meening geweest, dat
dit al reeds, de jaren door, een groote invloed ten goede heeft gehad voor
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dat bij de N.C.R.V. een beetje de neiging leeft, om wat al te veel rekening
te houden met het verlangen van de heel gewone en dikwijls oppervlakkige
massa. [...] De groote massa vindt iets mooi als het ‘lollig’ is, of opgelegd
sentimenteel, of, indien het muziek betreft, als ze mee kunnen zingen. Ik
zeg dit allerminst ‘uit de hoogte’: ik voel mezelf goed thuis onder het
‘volk’, waar overigens weer zulke goede gevoelens in leven. Maar op het
gebied der cultuur zijn ze vrij onverschillig, omdat dit gebied, geloof ik,
over 't algemeen hun directe belangen niet raakt, naar ze meenen.63
Deze woorden zijn exemplarisch voor de problematiek van literatuurpopularisering:
een auteur als De Bruin - vanaf 1933 nota bene lid van de letterkundige
radiocommissie - geloofde niet in de mogelijkheden van literaire socialisering van
de ‘massa’, omdat het grote publiek volgens hem geen intrinsieke motivatie had om
zich te verdiepen in kunst en literatuur. De Bruin stelde zich dan ook niet op als
popularisator, maar richtte zich met zijn radiowerk veeleer op een literair ingewijde
achterban.
Dat laatste blijkt des te meer uit de literair-historische achtergrond waartegen De
Bruins lezing over Het derde réveil plaatsvond. Heeroma's bloemlezing had de nodige
opschudding veroorzaakt in protestants-christelijke letterkundige kringen, in het
bijzonder binnen de redactie van Opwaartsche Wegen, waarin zowel Heeroma als
De Bruin zitting hadden. In de inleiding van Het derde réveil betoogde Heeroma dat
er een generatie dichters was opgestaan voor wie de individuele persoonlijkheid niet
langer telde: in plaats daarvan waren deze dichters zich ervan bewust dat hun werk
geheel in dienst stond van de Gemeente Gods, een ontwikkeling die wat Heeroma
betreft bijzonder toegejuicht moest worden.64 In de context van de
protestants-christelijke zoektocht naar een eigen literatuur was dat nogal een
stellingname, aangezien Het derde réveil de klemtoon legde op het christelijke aspect
van poëzie en de integratie met de esthetica van Tachtig als irrelevant wegzette.
Bijzonder problematisch daarbij was dat Heeroma de dichters rond Opwaartsche
Wegen als een onderdeel van het derde réveil presenteerde: daarmee wekte hij de
indruk namens het tijdschrift te spreken, terwijl Heeroma's visie niet als standpunt
van de redactie kon worden opgevat. Integendeel: De Bruin keerde zich in zijn
radiolezing tegen Heeroma's inleiding op Het derde réveil en Harmen van der Leek
toonde zich in het maandblad Eltheto bijzonder kritisch tegenover diens opvattingen,
wat zou resulteren in een redactionele breuk binnen Opwaartsche Wegen.65
Eén van de reacties op Het derde réveil is in het kader van dit artikel bijzonder
interessant, namelijk de NCRV-lezing die Rijnsdorp op 20 juli 1934 hield over
Opwaartsche Wegen. Op 2 juli schreef Rijnsdorp zijn vriend Risseeuw over de
naderende bespreking, die hij aankondigde als ‘vrijwel een afscheid en het begin van
een aanval’.66 Uit die woorden valt af te leiden dat Rijnsdorp, die een jaar later in
Ter zijde de geestelijke verkeersfunctie van de radio zou bepleiten, van plan was het
medium te gebruiken om (de poëticale richting van) een protestants-christelijke
literaire institutie ter discussie te stellen. In zijn lezing wond hij er inderdaad geen
doekjes om dat hij de ontwikkeling van Opwaartsche Wegen met lede ogen aanzag.
In zijn ogen was de redactie hoe langer hoe slechter in staat de wetten van kunst en
religie uit elkaar te houden:
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Men heeft vroeger de dominees verweten, dat ze dichters wilden zijn. De
tijd kan niet ver meer af wezen, dat we de dichters zullen moeten verwijten,
dat ze zich voor zieleherder uitgeven. De symptomen zijn er reeds.
Heeroma deed een gebed in Opw. W. afdrukken, niet een gedicht, maar
gewoon een gebed, dat hij bij een zekere gelegenheid in het publiek heeft
uitgesproken. [...] Moet dit nu de richting zijn, die in Opw. W. de toon
gaat aangeven en laten de oudere redactieleden zich hierdoor meeslepen?
[...] Bij alle wind van over de grenzen maakt dit alles een provinciale bijna
sectarische indruk.67
Voor Het derde réveil, dat Rijnsdorp las als een uitingsvorm van de koers van
Opwaartsche Wegen, had de criticus geen goed woord over: hij meende dat Heeroma
‘zijn carrière als publicist en leider in spé ernstig in de waagschaal heeft gesteld met
deze jeugdige, niet eens beminnelijke dwaasheid, middelmatige verzen, in geen enkel
opzicht oorspronkelijk of bijzonder, als vleugen van een geestelijke opwaking aan
te kondigen’.
Rijnsdorps lezing zorgde voor de nodige commotie binnen Opwaartsche Wegen:
er kwamen uitvoerige reacties van De Bruin, J. Haantjes en Jo van Ham, van wie
vooral de laatste bijzonder gepikeerd was door Rijnsdorps aanval.68 Bovendien plaatste
de redactie een reactie op Rijnsdorps lezing in het tijdschrift, waarin ze duidelijk
maakte dat de opvattingen van Heeroma niet overlapten met die van Opwaartsche
Wegen, zoals Rijnsdorp gesuggereerd had. Heeroma zelf was zo boos, dat hij weigerde
contact met Rijnsdorp te zoeken. Wel stuurde hij een brief aan Risseeuw, die op dat
moment de redactie voerde over een bundel (Het heerlijk ambacht, 1934) ter
gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Christelijke Auteurskring. Aan die
lustrumbundel wilde Heeroma niet langer meewerken, omdat Risseeuw de lezing
van Rijnsdorp had opgenomen in De Rotterdammer: ‘Kon die lezing op zichzelf nog
als een slip of the tongue gelden, deze publicatie onder jou[w] redactionele
verantwoordelijkheid maakt haar tot een bewuste, openlijke oorlogsverklaring van
de heren Rijnsdorp en Risseeuw aan het adres van Opw. Wegen’.69 In mediahistorisch
opzicht is dit een bijzonder interessante opmerking, omdat ze iets zegt over de invloed
van de radio ten opzichte van die van de pers: voor Heeroma had een gepubliceerde
lezing meer status dan een ongepubliceerde, die in mindere mate als ‘openlijke’
oorlogsverklaring kon gelden. Dat deed er voor Heeroma overigens niets aan af dat
Rijnsdorp zijn spreekbeurt bij de NCRV misbruikt had, schreef hij aan Risseeuw:
‘R. gaf geen gefundeerde kritiek, maar uitte enkel zijn weerzin tegen de huidige geest
van O.W. zonder enige poging te doen die geest te begrijpen. [...] Ik vind het beneden
peil van R. om een radiolezing, bedoeld tot voorlichting van het grote publiek, te
misbruiken om zijn antipathieën te lozen’.70
Wie de invulling van de letterkundige rubriek van de NCRV nader beschouwt,
moet vaststellen dat Rijnsdorp niet de eerste was voor wie ‘voorlichting van het grote
publiek’ niet het (enige) doel van een radiolezing was. Een blik op de praktijk van
de boekenhalfuurtjes leert dat de radio binnen de protestants-christelijke tak van het
literaire veld een podium vormde waarop leden van een christelijk-literaire
gemeenschap hun poëticale ideeën toetsten aan (actuele) literatuur - en andersom.
Rijnsdorps in retrospectief geformuleerde idee dat de radiolezingen een sterk onderwij-
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zende inslag hadden, moet dus in zoverre worden gerelativeerd dat dit ‘onderwijzen’
plaats kon vinden vanuit een hoogst persoonlijke poëtica. Dat er daarnaast achter de
schermen van de boekenhalfuurtjes politiek bedreven werd, laat ik in de volgende
paragraaf zien aan de hand van de positie van Risseeuw in het protestants-christelijke
literaire netwerk.

5. Risseeuw in de coulissen van het literaire programma
Piet Risseeuw was als organisator en stimulator een spin in het web van de
vooroorlogse protestants-christelijke letterkunde. Hij beschikte dan ook over een
uitvoerig netwerk en correspondeerde met veel collega-schrijvers en -critici. Wat de
organisatie van de literaire rubriek van de NCRV betreft vormen Risseeuws
briefwisselingen een mooi inkijkje in de verhalen achter het boekenprogramma,
waarop Risseeuw bij tijd en wijle invloed probeerde uit te oefenen - en soms met
succes.
Een eerste voorbeeld daarvan heeft betrekking op Risseeuws verontwaardiging
over het boekenhalfuurtje dat W. ten Kate, lid van de Christelijke Essayistenkring,
op 10 mei 1935 hield over Risseeuws roman Kort oponthoud. Ten Kates aankondiging
in de Omroep-gids duidde erop dat hij het boek niet in alle opzichten geslaagd vond.
Volgens de criticus was het vooral jammer dat het Risseeuw niet consequent lukte
‘het verhaalde te brengen op hooger niveau, - en opeens de verwijding der
perspectieven aan te brengen, die opheft uit de sfeer van het tijdelijk-toevallige, tot
het plan van het boventijdelijk-standvastige’.71 De daadwerkelijke lezing is voor
zover mij bekend niet bewaard gebleven, maar in Risseeuws beleving ging Ten Kate
zijn boekje stevig te buiten. Op 15 mei schreef hij namelijk aan Rijnsdorp dat hij
‘gegriefd’ was door de bespreking en dat hij de lezing in kwestie ‘onzuiver’ vond,
aangezien deze ‘van begin tot het eind afbrekend’ was.72 Op zichzelf was dat voor
Risseeuw al reden genoeg om de bespreking te diskwalificeren, maar hij ervoer de
kwestie als extra pijnlijk vanwege het aantreden van de in zijn ogen onbevoegde Ten
Kate, ‘die zijn literaire autoriteit ontleent aan zijn baard’. Daarin kreeg Risseeuw
bijval van zijn Rotterdammer-collega A. Wapenaar, die hem naar aanleiding van de
uitzending schreef: ‘Het is anders beroerd genoeg, dat zoo iemand met zoo weinig
autoriteit in de gelegenheid gesteld wordt, dergelijk afbrekend werk te doen’.73
Dat laatste heeft ook Risseeuw zelf dwarsgezeten, blijkens zijn vraag aan Rijnsdorp
over het werk van de literaire radiocommissie: ‘[K]rijgen de commissieleden de
lezing eerst ter inzage? Zoo ja, dan ben ik geneigd het de betrokken leden zeer kwalijk
te nemen’.74 Volgens Rijnsdorp was zoiets praktisch zeer moeilijk uitvoerbaar, maar
wat Risseeuw betreft moest er spoedig verandering komen in de gang van zaken:
Je moet niet vergeten, dat er honderden menschen zijn, die speciaal voor
een radiolezing gaan zitten. [...] Wat betreft eventueele controle van de
commissie: misschien gaat [...] daar de vergelijking met de krant niet op.
Er zouden echter dwaze dingen gebeuren, als ik alles, wat de medewerkers
mij toezonden, zonder te lezen maar in de krant plaatste.75
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Uiteindelijk kwamen Rijnsdorp en Risseeuw (die zich daarbij ook gesteund wist door
Wapenaar) tot de conclusie dat er preventief moest kunnen worden ingegrepen als
een radiolezing niet deugde. Het is onduidelijk of dit in een hernieuwd beleid heeft
geresulteerd - opmerkelijk is hoe dan ook dat Ten Kate, die tot dan toe acht keer voor
de NCRV-microfoon was verschenen, niet langer literaire lezingen voor de omroep
zou verzorgen.
Het lijkt erop dat Risseeuw niet nog een keer voor de verrassing van een negatieve
bespreking wilde komen te staan, want eind 1936 schreef aan hij commissielid Hein
de Bruin:
In Februari zal mijn roman Is het mijn schuld? bij Kok verschijnen. Er
zitten nog al wat haken en ogen in, die eventueel door een recensent
misbruikt kunnen worden. [...] Is het mogelijk dat Wapenaar of Rijnsdorp
wordt uitgenodigd om mijn boek voor de radio te bespreken? Je weet en
begrijpt dat ik niet om een ‘goede’ recensie vraag. Maar ik stel wel hoge
prijs op een bespreking door iemand die de mentaliteit van de mensen
kent, waarover ik heb geschreven. Als je in deze iets voor mij doen kunt,
zal ik je daarvoor zeer dankbaar zijn.76
Risseeuws interventie was succesvol: De Bruin kon terugmelden dat zowel Wapenaar
als Rijnsdorp nog niet ingepland was voor een radiolezing en op 4 juni 1937 besprak
Rijnsdorp de roman welwillend voor de NCRV - in de Omroep-gids meldde hij dat
het boek ‘het waard’ was op de radio besproken te worden en hij voorspelde: ‘[D]eze
stem zal worden verstaan’.77
Waar uit het bovenstaande blijkt dat Risseeuw zijn netwerk gebruikt heeft om zijn
romans in de ether besproken te krijgen, zijn er ook gevallen waarin hij zelf diensten
bewees aan collega-schrijvers. Een voorbeeld is de geschiedenis rond de debuutroman
van J.W. Ooms, die in sommige kringen bekendheid verwierf als ‘schrijver van de
Alblasserwaard’. Het contact met Ooms dateert van juli 1933, toen de jonge twintiger
zijn schrijfambities met Risseeuw deelde: ‘Hoewel ik U niet anders ken dan door
Uw schrijven (vooral in het Zond.bl. v.d. Rott.) en door de Radio veroorloof ik
mijzelven de vrijheid U eens te schrijven, en enkele gedichten van mijn hand te
zenden’.78 In de jaren die volgden, ontfermde Risseeuw zich over Ooms, die hij soms
zeer vermanend toesprak om diens gebrekkige Nederlands. Onder Risseeuws
mentoraat ontstond intussen wel de roman De Korevaars, die Risseeuw tot aan het
uitgeverscontract toe begeleidde: ‘Een royalty contract is verreweg het beste. Je
ontvangt dan een zeker bedrag per verkocht exemplaar (doorgaans 10% van den
verkoopsprijs ingenaaid). [...] In strikt vertrouwen: deze prijs zou ik als schrijver
willen stellen op 10 à 15 cent per exemplaar’.79
Toen De Korevaars in 1939 uiteindelijk verscheen, nam Risseeuw de gelegenheid
te baat om zijn pupil een extra duwtje in de rug te geven door de roman voor de
NCRV-microfoon te recenseren. Al in de begeleidende tekst in de Omroep-gids liet
de criticus zich lovend uit over het boek, waarover hij onder meer opmerkte: ‘Ooms
behoefde niets te forceeren, hij schreef om zoo te zeggen, van huis uit’.80 Wanneer
we de stevige kritiek in acht nemen die Risseeuw aanvankelijk op Ooms' schrijfwerk
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had, moeten we constateren dat deze juist veel heeft moeten forceren, maar
vanzelfsprekend betreft het hier zaken die voor de NCRV-luisteraar verborgen bleven.
Ook voor de figuur Risseeuw moet dan ook worden vastgesteld dat achter de
boekenhalfuurtjes méér dan een volksopvoedend ideaal schuilging: hier zien we een
organisator aan het werk, die desgewenst handig gebruikmaakte van zijn contacten
om een boek onder de aandacht van het grote publiek te brengen.

6. Slotopmerkingen
Wie in de literaire nalatenschap van de NCRV duikt, ontdekt al snel grote
hoeveelheden materiaal die één ding heel duidelijk maken: de beeldvorming rond
de omroep als ‘stichtelijk-didactisch’ verdient nuancering. De vooroorlogse
geschiedenis van de literaire rubriek van de omroep laat zien dat er beslist een
programma van volksopvoeding aan de boekenhalfuurtjes ten grondslag lag, dat door
vele betrokkenen werd gedeeld. Wat mij betreft lijdt het ook geen twijfel dat figuren
als Risseeuw, Rijnsdorp en Houwink daadwerkelijk probeerden het algemene publiek
te interesseren voor de protestants-christelijke literatuur, maar een nadere beschouwing
van hun activiteiten rond de NCRV laat zien dat het te eenvoudig is de
boekenprogramma's op de radio slechts vanuit dat perspectief te benaderen. De
geschiedenis van het literaire programma van de NCRV toont immers aan dat de
radio in de jaren dertig een medium vormde waarin, tegen de achtergrond van een
cultuurbemiddelend en volksverheffend ideaal, discussies doorsijpelden die in de (in
dit geval protestants-christelijke) literaire wereld gevoerd werden. Zo bezien droeg
de radio evengoed bij aan de productie van literatuuropvattingen als de contemporaine
literatuurbeschouwing in papieren media.
Wat dat laatste betreft moet het voorbehoud worden gemaakt dat de radio significant
minder impact moet hebben gehad dan bijvoorbeeld de literaire kritiek in dagbladen
en tijdschriften. In eerste instantie kan dat worden toegeschreven aan negatieve
connotaties als oppervlakkigheid en zedeloosheid die het nieuwe medium aankleefden,
maar er school ook een probleem in de sterke zuilgebondenheid van dat medium en
in de aard ervan: radiolezingen waren per definitie vluchtig, in die zin dat ze alleen
op een gezette plaats en tijd toegankelijk waren, niet tussendoor gepauzeerd of
teruggespoeld konden worden en in het overgrote deel van de gevallen ook niet
konden worden teruggelezen. De boekenhalfuurtjes zullen dan ook geen grote rol
van betekenis in het literaire veld hebben gespeeld, een gegeven dat overigens
ondersteund wordt door de bescheiden papieren receptie die vooroorlogse literaire
radiolezingen ten deel is gevallen. Dat wil echter niet zeggen dat verder onderzoek
naar vooroorlogse radioprogramma's niet de moeite waard is: er valt nog veel werk
te verrichten om scherper zicht te krijgen op de plaats van literatuur in de
(vooroorlogse) mediageschiedenis, waarin meer betekenisvolle letterkundige kwesties
weerspiegeld worden dan de notie ‘boekpromotie’ zou doen vermoeden.
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De Nouveau Roman in Nederland en Vlaanderen rond 1965
Cees Nooteboom en Hector-Jan Loreis
Bart Vervaeck (KU Leuven)
Abstract
This article discusses the creative and critical reception of the nouveau
roman in Flanders and the Netherlands around 1965. First it presents a
quantitative and qualitative approach of the critical reception, showing
not only the ubiquity of the label ‘nouveau roman’ around 1965, but also
its meaning for critics during that period. In a second step, the article uses
that critical horizon to analyze two novels that were labeled ‘nouveaux
romans’, viz. a Dutch novel, De ridder is gestorven by Cees Nooteboom,
and a Flemish rewriting of that book, Is de boelijn over de nok? by
Hector-Jan Loreis. The conclusion combines the two steps to elucidate
differences and similarities between the critical and the creative reception
in Flanders and the Netherlands.
In 1965 verscheen bij Uitgeverij De Galge - bekend om haar voorliefde voor
ongewone literatuur - het romandebuut van Hector-Jan Loreis. De titel, Is de boelijn
over de nok?, wordt nergens in de roman uitgelegd, maar de uitdrukking - als
mededeling in plaats van vraag - betekent volgens Van Dale: ‘De boel is in de war;
er zijn moeilijkheden’. Wellicht hebben die moeilijkheden te maken met de
experimentele vorm van het boek, een experiment dat op het omslag met de nouveau
roman verbonden wordt. De tekening op het kaft toont een zwarte rat die aan de rode
letters NR knabbelt; de R is aangetast en valt in stukjes naar beneden.
Blijkbaar is de nouveau roman niet heilig voor Loreis - misschien is het fenomeen
zelfs al passé. Dat schreef de auteur inderdaad in een essay dat in september 1964
verscheen, en dat dus contemporain is met de roman. Volgens dat artikel is de nouveau
roman al ingehaald door ‘de N.N.R., de nouveau nouveau roman’, die het
objectiverende beschrijven van de buitenwereld (eigen aan de oorspronkelijke nouveau
roman) aanvult met een subjectiverende weergave van de binnenwereld.1 In 1967
licht Loreis deze evolutie gedetailleerd toe in zijn boek NR=NF/ Nieuwe Roman =
Nieuwe Filosofie/ Van de nouveau roman naar de nouveau nouveau roman. Een jaar
later
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verschijnt van hem een lezing, die begint met de mededeling dat ‘ultra-progressieve
romanciers [...] als baanbrekers de Nouveau Roman reeds achter zich laten’.2
In zijn analyse van het etiket nouveau roman beweert K.D. Beekman dat het label
in de tweede helft van de jaren zestig in Nederland en Vlaanderen kwistig
rondgestrooid werd, maar dat nogal wat auteurs (met name Ivo Michiels, J.F.
Vogelaar, Michael Tophoff en Enno Develing) niet blij waren met die term. Volgens
Beekman vreesden die schrijvers dat het label hun originaliteit zou miskennen.3 Hij
gaat nog een stap verder en beweert dat de nouveau roman vooral een constructie
was van de critici, die zo hun prestige hoopten te verhogen: ‘C'est à cela qu'a servi
le concept de Nouveau Roman. Il est extrêmement discutable que les textes
néerlandais en prose méritent une telle étiquette de par leur caractéristiques
textuelles.’4
Hoewel Beekmans prestige-argument interessant is, zou het evenzeer voor de
auteurs als voor de critici kunnen gelden. Originaliteit mag belangrijk zijn, aansluiting
bij een veelbesproken internationale vernieuwing zorgt ook voor prestige. De eerste
vraag die mijn bijdrage stelt sluit daarbij aan: hoe veelbesproken was de nouveau
roman in Vlaanderen en Nederland in het midden van de jaren zestig? Het eerste
hoofdstuk geeft hierop een kort antwoord, waaruit zal blijken dat niet alle auteurs
zich distantiëren van de nouveau roman.
Dit kwantitatieve onderdeel van de receptie laat zien dat het etiket nouveau roman
rond 1965 erg populair was. Mijn tweede vraag zoekt naar de kwalitatieve dimensie:
wat bedoelen de critici wanneer ze het etiket hanteren? Het tweede hoofdstuk maakt
duidelijk welke aspecten van de nouveau roman primeren in de Nederlandse en
Vlaamse kritische receptie. Om die kenmerken te begrijpen, is het nodig ze te
verbinden met de opvattingen van Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute en Michel
Butor. Dat zijn de drie auteurs die het meest aan bod komen in de teksten van
Nederlandstalige critici en essayisten. Op een tentatieve manier (re)construeert het
tweede hoofdstuk het leesmodel, dat wil zeggen de verwachtingshorizon die
recensenten hanteren wanneer ze over de nouveau roman schrijven.
Dankzij die horizon wordt het mogelijk Beekmans bewering over de romans te
testen. Volgens Beekman zouden de teksten van de gelabelde auteurs ‘par leur
caractéristiques textuelles’ niet in aanmerking komen voor het etiket.
Teksteigenschappen zijn volgens mij geen gegevens; ze worden geconstrueerd in de
lectuur, dat wil zeggen in de wisselwerking tussen tekst en lezer. Daarbij spelen de
verwachtingen van de lezer, gepresenteerd in het tweede hoofdstuk, een cruciale rol.
Het derde en vierde hoofdstuk stellen een close reading voor aan de hand van de
NR-kenmerken die in die tijd door critici en door Franse romanciers opgesomd
werden. Die lectuur moet Beekmans hypothese bevestigen of weerleggen. Ze maakt
immers duidelijk of teksten al dan niet succesvol gelezen kunnen worden met de
NR-horizon van die tijd.
De hier voorgestelde combinatie van tekstexterne (etiketten, verwachtingshorizon)
en tekstinterne analyse (close reading) is pas volledig indien ze oog heeft voor de
manier waarop de tekst positie kiest in het nouveau romandebat. Dat wordt bestudeerd
in het vijfde en laatste hoofdstuk. De positionering verloopt zowel intern (via
metafictionele uitspraken) als extern (via de literatuurkritiek).
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De roman van Loreis is het vertrekpunt van mijn analyse, maar ik breid het corpus
uit met een vroege roman van Nooteboom, De ridder is gestorven (1963). Dat wordt
ingegeven door de paratekst van Loreis' roman. Is de boelijn over de nok is volgens
de ondertitel een variatie op een gestorven ridder zonder het spiegelbeeld van Cees
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Nooteboom... met het mijne, weerkaatst in een Romeinse spiegel. Loreis' boek kan
dus als een rewriting van Nooteboom gelezen worden. Loreis afficheert zijn boek
expliciet als een spel met de nouveau roman, Nooteboom doet dat niet. De vergelijking
van de twee laat mij toe na te gaan of er een verschil is tussen auteurs die het label
expliciet hanteren en schrijvers die het onvermeld laten. Bovendien is Loreis een
Vlaming en Nooteboom een Nederlander, wat het mogelijk maakt te onderzoeken
of het Vlaamse onthaal van de nouveau roman anders is dan het Nederlandse.

De nouveau roman als label
Beekman begint zijn analyse als volgt: ‘Dans la seconde moitié des années 60, les
critiques littéraires néerlandais commençaient à ranger sous l'étiquette de “Nouveau
Roman” des textes écrits par des prosateurs contemporains d'origine néerlandaise et
flamande.’5 In werkelijkheid werd het etiket al eind jaren vijftig gebruikt in Vlaanderen
(Beekman vermeldt ook Vlaamse critici); in Nederland duikt het op vanaf 1963.
In juli 1958 presenteert André de Ridder een inleiding op de nouveau roman en
een jaar later breidt hij die uit tot een bespreking van Robbe-Grillet en Claude Simon,
gepubliceerd in een afzonderlijke uitgave van De Vlaamse Gids. In dat tijdschrift
verschijnen heel wat recensies van Paul de Wispelaere, die samen met Loreis geldt
als de bekendste Vlaamse verdediger van de nouveau roman. Het hoeft dus niet te
verwonderen dat de term in dat tijdschrift af en toe verschijnt. Ook het Nieuw Vlaams
Tijdschrift laat zich niet onbetuigd. Ivo Michiels was daar redactiesecretaris en zijn
werk wordt vanaf de vroege jaren zestig regelmatig met de nouveau roman
geassocieerd.6 Verwijzingen naar de nieuwe roman zijn voorts te vinden in
‘progressieve’ Vlaamse tijdschriften als De Tafelronde (waarin De Wispelaere in
1962 over de nouveau roman publiceerde), Bok en Nul (beide vanaf 1963), Heibel
en Komma (het tijdschrift van De Wispelaere). Na 1968 - het topjaar van citaties verslapt de aandacht ervoor.
Ook in Nederland is de nouveau roman een vaak voorkomende term. Er zijn auteurs
die zichzelf positioneren via de nieuwe roman. De flaptekst van Anatomie van een
glasachtig lichaam, een roman van J.F. Vogelaar uit 1966, verbindt het boek met
‘auteurs als Samuel Beckett en Alain Robbe-Grillet’ en dus met ‘de “nouveau
roman”’. Vogelaar mag zich dan verzetten tegen het label,7 hij lokt het ook uit. Even
dubbelzinnig is de positionering van Michaël Tophoff, die toegeeft dat hij beïnvloed
is door de nouveaux romanciers, maar die ook aangeeft dat hij zich van hen heeft
losgemaakt.8 Willem van Maanens roman over een roman, De hagel is gesmolten
(1973) begint met verwijzing naar de treinreis uit La Modification van Michel Butor.
Critici verwijzen nog vaker dan auteurs naar de nouveau roman. Zoals Beekman
aangeeft, ziet de meerderheid van de recensenten in het vroege werk van Vogelaar
en Tophoff sporen van de Franse romanvernieuwing.9 Daarnaast wordt het label
toegekend aan de Water als water van Willem Brakman,10 Bernlefs De verdwijning
van Kim Miller,11 Voor de soldaten van Enno Develing,12 en Groetjes uit Brussel van
Jeroen Brouwers.13 Brouwers verbindt zijn eerste roman, Joris Ockeloen en het
wachten (1967) met de Franse vernieuwing, vooral met Butor.14
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Bij Vlaamse romanciers ziet de kritiek dwarsverbanden tussen de nouveau roman
en het werk van Claude van de Berge,15 Marcel van Maele,16 Ivo Michiels,17 de vroege
Hugo Raes,18 Daniël Robberechts19 en Willy Roggeman.20 Net als in Neder-
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land, verwijzen ook in Vlaanderen romanciers naar de Franse roman. Zo is er Willem
M. Roggeman die - onder meer via de flaptekst - in De verbeelding (1966) voortbouwt
op Dans le labyrinthe van Alain Robbe-Grillet.21 Gerard Walschap wijdt twee kritische
romans aan het verschijnsel, waarin hij het proces maakt van nieuwe romanciers als
Robbe-Grillet én nieuwe filosofen als Derrida.22 Paul de Wispelaere zorgt met zijn
kritisch werk voor de introductie van de nouveau roman in Vlaanderen en met zijn
literair werk voor een eigenzinnige variant.23 De romans van Laurent Veydt,
bijvoorbeeld Het lichamelijk onderscheid (1965) of Beschrijving van een hemelvaart
(1967), worden meer dan eens met de bril van de nouveau roman gelezen,24 wat niet
verwonderlijk is als men weet dat Georges Adé, de criticus die achter het pseudoniem
Veydt schuilgaat, over die vernieuwing publiceerde.25
Zowel in Vlaanderen als in Nederland wordt het etiket nouveau roman dus vaak
gebruikt. Ik wil nu de invulling van het label bekijken. Dat toont het leesmodel van
de critici die de term hanteren.

De nouveau roman als leesmodel
De term ‘nouveau roman’ verwijst naar de Franse prozavernieuwing die in de jaren
vijftig van de vorige eeuw ontstaat en die geassocieerd wordt met auteurs als Alain
Robbe-Grillet, Jean Ricardou en Nathalie Sarraute. Algemener past de beweging in
de eeuwenoude traditie van de zelfbewuste en experimentele roman. Robert Alter
(1975) ziet die traditie als een tweede stroom naast de mainstream van de realistische
roman die ontstaat in de verlichting. Waar deze laatste de fictie als een toegang tot
de realiteit ziet, expliciteert de zelfbewuste roman de fictionele constructie van de
werkelijkheid door de romantechnieken te thematiseren en te problematiseren. Alter
laat deze zelfbewuste traditie beginnen met Cervantes en belandt via auteurs als
Diderot, Sterne en Nabokov in zijn laatste hoofdstuk bij de nouveaux romanciers en
de postmodernen.

Internationaal: de NR in Frankrijk
De nouveau roman is een dubbelzinnig genre, dat balanceert tussen realisme en
fictionalisering, objectiviteit en subjectivisme, structuralisme en fenomenologie.26
Daar komt bij dat er verschillende fases zijn. Jan Baetens onderscheidt er drie:27 de
vage vroege fase, de strikte van de vroege jaren zeventig en tot slot de reactie tegen
die verstrakking. In die ontwikkeling verdwijnt het existentiële en subjectieve steeds
meer en treedt het vormelijke en structurele spel steeds meer op de voorgrond. Die
evolutie wordt bezegeld in de zogenaamde nouveau nouveau roman, bijvoorbeeld
van Robert Pinget.
Ik beperk me tot de vroege nouveau roman omdat de romans van Loreis en
Nooteboom uit die periode dateren. De kenmerken die ik opsom, ontleen ik aan de
werken die Ricardou, Robbe-Grillet, Sarraute en Butor in die eerste fase
publiceerden.28 Wat geldt voor alle stromingen en vernieuwingen geldt ook hier: geen
van deze kenmerken zijn uitsluitend bij de nouveau roman te vinden. Zo is in de
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Nederlandstalige context het zelfbewuste vertellen ook aanwezig in het proza van
De Revisor en het postmodernisme. Het eigene van de nouveau roman zit in de
combinatie van de
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kenmerken. De close reading en de daarbij passende positionering zullen duidelijk
maken op welke manier die combinatie aansluit bij andere vernieuwingen.
Op het niveau van de vertelstructuur etaleert de nouveau roman de retoriek en
techniek van het vertellen, waardoor de referentiële illusie doorbroken wordt en de
aandacht gevestigd wordt op de formulering. Voorbeelden hiervan ziet Ricardou in
het woekerende en meanderende vertellen - dat hij aanduidt als ‘le récit excessif’29
- en in de inbedding van verhalen - ‘le récit abymé’30 - die elkaar problematiseren en
de hiërarchie verstoren. Lucien Dällenbach heeft de verschillende versies van de
‘mise en abyme’ gesystematiseerd door ze te verbinden met de nouveau roman in
Le récit spéculaire (1977).
Op die manier gaan nouveau romans vaak over het vertellen zelf. De anekdotiek
wordt afgezworen, net als de spannende acties en de adembenemende intriges. Als
die al voorkomen - bijvoorbeeld in Les gommes van Robbe-Grillet, op het eerste
gezicht een detective - dan worden ze geparodieerd. Jean Ricardou heeft dit kernachtig
samengevat: ‘Ainsi un roman est-il pour nous moins l'écriture d'une aventure que
l'aventure d'une écriture’.31
Derde kenmerk van de vertelling in de nouveau roman - na de spiegelstructuur en
het avontuur van het vertellen - is het opgeven van de alwetende verteller. Er wordt
niet alleen, zoals in het modernisme, gekozen voor een perspectief dat zich beperkt
tot wat personages denken, dat perspectief wordt ook nog eens ter discussie gesteld:
hoe kan de waarneming van een personage in woorden gevat worden? Hoe kan
iemand de verteller van zijn eigen leven zijn? En algemener: hoe verhouden leven
en vertelling zich tot elkaar?
Dat brengt ons tot het niveau van de verhaalwereld. Hier speelt de nouveau roman
op talloze manieren met de spanning tussen verhaal en wereld, verzinsel en weergave,
verbeelding en foto of camera. Kunnen verhalen een werkelijkheid buiten het verhaal
weergeven of scheppen ze onvermijdelijk een eigen, fantastische wereld?
Bij deze spanning tussen foto en fantasie hoort een focalisatie die twijfelt tussen
de koele registratie van visuele waarnemingen (het zien staat centraal) en de weergave
van (hallucinante) fantasieën. Vandaar de tegenstelling tussen de ‘objectieve’ en
minutieuze beschrijving van dingen enerzijds en de ‘subjectieve’ analyse van de
waarnemer anderzijds. De nouveau roman is zowel ‘chosiste’ als ‘subjectiviste’.32
Subjecten worden vaak dingen: personages hebben geen naam, geen uiterlijk en geen
welomlijnd karakter. Het zijn elementen in een structuur, speelballen van een
plotstructuur die zich buiten hun wil ontplooit.33
Zoals de personages hun traditionele betrouwbaarheid verliezen, zo gebeurt dat
ook met de tijdruimtelijke coördinaten van de verhaalwereld. De setting is in de
nouveau roman vaak heel wazig en bovendien springt het verhaal soms abrupt van
de ene tijd en ruimte naar de andere.34

Lokaal: de NR in Nederland en Vlaanderen
De Nederlandse kritiek associeert de nouveau roman vooral met detailbeschrijvingen
van de buitenkant, dus met het ‘chosistische’ aspect. Zo zegt Roest Crollius dat
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Brakmans verhalen getuigen van ‘een al te slaafse onderwerping aan een op zijn
retour zijnd buitenlands modeverschijnsel’. Vooral ‘de invloed van Claude Mauriac
en zelfs van de extreme Robert Pinget’ laat zich gelden in de ‘overdaad aan detailbe-
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schrijvingen’ van ‘de “huid” der dingen’.35 Jonkers ziet in Vogelaar de ‘inventarisaties’
en ‘het luciede [sic] gevoel dat de scheppers van de “nouveau roman” bezitten jegens
het detail’.36 Nogal wat recensenten verbinden deze aandacht voor de buitenkant met
de camerablik. Over Vaandrager schrijft Jan Greshoff: ‘Hij heeft waarschijnlijk hier
en daar over le Nouveau Roman horen praten en presenteert zich nu in Nederland
als het Oog’.37
De meeste Nederlandse critici zijn van oordeel dat het subject dreigt te verdwijnen
door de objectiverende houding. Dat is het typerende aspect van de Nederlandse
kritische receptie. Piet Keijsers beweert dat de Franse romanvernieuwing er ‘op
neerkomt dat de moderne romans afzien van het vertelde verhaal en de karakterschets,
van de psychologie dus’. Bernlef zegt: ‘De schrijvers van de Franse “nouveau roman”,
zoals Alain Robbe-Grillet, Claude Simon, Robert Pinget e.a. hebben zich merendeels
met de buitenkant beziggehouden, hun romans banden iedere psychologie, iedere
interpretatie uit, ze leken geschreven door een groot onpersoonlijk oog dat verslag
uitbracht van wat het zag’.38 Vogelaar wijkt daar volgens Bernlef van af doordat hij
de psychologie wel een plaats geeft. Carel Peeters ziet de ‘vogue van de nouveau
roman’ als ‘een teken van het depersonalisatie-verschijnsel’.39 Ab Visser noemt ‘het
prefereren van “dingen” boven “mensen”, inherent aan de nouveau roman’.40 Develing
wordt door C. Buddingh' met de Franse roman geassocieerd vanwege de ‘naar
volmaakte anonimiteit strevende aanpak en stijl’.41 Rijnsdorp schrijft over De
verdwijning van Kim Miller van Bernlef: ‘In de geest van de nouveau roman zijn
alle emoties zorgvuldig overgeslagen of alleen maar aangeduid’.42 Volgens diezelfde
criticus heeft Hazeu met De helm van aarde geen nouveau roman geschreven: ‘het
accent verschuift niet van de mens naar de dingen, zoals in de nouveau roman’.43
Kees Fens typeert de nieuwe roman aan de hand van ‘de naamloosheid van
sommige figuren, hun verwisselbaarheid ook, de nadruk op het zich [sic], de
geslotenheid van de mens’ en de ‘overdetaillering’.44
Er zijn uitzonderingen, die de subjectiviteit van de nouveau roman erkennen. Jaap
Joppe schrijft naar aanleiding van Bernlef: ‘De dood van een regisseur lijkt op de
“nouveau roman”, waarin het cameraoog van de mens de werkelijkheid registreert,
maar - anders dan bij Dos Passos - niet objectief, maar subjectief. Dat cameraoog is
geen koud glazen technisch product meer, maar een objectief, dat vervormt met de
veranderingen van de geest van de kijker mee’.45 Iets soortgelijks beweert Pierre
Dubois in zijn kritiek op het objectivisme van Robbe-Grillet.46 Maud Cossaar schrijft
in de bespreking van de tweede roman van Vlaming Wim Meewis: ‘Zijn
roman-nouveau Een lichte onrust werd een binnenbelevenis, een volkomen dóórleven
op papier’.47 Misschien is het niet toevallig dat het hier om een Vlaamse roman gaat.
En misschien is het evenmin toevallig dat J.J. Wesselo Hugo Raes' eerste twee romans
laat aansluiten ‘bij de “nouveau roman”-beweging: de tekst bestaat uit een zg.
“monologue intérieur”, waarin het ik-personage zich bepaalde situaties uit zijn leven,
in een geordend verband, herinnert’.48 Jonkers noemt Michiels' Het boek alfa ‘een
Vlaamse nouveau roman’ die het subject erkent. Hij heeft het over ‘het “doorstromen”
van het verhaal, het zoveel mogelijk laten samenvallen van de psychische stof met
de schrijftrant, zodat van een eenheid sprake is’.49
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Zulke subjectiveringen van de nouveau roman komen in de Nederlandse kritiek
echter minder vaak voor dan de onderstreping van het onpersoonlijke. Bonset vat de
objectivering en haar gevolgen samen in zijn situering van Bernlefs roman
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De verdwijning van Kim Miller: ‘Alle figuren lijken op elkaar, alle tijdsdimensies
lopen door elkaar heen. Het doet eigenlijk sterk denken, ook door zijn af en toe zeer
minutieuze beschrijvingen, aan de nouveau roman, vooral In het Labyrinth van Alain
Robbe-Grillet’.50
Een gevolg van de objectivering is de defictionalisering. Onder meer door de
autobiografie en de nouveau roman ‘is het element fictie in de roman steeds meer
afgenomen’, beweert Berger.51 Panhuijsen verbindt De hagel is gesmolten van Van
Maanen met de nouveau roman omdat de hoofdfiguur een verslaggever is die de
werkelijkheid onderzoekt in plaats van ficties te verzinnen.52 Develings Voor de
soldaten noemt Buddingh' ‘geen roman, maar informatie over de werkelijkheid’.53
Tweede kenmerk, na de objectivering, is de tijdruimtelijke vervaging. Roest
Crollius heeft het over ‘een volkomen ongebondenheid aan de vertrouwde begrippen
van tijd en ruimte’. Visser zegt over Hazeu: ‘Het grillige spelen met tijd en karakters
nam hij over van de nouveau roman (Robbe Grillet e.a.)’.54 Ferguson ziet in de
Vlaamse experimentele romans sporen van de ‘nouveau roman, waarin het centrum
van de waarneming voortdurend wordt verplaatst in tijd, ruimte en personage’.55 Fens
verbindt het werk van Willy Roggeman met ‘het op de nouveau roman geïnspireerde
prozawerk van bijvoorbeeld Paul de Wispeleare’, omdat beide auteurs in de literatuur
de tijd willen laten stollen.56
Bijna elke Nederlandse recensent wijst erop dat de nouveau roman een grote
werkzaamheid van de lezer vereist. In zoverre dit derde kenmerk inhoudt dat de lezer
kritisch wordt door de ontregelende tekst, loopt het vooruit op het
maatschappijkritische Ander Proza van auteurs als Van Marissing, Vogelaar en Polet,
dat in de jaren zeventig nadrukkelijk op de voorgrond treedt. Die periode valt buiten
mijn onderzoek. Ik wil alleen aangeven dat het kritische aspect de Nederlandse
nouveau roman kan verbinden met het Ander Proza. Visser onderzoekt de kritische
potentie van Ontbinding, de debuutroman van Lidy van Marissing. Wat deze
‘realistisch-sociale tendens betreft’ komt de roman volgens hem ‘regelrecht uit de
school van de Nouveau Roman met auteurs als Robbe-Grillet, Michel Butor en
Nathalie Sarraute’.57
In vergelijking met de Nederlandse receptie komt die in Vlaanderen niet alleen
vroeger maar is ze ook niet overtuigd van het verdwijnen van het subject. De andere
kenmerken - de tijdruimtelijke vervaging en de werkzaamheid van de lezer - krijgen
in beide landen een vergelijkbare aandacht. De nieuwe roman wordt in Vlaanderen
echter bijna altijd verbonden met authenticiteit, existentiële ervaring en verkenning
van de moderne subjectiviteit. Alleen in de vroege stukken van De Ridder primeert
de objectivering van de ‘voorwerpelijke visie’ op de ‘introspectieve’.58 Over
Robbe-Grillet schrijft hij: ‘Alleszins is het belang van deze streng realistische en
voorwerpelijke aankleding meestal overwegender dan de beschrijving der feiten of
de ontleding van de gevoelsschakeringen der personages’, maar hij voegt daar meteen
aan toe dat de psychologische ontleding wél belangrijk is bij Michel Butor59 en in Le
vent van Claude Simon.60
In de regel onderstreept de Vlaamse conceptualisering van de nouveau roman het
subjectieve element. Zo verbindt Paul Hardy de vroege romans van Claude van de
Berge met de romans van Robbe-Grillet, maar hij voegt daar aan toe dat de echte
nouveau roman veel passioneler is dan het werk van Van de Berge: ‘Robbe-Grillet
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intensifieert de realiteit en doet zulks op een passionele manier; van de Berge vlucht
de werkelijkheid en hij doet zulks dromend, fluisterend en hartstochtloos’.61 Walra-
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vens verbindt Het boek alfa van Ivo Michiels met de nouveau roman vanwege de
lange meanderende zinnen en ‘de aaneenschakeling der herinneringen’.62 Ook hier
is de binnenwereld dus niet verdwenen. Paul de Vree onderstreept in zijn constructie
van de nouveau roman ‘la subjectivité totale’ van Robbe-Grillet en besluit: ‘Als ik
goed interpreteer doet Robbe-Grillet aan de objectivatie van een persoonlijke realiteit,
d.w.z. hij objectiveert een ingebeelde realiteit’.63
De twee Vlaamse theoretici van de nouveau roman benaderen het fenomeen vanuit
de existentiefilosofie. Voor Paul de Wispelaere geeft de nouveau roman vorm aan
het paradoxale bewustzijn van de existentiefilosofie, ‘de onverzoenbare tegenstelling
tussen de contingente bewustzijnsexistentie van het pour-soi en het absolute,
geïsoleerde, in zichzelf besloten zijn (être) van het en-soi’.64 Tegelijkertijd legt De
Wispelaere meer dan de Nederlandse critici de nadruk op de vorm en de structuur
van de nouveau roman: de complexe syntaxis, het multiperspectivisme, het verdwijnen
van de alwetende verteller en van het spannende verhaal, het woekeren van metafictie
en het gebruik van de tegenwoordige tijd.65 De Wispelaeres synthese van subjectiviteit
met literaire vorm combineert het existentialisme met het structuralisme - net zoals
dat in de Franse theorievorming het geval was. Bij Hector-Jan Loreis is er geen
evenwicht tussen die twee stromingen en overheerst het existentialisme. De ‘nieuwe
filosofie’ die volgens Loreis aan de basis ligt van de nieuwe roman is het sartreaanse
existentialisme. De ontwikkeling van het genre in de ‘nouveau nouveau roman’ maakt
hij afhankelijk van een filosofie ‘die het existentialisme vernieuwt of... door een
ander stelsel vervangt’.66
Het kritische potentieel van de nieuwe roman wordt in Vlaanderen, vanwege de
link met het subject en de existentie, veeleer gezocht in de kritische zelfbewustwording
van de moderne condition humaine dan in een politiek engagement. Dat wordt niet
steeds positief onthaald. Het engagement van de literaire vorm dat De Wispelaere
samen met Robbe-Grillet voorstaat, vindt een criticus als Weverbergh te mager.67
Dat de Vlaamse criticus de nouveau roman minder vaak verbindt met het
onpersoonlijke dan de Nederlandse betekent uiteraard niet dat dit ook geldt voor de
Vlaamse en Nederlandse schrijvers. We zagen al dat Vogelaar volgens Bernlef wel
degelijk oog heeft voor de psychologie. Of er op dit vlak en op het gebied van de
hierboven vermelde nouveau romankenmerken een verschil is tussen Loreis en
Nooteboom wil ik nu onderzoeken.

De vertelstructuur
Een ridder in de spiegel van zijn ziel
In De ridder is gestorven probeert een ik-verteller het boek af te maken waaraan zijn
vriend, André Steenkamp, ‘de schrijver’ (7),68 werkte toen hij stierf. Steenkamps
boek zou gaan ‘over een schrijver die gestorven was’ (7). Er is dus een spiegelrelatie
tussen het kaderverhaal van de ik-verteller en het boek dat zijn personage Steenkamp
wou schrijven. Dat onafgewerkte schrijversboek - zoals ik het zal noemen om het te
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onderscheiden van het vertellersboek dat de ik-verteller aan de lezer presenteert bestaat uit ‘aantekeningen in een onvoorstelbare chaos, half afgemaakte gedichten,
dagboeken, stukken boek’ (7). Van al die tekstsoorten valt weinig te merken in het
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vertellersboek: de ik-verteller houdt blijkbaar niet van collages of van ‘totaalproza’.69
Ook stijlbreuken vermijdt hij: hij hanteert een verheven stijl, zonder veel ironie of
humor.
Toch is het verschil tussen het kaderverhaal en het ingebedde verhaal niet zo
simpel. Aan het begin spreekt de ik-verteller van ‘een eenvoudig principe, zoals de
verpleegster op de Droste-cacaobusjes, in haar hand houdt zij een busje, waarop een
verpleegster’ (7), maar voor de toeschouwer (in dit geval: lezer) is het na een tijd
niet meer duidelijk of het om de oorspronkelijke verpleegster gaat dan wel om de
eerste afbeelding, de tweede of de derde. De afwisseling van ik en hij die aan het
begin helder lijkt (hij is het personage Steenkamp, ik is de verteller), wordt steeds
onduidelijker. Aan het begin zijn de zinnen tussen haakjes de commentaren van de
verteller, bijvoorbeeld: ‘(Dit was mijn eerste hij denkt.)’ (12). Gaandeweg worden
echter ook de gedachten en observaties van Steenkamp tussen haakjes opgenomen,
bijvoorbeeld wanneer André zich afvraagt: ‘(waarom ga ik met haar mee? Ik moet
hier blijven)’ (114).
Dat is een paradoxale ontwikkeling. Enerzijds is Steenkamp een machteloze en
passieve figuur, die niet tot werken komt, voortdurend in angsten leeft en zichzelf
als een mislukkeling beschouwt - ook als schrijver (39-40). Hij is, zoals vele nouveau
romanpersonages, de speelbal van een verhaal dat hijzelf niet in de hand heeft: ‘Zelfs
dat weet hij niet, het is allemaal al gebeurd, het moet’ (89). Anderzijds is het net dit
machteloze personage dat de zogenaamd machtige verteller het nakijken geeft. De
hij wordt steeds meer een ik, het personage steeds meer een verteller, het beschreven
object steeds meer de schrijver. Uiteindelijk erkent de ik-verteller dat hij door zijn
personage voorbijgestoken is: ‘Onder het schrijven heeft hij me ingehaald, dit boek
was zijn conceptie, mijn mindere zenuwen, mijn kleinere capaciteit tot het uiterste,
tot wat hij lijden noemde, maken het af’ (191).
Alwetend is de verteller niet. Aan het begin voelt hij zich gedwongen zijn kennis
te beperken tot wat zijn personage wist: ‘Ik mag hem niet uitputten, of hem zijn
toekomst die ik NU weet niet voorschreeuwen, nee, aan zijn eigen hand, zijn papieren
in de mijne geklemd als de oprechte fetisjist moet ik hem blijven volgen in zijn
verhaal’ (20). Door die beperking kan de verteller niet in het hoofd van zijn personage
kijken: ‘Ik weet niet welke dromen hem nu bedreigen en bewaren’ (40). Aan het eind
vraagt hij zich af of hij door deze vertelstrategie wel iets te weten is gekomen: ‘Weet
ik het nu, nu ik aan het eind van mijn constructie ben? Wat moet ik zeggen...’ (194).
De lezer weet het ook niet: is Steenkamp echt gestorven, of verzint de ik-figuur dat?
Is hij, als spiegelbeeld van zijn personage, zelf een verzinsel?
De spiegelrelatie beperkt zich niet tot de verhouding tussen het boek van de verteller
en dat van zijn personage. Ze zit ook in de verbinding tussen begin en eind van de
roman. Wanneer het verhaal begint, zit de ik-figuur in Barcelona. Het is juni en hij
beschrijft de aankomst van Steenkamp op Ibiza, per boot en in februari. Aan het slot
is het juni, verlaat de doodzieke Steenkamp per vliegtuig Ibiza en ziet hij een schip
aankomen: ‘Zit hij daar op? Hijzelf weer op weg naar zijn aankomst!’ (186). Volgens
de verteller is Steenkamp dood. Hij is de gestorven ridder uit de titel, maar evengoed
wordt hij herboren als personage (195).
De ridder is gestorven is dan ook een roman over het verdwijnen van de mens en
de werkelijkheid. De ik-verteller probeert het einde van zijn personage te beschrijven;
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dat personage wil niets liever dan verdwijnen (132), terwijl zijn ‘wereld begint leeg
te
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lopen’ (80). Schrijven laat het onzichtbaar worden zien. Steenkamp spreekt over ‘het
verbrandende schrijven’ (103), dat zoals het vuur kapotmaakt waar het op teert. De
schilder Schramm probeert de leegte te schilderen: ‘Het was een leegte, iets dat er
niet was, dat lééfde. LIVED’ (121).
Meer dan eens wordt gesuggereerd dat die leegte de ziel is, of algemener de kern
van de mens en van zijn leven. De personages zijn schimmen. André valt flauw
wanneer hij Clara ziet en North zegt over hem: ‘The famous writer Eugenio Pacelli
has just made a VOYAGE to the Other Side’ (67). Andrés gids, Cyril, is een ‘bijna
dode’ (72), die uiteindelijk sterft. Ibiza lijkt een dodeneiland vol schimmen (93) en
André leeft ‘in die wereld van schaduwen’ (108). De spiegelstructuur van de mise
en abyme en van het eind-dat-het-begin-is, geeft vorm aan deze leegte: aan het eind
is het verhaal verteld maar blijft iedereen, inclusief de schrijver en de lezer, met lege
handen achter. De avonturen van Steenkamp zijn vervangen door het avontuur van
het vertellen over en door Steenkamp.
Er is naast de mise en abyme en het circulaire einde nog een derde vorm van
spiegelstructuur in de roman. Wanneer Clara Steenkamp wegstuurt, wordt dat verhaal
onderbroken door de beschrijving van een stierengevecht. Op elk Clara-alinea volgt
een stierenalinea, zodat de lezer ziet hoe het afmaken van de relatie tussen haar en
Steenkamp de afspiegeling is van het afmaken van een stier (158-169). Loreis heeft
deze vorm van spiegelstructuur uitgebuit in zijn rewriting van Nootebooms roman.

Boelijn of stiksteek?
De opbouw van de verhaallijnen in Loreis' roman is complexer dan bij Nooteboom.
Na 39 pagina's begint Loreis' boek opnieuw vanaf pagina 1. Die tweede telling loopt
tot pagina 57, waarna de eerste telling vanaf 40 voortgaat tot 64. Daarop herneemt
de tweede reeks, vanaf 58 tot 66. En dan komt het laatste deel, dat de eerste telling
voortzet van pagina 65 en doorloopt tot het einde, op pagina 103. Er zijn dus twee
nummeringen en dat sluit aan bij de twee verhalen die langzaam in elkaar overgaan.
Het eerste verhaal, dat ik als ‘A’ zal aanduiden, wordt, zoals Nootebooms
kaderverhaal, verteld door een naamloze ik-figuur, een mislukkeling die als
toeristische gids werkt in de streek rond Nice en een autobiografische roman wil
schrijven. Wanneer zijn Nederlandse collega-gids kritiek heeft op het stuk dat hij en
wij gelezen hebben, besluit de verteller zijn autobiografie om te vormen tot fictie en
verschijnt ‘mijn wens-ego’70, Bruno Dallas. Dat is het B-verhaal. Het lijkt een B-film:
Bruno is, net als de ik-figuur, gids in Nice en omgeving, maar via de Italiaanse
Marialuisa gaat hij voor een drugskartel werken. Zijn oude geliefde, Suzette, duikt
weer op en wil hem van Marialuisa afsnoepen. Het trio valt in ongenade bij de bende
en moet vluchten; Suzette wordt verslaafd aan drugs en verliest haar verstand;
Marialuisa wordt vergiftigd, waarschijnlijk door de hospita van Bruno. Bruno wordt
opgesloten en schrijft in de cel een boek (A, 82), net als de ik-figuur die voor zijn
boek onderzoek doet in de wereld van de prostitutie en daarbij gearresteerd wordt
(A, 74). In de laatste scène neemt Bruno het vliegtuig naar Zuid-Afrika en zingt hij:
‘Freunde, das Leben is Lebenswert!’ (A, 103). Die verwijzing naar Franz Léhars
operette Giuditta is als happy ending even ongeloofwaardig als de vele
verhaaltournures die eraan voorafgingen.
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Vanaf pagina 75 schuiven A en B ineen. Een lijstje uit het A-verhaal wordt omgezet
tot een alinea over Bruno en gaat zo over in wat een einde lijkt van het B-verhaal:
Marialuisa doodt Suzette. Maar de ik-figuur uit het A-deel neemt weer het woord en
verwerpt dat mogelijke einde (A, 78-79). Hij begint aan een alternatief slot: Bruno
en Marialuisa vluchten naar Antwerpen. Vanaf pagina 83 wordt Bruno de verteller.
De ik-figuur uit A en het personage uit B vloeien samen. Net als bij Nooteboom is
het personage verteller geworden en heeft de zogenaamd alwetende verteller het
nakijken. Het verhaal vertelt zichzelf: ‘Maar hoe meer ik probeer de roman vlug af
te werken, hoe meer hij me dwingt niet banaal te eindigen’ (idem, 93). De laatste
woorden zijn ironisch, want het operette-einde is wel degelijk banaal. Omdat het
vanaf pagina 83 om een andere vertelsituatie gaat, duid ik dat deel aan als C. Om de
paginareferenties te onderscheiden, gebruik ik A, B en C vóór het paginanummer.71
Terwijl de verhalen van de ik-verteller en van het personage Steenkamp bij
Nooteboom naadloos in elkaar overgaan, ziet de lezer bij Loreis de stiksteken vaak
heel duidelijk. In de A-laag bevat de roman essayistische uitweidingen over de
nouveau roman en over de moderne literatuur in het algemeen. De B-laag lijkt een
traditioneel en drakerig verhaal dat het midden houdt tussen een sentimentele soap
(inclusief pathetische conversaties) en een macho gangsterverhaal. Daarnaast zijn er
in het Frans afgedrukte passages van Pretty Perversity, een immoreel verhaal over
‘snobs, marskramers, zeelui, pooiers en hoeren’ (A, 35), geschreven door Julien
Debeurton, collega-gids van de ik-verteller. Een andere collega, Hans, levert
dagboekfragmenten, die onder de titel ‘Tijdeloze notities’ (A, 46) abstracte
beschouwingen en vage personages (als de man, de vrouw en het kind) presenteren
met een knipoog naar de nouveau roman. Dan zijn er nog ‘de klucht’ (A, 62) van
een lelijke moeder en dochter, een paar gedichten van Marialuisa (C, 88), een
woordelijk weergegeven filmscenario van Ingmar Bergmann (C, 93-94) en een
encyclopedische lijst (A, 74).
Loreis hanteert dus veel meer ingebedde vertellers dan Nooteboom. Hij laat die
ook meer in hun eigen taal en register aan bod komen. Nootebooms verteller vertrekt
van een heterogene stapel teksten, maar zijn verhaal is relatief homogeen. Loreis
bewaart de vele tekstsoorten en stemmen van de roman. Wanneer zijn ik-verteller
en Bruno met elkaar versmelten, is het resultaat ‘een heterogeen notitieboekje’ (C,
84).
Dat sluit aan bij het thema van de onmogelijke integratie. Aan het begin verwerpt
Hans de heterogene schrijfsels van de ik-verteller en zegt hij dat die moet ‘streven
naar de synthese van de synthese’ (A, 42). Als voorbeeld noemt hij Camus, ‘die kan
synthetisch schrijven’ (A, 26). Maar in zijn eigen nouveau romanachtige
dagboekfragmenten besluit Hans ‘op te houden nog naar een synthese te zoeken’ (A,
46). Hij kan dat ideaal nooit bereiken omdat hij - net als Nootebooms Steenkamp een mislukte schrijver is. In zijn studie over de nouveau roman verdedigt Loreis de
stelling dat de nieuwe roman literatuur verzoent met existentialistische filosofie.
Deze synthese blijkt te hoog gegrepen voor de schrijvers van Loreis' roman.
De ironische toon en het besef van mislukking sluiten daar bij aan. Aan het eind
erkent Bruno dat ‘ik als gedetermineerde mislukkeling nooit verder zal strompelen
dan de beklagenswaardige derde-rangsschrijver’ (C, 93-94). De voorgeprogrammeerde
mislukking is een echo van het gedoemde falen bij Nooteboom en hangt net als bij
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die auteur samen met de ondergang van de alwetende verteller. Suzettes hallucinaties
worden in het B-verhaal beschreven (B, 45) door een verteller die in het
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hoofd van Suzette kan kijken. Wanneer het personage Bruno aan het woord komt,
zegt hij dat die scène een probleem is voor ‘de aandachtige NR-lezer’ omdat de
verteller toen ‘de Alweter’ speelde (C, 85).
Loreis' avontuur van het vertellen gaat samen met het vertellen van avonturen,
vooral in de B-laag, die meer op Robbe-Grillet's parodistische detectives geënt lijkt
dan op de schaarse avonturen in het verhaal van André Steenkamp. De sjablonen
van de liefdesgeschiedenis (een driehoeksverhouding) en het gangsterverhaal worden
nadrukkelijk uitgestald en zodoende onderuitgehaald. Wat verschijnt, verdwijnt op
die manier. Zoals bij Nooteboom is de verdwijning bij Loreis zowel in de thematiek
als in de vertelsituatie aanwezig. Pas wanneer Debeurton verdwijnt begint de
ik-verteller een roman (in plaats van een autobiografie) te schrijven: ‘Sedert zijn
heengaan broeit een verhaal in mij’ (A, 38). Dat is dezelfde situatie als die van de
verteller bij Nooteboom. Ook thematisch duikt het verdwijnen vaak op. Barends,
een collega van de ik-figuur én een gangster, wordt ontslagen, waarop de verteller
bedenkt: ‘Hij is gegaan zoals hij gekomen is, van en naar het Niet. Het Niet is een
grote stad, waar alle sporen doodlopen’ (A, 24). De mens is ‘een dode levende of
een levende dode’ (A, 25), maar deze halfslachtigheid is te verkiezen boven het
normale leven van de volwassene. De nouveau romanfragmenten van Hans tonen
‘de weerstand die hij aan de dag legt om de ellende der volwassenen de zijne te
noemen’ (A, 50). Misschien verwijst Loreis hiermee naar het motto van Nootebooms
roman, een citaat van Gombrowicz: ‘... un autre but de l'homme, plus secret sans
doute, en quelque sorte illégal: son besoin du Non-achevé... de l'Imperfection... de
l'Infériorité... de la Jeunesse...’ (5).
Structureel gezien, zijn er bij Loreis meer spiegels dan bij Nooteboom. Alles en
iedereen heeft bij Loreis zijn omkering en zijn spiegelbeeld. Het eerste motto van
de roman, ontleend aan Sàndor Sìk, belooft: ‘Ik zeg eenvoudig wat ik ben’ (A, 5).
Maar het derde motto, van Ingmar Bergman, weerlegt de eenvoud van de identiteit:
‘ik zeg de waarheid. Nu eens ben ik in één wereld, dan weer in een andere’ (A, 5).
De reden daarvoor wordt gegeven in het tweede motto, de spiegel tussen de eerste
en de derde spreuk. Dat centrale motto is ontleend aan de brief van Paulus (1 Kor
13, 12), die zegt dat de verdubbeling eigen is aan de schijnkennis van de wereld
terwijl echte kennis pas mogelijk wordt in de liefde voor God: ‘Want nu zien wij
nog door een spiegel, in raadselen,/ doch straks van aangezicht tot aangezicht./ Nu
ken ik onvolkomen,/ maar dan zal ik ten volle kennen,/ zoals ik zelf gekend ben’ (A,
5).

De verhaalwereld
Zien, zijn en schijn
Als zelfbewuste romans becommentariëren zowel De ridder is gestorven als Is de
boelijn over de nok? de verhouding tussen verhaal en realiteit. Beide tonen dat realiteit
en feit niet te vatten zijn zonder verhaal en fantasie, maar ze leggen andere accenten
in de thematisering. Bij Nooteboom staat de visuele waarneming centraal, wat aansluit
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bij de nouveau roman als cameraroman, terwijl Loreis vaker het gehoor en de muziek
thematiseert. Niet alleen is de visuele focalisatie in haast alle scènes bij Nooteboom
toonaangevend, ze wordt ook expliciet verwoord. Het begin van de roman toont de
tegenstelling tussen verhaal en zien. Cyril Clarence vertelt Steenkamp verhalen over
het eiland, maar die ziet daardoor niets:
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De engelsman wikkelt hem in een wollen kleed van vertellingen en fabels,
her en der tussen de beelden wijzend met zijn bruinkleurige vinger, en
André eet het op, het eiland, het eiland. Als een echte schrijver. Hij ziet
nog niets (14-15).
Verhalen handelen in beelden, ze ver-beelden de werkelijkheid en zijn nooit zo direct
als het zien. Steenkamp gebruikt volgens de ik-verteller te veel beelden in zijn
verhalen. Aan het begin citeert de ik-verteller Steenkamps metaforen met minachting
(10-11, 23), maar na een tijd begint hij zelf beeldend te schrijven, bijvoorbeeld over
‘de verte, waar de zon met de vlakke hand tegen de rode grond slaat, door de
verwrongen olijven springt en langdurige, trefzekere pijlen van licht afschiet’ (46).
Het probleem is dat die narratieve beelden het denken belemmeren, wat op zijn beurt
weer het zien bemoeilijkt: ‘Tevergeefs probeert hij tot geordende gedachten te komen,
maar elke gedachte wordt overspoeld door honderden overspannen beelden’ (186).
Twee motieven die dit thema bij Nooteboom vormgeven zijn de foto en het oog.
Steenkamp leeft in angstaanjagende herinneringen, die hem als foto's onder de neus
geschoven worden. Hij is ‘samengesteld en wel uit zoveel verschillende foto's dat
hij zelf verloren is geraakt’ (20). Dat is niet alleen een kwestie van herinnering en
van iets wat buiten zijn wil opduikt. Steenkamp fotografeert in zijn geest voortdurend
het heden. Wanneer hij het huis van Clara betreedt, kijkt hij naar een ‘scène uit mijn
leven, foto SX 1200, opstelling: zij in de deuropening, de schaduw van de openstaande
deur uitgehakt op het tuinpad’ (102). De opname is rijker dan de weergave. De
beelden die Steenkamp in zich opneemt hebben meer dimensies en dynamiek dan
de beelden die hij in de narratieve weergave gebruikt. Wanneer hij een helling afloopt,
‘rent het dorp bij hem naar binnen. Camera's, bandrecorders, alles is aan het werk
en metersvol sentimentele film nestelen zich in de achterstraten van zijn hersens’
(64). Wanneer hij dergelijke ervaringen noteert, vallen ze uiteen in stilstaande visuele
kiekjes:
Later kan hij er verhalen van maken ‘toen ik voor het eerst de mis moest
dienen ben ik ziek geworden’ maar wat betekent zo een zin? Kan daarin
worden opgeteld de geur, de tijd, de geluiden? Want de herinnering en de
verhalen zijn verraders, en leugenaars (25-26).
Precies dat onvermogen van de taal om de rijkdom van de waarneming te vatten,
maakt de beeldspraak noodzakelijk en zo ontstaat een eindeloze cirkelgang: ‘De te
kort schietende machine van zijn taal blijft (het dolgeworden kinderachtige machientje
van zijn beroep) blijft de vergelijkingen zoeken, de metaforen, maar hij weet niets
meer’ (103-104).
Zo wordt het kijken diefstal in plaats van contact. De werkelijkheid wordt niet
beleefd, ze wordt opgeslagen voor later, literair gebruik: ‘In een groot kijken slurpt
hij de kamer leeg’ (174). Zolang Steenkamp kijkt, blijft hij de gevangene van de
camera in zijn hoofd. ‘De vreugde is het niet-kijken, denkt hij’ (61). De kijker doodt
wat hij bekijkt, hij is ‘degene die zal doden, degene die KIJKT’ (163).
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Het oog dringt niet door tot de realiteit. Dat is na de foto het tweede motief, dat
kernachtig wordt samengevat in ‘een oog dat probeert mens te worden’ (111).
Steenkamp wil de werkelijkheid zien, maar: ‘Hij dringt er niet doorheen, of, denkt
hij, ik kijk te erg. Je kunt niet kijken met een mes’ (114). Het echte zien is niet scherp
of analytisch, maar gericht op het onzichtbare: ‘Ze zeggen dat de ziel onzichtbaar
is’ (170).
De nadrukkelijke thematisering van het kijken ontbreekt bij Loreis. Het gehoor
en de muziek worden belangrijker: ‘de roman vernieuwen, is dat geen symfonie
schrijven met langzame en snelle ritmen, vol bizarre verrassingen?’ (A, 63). De
gedichten die de verteller aan het eind citeert brengen de muziek in de taal binnen:
‘Toch schrap ik de gedichten niet; ik houd te veel van muziek’ (C, 96). Door de
muzikale beschrijvingen wordt de schrijver een deel van de muziek en kan hij aan
het eind figureren in een operette van Léhar.
Het rijk van de muziek levert echter niet de centrale metafoor voor de literatuur.
Die ligt in de droom. Met een verwijzing naar het nieuwe realisme en het objectivisme
van de nouveau roman, suggereert de ik-verteller aan het begin ‘dat de mens van een
gewone lethargische slaap overdag zou overgaan in een bewuste, geobjectiveerde
droomtoestand. Misschien waren we allen dromers, zelfs degenen die zich de nieuwe
realisten noemden’ (A, 17). Objectieve aantekeningen volstaan niet. De verteller
beseft ‘dat ik met deze aantekeningen mijn doel niet bereiken zal en daarom wil ik
“la part du rêve” verbinden met de werkelijkheid ten einde de spanning te vergroten’
(A, 38).
Maar zoals het kijken bij Nooteboom de verteller en de hoofdfiguur uiteindelijk
wegvoert van de realiteit, zo gebeurt dat ook met het dromen bij Loreis. De
autobiografische ik en de gedroomde Bruno versmelten in de Bruno-ik van het C-deel,
en daardoor versmelt de realiteit onherroepelijk met de droom en de verbeelding.
‘Mijn fantasie speelt me zodanig parten, dat ik de fictie niet meer van de werkelijkheid
onderscheiden kan’ (A, 70). De dubbele verteller zegt: ‘We trekken een tovercirkel
rondom ons en we verwerpen al wat niet bij onze geheimste spelen past. En telkens
breekt het leven die kring door, de spelen worden kleingeestig, gemeen, belachelijk’
(C, 92-93). Het spel van de literatuur en de kunst is als dat van de droom: het biedt
schijnbaar beschutting tegen de realiteit, maar die beschutting is slechts schijn (het
leven breekt er doorheen) en maakt van het reële leven een droom.
Daarom is er in Is de boelijn over de nok? meer plaats voor hallucinante ervaringen
dan in De ridder is gestorven. Het is geen wonder dat de drie hoofdfiguren van het
B-verhaal in de wereld van drugs opereren. Bruno omschrijft zijn boek als ‘ongewone,
bedwelmende lectuur, als slaapmiddel voor lezende zenuwlijders’ (A, 74). De soms
delirante vertelling van Loreis doet denken aan het proza van Marcel van Maele, dat
Loreis in zijn studie over de nouveau roman uitgebreid en waarderend bespreekt.72
Van Maele levert volgens Loreis ‘de synthese van de existentiële wanhoop’73; hij is
de Vlaamse tegenhanger van Camus die in Is de boelijn over de nok? figureert als
de existentialist die zorgt voor synthese.
Voor de personages van Loreis is die synthese echter een vorm van verwarring,
zoals de romantitel suggereert. Zij verwarren existentie met literatuur, leven met
fictie. In het scenario van Bergmann wordt dat als een beschuldiging geformuleerd:
‘Maar van één ding heb je geen flauw idee: het leven zelf. Je bent laf, levenloos,
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maar van één ding bezit je het genie: van de kunst om je te verschuilen achter
voorwend-
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sels, om jezelf excuses te vinden’ (C, 94-95). Dat het gelukkige einde zich beperkt
tot de wereld van de operette - een ongeloofwaardige schijnwereld - sluit daar bij
aan. De operette past bovendien bij de lichtvoetigheid die Loreis' roman kenmerkt
en die bij Nooteboom compleet ontbreekt. Loreis' vertellers willen ‘de lach in de
tragedie’ (A, 62) binnenbrengen.

Mens, ding, tijd en ruimte
Zuiver ‘chosistische’ beschrijvingen zijn er nauwelijks te vinden in de twee romans.
Dat is niet verwonderlijk: het zijn romans over waarnemingen van personages en
over de problemen die de verteller ondervindt bij de weergave van die waarnemingen.
‘Dit zijn waarnemingen,’ denkt Steenkamp (182). De camera's en bandrecorders
zitten in zijn hoofd (64) en zijn dus geen wetenschappelijke instrumenten die de
realiteit vastleggen. Ook de weergave door de verteller is een subjectieve vertekening:
Ergens tussen de verminkingen die hij [Steenkamp] zelf gemaakt had en
tussen de vertekeningen die ik op hem schrijf moet ik zijn helderste schim
terugvinden en die gekranst en gekust naar het land van de helden sturen,
want dat WIL IK (31).
Het land van de helden is het rijk van de verheven literatuur. De verteller wil
Steenkamp niet vatten zoals hij was, maar als een ridder. In het transporteren van de
persoon naar het rijk van de helden wordt de tijd uitgerekt. De waarnemingen worden
zo uitvoerig beschreven dat er nog nauwelijks voortgang in het verhaal is: ‘De langste
dag van mijn leven... Niet alleen de tijd, maar ook ik en het landschap, alles wordt
uitgerekt, dit is de langste dag’ (95). Dat herinnert niet alleen aan de tijdruimtelijke
verstoring in de nouveau roman, maar ook aan de modernistische aandacht voor de
binnenwereld. De ridder is gestorven lijkt op Under the Volcano van Malcolm Lowry,
waarin een verteller de laatste dag van consul Geoffrey Firmin reconstrueert, een
dag als een bezoek aan het schimmenrijk.
De roman van Nooteboom filosofeert niet expliciet over objectiviteit en
subjectiviteit. Loreis' verteller doet dat wel. Zo heeft hij het over ‘mijn overdreven
eerlijkheid, of objectiever uitgedrukt, mijn gebrek aan diplomatieke aanleg’ (A, 11).
De droomwereld wordt eerst beschreven als een ‘geobjectiveerde droomtoestand’
(A, 17), maar na het Bruno-verhaal breekt de subjectivering door. De leraar van de
verteller zegt: ‘Je subjectivisme staat je in de weg, je eigen ik speelt je parten’ (A,
43; A, 67, C, 96). Toch wil de ik-figuur dat niet: ‘Hoewel ook ik het onmogelijke
van de objectiviteit, de dwang van de subjectieve vertekening inzie, verwerp ik het
streven naar waarheid niet. [...] Wat nu komt is een soort monologue intérieur, een
langdurige bekentenis ter wille van de waarheid [...]. Bruno, dat ben ik’ (C, 84).
Een subjectief genre - de bekentenis - is noodzakelijk om de objectiviteit en de
waarheid te bereiken. De waarheid is immers dat alles subjectief is: ‘De objectieve
waarheid is een soort verbleekte subjectieve leugen’ (C, 85). Zelfs Robbe-Grillet,
de paus van de objectiverende beschrijving, erkent de noodzaak van dat subjectieve
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element. Loreis had dat al opgemerkt in een essay over Robbe-Grillet.74 Hij herneemt
het in zijn roman:
Zonder gevoel is de mens een technisch-nuchter, koud wezen, dat, als
schrijver, dadelijk de nieuwe mode volgt en blindelings zijn tijd verliest
met ragfijne beschrijvingen. Heeft Alain Robbe-Grillet, de exegeet van
de NR, zelf geen intedere bladzijden geschreven zoals ‘Drie kinderen op
het strand’?’ (C, 88-89)75
Daarom moet de Bruno-ik op zoek naar ‘de innerlijkheid, naar de gedegen
Gründlichkeit, volstrekte waarborg van een kunstwerk’ (C, 96). Of hij die vindt, valt
te betwijfelen. Hij is immers een mislukt schrijver.
De personages van Is de boelijn over de nok? zijn geen lege hulzen of posities in
een structuur, maar evenmin grondig uitgediepte subjecten. Ze zweven tussen
stereotiepe invulfiguren uit bekende verhaalstructuren (zoals het gangsterverhaal)
en empathisch beschreven mensen van papier. Daardoor kunnen ze overstappen van
het ene niveau en genre naar het andere. Met dergelijke overstapjes gaat vaak een
verschuiving in tijdruimte gepaard. Bij Nooteboom zit de verteller in juni in Barcelona
en bevindt het personage zich in februari op het eiland Ibiza. Gaandeweg schuiven
die twee in elkaar. Bij Loreis zijn de tijdruimtelijke sprongen duidelijker en worden
ze soms expliciet becommentarieerd. Zo zegt de ik-verteller: ‘Met deze alinea doe
ik een sprong in de tijd en overbrug de dagen waarop ik geen behoefte en geen stof
had om voort te schrijven’ (13). En wat later: ‘Voor eenmaal is deze overgang niet
gekunsteld’ (44). Dergelijke metafictionele uitspraken wil ik nu bekijken en
vergelijken met de externe positionering in de kritische receptie.

Positionering binnen en buiten de roman
De Franse nieuwe roman komt bij Nooteboom slechts één keer expliciet aan bod,
wanneer een Amerikaanse tourist over de ‘Alianza Francesa’ in Ibiza zegt: ‘They
even have Butor up there, ha!’ (131). Hoewel de roman een nadrukkelijk literaire
stijl hanteert en schrijft over schrijven, zijn er relatief weinig expliciete verwijzingen
naar andere literaire werken. De infernotraditie wordt opgevoerd (inclusief Charon;
131), Couperus wordt geciteerd (193) en af en toe zijn er allusies, bijvoorbeeld op
Lowry of Shakespeare (92).
Toch spelen teksten in de verhaalwereld van Nooteboom een grote rol. Het leven
van de personages wordt namelijk beschreven als de opvoering van scripts, die
ontleend worden aan literatuur, film, opera enzovoort. Het eind van de relatie met
Clara is ‘de afloop van de film’ (79). Wanneer Steenkamp aankomt in Ibiza, is ‘zijn
landkaart werkelijk geworden’ (16) en lijkt hij ‘geklemd in een renaissanceschilderij’
(15). Als hij met de blik tot het leven wil doordringen is het ‘alsof hij een schilderij
wilde binnendringen’ (82). Schramm en Steenkamp zijn ‘twee samenzweerders uit
een koningsdrama’ (48), ‘de wereld [is] een toneel, de mensen figuranten’ (111).
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Steenkamps omgeving is een decor, hij beweegt zich in ‘het kartonnen, gekleurde
landschap’ (47).
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De beschrijving van de wereld als opvoering van ficties loopt vooruit op het
postmodernisme, dat in de tweede helft van de jaren zeventig in Nederland
doorbreekt.76 In diezelfde periode komt het zelfbewuste schrijven aan bod in het
proza rond het tijdschrift De Revisor. De ridder is gestorven heeft ongetwijfeld veel
kenmerken van de Franse nouveau roman, maar het boek anticipeert ook op het
postmodernisme en het Revisor-proza. Jaap Goedegebuure schrijft terecht: ‘Met de
roman De ridder is gestorven (1963) bleek Nooteboom zijn tijd tien jaar vooruit’.77
Het boek is een van de zeldzame literaire bruggen tussen de nouveau roman, De
Revisor en het postmodernisme. Daarmee is het bruggenbouwen niet voltooid, want
De ridder is gestorven lijkt in zijn beeldende taal en zijn mythologisch wereldbeeld
van mislukte helden veel op het werk van Harry Mulisch en Hugo Claus, die het
modernisme in de Nederlandse literatuur tot norm verhieven. De apocalyptische
ondertoon van Steenkamps braspartij lijkt op het ontsporende feest van Akelei in
Mulisch' Het zwarte licht (1956) en de spiegelende vertelstructuur sluit aan bij de
techniek van Claus' De verwondering (1962).
De ridder is gestorven kan dus gepositioneerd worden op het snijpunt van
modernisme, Revisor-proza en postmodernisme.78 Postmodern zijn, naast de vermelde
opvoering van scripts, de identiteit als pose (‘omkleed met zichzelf als pose’; 40) en
de voortdurende verandering van het ik (113). Dat wordt in de roman verduidelijkt
door het spel met de namen: Clara lijkt eerst Zelda te heten (71) en dan weer Carla.79
Steenkamp heet ineens Eugenio Pacelli (67).
In de kritieken wordt uiteraard geen gewag gemaakt van postmodernisme of
Revisor-proza - die termen moeten nog uitgevonden worden. De Haagse Post noemt
Nooteboom ‘de Nederlandse Hugo Claus’,80 Ab Visser vermeldt de barokke stijl van
Mulisch, maar vergelijkt die niet expliciet met Nooteboom.81 De link met de nouveau
roman wordt nauwelijks gelegd, al verbonden nogal wat recensenten82 het boek met
de ‘moderne’ manier van schrijven-over-schrijven, dat wil zeggen met ‘het gemaakte’83
van de zelfbewuste roman.84 Kees Fens vat dat samen: ‘Nootebooms roman is in
zoverre modern, dat hij zich bezig houdt met de literatuur zelf.’85 Fens is negatief,
Weverbergh nog meer. Hij spreekt over een modieuze roman met een ‘opgeschroefd
zgn. “modern klimaat”’.86 Oversteegen behandelt het boek als een (mislukte)
experimentele roman, maar verbindt dat niet met de Franse romanexperimenten.87
Alleen De Wispelaere plaatst de roman in de context van de Franse romanvernieuwing
en verwijst daarbij naar Sarraute.88 Voor hem zijn de termen ‘modern’, ‘nouveau
roman’ en ‘anti-roman’ inwisselbaar. Meer dan veertig jaar na het verschijnen van
de roman schrijft Koen Vermeiren dat ‘de roman wellicht ondenkbaar [zou] zijn
geweest zonder de romancrisis die de nouveau roman in en buiten Frankrijk had
veroorzaakt’.89
De identificatie van ‘modern’ met ‘nouveau roman’ is ook te vinden in de roman
van Loreis. Na een metafictionele beschouwing over de lach in de tragedie en de
opbouw van zijn eigen roman, zegt de ik-verteller: ‘De lezer die graag achter de
schermen kijkt zal deze lange inleiding vergeven als hij modern is en dus slechts de
waarheid op prijs stelt’ (A, 63). De waarheid is dat de roman slechts fictie is; het
verhaal moet dan ook zijn eigen constructie en ontstaan tonen, ‘het groeiproces van
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minuut tot minuut laten volgen’ (A, 63). Dat is een vorm van hyperrealisme (A, 34),
beoefend door de ‘nieuwe realisten’ (A, 17), dat wil zeggen de nieuwe romanciers.
Veel meer dan Nooteboom expliciteert Loreis zijn spel met de romanconventies
als een spel met ‘de literaire mode’ (A, 73). Hij heeft een personage ‘opzettelijk
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vaag gehouden’: ‘Ik moet toch zorgen dat de letterkundige criticus me sommige
moderne invloeden aanwrijft; ik wil immers met mijn tijd mee’ (A, 40). Op de zin
volgt een verwijzing naar Een eiland worden van Paul de Wispelaere en naar Sarraute
en Robbe-Grillet (A, 41). Tegelijkertijd relativeert de verteller dat kader door zich
af te vragen of ‘de nieuwe wind altijd uit Frankrijk’ moet komen (A, 41).
Loreis' zelfpositionering is dus explicieter en ironischer dan die van Nooteboom.
Hij heeft het over ‘nieuw snertsnobisme’ (C, 91) en verwerpt de poging ‘om de
ondergang minutieus te registreren als een losse camera’ (C, 95). De barokke stijl
van de beschrijvingskunst stoort hem en hij spreekt zijn voorkeur uit voor het werk
van Somserset Maugham, een icoon van de traditionele roman. De ik-verteller wil
niet ‘voor hypermodern versleten’ worden: ‘zulks ligt me niet, aangezien ik met
Somerset Maugham de eenvoud verkies boven de stijlfiorituren die aan de mode van
een tijd gebonden zijn’ (A, 41). Misschien viseert Loreis hier Nootebooms gedragen
stijl. In De ridder is gestorven wordt Somerset Maugham twee keer als antipode van
de verteller vermeld (11, 135).
Als nouveau roman én als distantiëring daarvan, zo presenteert Is de boelijn over
de nok? zichzelf. Aansluiting bij een modernist als Hugo Claus wordt afgewezen,
‘want onze grote Vlaamse hamsteraar weet zelfs niet dat ik besta’ (A, 69). Claus
publiceerde in 1963 het lange gedicht ‘In het teken van de hamster’. Bovendien
herschrijft en parodieert hij voortdurend genres en teksten. Ook in die zin is hij een
hamsteraar. Ondanks zijn kritiek doet Loreis hetzelfde, en een pagina na zijn aanval
op Claus laat hij dat nog eens zien: ‘Nochtans zit ik hier niet in een tuin der
verbeelding die tot een zekere verwondering zou dwingen’ (A, 70), een verwijzing
naar het hoofdstuk ‘De tuin der beelden’ uit Claus' De verwondering. Ook de toen
populaire Ward Ruyslinck wordt afgewezen, omdat ‘die onweerstaanbaar revolutionair
de woorden als elementen van het legpuzzle-verhaal beschouwt’ (A, 74). Aan het
eind van een essay schreef Loreis (1964, 183) dat de nieuwe nouveau roman moest
uitgaan van ‘een leven-benaderende optiek’, ‘geen Ruyslinckse legpuzzle van
moeilijke woorden dus’.
Tientallen namen van auteurs (als Nabokov en Huxley), acteurs (als Yul Brynner),
regisseurs (Ingmar Bergmann en Alain Resnais) en zangers (Curt Jürgens en Frank
Sinatra) duiken op bij Loreis. De verteller beweert: ‘Ik hang af van een elite-publiek
en dan nog van een elite-publiek met een ruime opvatting’ (A, 69). Dat klopt: de
roman van Loreis bevat te veel namen en allusies om verteerbaar te zijn voor een
lezerspubliek dat niet op de hoogte is, maar de tekst bevat te veel ‘banale’ referenties
en knipogen naar de populaire Vlaamse romantraditie (A, 26) en kluchtige humor
(A, 62) om aan te sluiten bij de smaak van de verfijnde intellectueel, die Nooteboom
wel kan waarderen. De ‘hoge’ en ‘lage’ lezer zouden in elkaar moeten overgaan.
Die combinatie van hoog en laag blijkt erg zeldzaam in de sixties. De Wispelaere
is positief over het boek in zijn nawoord; Speliers looft de roman op de flap: ‘Ik
geloof bijna dat met dit boek de humor [...] zijn intrede doet in de Vlaamse literatuur’.
Frans Depeuter sabelt de roman neer. Hij vindt ‘dat Loreis' werk een grote nul is’.90
Marcel Janssens noemt het ‘een misselijk produkt van literaire inteelt’ (1965, 750).91
In de intertekstuele referenties ziet hij alleen de talrijke ‘grote namen uit de westerse
literatuur’ (idem); de ‘lage’ referenties blijven onopgemerkt. Wesselo, die de Vlaamse
romanvernieuwing van de jaren zestig toejuicht, vermeldt Is de boelijn over de nok?
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slechts terloops als ‘een roman over het mislukken van een roman - maar dan ook
in de vorm van een mislukte roman’.92 In een overzichtsbespreking van de reeks
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Galgeboekjes vermeldt C.J. Kelk alleen dat ‘Hector-Jan Loreis, als zesde, een nieuw
soort Nouveau Roman beproeft’.93
In de literatuurgeschiedenis van Lissens (1967, 291),94 Van Vlierden95 en Brems96
duikt Loreis' roman even op; in de Franse97, de Engelse98 en de postmoderne
geschiedenis van Schenkeveld-van der Dussen (1993) is hij afwezig. Het boek zoekt
geen aansluiting bij de modernistische canon, positioneert zichzelf heel nadrukkelijk
en heel ironisch als nouveau roman, en bevat niet de postmoderne kenmerken die te
vinden zijn in De ridder is gestorven. Misschien is het daardoor minder geschikt
voor recyclage of herontdekking. Dat is jammer, want het bevat een schat aan
verwijzingen naar de literaire traditie en context - inclusief de politiek. In tegenstelling
tot Nooteboom pleit Loreis immers voor een literatuur die zich uitspreekt over de
politiek en de maatschappij. Doet hij dat in deze roman nog erg algemeen (A, 37; A,
50; A, 65-66), dan zal hij dat veel gerichter doen in later werk als Geen kruimels
voor Mohammed (1973), over de Palestijnse onderdrukking, en De bevrijding van
Sándor Töröl (1982), over een Hongaarse emigrant.

Conclusie
Hoewel de roman van Loreis heterogener is dan die van Nooteboom, richt Loreis
zich duidelijker op de nouveau roman als overkoepelend kader, dat hij meteen
relativeert. Beide romans kunnen met succes vanuit de nouveau roman gelezen
worden, dat wil zeggen: vanuit het leesmodel dat rond 1965 fungeerde als kader van
de nouveau roman. Dat druist in tegen Beekmans bewering als zouden Vlaamse en
Nederlandse romans wel het etiket nouveau roman krijgen maar daar niets mee te
maken hebben ‘par leur caractéristiques textuelles’.
Op het niveau van de vertelstructuur zorgen de mise en abyme en de
daarbijbehorende spiegeling van niveaus ervoor dat de hiërarchie tussen verteller en
personage opgeheven wordt, waardoor afgerekend wordt met de alwetende verteller.
Bij Nooteboom zit de spiegelstructuur in de inbedding, de echo van het begin in het
slot en de verknoping van twee scènes (het afscheid van Clara en de dood van een
stier). Loreis buit die verknoping uit en biedt de lezer meer ingebedde verhalen,
vertellers en focalisators. Hij laat de breuken tussen die verhalen duidelijker zien en
becommentarieert ze. Primeert bij Nooteboom het avontuur van het vertellen, dan
wordt dat bij Loreis aangevuld met een parodie op het vertellen van avonturen. In
beide gevallen verdwijnt wat beschreven wordt: de romans gaan over het verdwijnen
en laten zien hoe alles vervluchtigt wat in woorden gevat wordt.
De vermenging van schijn en zijn kenmerkt de verhaalwereld van de twee romans.
Bij Nooteboom wordt die toegespitst op de dubbelzinnigheid van het kijken en
verwoord via soms barokke vergelijkingen en metaforen, terwijl ze bij Loreis focust
op de mix van droom en realiteit en verwoord wordt in een mengeling van klucht en
tragiek, hoge en lage stijl, highbrow en middlebrow referenties. Geen van beide
auteurs maken van hun personages dingen, maar de figuren zijn wel nadrukkelijk
fictionele constructies. Bij Nooteboom zijn ze haast postmodern te noemen omdat
hun leven de opvoering van ficties is, terwijl ze bij Loreis expliciet en ironisch
ontleend worden aan genres en tradities als het gangsterverhaal en de nouveau roman.
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Die laatste corrigeert Loreis door het objectivisme als een illusie te ontmaskeren en
het subjectivisme naar voren te schuiven als een onmisbaar onderdeel van grote
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literatuur. Dat past bij de Vlaamse literaire context, die meer dan de Nederlandse de
subjectieve dimensie van de nouveau roman onderstreept. De sprongen in tijd en
ruimte zijn groter bij Loreis en worden bij hem ook nadrukkelijker besproken. Ook
het directe engagement is bij hem duidelijker, hoewel dat niet aansluit bij de Vlaamse
nouveau roman zoals die door De Wispelaere werd geconceptualiseerd.
Op het vlak van de vertelstructuur en de verhaalwereld is Loreis' roman complexer
en onzuiverder dan De ridder is gestorven. Op het vlak van de literaire positionering
geldt het omgekeerde: de roman van Nooteboom sluit aan bij de eigentijdse nouveau
roman maar herinnert ook aan het late modernisme van auteurs als Mulisch en Claus,
en loopt vooruit op het Revisor-proza en het postmodernisme. Loreis' roman heeft
nauwelijks banden met die drie laatste strekkingen en beperkt zich overwegend tot
een dubbelzinnige en kritische positionering ten opzichte van de nouveau roman.
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Hollandse helden.
Gemeenschap en natie in middlebrowromans
Erica van Boven (Rijksuniversiteit Groningen / Open Universiteit)
Abstract
This article proposes a new approach to middlebrow novels, focused on
ideological topics and social functioning. As a demonstration of this
approach two very popular middlebrow novels are analyzed on the keyword
‘Dutch’ (Hollands) and a network of related terms: Hollands glorie (1940)
by Jan de Hartog and Die van ons (1945) by Willy Corsari. It is argued
that these novels express norms and values on social solidarity and national
community, in the narration as well as thematically. These values were
hold broadly and strongly in the 1930s and 1940s. By giving shape to these
central norms the novels could fulfill essential social needs and fundamental
psychological functions. The novels meet the middlebrow program that
advocated a view on literature as a binding force in society.

Ter inleiding
In Nederland is de laatste jaren een begin gemaakt met het in kaart brengen van het
zogeheten middlebrowterrein.1 Hiermee wordt het grote gebied aangeduid dat zich
vanaf de eerste decennia van de twintigste eeuw ging aftekenen tussen de ‘hoge’
literatuur, die zich vooral was gaan oriënteren op een kleine groep literaire insiders,
en de ‘lage’ commerciële amusementssector. Dit tussengebied is behalve omvangrijk
ook uitermate heterogeen. Het omvat een breed scala aan culturele verschijnselen:
personen en groepen, handelingen en praktijken, organisaties en instituties, teksten
en genres. In al hun verscheidenheid lijken deze fenomenen een zekere
gemeenschappelijkheid te vertonen, waarvan de publieksgerichtheid, specifieker: de
pedagogische oriëntering, het meeste in het oog springt. Middlebrow wordt in
verschillende studies in de eerste plaats opgevat als een pedagogisch project; Janice
Radway benoemde de middlebrowcultuur als ‘a kind of social pedagogy’.2
Het concept middlebrow lijkt een vruchtbaar instrument voor onderzoek naar dit
nog grotendeels onontgonnen gebied. Niet alleen is het rekbaar genoeg om recht te
doen aan de diversiteit ervan, maar ook impliceert het een voor dit type onderzoek
onontbeerlijke aandacht voor de sociale inbedding van de culturele verschijnselen.
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Toch is de inzet van dit instrument niet zonder complicaties, zeker als het gaat om
onderzoek naar de middlebrowroman.

Middlebrowromans
Romans vormen een belangrijk onderdeel van het literaire middenterrein. Het gaat
om een groot aantal teksten die in hun eigen tijd veel werden gelezen en een stempel
op hun tijd drukten, maar in het literatuurwetenschappelijk onderzoek onderbelicht
zijn gebleven. De aanduiding ‘middlebrowromans’ impliceert uiteraard niet dat het
hier een genre met specifieke eigenschappen betreft. In de cultuursociologie, die deel
uitmaakt van de theoretische achtergrond van waaruit middlebrow-onderzoek wordt
verricht, beschouwt men de sociale omgang met teksten en niet hun intrinsieke
eigenschappen als bepalend voor hun classificatie. Bourdieu zei al in 1979: ‘it would
be a mistake to locate in the works which enter into middle-brow culture at a given
moment the properties conferred on them by a particular form of consumption. [...]
What makes middle-brow culture is the middle-class relation to culture [...]’3
Vanuit dat oogpunt lijkt tekstgericht onderzoek weinig zinvol. Anderzijds heeft
onderzoek naar deze romans toch aangetoond dat ze een aantal gemeenschappelijke
patronen vertonen, niet alleen op het gebied van productie en consumptie, maar ook
qua tekstkenmerken. Dergelijk onderzoek in buiten- en binnenland, vanuit een
combinatie van sociologische en tekstuele invalshoeken, leverde het beeld op dat
middlebrowromans in ieder geval een duidelijke sociale functie en een aantal
specifieke thematische en ideologische preoccupaties gemeen hebben.4 Het lijkt erop
dat het een combinatie is van sociale omgang en teksteigenschappen die de
‘middlebrowroman’ bepaalt. Dat is het uitgangspunt van deze bijdrage.
Het bestaande beeld van deze romans is sterk bepaald door het perspectief van de
literaire elite, de vertegenwoordigers van de legitieme smaak. Hun houding tegenover
het middengebied, dat de neerslag vormt van de smaak van de ‘common reader’, is
er één van negatie. Zij zagen de middlebrowgenres van hun tijd (bestsellers,
modeboeken, damesromans, streekromans, tendensromans) als een kwalijke
tegemoetkoming aan de smaak van een publiek met weinig literair
onderscheidingsvermogen. Zelf trachtten ze zich van die toenemende stroom te
onderscheiden door naar het voorbeeld van het buitenland een nieuwe romanvorm
te ontwikkelen, de modernistische roman, die vraagtekens zette bij beschrijvingen
van de werkelijkheid, weigerde nog een gewoon verhaal te vertellen, de aloude plot
aan de kant zette, ongrijpbare hoofdpersonen creëerde, verschillende stemmen liet
klinken en soms de kant opging van het essay. Toen dat type roman na 1930 de
officiële norm werd, verdween de middlebrowroman uit het zicht of kreeg die
uiteindelijk, in een hoekje van de literatuurgeschiedenis, de rol van verouderde dus
literair oninteressante tegenhanger van het vernieuwende modernisme.
Ik heb ervoor gekozen de middlebrowroman niet te bezien als realistische vorm
in een literairhistorische lijn van realisme naar modernisme, opgevat als: van oud
naar nieuw, maar als een eigen vorm in een eigen traject. De bestaande
literairhistorische meetlat maakt niet zichtbaar waar het in deze romans om gaat. Om
deze romans op een adequate manier in beeld te brengen, inclusief de vernieuwingen
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beschrijvingskader van realisme/modernisme ingeruild voor een andere invalshoek.
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Daarbij kan het concept middlebrow goede diensten bewijzen. Wat wilden deze
romans? Op welke publieksgroepen richtten ze zich, welke functies wilden ze
vervullen en vervulden ze? Zo kan de betekenis van deze romans worden bepaald niet alleen de literaire, maar de bredere culturele, sociale en ideologische betekenis
die het concept middlebrow impliceert.
Concreet leidt dat tot analyse van de romans zelf en van hun sociale functioneren,
de combinatie dus van discursief en sociologisch onderzoek die ik hiervoor noemde.
Idealiter zou je van een breed corpus van romans de topics, thema's, stijlaspecten en
vormaspecten moeten onderzoeken om de narratieve en ideologische wereld van de
middlebrowroman in kaart te brengen en die te positioneren in het contemporaine
literaire en sociale landschap. Mijn bijdrage beoogt een indruk te geven van de
richting waarin zulk onderzoek zou moeten gaan, aan de hand van een voorbeeld.

Hollands
Het bovenstaande impliceert een discoursanalytische aanpak. De middlebrowroman
wordt hier beschouwd als medium van een discours, opgevat als een wijze van
omgaan met bepaalde onderwerpen die zich uitdrukt in een set van ideologische
noties.5 Via de analyse van een netwerk van sleutelwoorden tracht ik dat op het spoor
te komen.
Uit het geheel van te onderzoeken topics en thema's heb ik in deze casus een
signaalwoord gekozen dat op een bepaalde ideologische oriëntering kan wijzen,
namelijk het woord ‘Hollands’. ‘Hollands’ verwijst naar een specifiek discours van
de jaren dertig en veertig dat zich ook op het literaire terrein manifesteerde. In literaire
debatten was Hollands een beladen en omstreden woord, een woord waarin veel
literaire, culturele en sociale spanningen van het moment waren samengebald. Het
lijkt daarom bij uitstek geschikt voor mijn doel.
De voorhoede van jonge literatoren had zich vanaf de jaren twintig en dertig
geprofileerd met een internationale oriëntering. In tal van programmatische
geschriften, bijvoorbeeld de inleiding bij het Letterkundig Jaarboek Erts 1930 door
Lou Lichtveld en de inleiding bij Forum door Ter Braak, Du Perron en Roelants,
hadden de jongeren uitdrukking gegeven aan hun verlangen internationaal te worden,
‘onHollands’ te zijn.6 Dat was vooral ook een manier om zich af te zetten tegen het
bestaande proza, in het bijzonder de middlebrowroman, waarvan nu juist het
‘vaderlandse’, Hollandse, dat wilde voor deze jonge generatie zeggen: benauwde,
bekrompen en burgerlijke karakter als bezwaar werd gevoeld. In de literaire kritieken
van de voorhoede werden ‘on-Hollands’ en ‘Hollands’ aanduidingen van kwaliteit
of het gebrek daaraan.
Een dergelijke afkeer van het vaderlandse was in het middlebrowgebied zelf niet
aan de orde.7 Eerder lijkt het tegendeel het geval: in kritieken van enkele centrale
figuren op dit terrein fungeert ‘echt Hollands’, de ‘echt Hollandse roman’ juist als
een positieve kwalificatie. In polemieken tussen elite en middlebrow was dit een van
de centrale twistpunten: middlebrowcritici verdedigden de ‘eigen Hollandse cultuur’
terwijl de intellectuele voorhoede het ‘Hollandse’ juist zag als een belemmering voor
een bevredigend cultureel peil.8 Daar lijkt een duidelijk markeringspunt te liggen;
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‘Hollands’ vormt een goede ingang om een eventuele eigen oriëntering van
middlebrowromans op het spoor te komen.
Ik richt mij op twee romans waarin ‘Hollands’ een in het oog springend element
is: Hollands glorie (1940) van Jan de Hartog en Die van ons (1945) door Willy
Corsari, de ene van net voor, de andere van net na de Tweede Wereldoorlog - een
periode waarin het ‘Hollandse’ uiteraard een extra lading kreeg. Beide zijn typische
middlebrowromans in de sociologische betekenis, dat wil zeggen dat ze bij het grote
lezerspubliek zeer in de smaak vielen en bij de literaire top juist niet. Deze boeken
nemen op het middenveld een centrale plaats in: ze werden zeer veel verkocht, gelezen
en besproken, en vormden gedurende langere (Hollands glorie) of kortere (Die van
ons) tijd als typische modeboeken het gesprek van de dag.

Hollands glorie (1940)
Jan de Hartog schreef zijn bestseller Hollands glorie na een aantal detectives onder
het pseudoniem F.R. Eckmar. Hollands glorie bereikte een recordoplage. In de jaren
rond 1940 was een oplage van enkele duizenden normaal en met enkele tienduizenden
was er sprake van een bestseller. Van Hollands Glorie waren er na twee jaar 100.000
verkocht en het bleef daarna nog tientallen jaren populair; in 1976 werd het boek
nog door Walter van der Kamp voor televisie bewerkt. Hollands glorie is een
karakteristiek onderdeel geworden van de breed gedeelde twintigste-eeuwse
publiekscultuur.
Met de officiële literaire wereld, die hem als een typische ‘verteller’ afdeed en
moeite had met zijn gigantische verkoopsuccessen, stond De Hartog steeds op
gespannen voet. Hij kreeg vele bijnamen, waaronder ‘de prins der keukenprinsessen’
en ‘een pooier die de literatuur als prostituée gebruikt.’9 De verwijten golden vooral
zijn populariteit bij het grote publiek en zijn vermeende commerciële instelling.
Hollands glorie is een roman over de zeesleepvaart. Hij verscheen net voor het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, maar speelt in de jaren voor en rond de
Eerste Wereldoorlog, namelijk tussen 1906 en 1919. Hij begint als de hoofdpersoon,
de matroos Jan Wandelaar, zijn eerste stuurmansexamen doet en eindigt ermee dat
deze ruim tien jaar later de hele Nederlandse zeesleepvaart overneemt: ‘Hollands
glorie’. Dit succesverhaal wordt aan de lezer als avontuurlijk heldenverhaal
gepresenteerd. Jan Wandelaar is de held, aan wie gedichtjes gewijd worden als ‘Gij,
stille Held, Jan Wandelaar, Hoe brachtet Gij het voorelkaar’(p. 384).10 Hij wordt in
verband gebracht met de algemeen bekende verhalen over zeevarende/reizende
helden: de Odyssee (p. 384), Columbus (‘De Hollandse Jongens, die Columbus’
Daad evenaarden, onder bevel van gezagvoerder J. Wandelaar' zo staat er in de krant
(p. 385) en Jules Verne: een andere krantenkop luidt ‘Kapitein Wandelaars Reis Om
De Wereld In Tachtig Dagen’ (p. 411).
Deze verwijzingen hebben een duidelijk functie. Ze plaatsen het verhaal van Jan
Wandelaar in een algemeen bekend kader en geven aan hoe het gelezen moet worden:
als een heldenverhaal, een verhaal van ongewone moed en durf. Tegelijkertijd is
Hollands glorie nadrukkelijk een roman voor gewone lezers, die door de verteller
steeds worden betrokken in een verbond van gewone, Hollandse mensen. Deze
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Nederlandse Letterkunde. Jaargang 18

151

Gewoon
Het woord ‘gewoon’ is een sleutelwoord. De roman is in digitale vorm beschikbaar
(DBNL) waardoor het mogelijk is de tekst op bepaalde woorden te doorzoeken. Het
woord ‘gewoon’ komt 36 keer voor (twintig keer ‘gewoon’, 14 keer ‘gewone’, twee
keer ‘doodgewone’), vaak in verband met de hoofdpersoon: Jan Wandelaar is een
held, maar tegelijkertijd een gewone, simpele zeeman. Als hij de tochten heeft
volbracht die niemand ooit voor mogelijk had gehouden en omringd wordt door
bewonderende journalisten, dan staat hij daar ‘rustig en simpel’, ‘zonder vertoon van
heldendom of autoriteit’, in ‘robuste eerlijkheid’: ‘hij is alleen maar gewoon; een
gewone zeeman’ (p. 410), ‘De Stille Held Jan Wandelaar is een doodgewone man,
met een hoed op.’ (p. 386).
Het accent op het woord ‘gewoon’ geeft de sociale wereld aan waarop deze roman
zich richt en waarbinnen hij wil functioneren. Dat is de wereld van de gewone,
simpele, eerlijke mannen en hun eenvoudige, echte vrouwen. De hogere klasse, die
geassocieerd wordt met luxe en geld maar ook met cultuur en intellect, vormt een
heel andere wereld. Dat zijn de ‘deftige mensen’ waarbij de zeemannen zich niet
helemaal op hun gemak voelen. Die andere klasse moet er ook zijn (de roman gaat
uit van de bestaande orde en moet niets hebben van ‘rooie rakkers’) maar is
nadrukkelijk niet de focus van deze roman. Als de hogere klasse aan bod komt, wordt
die met afstand en ironie beschreven. Zie bijvoorbeeld de scène waar Jan Wandelaar
de strijd aangaat met zijn grote tegenstander, de gentleman-reder met de speaking
name ‘Kwel’. In deze scène wordt via een ideologisch geladen woordkeuze een
contrast gecreëerd tussen de zwijgzame, echt-mannelijke Wandelaar die nooit met
verkleinwoordjes wordt gekarakteriseerd, en de aanstellerige, onechte, enigszins
vrouwelijke Kwel met zijn gekeuvel en gebabbel, zijn ‘gebaartjes met een slanke
aristocraten-hand’, zijn ‘universitaire woordjes’, (p. 312) en zijn ‘bijna vrouwelijke’
lachjes. Voor de ‘Cultuur en Eruditie’ van Kwel heeft deze roman slechts ironie over.
Ironisch is ook de toon tegenover de marconist ‘van betere stand’ die in een ‘groen
en paars geblokte kamermantel’ een conversatie voert vol ‘onverteerd cultuurvoer’
(p. 419) en die door de bootsman ‘Lord Flapdrol’ wordt genoemd: ‘De sleepvaart is
niks gedaan, voor mensen met een kamermantel’ (p. 425).
‘Gewoon’ is een sterk ideologisch geladen woord in deze roman. Het betekent:
zonder dikdoenerij, zonder aanstellerij, eenvoudig. Maar het betekent ook: in
overeenstemming met de natuurlijke orde der dingen, althans, de orde der dingen
die hier wordt voorgesteld als ‘natuurlijk’, dus goed en door God gewild. Dat is de
orde van de bestaande rangen en standen (‘aristokraten moeten er ook wezen’, p.
80), van echte mannen en echte vrouwen, ieder op hun eigen plaats en in hun eigen
rol - mannen die babbelen en vrouwen die hun haar laten knippen, make up gebruiken
en ‘roken als een kerel’ horen daar niet in. Echte liefde is in deze roman weggelegd
voor de vrouw die ‘gewoon en eerlijk’ wacht op een ‘gewonen, eerlijken man’ (p.
392). Dat geeft de wereld aan van deze roman en van zijn lezers, de wereld waarin
deze roman wil functioneren. Het geeft tevens aan welke normen en waarden de
roman de lezers wil meegeven. ‘Gewoon’ blijkt dus een goede ingang te zijn om die
wereld te typeren, maar er is een heel cluster van zulke typerende woorden.
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Gezin, God en vaderland
De meest voorkomende woorden zijn natuurlijk allereerst zee, sleepvaart,
zeesleepvaart, boot, schip en water: die komen samen honderden keren voor als
bouwstenen van de handeling. Maar ik heb vooral gezocht naar een aantal meer
ideologisch geladen woorden, namelijk het cluster Holland, Hollands, vlag, vaderland,
moederland en God, de kernwoorden van wat een nationaal discours genoemd zou
kunnen worden.11 Die woorden typeren in hun samenhang de verhaalwereld in
ideologische zin. Ze komen in de volgende frequentie voor: Holland en Hollands
samen 53 keer, vlag 17 keer, vaderland/moederland 10 keer en God 75 keer.
‘Holland(s)’ krijgt al met al twee connotaties, die op het oog tegengesteld zijn.
Allereerst is er de connotatie van ondernemingsdrang, durf. Zo functioneert het in
de combinatie van ‘Hollands glorie’: dan gaat het om stoutmoedigheid, grootsheid
en ook vrijheid. Maar tegelijkertijd is Holland in deze roman juist het
tegenovergestelde, het kleine landje, het kleine plekje op de kaart, ‘het prieeltje in
de moestuin van Europa’, het landje van duinen, molens en polders waar rust is en
vertrouwdheid, waar je vrouw en kind op je wachten, waar het bekende en gewone
is van bruine bonen of biefstuk met gebakken aardappelen na alle ‘buitenlandsigheid’
en ontberingen van het reizen en zwerven over de wereldbol. Het dierbaar stukje
Holland achter de duinen (p. 17) dat op de stoere zeevaarder wacht en waar hij zich
geborgen weet: ‘In Holland, mijn Holland; bij Nellie, mijn vrouw’ (p. 82). Net als
Jan Wandelaar, die een held is en toch een gewone zeeman, is Holland tegelijkertijd
groots, stoutmoedig en klein, vertrouwd, gewoon.
Die typerende combinatie gaat ook op voor de lezersreacties waarop de roman
speculeert. Ook die zijn tweevoudig. Gewoon-doen is de norm die de lezers
voortdurend wordt voorgehouden. Er zijn diverse passages waar heldhaftigheid en
het gebruik van grote woorden over Holland worden geïroniseerd. Dat gebeurt
bijvoorbeeld in de weergave van een toespraak van een ambassadeur in het buitenland
die het schip van Wandelaar aanduidt als ‘de personificatie van ons Eigen, Dierbaar
Vaderland: klein van stuk, edoch! GROOT van Daden, leve de Koningin!’ (p. 78).
En ook elders worden te grote woorden over de bijzondere Hollander die deze
baanbrekende pioniersarbeid heeft verricht, ‘grootheid, heldenmoed,
voortrekkers-glorie en eeuwige lauweren’ afgedaan als ‘hysterisch gezwets’ (p. 241).
Maar intussen wordt de lezer van deze roman wel degelijk meegenomen in een gevoel
van gemeenschappelijke trots en bewondering over de stoutmoedige daden van onze
zeelieden en de Hollandse vlag die wappert op de wereldzeeën. Tegelijkertijd is die
lezer veilig en geborgen in een vertrouwde wereld, net zo veilig als de
scheepsbemanning onder het gezag van Jan Wandelaar, schipper naast God.
Verschillende technieken werken daaraan mee.

Vertelwijze
Er is een bijzonder dominante, prominent aanwezige verteller aan het woord, die een
karakteristieke praattoon hanteert en de lezer voortdurend in de verhaalwereld betrekt.
Dat gebeurt door aansprekingen en maximes die naar een gedeeld wereldbeeld
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verwijzen: ‘Mens! Wat hadden ze elkaar een pakkerd gegeven’ (p. 15), of: ‘Die
Sjemonow dat is me er eentje (...) Komt me daar midden in de nacht de brug op’ (p.
18) of ‘Bevel is bevel, daar kan tenslotte niet aan getornd worden, wees eerlijk’ (p.
27) en
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‘Kom, let er maar niet op; het gemoed moet ook wat hebben, na al die mannelijkheid.
En voor iemand die toch nog zó jong is, en nog maar zó kort getrouwd, heeft hij het
toch heel aardig opgeknapt; wees eerlijk’ (p. 39). ‘het bier is uitstekend en mens!
Wat een lieve meiden’ (p. 47) of: ‘Jaja, Jan, jongen. Zo is het leven: vaar voort, en
kijk niet om’ (p. 83).
Naast deze gemeenzame toon heeft de verteller nog een opvallend middel om de
lezer in de verhaalwereld te betrekken en een gevoel van saamhorigheid, geborgenheid
te geven. Dat is het woordje ‘ons’/ ‘onze’. Ook dat is als een sleutelwoord te
beschouwen: het komt 92 (ons)/ 46 (onze) keer voor.12 Woorden als ‘onze vlag’, ‘ons
landje’, ‘onze vrouwen’, ‘onze vrouwen en kinderen’, ‘onze zeehelden’, ‘voor ons
allen’, sluiten verteller, lezer en personages in een verbond van gewone Hollanders
in een vertrouwde orde.

Gemeenschappelijkheid
Onderlinge verbondenheid wordt hier dus zowel in de narratieve vorm als op het
ideologische vlak uitgedrukt. Met dit thema sluit deze roman rechtstreeks aan bij de
centrale waarden die in deze periode in brede lagen werden gedeeld. De historicus
Blom heeft het ‘burgerlijk waardenstelsel’ van de jaren dertig beschreven. In de kern
daarvan bevond zich ‘het harmonisch gezin’ met voor man en vrouw een geheel
eigen rol. Andere belangrijke bestanddelen waren ‘gevoel voor orde en gezag,
standsbesef, nationaal sentiment, arbeidszin, spaarzaamheid en een hele reeks morele
en fatsoensregels’. Bovenal was dit waardenstelsel gericht op gemeenschappelijkheid:
‘Deze burgerlijke normen hadden in de eerste plaats betrekking op het
gemeenschappelijke, het bindende in de samenleving’.13
Hollands glorie vormt een perfecte literaire vertaling van dit stelsel van waarden
en normen. De roman propageert precies deze bestaande orde van standenscheiding
en van gewone gezinnen van hardwerkende mannen en flinke huisvrouwen, en drukt
het belang van verbondenheid, gemeenschappelijkheid ook in de vormgeving uit.
Dat werkte dwars door de zuilen heen en hierin kunnen we een verklaring vinden
voor de weerklank bij het grote publiek van Hollands glorie. Maar daaraan werkte
vooral het nationale sentiment van de roman sterk mee.

Nationale identiteit
De roman presenteert een nationaal discours, een nationale mythe zou je zelfs kunnen
zeggen, hierboven gekarakteriseerd als tweeledig: Holland als ondernemende
wereldnatie en Holland als veilige besloten gemeenschap. Uiteraard had het idee van
de vrije Hollandse vlag over de wereldzeeën in deze jaren van de Duitse bezetting
een bijzondere aantrekkingskracht, maar het kwam toch vooral door de sterk
aangewakkerde liefde voor het vaderland en voor alles wat typisch Hollands was,
dat de roman in de oorlogsjaren zo kon aanslaan. Hier werd Holland getoond in zijn
kracht en vrijheid en hier werden, in de figuur van Jan Wandelaar met zijn ‘mannelijke
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levenskracht’, de geliefde nationale karaktertrekken afgebeeld: kalme vastberadenheid,
nuchtere zakelijkheid, ondernemingszin, durf en doorzettingsvermogen, burgerlijk
fatsoen en huiselijkheid. Dat was een aansprekend en herkenbaar ideaal, getuige
reacties in kranten. In boeken als Hollands glorie ziet ‘ons volk zijn geloof in eigen
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kracht, moed en uithoudingsvermogen bevestigd’, schreef Het vaderland in 1942.14
Dit is een boek zo eerlijk en trouw dat ‘we ons zelf erin herkennen’, had er een jaar
eerder, in 1941 in een provinciale krant gestaan: het loopt storm om dit boek en de
schrijver omdat ‘we ons zelf erin zien’; ‘zooals ze hier beschreven worden, zoo zijn
de Nederlanders’.15 Kennelijk kwamen de nationale gemeenschap en het geïdealiseerde
Nederlanderschap die dit boek creëerde, volledig tegemoet aan het beeld dat de lezers
koesterden. Die herkenning vindt volgens dit artikel zijn hoogtepunt in de simpele
en ontroerende levenswaarheid aan het slot van de roman: ‘Heel wat schippers zijn
beroemd//Een paar hebben zelfs een lintje//Dát is nog 's rijkdom, wat je noemt//Geef
mij maar een vrouw en een kindje!’ Hierin zag men dus een treffende karakterisering
van typisch Hollandse waarden, met ‘het harmonisch gezin’ in het centrum.
Dergelijke nationale beelden hebben een sociale, maar ook een belangrijke
psychologische functie. Ook die moet worden meegewogen als het erom gaat de
betekenis van Hollands glorie te peilen. We komen dan op het terrein van de politieke
psychologie, waar men verklaringen probeert te vinden voor de aantrekkingskracht
van nationalisme op individuen. Mary Caputi heeft een verklaring gezocht in de
diepgewortelde behoefte van individuen aan een heldere, vastomlijnde identiteit.16
Zij baseert zich op psychoanalytische inzichten: individuen beschikken vanaf hun
kindertijd over een gespleten, gefragmenteerde, ambivalente identiteit en proberen
die te helen door te zoeken naar vastomlijnde collectieve betekenissen. Nationale
identiteiten vormen het soort collectieve betekenis dat bij uitstek geschikt is om aan
die behoefte te voldoen; met hun afgebakende betekenissen komen juist zij tegemoet
aan de behoefte aan een stabiele, duidelijk omschreven identiteit.
In het huidige tijdsgewricht is nationale identiteit een omstreden begrip. Het staat
op gespannen voet met het postmodernistische paradigma - en, zo kunnen we
toevoegen, het modernistische - dat vastliggende identiteiten in twijfel trekt, ze
beschouwt als overblijfselen van een achterhaalde burgerlijke orde en geen oog heeft
voor de waarde ervan voor individuen. Toch heeft, zo beklemtoont Caputi, zelfs een
postmoderne filosofe als Julia Kristeva ervoor gewaarschuwd het concept niet te snel
terzijde te schuiven, maar het te beschouwen in zijn functie voor naar vaste vormen
zoekende individuen en naar cohesie zoekende gemeenschappen.17 Daaruit moet de
aantrekkingskracht van nationale identiteit worden verklaard. Het gaat hier dus niet
om een verdediging van nationale identiteit, laat staan van nationalisme en
achterliggende ideologieën, maar om een analyse van de behoefte daaraan en het
belang ervan.
Hiermee heeft de sociale werking van Hollands glorie duidelijke contouren
gekregen. De roman sloot niet alleen volledig aan bij de centrale waarden en normen
van zijn tijd, maar bood ook het vast omlijnde ideaalbeeld van Holland en
Nederlanderschap waaraan kennelijk een fundamentele behoefte bestond, in de
bezettingsjaren en daarna.

Slauerhoff
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Een middlebrowroman als Hollands glorie is ideologisch georiënteerd op de gedeelde
waarden en fundamentele behoeften van de gemiddelde lezers van die tijd. Of dat in
het bijzonder geldt voor middlebrowromans kan duidelijker worden door een korte
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uitstap naar een ander literair segment, het werk van J.J. Slauerhoff, dat eerder
verscheen maar toch met Hollands glorie is vergeleken, door Clara Eggink
bijvoorbeeld. Zij vergeleek in 1940 De Hartog met Slauerhoff omdat beiden ‘het
essentiële van het leven der zeelieden’ duidelijk maken, zij het vanuit een heel ander
standpunt.18 Slauerhoffs werk werd vooral in de kleinere kring van de literaire
voorhoede gewaardeerd; hij en Vestdijk waren de favoriete auteurs van de
Forum-redactie, afgaande op het aantal pagina's dat in het tijdschrift voor hen werd
ingeruimd. Bij het grote publiek sloegen beide schrijvers veel minder aan; in de
sociologische zin zijn ze dus meer als highbrow te classificeren.
Slauerhoffs Schuim en asch (1930) en Het verboden rijk (1932) zijn in digitale
vorm beschikbaar en kunnen op dezelfde signaalwoorden worden onderzocht als
Hollands glorie. Zij vertonen inderdaad een grote thematische verwantschap met
Hollands glorie in die zin dat ze worden getypeerd door het woordencluster zee,
water, boot en schip. In ideologische zin is die verwantschap er echter helemaal niet:
de signaalwoorden die samen de ideologische wereld van Hollands glorie uitmaken,
spelen in Schuim en asch en Het verboden rijk geen rol van betekenis. ‘Holland(s)’
komt in Schuim en asch slechts één keer voor en in Het verboden rijk helemaal niet,19
‘held’ eveneens één keer, ‘vlag’ twee keer, ‘gewo(o)n(e) vijf keer en ‘ons/onze’
zeven keer. ‘God’ komt elf keer voor, maar niet in de rol die hij in Hollands glorie
speelt; het gaat hier bijvoorbeeld om uitdrukkingen als ‘God weet waar we
terechtkomen’ of ze leefden ‘zonder aan God of Dood te denken’. Het is duidelijk
dat Slauerhoff inderdaad ‘vanuit een heel ander standpunt’ over de zeelieden schrijft
dan De Hartog. Aansluiting bij de burgerlijke waarden en normen van het grote
lezerspubliek of tegemoetkoming aan de behoefte aan collectieve betekenissen is bij
hem veel minder zichtbaar.

Die van ons (1945)
Ook Die van ons door Willy Corsari was een bestseller, zij het niet in de mate van
Hollands glorie. Hij verscheen eind 1945 en moest binnen het jaar tweemaal worden
herdrukt. Dat leverde winst op voor de pas opgerichte De Bezige Bij waarvan dit de
eerste officiële uitgave was, maar het leidde ook tot spanningen binnen de uitgeverij
die juist een literair profiel wilde opbouwen en jonge schrijvers wilde aantrekken.
De populaire Willy Corsari paste niet in dat streven. Net als Jan de Hartog had zij
aanvankelijk enkele detectiveboeken geschreven. Het beoefenen van uiteenlopende,
ook lager geklasseerde genres (Willy Corsari publiceerde ook meisjesboeken) behoort
wel tot het profiel van de middlebrowschrijver. Al voor de oorlog stond Willy Corsari
te boek als bestsellerauteur, na de oorlog ontwikkelde zij zich tot een van de bekendste
en best verkopende auteurs van ons land. Dat deed haar naam in de officiële literaire
wereld geen goed; men verweet haar evenals Jan de Hartog een commerciële en ook
routineuze instelling.20
Die van ons is een omvangrijk en vol boek. Het is zelfs overladen te noemen: het
beslaat de vijf oorlogsjaren en geeft alle ontwikkelingen en gebeurtenissen van die
tijd, een hele stoet van personages met alle mogelijke houdingen en reacties (van
goed, fout en ertussenin) in vele verhaallijnen. Toch is er wel een rode draad te
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bespeuren. Die zou als volgt kunnen worden samengevat: de oorlog zet alles op z'n
kop en haalt ieders leven overhoop, in praktische zin, maar ook in de kern; de oorlog
confronteert de mens met wie hij werkelijk is.
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In Die van ons is een verteller aan het woord die alle verschillende stemmen en visies
aan bod laat komen. De roman is dus veelstemmig en draagt niet één dominante visie
uit. Toch is er wel een overeenkomst met de vertelwijze van Hollands Glorie, in
zoverre namelijk dat de lezer voortdurend in het verhaal wordt betrokken. Dat gebeurt
door middel van een informerende toon waarop de verteller aan de lezers uitlegt hoe
het er in de oorlogsjaren aan toeging, hoe het dagelijks leven toen verliep. Op de
eerste bladzijde staat: ‘Leven in Nederland was toen als wonen in een huis, waarvan
beide buurhuizen in lichte laaie staan, want het was de tiende Mei’.21 Er volgen vele
verwijzingen naar ‘toen’, hoe het was ‘in die tijd’, toen mensen op versleten schoenen
liepen en ‘in zo'n voddige kleedij als men vroeger zelden zag in Holland’ (p. 300).
Dit informatieve aspect sluit aan bij de bovengenoemde visie op middlebrow als een
lezersgericht, misschien ook didactisch of pedagogisch georiënteerd project.
De vele verwijzingen naar gedeelde kennis, in dit geval bestaande gedichten en
liedjes, dragen bij aan de lezersbetrokkenheid. Naar ‘Het lied der achttien dooden’
(1941) wordt als volgt verwezen, zonder vermelding van de titel: ‘Woorden uit een
gedicht, dat bij tientallen clandestien verkocht werd ten bate van onderduikers, gingen
hem door het hoofd: Wat kan een man, oprecht en trouw//Nog doen in zulk een
tijd?//Hij kust zijn kind, hij kust zijn vrouw//en strijd [sic] den ijdlen strijd.’ (p. 67).
Ook de volgende dichtregel (uit ‘Dodenmars’ van Clara Eggink) was bekend: ‘Een
regel, die hij ergens las in een gedicht van deze tijd, obsedeert hem: “Dan zullen nog
bij nieuwe maan, uw schimmen door de straten gaan”...’ (p. 330)
Deze regels en de vele andere verwijzingen naar bekende liedjes en gedichten uit
de ondergrondse roepen een gevoel van verbondenheid op, van een cultuur waarin
verteller en lezers delen. Ook wekken ze een gedeelde bewondering voor degenen
die in de illegaliteit actief waren geweest. Daaraan werkt ook de woordkeuze mee.
Corsari gaat grote woorden niet uit de weg. Het verzetswerk heet ‘prachtig werk’ en
‘grootse strijd’ (p. 27) van ‘kranige jongens’; er is sprake van kerels ‘die ‘in prachtige
geestdrift de strijd hebben aangebonden’ (p. 330) en van ‘een prachtkerel’, ‘gevallen
voor de goede zaak’ (p. 295). Een verzetsman wordt als volgt beschreven: ‘Een jong
gezicht, strak en bleek, vaste blik uit grijze ogen, een sterke mond’ (p. 293). Ook al
geeft de roman geen zwart-wit visie op het verzet en op de rol van Nederlanders in
de oorlog in het algemeen (Corsari voert ook openlijke en heimelijke verraders ten
tonele en veel zogenaamde ‘goede vaderlanders’ die het liefst de andere kant op
kijken en allereerst aan hun eigen belangen denken), toch komen op deze manier
beelden van heldenmoed en heldendom tot stand.

Gemeenschap
Verbondenheid is dus een centraal kenmerk van de narratieve vorm, en ook thematisch
drukt deze roman een collectieve ideologie uit. Dat zit al in de titel: ‘Die van ons’.
‘Die van ons’ zijn in eerste instantie de ‘goede Nederlanders’, degenen die zich
inzetten, die de Joden helpen onderduiken en hun eigen leven wagen. ‘Die van ons’
vormen een groep, een gemeenschap en de waarde daarvan vormt een van de
voornaamste thema's van de roman. Een citaat: ‘Die van ons. De warmte in haar stem
toen ze dat zei. Het klonk hem, alsof ze hem met die woorden buiten iets sloot.’ (p.
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30). De ‘hij’ die hier focaliseert, de hoofdpersoon, gaat ook meedoen met de hulp
aan onderduikers, gaat bij ‘ons’ horen en ervaart dan hoe weldadig dat is: ‘Iets dat
hard
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en leeg in hem was, stroomt eensklaps vol van warmte.’ (p. 257). ‘Het is...de
kameraadschap, de saamhorigheid, het gevoel dat je bent opgenomen in een verband
en ergens bij hoort...’ (p. 160). Daarmee komt de roman tegemoet aan wat hierboven
is aangeduid als het centrale element in het waardenstelsel van het toenmalige publiek:
het gemeenschappelijke, bindende in de samenleving.
Het gemeenschappelijke strekt zich in deze roman uit tot het nationale niveau.
‘Wij’, dat zijn ook de vaderlanders, de Hollanders, die hier bij voorkeur worden
aangeduid als ‘onze mensen’, ‘onze eigen mensen’ en ‘ons eigen land’. Deze tekst
is niet digitaal doorzoekbaar maar net als in Hollands glorie komen ‘Holland(s)’ en
‘wij’/‘onze’ opvallend veel voor. Enkele citaten: ‘Het waren Hollanders, dat maakte
me zo beroerd. Het kan me niet schelen als de Moffen zich gedragen als
schoeljes...maar onze eigen mensen...in ons eigen land...Ik had nooit gedacht dat er
zoiets bestond onder ons’ (p. 51) En: ‘Dat wij...wíj Hollanders, niet eens bij onze
zee mogen!’ (p. 131). Zij, dat zijn in deze omstandigheden van oorlog en bezetting
de Duitsers, die door uiteenlopende personages worden aangeduid als moffen, beesten,
tuig: ‘Een Mof is altijd een Mof’ (p. 342). Wel is er ook op dit punt nuance: ook
onder de Hollanders zijn veel gemeneriken en niet iedere Duitser is slecht.
Net als in Hollands glorie kan een psychologische invalshoek meer zicht geven
op de werking van deze roman. Als het gaat om de functie van het gemeenschappelijke
dat Die van ons uitdraagt, het wij-gevoel van onderlinge verbondenheid en uitsluiting
van anderen, kunnen we opnieuw te rade gaan bij de politieke psychologie, die
daarover theorieën heeft ontwikkeld. Vamik Volkan spreekt in dit verband van een
diepe psychologische behoefte, ‘the need to have enemies and allies’,22 een behoefte
die voortkomt uit pogingen van het individu zijn ‘zelf’ te beschermen als dat bedreigd
wordt in conflicten, in dit geval in de oorlog die net achter de rug was. Groepsbinding
en een zich gezamenlijk afzetten van een andere groep worden dan heel belangrijk.
Nationale collectiviteit, maar meer nog de collectiviteit op zich, de betekenis en
waarde van gemeenschappelijkheid, verbondenheid staan dus in Die van ons centraal.
Op dat vlak heeft deze roman in een fundamentele behoefte voorzien en daarin ligt
de sociale functie voor het grote lezerspubliek van net na de oorlog.

Vestdijk
Een vergelijking die hier voor de hand ligt, is die met Pastorale 1943 van Vestdijk,
een roman die eveneens een beeld geeft van de oorlog, die ook tijdens of heel kort
na de bezetting werd geschreven (in de zomer van 1945) en in 1948 in boekvorm
uitkwam. Pastorale 1943 was lang niet zo'n succes als Die van ons - het werd pas
veel later herdrukt - maar gold al meteen als de eerste verzetsroman van een
belangrijke schrijver. Vestdijk had in de jaren dertig naam gekregen als schrijver
van moderne romans die vooral de intellectuele bovenlaag aanspraken; in
Forumkringen werd hij, net als Slauerhoff, bijzonder gewaardeerd.
Pastorale 1943 heeft evenals Die van ons een informerende toon. De ondertitel
is die van een historische roman: ‘Roman uit de tijd van de Duitsche overheersching’
en de roman zelf bevat passages die fungeren als couleur locale. Net als bij Corsari
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is het bij Vestdijk een duidelijk thema dat de oorlog normen verandert of zelfs omkeert
en mensen diepgaand met zichzelf confronteert. Maar overigens zijn de verschillen
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groot. Dat zit 'm vooral in de toon. Waar Corsari veel drama opvoert, ernstig is en
grote woorden niet schuwt, is de toon van Pastorale 1943 koel, afstandelijk,
relativerend en door en door ironisch.
Ironie kenmerkt Vestdijks roman in alle opzichten. De titel is ironisch en de hele
plot berust op ironie: alles is steeds anders dan de personages denken, iedereen staat
voortdurend op het verkeerde been. Deze intrige van misverstanden, raadsels en
toevalligheden drukt uit hoe ondoorzichtig de situatie was en hoe moeilijk het was
goed en kwaad te onderscheiden.
Het belangrijkste verschil met Die van ons, op het ideologische vlak, is dat in
Pastorale 1943 iedere vorm van collectief denken rigoureus wordt afgewezen. Het
centrale idee van de roman is juist dat collectieven en abstracties gevaarlijk zijn
omdat ze de neiging hebben het persoonlijke geweten te vervangen. Dat gebeurt bij
Duitsers, die in naam van een systeem mensen ombrengen, maar het gebeurt ook in
het verzet, waar men het recht heeft iemand dood te schieten ‘uit naam van het
Nederlandsche volk’. Dergelijke abstracties worden door de hoofdpersoon
afgewezen.23 Nationale stereotypen worden doorkruist, ook doordat de hoofdpersoon
zelf van Duitse afkomst is. Er wordt wel gescholden op rotmoffen, maar het idee van
de roman is dat de ene ‘soort’ niet per se beter of anders is dan de andere. Begrippen
als ‘vaderlandsliefde’ of ‘patriotisme’ worden met ironie benaderd.
Tegelijkertijd is er het besef dat vaderlandsliefde en dus collectief denken de basis
vormt van oorlog en verzet, dus in deze tijd wel relevant is. Zo duikt er hier en daar
toch de liefde voor Holland op: ‘en hij wist, dat dit landschap Holland was en dat
het hem nooit in de steek zou laten als hij het niet in de steek liet.’ (p. 281). De roman
besluit dan ook tamelijk hooggestemd, zij het weer met intellectuele nuance: ‘Alles
voor het vaderland, - zoo was het nu eenmaal, men kon het niet korter en begrijpelijker
zeggen: alles voor het vaderland; en omdat hij een halve Duitscher was, was het zijn
vaderland eerst recht, en mocht hij geen haarbreed afwijken van de weg, die iedere
Hollander zou moeten gaan.’ (p. 345).

Besluit
Met deze ironie en intellectuele nuance is Vestdijks roman een typische
vertegenwoordiger van het modernisme. Dat had zich afgekeerd van de bestaande
burgerlijke waarden, van de waarden die in de Nederlandse samenleving van die tijd
centraal stonden, van het ‘Hollandse’ en van de vastliggende betekenissen die daarin
besloten lagen. Het kreeg in deze jaren vaak het verwijt dat het te intellectueel was,
te afstandelijk, te ver verwijderd van de gemeenschap en de lezers.24 De ironie, het
afstandelijk-cerebrale dat de moderne literatuur domineerde, kwam in deze jaren
onder vuur te liggen.
Vanuit het middlebrowcircuit werd een andere visie op literatuur verdedigd, een
sociale visie op literatuur als een verbindende kracht in de eigen, Nederlandse
samenleving. Zo pleitte P.H. Ritter jr. ervoor dat het boek de functie zou krijgen van
‘sociaal middelpunt’; het moest verbinden om zo het sociale leven te veredelen en
te verrijken.25 ‘Hollands’ was in die visie eerder een pluspunt.
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De romans die ik hier heb besproken maken dat programma waar. Ze richten zich
in hun narratieve vorm welbewust naar het grote publiek van gewone lezers en zijn
in ideologische zin primair gericht op binding, verbinding, gemeenschappelijk-
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heid, op nationaal niveau of anderszins - op de ideeën en waarden die in deze jaren
een breed draagvlak hadden in de samenleving. Ze vervullen daarmee een sociale
functie en komen tegemoet aan fundamentele behoeften aan houvast en een stabiele
identiteit. Daarin ligt hun betekenis en de reden van hun succes. Het is zinvoller en
vruchtbaarder de romans te onderzoeken op deze oriëntering en functie, dus inderdaad
als middlebrowromans, dan ze af te doen als oninteressante voorbeelden van
achterhaald realisme.
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Vestdijk (1948), 300. Citaten stammen uit S. Vestdijk, Pastorale 1943. Roman uit de Duitsche
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Goedkoop, Groot, Geïllustreerd
Literatuurkritiek en publieksbemiddeling in Morks' Magazijn
(1910-1942) en ‘Zij’: Maandblad voor de vrouw (1916-1942)
Alex Rutten (Open Universiteit)
Abstract
This article discusses the background, content, mission statements and
key contributors of the illustrated magazines Morks' Magazijn and ‘Zij’:
Maandblad voor de vrouw, both of which sought to make art, science and
literature available to a wide reading public. By employing recent
conceptualisations of so-called middlebrow magazines and their specific
modes of criticism, this article provides an in-depth view of how popular
periodicals could shape (and position themselves within) the public sphere
at the beginning of the twentieth century and of the role that cultural
mediation and literary criticism played in this process.

Inleiding
De eerste decennia van de twintigste eeuw waren een bloeitijd voor het periodiek in
Nederland. Een groot aantal van die periodieken, met name de geïllustreerde bladen
die bestemd waren voor een groot publiek, zijn nog niet of nauwelijks onderzocht.1
Niet ieder blad dat aandacht besteedde aan literatuur werd binnen de letterkundige
neerlandistiek even relevant of interessant bevonden. Zo begon J.J. Oversteegen zijn
invloedrijke dissertatie Vorm of vent met de vaststelling dat tijdschriften als De Gids,
dat ‘over het algemeen standpuntloosheid’ als ‘standpunt bij uitstek’ huldigde, en
het naar ‘kritische onafhankelijkheid’ strevende Groot Nederland weinig dienstbaar
waren voor zijn onderzoeksinteresses.2 Nog meer leek dat te gelden voor de
tijdschriften en hun critici die Oversteegen helemaal niet noemde in zijn studie, zoals
Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift (Herman Robbers) en Morks' Magazijn (Gerard
van Hulzen).
Tijdschriften die op het eerste oog geen programmatische inhoud hadden of zich
afzijdig hielden van polemiek, leenden zich niet goed voor het onderzoek van de op
conflicten gerichte neerlandicus. Dit fenomeen is goed zichtbaar in de Nederlandse
literatuurgeschiedenissen van het interbellum, die de aflossing van en strijd
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tussen literaire generaties of stromingen centraal stelden, terwijl vormen van
continuïteit, conservatisme en cultuurbemiddeling slechts schaars aan bod kwamen.
Als dit wel het geval was, dan werden de desbetreffende critici en schrijvers vaak
slechts zijdelings behandeld en/of gefocaliseerd via de kritische blik van hun
polemische tijdgenoten. Waarschijnlijk had dit niet alleen te maken met
onderzoeksinteresses, maar ook met waardeoordelen.3 Met name de academische
bestudering van de vroege twintigste eeuw is sterk beïnvloed door modernistische
opvattingen. Dit lijkt een internationaal verschijnsel te zijn geweest. Zo constateerde
Joan Shelley Rubin dat critici als Clement Greenberg en Dwight Macdonald
‘mediation’ en ‘middlebrow’ in het verlengde van Virginia Woolfs opvattingen
automatisch associeerden met ‘mediocrity’,4 Ann Ardis dat de door Eliot, Joyce,
Pound en Woolf aangebrachte hiërarchieën sterk vervlochten waren en bleven met
de wetenschappelijke praktijk,5 en Koen Rymenants dat ‘de invloed van de door Ter
Braak en de zijnen gepromote canon allerminst aan merlinisten als Oversteegen en
Fens voorbijgegaan’ was.6
Onder invloed van deze vooroorlogse tradities heeft de letterkundige
interbellumstudie zich binnen de neerlandistiek lange tijd primair beziggehouden
met gecanoniseerde modernistische schrijvers en critici en hun conflicterende
opvattingen over literatuur en literatuurkritiek. In recente publicaties als Kritiek in
crisistijd (2009), In 1934 (2010) en Literatuur en crisis (2010) worden daarentegen
veel niet-gecanoniseerde teksten en auteurs bestudeerd en tekstuele benaderingen
gecombineerd met extra aandacht voor de evolutie en functie van literatuur in een
sociale en internationale context.7 Binnen deze nieuwe ontwikkelingen in de
interbellumstudie past ook het door Angelsaksische studies geïnspireerde onderzoek
naar de manifestatie van een zogenoemde middlebrow-cultuur in Nederland. Daarbij
gaat bijzondere aandacht uit naar de middlebrow-kritiek. Het gaat hier hoofdzakelijk
om het bestuderen van de (taak)opvattingen van toentertijd invloedrijke en populaire
critici, hun kritische praktijk en institutionele omgeving, de media waarin zij
opereerden en hun cultuurbemiddelende en/of publieksgerichte idealen. Daarnaast
wordt ook hun positionering in het culturele of literaire veld onderzocht door
bijvoorbeeld te analyseren hoe deze critici zich enerzijds verhielden tot de opkomende
(lowbrow-)amusementsindustrie en anderzijds tot de gezaghebbende (highbrow-)critici
en hun tijdschriften, waarbij men kan denken aan een blad als Forum en critici als
Menno ter Braak, H. Marsman en E. du Perron.8
Deze hernieuwde aandacht voor de verschillende facetten van de literatuurkritiek
in het interbellum heeft als gevolg dat er studies verricht worden naar enkele
(onderbelicht gebleven) critici en media die een gedeeld vertrouwen uitstraalden in
wat Ardis beschrijft als ‘the “educational ideal” of the periodical press’. Dit ideaal
moet niet zozeer als een residu van negentiende-eeuwse ideeën over volksopvoeding
worden beschouwd, maar eerder als een centrale functie van tijdschriften aan het
begin van de twintigste eeuw. Deze tijdschriften moesten zich verhouden tot het in
die tijd bloeiende medialandschap en reageren op de politieke veranderingen in de
samenleving, zoals de toenemende democratisering.9 Dit gold ook voor de
literatuurkritiek: ‘Critici als Gerard van Eckeren, Gerard van Hulzen, Herman Robbers
en P.H. Ritter jr. zagen zich geconfronteerd met een zich democratiserende literaire
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cultuur, een sterk groeiend aantal cultuurdeelnemers en een als gevolg van die groei
expanderende boekenmarkt.’10
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In dit artikel volg ik Ardis' definitie van het moderne periodiek, dat zij opvat als een
door actoren en instituties geredigeerde ruimte, die zich op een bepaalde manier
verhoudt tot de publieke ruimte en die ook mede vorm kan geven.11 Object van
onderzoek is het maandblad Morks' Magazijn, dat vanaf 1916 als bijlage kreeg: ‘Zij’:
Maandblad voor de vrouw, een klein tijdschrift dat ook afzonderlijk verscheen. In
Kritiek in crisistijd wordt Morks' Magazijn - net als andere algemeen culturele bladen
die consequent plaats inruimen voor literatuur, zoals Elsevier's Geïllustreerd
Maandschrift en Eigen Haard - omschreven als een ‘middlebrow-tijdschrift’. Met
deze typering wordt verwezen naar een soort tijdschrift met de volgende kenmerken:
een afstandelijke houding ten opzichte van de polemiek tussen literaire bewegingen
en een gerichtheid op een breed, cultureel geïnteresseerd publiek, waarbij het
doorgeven van een literaire traditie en het informeren over nieuwe ontwikkelingen
centraal staan. Dit soort tijdschriften wordt geassocieerd met een journalistieke vorm
van literatuurkritiek, die een hoofdzakelijk voorlichtende taak heeft en zichzelf als
doel stelt ‘de literaire productie in Nederland en Vlaanderen [...] aan te kondigen en
van een eerste kritische duiding te voorzien.’12
Hoewel deze typering plausibel klinkt, zijn er nog geen analyses van Morks'
Magazijn verschenen die bovenstaande hypothetische duiding van dit maandblad als
een middlebrow-tijdschrift kunnen ondersteunen of weerleggen. Sterker nog, er is
nauwelijks iets bekend over het blad.13 Het doel van dit artikel is om in het licht van
bovenstaande hypothese een eerste verkenning en duiding te geven van de
verschillende onderdelen van het magazijn van Morks, waarbij de meeste aandacht
zal uitgaan naar het werk van twee van de belangrijkste medewerkers: hoofdredacteur
Caspert van Son en literatuurcriticus Gerard van Hulzen. Via een diachrone analyse
van enkele normatieve en programmatische teksten uit Morks' Magazijn uit de periode
1910-1940, wil ik laten zien hoe publieksgerichtheid en cultuurbemiddelende idealen
geconceptualiseerd werden in de bladformule, literatuurkritiek en redactiepraktijk
van dit tijdschrift en hoe het zich positioneerde in het toenmalige
tijdschriftenlandschap.

Morks' Magazijn: ‘Een in elke huiskamer welkome maandelijksche gast’
In 1910 besloot uitgeverij C. Morks Czn. een bestaand tijdschrift genaamd Boon's
Geïllustreerd Magazijn (1899-1909) van uitgever N.J. Boon uit Amsterdam over te
nemen en om te dopen naar Morks' Magazijn, een maandblad dat net als zijn
voorganger rijkelijk geïllustreerd werd met tekeningen en fotografische afbeeldingen.
Als hoofdredacteur van het blad werd Caspert van Son (1967-1943) aangesteld. De
uitgeverij van Cornelis Morks was gevestigd in Dordrecht, waar hij over de nodige
middelen beschikte voor de productie en distributie van zijn drukwerk. De eigenaren
van de boekhandel Morks en Geuze, opgericht in 1860, hadden in 1898 officieel
toestemming gekregen van de gemeente om een eigen stoomdrukkerij op te richten,
gelegen op enkele meters afstand van de winkel. Dit was blijkbaar een geslaagd
initiatief, want de drukkerij annex boekhandel moest aan het begin van de nieuwe
eeuw meermalen uitgebreid worden.14
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Binnen deze Dordtse onderneming opereerde Morks als uitgever. Hij gaf naast
een beperkt aanbod van letterkunde en jeugdlectuur een veelvoud aan historische,
informatieve en educatieve boeken uit, waaronder reisboeken, geschiedenissen van
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Nederlandse steden, en vanaf 1912 ook de reeks ‘Morks' Beroepsbibliotheek’. Voor
slechts 50 cent per deel kon men zich inlezen in het leven van de advocaat, de arts,
de onderwijzer, enzovoorts. Deze boekjes waren op de beroepspraktijk gericht en
hadden een pedagogische insteek. Opvallend is dat er binnen deze reeks steeds meer
aandacht kwam voor opkomende vrouwelijke beroepen, zoals blijkt uit titels als De
bibliothecaresse eener openbare leeszaal (1913), De vrouwelijke arts (1926), De
vrouw als journaliste (1928) en De vrouw op kantoor (1928).
In het aprilnummer van 1910 werd de herdoop van Boon's Magazijn een feit en
aan het begin van deze aflevering was een uitgevers- en redacteurswoord opgenomen.
In deze tekst, die geopend werd met een lectori salutem, gaven ‘Uitgever en Redactie’
aan ‘het bekende en populaire geïllustreerde maandschrift’ aangekocht te hebben
en even geaarzeld te hebben ‘of wij zouden trachten een nieuwen geest te doen
spreken uit inhoud en uiterlijk.’ Immers, Boon's Geïllustreerd Magazijn had een
uitgebreide lezerskring (de abonnees waren blijkbaar overgenomen),15 die gekregen
had ‘wat de Magazines in Engeland en Amerika leverden: populaire geïllustreerde
uitspanningslectuur. Daaraan bestond behoefte en wij zullen er aan blijven voldoen.’
Tegelijkertijd wilden de nieuwe eigenaren meer aandacht besteden aan actuele
vraagstukken uit ‘kunst en wetenschap, hygiéne en sociologie, onderwijs en opvoeding,
land- en volkenkunde, zonder nochtans deze onderwerpen tot hoofdschotel te maken
van den maandelijkschen disch.’ In het bijzonder werd ook de nieuwe aandacht voor
gedegen literatuur en literatuurkritiek benadrukt als iets wat expliciet zou afwijken
van de bestaande ‘uitspanningslectuur’ in Boon's:
Maar we zullen ook aan de literatuur, die inspanning van den geest vraagt,
een plaats inruimen, en den lezerskring maandelijks door een letterkundige
van naam doen voorlichten bij hun keuze van de boekentafel, opdat ons
tijdschrift zich verdegelijke en meer en meer worde een algemeen
tijdschrift.16
Deze niet bij naam genoemde criticus was Gerard van Hulzen (1860-1940), die al
eerder als schrijver en criticus in Boon's Geïllustreerd Magazijn publiceerde.
Naast deze upgrade van de inhoud, werd ook ‘door invoering van beter papier,
degelijke illustraties en mooi zetwerk’ de vorm verbeterd, om zo ‘het geheel een zoo
waardig mogelijk aanzien te geven.’ Morks' Magazijn wilde op deze manier bewijzen
dat kwaliteit niet duur hoefde te zijn. Met enige trots werd vermeld: ‘Daarbij vergete
men niet, dat geen enkel geïllustreerd tijdschrift van omvang en inkleeding als het
onze, zoo buitengewoon goedkoop wordt uitgegeven.’ Dit gegeven werd ingezet bij
de marketing van het maandblad. Er werd mee geadverteerd in dagbladen en bovenaan
het briefpapier dat Caspert van Son gebruikte, stonden in koeienletters drie G's:
‘Goedkoop, Groot, Geïllustreerd’.17
Uitgever en redacteur hoopten dat de bestaande lezerskring niet teleurgesteld zou
worden, dat er ‘vele nieuwe vrienden’ bij zouden komen en dat Morks' Magazijn zal
worden: ‘Een in elke huiskamer welkome maandelijksche gast.’18 Net als de bladen
Eigen Haard en Den Gulden Winckel, werd het tijdschrift hier gepresenteerd als een
(verlengde van de) huiselijke conversatieruimte, waar vijandelijkheid in de regel niet
welkom is. Dit uitgangspunt komt ook terug in een semantisch cluster rondom het
begrip
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‘vriendschap’, waar zowel Den Gulden Winckel als Morks' Magazijn zich op beroept
om de intrinsieke ruimte van het tijdschrift evenals de relatie met de lezer te typeren.19
‘Zij’ werd bijvoorbeeld als volgt geadverteerd: ‘Wie [...] elke maand een prettige
vriendin op bezoek wil hebben, abonneere zich op “Zij” [...].’20
De extra ruimte voor literatuur(kritiek) en actuele wetenschappelijke vraagstukken
had niet alleen te maken met de interesses van het groeiende geletterde publiek, maar
ook met de persoonlijke ambities en voorkeuren van hoofdredacteur Van Son. Toen
in 1898 de hoofdzetel van het Algemeen Nederlandsch Verbond (ANV) in Dordrecht
gevestigd werd onder leiding van Kiewiet de Jonge, werd Van Son meteen lid. Hij
vervulde door de jaren heen verschillende functies. Zo was hij secretaris van de
redactie van Neerlandia: Orgaan van het Algemeen Nederlandsch Verbond, waarvoor
hij ook veel stukken schreef, en werd hij in 1906 administrateur van het ANV. Van
Son maakte ook deel uit van de boekencommissie van de in 1902 opgerichte Afdeling
Boekverspreiding van het ANV, die duizenden boeken en tijdschriften in de
Nederlandse taal over de hele wereld verspreidde.21 Zeer waarschijnlijk werd een
deel van de distributie van Morks' Magazijn ook ondersteund door deze
boekencommissie. Naast zijn betrokkenheid bij het ANV, was Van Son lid van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, criticus van het Dordrechtsch
Nieuwsblad (onder het pseudoniem ‘Doxa’), medeoprichter van de Dordtse Kunstkring
en een groot toneelliefhebber.
Van Sons hoofdredacteurschap van Morks' Magazijn kan goed in het verlengde
van zijn activiteiten voor het ANV beschouwd worden:22 gebaseerd op een programma
van nationalisme en liberalisme werd geprobeerd een zo groot mogelijk
Nederlandstalig publiek te bereiken en hierbij stonden het behouden en verspreiden
van het vaderlandse erf- en gedachtegoed en de actuele maatschappelijke, politieke
en kunstzinnige ontwikkeling van Nederland centraal.23 In Morks' Magazijn gebeurde
dit op een lichte, maar niet lichtzinnige manier. Van Son had duidelijk een
volksopvoedkundig en nationalistisch programma voor ogen met Morks' Magazijn,
zij het dat hij dit nooit expliciet aan zijn lezers zou opdringen. Om zijn idealen te
realiseren wilde hij het grote publiek kennis laten maken met vormen van literatuur,
kunst en toneel die meer dan louter amuserend waren. Het goedkope doch degelijke
periodiek bood een gezond alternatief voor de opkomende amusementsindustrie, die
een gevaar kon vormen voor de geestelijke ontwikkeling van het volk. Hierover
schreef Van Son in ‘Zij’:
Zonder de groote verdiensten van de bioscoop te miskennen, betreuren
wij het dat het groote, op sensatie beluste publiek, dat vóór alles
geamuseerd wil worden, het fijne onderscheid niet voelt, de cinema's druk
frequenteert en de bestaanszekerheid van het zuivere kunsttoneel meer en
meer in gevaar brengt.24

Een blik in het magazijn
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Om een beeld te krijgen van hoe de verschillende doelstellingen van uitgever en
redacteur gerealiseerd werden, loont het om te kijken naar hoe een nummer van
Morks' Magazijn eruit zag. Een nummer telde aanvankelijk tussen de tien en twintig
pagina's advertenties (voor- en achterin), waarmee de lage verkoopprijs van f0,35
per stuk,
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f3,90 per jaar, gehandhaafd kon worden. Later, toen de omvang van het blad kleiner
werd en de prijs ervan steeg, nam ook het aantal advertenties af. Zo betaalde men in
1935 f1,50 per nummer, f15,- per jaargang. De dominante aanwezigheid van
advertenties in de beginjaren was van belang om te kunnen overleven; in 1920 meldde
Van Son in een brief dat Morks' Magazijn en ‘Zij’ verlieslatend waren.25 De meeste
adverteerders werden in Dordrecht en Amsterdam geworven, daarnaast werd ook
veel aandacht besteed aan de boeken die uitgeverij C. Morks Czn. zelf uitgaf. Als
honorarium ontvingen tekstschrijvers in de jaren twintig vaak ongeveer f1,- per
pagina.26 Morks' Magazijn zag er altijd fraai uit, met gemiddeld één illustratie per
pagina, een luxe tussenplaat en een spotprent. Om een indruk te geven van de opbouw
van het blad, is hieronder de inhoud van een representatieve jaargang weergegeven
(figuur 1: Morks' Magazijn; figuur 2: ‘Zij’).

Figuur 1. De inhoud van de 27e jaargang van Morks' Magazijn (1925) in procenten (aantal pagina's
van totaal).

In 1925 opende elk nummer met een ‘Karakterschets’, waarin een bekende
persoonlijkheid geportretteerd werd door H.G. Cannegieter, voormalig hoofdredacteur
van het eveneens geïllustreerde maandblad Eigen Haard, dat inhoudelijk overlap
vertoonde met Morks' Magazijn.27 De diverse reis- en plaatsbeschrijvingen, zoals die
gegeven werden in afzonderlijke artikelen of in de rubriek ‘Van heinde en ver in
woord en beeld’, hadden doorgaans een patriottistisch karakter. De beschrijvingen
handelden over de aantrekkelijke exotiek van het buitenland of over de positie van
het vaderland in een internationaal perspectief. Zo verscheen in deze jaargang het
artikel ‘Onze vaderen op Amboina’ van H.W. Bredée. De in delen gepubliceerde
novellen in deze jaargang waren afkomstig van Norbert Jacques (Funchal, een verhaal
van verlangen, vertaald door Alice van Nahuys) en Agnes Maas-van der Moer (Pan).
De ‘Boekentafel’ was in handen van Gerard van Hulzen en Caspert van Son.
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Figuur 2. De inhoud van de 9e jaargang van ‘Zij’: Maandblad voor de vrouw (1925) in procenten
(aantal pagina's van totaal).

Een nummer van ‘Zij’ telde altijd zestien pagina's en verscheen afzonderlijk in
een luxe variant op iedere eerste dag van de maand en vervolgens midden in de
maand als integraal onderdeel van Morks' Magazijn (achterin). Elke aflevering opende
met de uitgebreide, aanvankelijk door Frits van Alphen geïllustreerde moderubriek.
Daarna volgde Famke, ‘een gewone huisvrouw’, die maandelijks een autobiografische
brief van enkele pagina's schreef aan de redactie. Naast letterkundige bijdragen voornamelijk van vrouwen - kon men ook artikelen over land- en volkenkunde,
schilderkunst en geschiedenis aantreffen. De artikelen over deze onderwerpen waren
vergelijkbaar met de teksten uit Morks' Magazijn, maar ze waren meer op het leven
van vrouwen in het buitenland toegespitst. Achterin elke aflevering kon men
antwoorden op ingestuurde vragen, praktische tips en recepten lezen van L.J.C. van
Vliet-van Dam. Afgesloten werd met een rubriek ‘Allerlei’, waarin bijvoorbeeld de
internationale ontwikkelingen in de vrouwenbeweging gevolgd werden, en een
‘Lachhoekje’, waarin flauwe grappen gemaakt werden over de verhouding tussen
mannen en vrouwen.

De ‘Boekentafel’ van Gerard van Hulzen: de literatuurkritiek
De door Van Son gepropageerde aandacht voor het ‘zuivere kunsttoneel’ in Morks'
Magazijn en ‘Zij’ was niet het voornaamste middel waarmee geprobeerd werd het
leespubliek te ontwikkelen in zijn onderscheidingsvermogen. Zoals het uitgeversen redacteurswoord al aangaf, kreeg literatuurkritiek een vaste plaats om de inhoud
van het tijdschrift degelijker te maken en de inspanning van de geest te vergroten.
In de maandelijkse ‘Boekentafel’ schreef Gerard van Hulzen over literatuur en Van
Son over de overige boeken met een meer algemeen culturele inhoud. Zij deden dit
in de eerste jaren onder enkele betekenisvolle parateksten. De ‘Boekentafel’ werd
namelijk
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geopend met een illustratie die een afbeelding bevatte van een lezende vrouw, een
verwijzing naar de nieuwe doelgroep die uitgever Morks graag wilde bereiken getuige ook de oprichting van ‘Zij’ in 1916. En onder de illustratie stond een tot
motto verheven citaat uit de bundel Laatste der eerste (1861) van P.A. de Génestet:
‘.... meng me vrij / Wat kritisch kruid er onder. / Uw lof wordt door die specerij /
Slechts eed'ler en gezonder.’ Een negentiende-eeuws recept voor een met mate
gepeperde sauce piquante, waarin niet alleen zoete lof te vinden is, maar ook
voedzame kritiek. Met deze formule week De Génestet al enigszins af van de houding
van de conflictvermijdende en op consensus gerichte domineedichters, zoals hij dat
in andere werken nog meer zou doen.28 Maar hoe lagen de verhoudingen binnen dit
recept bij Gerard van Hulzen?
Van Hulzen maakte zich net als Van Son zorgen over de ontwikkeling van ‘de
massa’ of ‘de middelmaat’: het overgrote deel van de cultuurconsumerende bevolking
dat volgens hem altijd snel een mening klaar had liggen en zich vergreep aan
oppervlakkig buitenlands amusement. In een recensie van Romain Rollands Jean
Christophe schreef Van Hulzen dat er heel wat ‘oppervlakkigheid’ en ‘snobisme’
schuilging onder het ‘glanzend vernis van intellektualiteit en belezenheid’ van de
Nederlandse bevolking. Dit vernislaagje was volgens Van Hulzen niet geveinsd:
‘Neen, de gemiddelde Nederlander, en zelfs de Nederlander die verre boven de
middelmaat uitsteekt, gelooft in alle naiviteit en onschuld, dat hij van een hoogere
intellektualiteit en aanvoeling is dan de meesten uit de naburige landen.’ Het gevaar
hiervan was dat zelfinzicht - ‘de eerste schrede tot verbetering’ - zou uitblijven, met
als gevolg dat de desbetreffende Nederlanders overgeleverd bleven aan modeboeken
en oppervlakkigheid.29
Hier lag een bemiddelingsrol weggelegd voor de criticus. Van Hulzen vond dat
critici elkaar niet te veel moesten betuttelen, maar het kaf van het koren moesten
scheiden in de boekenmarkt, om zo zowel de lezer als de vaderlandse boekenproductie
meer tot nut te zijn. Dit begon bij het (negatief) bespreken van de populaire
amusementsproducten uit het buitenland en het vermijden van vernietigende kritieken
op Nederlandse en Vlaamse romans: ‘Want het leidt toch wel tot een zeer ongezonde
toestand als men op het eigen werk een scherpe, bijna doodende beoordeelingswijze
toepast en de buitenlandsche prullen ongemoeid woekeren laat.’ Dit schreef Van
Hulzen in een recensie over ‘Ontspanningslektuur’, waarin hij eerst de vertaalde
roman De breede weg van Marie Leichton vergeleek met een ‘belachelijk filmdrama’
en afdeed als een roman die alleen als kost verteerbaar is voor een ‘diep gezonken
mensch’, en vervolgens Als de droom in droom vergaat van de Nederlandse schrijfster
Lita de Ranitz en De Roman van den Schaatsenrijder van Cyriel Buysse aanbeval
als aangenaam alternatief voor de ‘hedendaagsche buitenlandsche boekenmarkt’.30
Opmerkelijk binnen Van Hulzens voorkeur voor Nederlandse en Vlaamse romans,
is dat veel van de werken die hij in de ‘Boekentafel’ besprak door schrijfsters
geschreven waren die in een realistische prozatraditie na Tachtig te plaatsen zijn een traditie waar zijn eigen literaire werk ook binnen valt.31 Hij hield de
ontwikkelingen in de werken die Menno ter Braak ‘damesromans’ noemde
nauwlettend in de gaten en probeerde de in zijn ogen goede werken eruit te lichten.
Zo schreef hij in 1936 in een recensie van Een meisje keert terug van Louise Franken:
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Tot voor kort waren onze vrouwelijke schrijfsters - en er zijn er vele slechts copiïsten, in het gunstigste geval voorzetsters van het genus
mannelijke schrijver, met dit defect dat zij het mannelijk diepste wezen
niet kennen en alle mannelijke psyches over één kam scheerden. [...] Den
laatsten tijd wijzigt zich dit volledig. We mogen er verheugd en zelfs fier
op zijn, dat juist Nederland in zijn letteren een zoo prachtig
voortschrijdende cultuur te ontdekken geeft.32
Van Hulzen was kritisch op de Nederlandse literaire productie, maar tegelijkertijd
gebrand op het vinden en propageren van de goede literatuur van eigen bodem. Hij
volgde de Nederlandse succesboeken, maar was terughoudend in het tempo waarmee
hij die werken recenseerde, omdat hij zich niet te veel wilde laten beïnvloedden door
eerste indrukken. Na enige tijd onderwierp hij ze dan alsnog aan zijn eigen
beoordelingscriteria, niet alleen om de blijvende waarde van het desbetreffende boek
te bepalen, maar ook om te kunnen overwegen voor wie het geschikt zou zijn. Hij
stelde zich op deze wijze dienstbaar op ten opzichte van het brede leespubliek, maar
niet té dienstbaar. Vlak voor zijn dood in 1940, schreef Van Hulzen in een tekst over
de ‘Na-Nieuwe Gidsers’, waar hij zichzelf toe rekende,33 de volgende beschouwing
over de relatie tussen de schrijver en zijn lezers:
Schrijft men om gelezen te worden, wat van de ééne zijde gezien natuurlijk
is, maar anderzijds een verbondenheid met zijn lezers veroorzaakt, dan
dient men met hun smaak en leesverlangen rekening te houden. Daalt men
tot het peil van de lezers af, dan vervalt de aantrekkingskracht; gaat men
te hoog, dan kan de lezer den auteur niet voller harte volgen. Een andere
uitweg bestaat niet.34
Dit gold niet alleen voor de schrijver, maar ook voor de criticus. Als criticus van een
populair tijdschrift moest en wilde Van Hulzen rekening houden met de smaak en
verlangens van het publiek, maar tegelijkertijd kon hij vanuit zijn positie datzelfde
publiek begeleiden bij de ontwikkeling naar een hoger niveau. In een tijd waarin het
Nederlandse literaire veld gekenmerkt werd door een sterke oriëntatie op het
buitenland, en zowel de productie als consumptie van culturele producten sterk
toenam, had de criticus een belangrijke taak te vervullen als bemiddelaar. De in het
interbellum verder expanderende (en internationaliserende) boekenmarkt maakte de
behoefte aan deze cultuurbemiddelaars steeds urgenter. ‘Een groeiende letterkunde,
zooals wij thans hebben, stelt hoogere eischen, dan toen wij een veertig, een vijftig
jaar geleden begonnen,’ aldus Van Hulzen in 1940.35
Voor Van Hulzen was het duidelijk dat objectiviteit het leidende principe moest
zijn voor de criticus. In de metakritische tekst ‘Kritiek op kritiek’ schreef Van Hulzen
dat de veelvoorkomende opvatting van kritiek als ‘de uiting van persoonlijke
sympathiën en antipathiën’ volgens hem een ‘korruptie-verschijnsel’ was.36 Het
oordeel van de criticus mocht niet gekleurd worden met dergelijke stemmingen, want
de criticus moest niet streven naar subjectiviteit, maar naar objectiviteit.37 Deze
zienswijze probeerde Van Hulzen in zijn kritiekstukken op de lezer over te brengen.
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Daarbij nam hij het standpunt van ‘de kunst om de kunst’ nog altijd als uitgangspunt
voor zijn kritische praktijk, waarin subjectieve gezichtspunten beperkt moesten
blijven, omdat die veranderlijk zijn;
Veiliger blijft stellig het ‘l'art pour l'art’! Is een boek literair-goed en in
zijn onderdeelen, gronden en achtergronden, behoorlijk verantwoord, dan
behoeft men niet voor een ommekeer te vreezen. Een kunstwerk blijft,
wat er zich ook in stijl, gedachtengang, levensaanvoelingen moge wijzigen,
altijd kunst en daardoor onaantastbaar, zelfs al is het pornografie.38
Een boek was doorgaans ‘literair-goed’ als het realistische uitbeeldingen, treffende
milieuschilderingen en geloofwaardige personages bevatte, die tezamen een eenheid
vormden. De kunstenaar moest daarbij op de achtergrond blijven. Van Hulzen stond
dan ook achter Goethes adagium: ‘Bilde, Künstler! Rede nicht!’39 Hij besprak in de
‘Boekentafel’ met name Nederlandstalige, realistische romans. Modernistische werken
uit binnen- en buitenland liet Van Hulzen grotendeels buiten beschouwing, ofschoon
hij er niet voor schroomde om in zijn recensie van Schaduw der Bergen van Anthonie
Donker, Der Zauberberg een ‘vrijwel onleesbaar product’ en Thomas Manns ‘slechtste
roman’ te noemen.40 Van Hulzen prees werken die zowel geslaagd realistisch als
typisch Hollands waren, zoals Een Hollands drama van Arthur van Schendel, die
hij net als P.H. Ritter jr. wilde voordragen voor de Nobelprijs voor de Literatuur.
Het ligt voor de hand dat dit streven naar realisme en objectiviteit niet goed lag bij
Forum. Toen Van Hulzen zich bij wijze van uitzondering directe kritiek veroorloofde
op collega-critici, gaf hij aan dat hij weinig moest hebben van de wijze waarop Ter
Braak en Du Perron afbeeldingen van zichzelf verspreidden,41 terwijl Ter Braak op
zijn beurt Van Hulzen in een brief wegzette als een ‘oud-schrijver en oud-strijder
voor het realisme’ - en nu citeer ik het meest vriendelijke deel van de beschrijving.42
Ondanks de wederzijdse ergernissen, kwam het niet tot een polemiek.
Caspert van Son heeft een treffende typering van Van Hulzens werk als criticus
gegeven. In zijn dankwoord ter gelegenheid van Van Hulzens tachtigste verjaardag
omschreef hij de kritieken als een ‘doorlopende Volksuniversiteitscursus’:
In Van Hulzen heb ik altijd bewonderd het geloof in zichzelf en het zuivere
inzicht in wat literatuur is, wat niet. Zijn kritieken zijn er altijd op ingericht
den lezers dat inzicht bij te brengen. Hij prijst of keurt af, maar bewijst
zijn oordeel en leert anderen zien. Zijn ‘Boekentafel’ is een soort
doorloopende Volksuniversiteitscursus, die tot titel zou kunnen dragen:
‘Hoe leert men lezen, hoe literaire kunst doorschouwen.43
Volgens Van Hulzen moest de criticus niet meteen meegaan in de beroering van de
praatgrage, niet kunstzinnig afgestemde massa, maar tegelijkertijd mocht de criticus
de ‘meening van het groote publiek [...] niet geheel terzijde stellen’, want ‘boeken
[worden] niet voor den lettré alléén geschreven.’ Bij het grote publiek dat hij pro-
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beerde te bereiken, erkende Van Hulzen aangeboren capaciteiten die verder
ontwikkeld konden worden: ‘bij den gemiddelden lezer [is er] een begrijpende,
oordeelende gevoelskracht aanwezig’ die ‘het groote doel’ (doordringen tot ‘de
zuivere innerlijke waarde’ van meesterwerken) nader kan komen, tenminste, als het
grootste deel van de lezers ‘door ontwikkeling en natuurlijk onderscheidingsvermogen
dit hoogere peil hebben verkregen.’44 Zoals Mathijs Sanders reeds constateerde,
deelde Van Hulzen deze visie met critici als Robbers, Van Eckeren en Ritter, die
‘zich in dienst [stelden] van een lezerspubliek dat - zo veronderstelden zij - de waarde
van literatuur erkende, maar nog over onvoldoende kennis en competenties beschikte
om zich die literatuur eigen te maken’.45
Hoewel Gerard van Hulzen felle oordelen niet schuwt (‘Bij kunstbeoordeling
bestaat er [...] geen midden en geen gemiddelde. Iets is mooi of het is niet’46) en zich
niet altijd houdt aan zijn eigen richtlijnen, komt er uit zijn metakritische uitspraken
en decennialange recensiepraktijk in Morks' Magazijn toch een zeer consistent
programma naar voren dat gebaseerd is op een opvoedingsideaal, een afkeer van
(buitenlands) lowbrow-amusement, veel meer lezersgerichtheid dan aandacht voor
(polemieken met) collega-critici, een streven naar objectiviteit, een voorkeur voor
‘Hollandse’ romans en het doorgeven en verdedigen van een realistische traditie
binnen de literatuur. Aan dit programma geeft Van Hulzen op eigenzinnige wijze
gestalte, maar dat neemt niet weg dat de bouwstenen van dat programma zeer goed
passen binnen een kritische praktijk die in recente studies gepositioneerd wordt in
het zogenoemde middlebrow-segment van de literatuurkritiek.47

De gedaanten van ‘Zij’
Dat publieksgerichtheid prevaleerde boven subjectiviteit en persoonlijke vetes, blijkt
ook uit de eerste jaargangen van ‘Zij’: Maandblad voor de vrouw. Op 1 oktober 1916
verscheen de eerste aflevering van ‘Zij’. Voor f2,75 per jaar kon men zich een toegang
verschaffen tot ‘goede, gewone, ontspannende, nuttige maar niet te nuttige (immers
zoo na aan verveling) lectuur [...] voor “vrouwen”.’ In het openingswoord werd het
woord ‘vrouwen’ net zoals de naam van het maandblad tussen aanhalingstekens
gezet. Hiermee werd de openheid van het begrip gerepresenteerd: ‘Zij’ was niet ‘voor
“Dames” alleen, niet voor [“]intellectueelen” alleen, voor allen.’ Hoewel ook mannen
van harte welkom waren, was het blad in eerste instantie op een vrouwelijke doelgroep
gericht. Heimelijk hoopte de redactie echter dat ook mannen er ‘mee in een hoek
gaan zitten en er dan niet meer af te slaan zijn.’ Een feministisch standpunt waarin
het verschil tussen de seksen genivelleerd werd, vormde een van de uitgangspunten
van ‘Zij’: ‘De afscheiding tusschen man en vrouw is niet zóó groot, dat ze niet te
overbruggen zijn zou, al is het maar door een vrouwentijdschrift.’48 Dat ‘Zij’ ook
verscheen als integraal onderdeel van Morks' Magazijn droeg hieraan bij.
Als aparte hoofdredactrice van ‘Zij’ werd de schrijfster en journaliste Ellen Forest
(pseudoniem van Lucy Mary Fransen; 1878-1959) aangesteld. Haar naam sierde in
groot lettertype het omslag en wie de eerste jaargang doorleest, merkt op dat ‘Zij’
hier nog duidelijk een onewomanshow is. Forest schreef diverse bijdragen over mode,
zowaar een heuse geschiedenis der mode vanaf het stenen tijdperk, hield in het
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en beantwoordde vragen en opmerkingen van lezers. Een voorbeeld van
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dit laatste: in het decembernummer uit 1916 ontving Forest een boze brief van ‘EEN
HOLLANDER’, die een ‘ernstig woord van protest’ kwam uiten naar aanleiding van
een van de illustraties die een modeartikel vergezelde:
In hare argeloosheid kocht mijn vrouw het Octobernummer van dit blad.
Maar toen zij de schandelijke vrouwenfiguur op bladzijde 2 aanschouwde,
bloosde zij en legde het tijdschrift verontwaardigd terzijde. En ik hoop,
dat alle degelijke, Hollandsche vrouwen hetzelfde zullen doen.
Ik heb iemand hooren opmerken, dat de bedoelde vrouwenfiguur geestig
geteekend is. Maar mijn vrouw en ik zijn gelukkig te fatsoenlijk om te
kunnen begrijpen, wat er voor geestigs schuilen kan in zoo'n teekening.
Bij ons wordt alles, wat onderkleeren betreft, als iets zondigs beschouwd
en ik hoop, dat gij daar eens ernstig over zult nadenken, arme, afgedwaalde
vrouw.
[...] om altijd mooie kleeren te dragen, ook op weekdagen - dat zijn van
die gevaarlijke, moderne ideeën, waarvoor in een degelijk, Hollandsch
gezin geen plaats is.
‘Zij’ is een onzedelijk tijdschrift en moest door de Overheid verboden
worden.49
De reactie van Forest nam het commentaar van deze Hollander allesbehalve serieus.
Zij trok zijn vroomheid en die van zijn vrouw in twijfel, en zinspeelde door zijn brief
op freudiaanse wijze te analyseren op de mogelijke onderdrukte verlangens van dit
echtpaar. Haar conclusie: ‘Wat moet u een door en door stout mijnheertje zijn.’50
Hoewel Forest in het volgende nummer door ene ‘M.B.’ geprezen werd voor de
manier waarop zij ‘dat Hollandsche heertje’ op zijn plaats had gezet en dezelfde
auteur het onbegrijpelijk vond ‘dat sommige menschen, in dezen tijd, nog niet boven
dergelijke bekrompen begrippen zijn uitgegroeid’,51 zou vanaf de tweede jaargang
een meer conservatieve visie het maandblad gaan typeren. Dat was ook het moment
waarop Ellen Forest de redactie had verlaten en Caspert van Son het roer overnam.
Hoewel de reden hierachter niet bekend is,52 was de verstandhouding met Van Son
waarschijnlijk niet optimaal: waar hij wat betreft de inhoud van zijn blad streefde
naar een respectvolle houding tegenover het veelzijdige lezerspubliek, vermaakte zij
zich te pas en te onpas met de meer conservatieve en confessionele segmenten van
dat lezerspubliek. Haar excentrieke omgang met bijvoorbeeld het ‘mijnheertje’ paste
niet bepaald bij Van Sons beschaafde en fatsoenlijke omgangsvormen. Na de eerste
jaargang veranderde de toon van het blad dan ook drastisch.
In het eerste nummer van de tweede jaargang publiceerde de redactie, toen dus
niet meer in handen van Forest maar in die van Van Son, een ‘brief van een
huisvrouw’ waarin een kritisch standpunt ingenomen werd dat gedeeltelijk
overeenkwam met dat van de ‘Hollander’, maar in plaats van een vijandig
protestwoord koos deze huisvrouw voor een meer humoristische stijl. De huisvrouw
Famke (pseudoniem van Alida Christina Veen-Brons; 1878-1955) beschreef hoe ze
om 8 uur 's avonds wat tijd voor zichzelf had weten te vinden en toen een aflevering
van ‘Zij’ ter hand nam: ‘1e Artikel: Mode, liefst van àf het Steenen tijdperk; 2e Artikel:
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gelijkstellen met de mode-
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poppetjes die in dit maandblad voor dé vrouw een representatieve functie zouden
hebben. Uit een gevoel van onbehagen riep zij tegen haar man uit:
Bakt ‘Zij’ nooit een biefstuk, behoeft ‘Zij’ nooit gas te besparen, en als
‘Zij’ gestreken heeft, heeft ze dan tijd om aan dat krulletje te denken, dat
van achteren uit haar kapsel moèt springen. Verbeeld je, moèt!’
Voor deze ‘gewone huisvrouw’ was het dragen van luxueuze, modieuze kleren, of
het nu doordeweeks of zondag was, niet zozeer ‘gevaarlijk’ zoals bij de ‘Hollander’,
maar wel onrealistisch voor het overgrote deel van de vrouwelijke bevolking: ‘In
elk tijdschrift, waarin een Vrouwen-rubriek is geopend, wordt men tegenwoordig
omvèr gepraat met de Mode, en nog wel een Mode, die voor negen-tienden van de
Hollandsche huisvrouwen onbestaanbaar is.’53 Famke sprak hier de redactie aan op
een gevoelige plek: de aandacht voor de diversiteit van het lezerspubliek.
Hoeveel van Uw lezeressen denkt U dat nachtponnen van rose crêpe de
chine met blauwe linten dragen? [...] Geachte Redactie, wìj bestaan ook
nog, wij, de gewone Nederlandsche huisvrouwen en huismoeders, die 's
morgens zelf 't gasje aanploffen voor scheerwater voor haar man, en dan
gauw naar beneden gaan om de havermout voor 't ontbijt te warmen. [...]
Gun ons ook een plaatsje onder de zon, en geef mij een plaatsje in uw
blad, dan wilde ik U ‘Zij’ eens van een anderen kant laten zien, genomen
te midden van den eenvoudigen, typisch-huiselijken kring, waar Zij toch
eigenlijk steeds het best tot haar recht komt.54
Het commentaar in een voetnoot bij de brief, hoogstwaarschijnlijk afkomstig van
Van Son, is veelzeggend voor de nieuwe redactievoering van het blad: ‘Graag. “Zij”
mag nooit eenzijdig zijn. Zij zij zoo veelzijdig mogelijk. Red.’55 Het resultaat van
deze open ontvangst, de reeks ‘Brieven van een huisvrouw’, werd een succes en
maandelijks verscheen er een nieuwe brief van Famke tot en met 1927.56 In de brieven
werd op humoristische wijze inzicht gegeven in het reilen en zeilen van een gezin.
Het gaat over uitstapjes rondom Zaandam, maar voornamelijk over het dynamische
leven in het huis: het pannenkoekenbakken, het doktertje spelen, de
maaltijdvoorbereiding, de gezelligheidswaarde van een theelichtje, enzovoorts. De
hoofdpersonages: moeder (‘moesje’), vader (‘het Voorzienigheidje’), drie dochters
Tip (Ada), Elly en Jopie, hun pasgeboren ‘Broertje’ en het dienstmeisje Dien. De
verhalende brieven, uit het leven gegrepen, hadden veelal als doel: het op een luchtige
en vermakelijke wijze overbrengen van een bewust als niet-modern gepresenteerde
wereldvisie, waarin de man als kostwinner aan het hoofd van het gezin staat, de
huisvrouw zich dagelijks wijdt aan het gezin en het huwelijk, en de kinderen nog
regels kennen en meehelpen in het huishouden. Met afzien én plezier doorgaat Famke,
die graag Tennyson, Byron en Shakespeare citeert, de dynamiek van het leven als
huisvrouw en zij geeft aan deze
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‘plicht’ een bohemienachtige air (een van haar brieven draagt de titel: ‘Romantiek
in... de keuken’).
Famkes brieven laten een interessante samenkomst zien van moderne en
anti-moderne standpunten. Zij verdedigt het belang van haar positie als ‘gewone
huisvrouw’ en daarbij ook meer conservatieve of ‘ouderwetse’ normen en waarden
met betrekking tot het gezinsleven en het huwelijk, maar tegelijkertijd geniet zij van
haar positie als moderne (huis)vrouw, die zich bijvoorbeeld een zekere intellectuele
status en vrijheid kan aanmeten binnen het gezin. Het is precies deze speelse omgang
met de veranderende positie van de vrouw die Nicole Humble typerend acht voor de
‘feminine middlebrow’ en die in veel literaire werken uit de eerste helft van de
twintigste eeuw het beeld in de hand werkt van ‘the family as a profoundly eccentric
organization’.57

Besluit
Morks' Magazijn en ‘Zij’ waren populaire tijdschriften die vervaardigd werden in
Dordrecht met behulp van nieuwe druktechnieken en waarschijnlijk internationaal
verspreid werden over een grote groep lezers die de Nederlandse taal machtig was.
De hier gereconstrueerde inhoud, praktijk en doelstellingen van beide tijdschriften
geven een eerste inzicht in de manier waarop zij zich verhielden tot de publieke
ruimte aan het begin van de twintigste eeuw. Als we uitgaan van een gesegmenteerd
een gestratificeerd tijdschriftenveld, dan lijkt de typering van Morks' Magazijn als
middlebrow-tijdschrift gegrond te zijn. Morks' Magazijn distantieerde zich net als
Elsevier's Geïllustreerd Maandblad expliciet van de meeste geïllustreerde bladen
door een vaste plaats te geven aan literatuur en literatuurkritiek. Door op een kritische
en serieuze wijze aandacht te besteden aan literatuur, kunst en wetenschap,
distantieerden zij zich van hoofdzakelijk op amusement en actualiteit gerichte bladen
als De Prins en Het Leven. Tegelijkertijd vormde een goedkoop tijdschrift als Morks'
Magazijn ook een toegankelijk alternatief voor de literaire, kunstzinnige of
wetenschappelijke tijdschriften. De uiteenlopende rubrieken, die een uitgebalanceerde
combinatie van ‘inspanning’ en ‘uitspanning’ bevatten, spraken een heterogeen
publiek aan.
De middlebrow-positionering van Morks' Magazijn en ‘Zij’ komt ook naar voren
in de programmatische afkeer van oppervlakkig amusement bij zowel Van Son als
Van Hulzen, in de pedagogische bemiddeling van wat zij omschrijven als ‘zuivere’
literaire werken of toneelstukken, en in de sterke publieksgerichtheid van beide
bladen. Dit laatste betekende dat te persoonlijke sympathieën en antipathieën
vermeden werden, zowel in de literatuurkritiek, waarin Van Hulzen objectiviteit
nastreefde en zich grotendeels afzijdig hield van polemieken, als in het redactionele
commentaar. Dit laatste blijkt bijvoorbeeld uit de overgang van de eigenzinnige
redactiepraktijk van Ellen Forest naar de meer neutrale praktijk van Van Son, die
terughoudender was in zijn stellingname ten opzichte van de verschillende
lezersgroepen en hun uiteenlopende visies op de maatschappelijke positie van de
moderne vrouw. Op zichzelf was de oprichting van ‘Zij’ in 1916 al een belangrijke
stap in het verbreden van de potentiële doelgroep. Dit blad werd integraal opgenomen
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in Morks' Magazijn, hetgeen een oorspronkelijke realisatie was van de feministische
doelstelling om binnen een tijdschrift het onderscheid tussen man en vrouw te
overbruggen.
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In tegenstelling tot Van Sons korte bijdragen aan de ‘Boekentafel’, waren Van Hulzens
kritieken veel meer dan alleen beschrijvend of informerend. Bovendien besprak hij
boeken vaak pas lang nadat ze verschenen waren en zijn streven naar objectiviteit
resulteerde niet altijd in terughoudendheid in oordelen. Dit vraagt om een nuancering
van de in Kritiek en crisistijd gemaakte koppeling van voorlichtende ‘journalistieke
kritiek’ aan middlebrow-tijdschriften. Waarschijnlijk was deze ‘soort’ kritiek minder
homogeen en mediagebonden dan werd gesuggereerd.58 Daarnaast is het van belang
om niet te voorbarig het beeld te creëren van een distinctieve groep middlebrow-critici
met gedeelde opvattingen over literatuur en cultuur, niet in de laatste plaats omdat
we beducht moeten zijn op het reproduceren van de toentertijd in het literaire veld
aangebrachte hiërarchieën. In plaats van dat er een aparte groep ‘critici uit het
middenveld’ was, lijkt de middlebrow-kritiek eerder een modus operandi te zijn
geweest, die verschillende critici konden aanwenden om een positie te behouden of
verwerven in het literaire veld en om hun taak als bemiddelaar te legitimeren en
praktiseren.
In dit artikel heb ik laten zien hoe Morks' Magazijn en ‘Zij’ in grote lijnen voldoen
aan het profiel van het zogenoemde middlebrow-tijdschrift, maar in plaats van deze
classificatie te beschouwen als een bevredigend antwoord, zie ik het eerder als een
vertrekpunt voor verder, meer diepgaand onderzoek, bijvoorbeeld naar de ambivalente
brieven van Famke of de literatuurkritiek van Gerard van Hulzen. Aangezien
veelzijdigheid en niet eenzijdigheid de doelstelling was van beide algemeen culturele
maandbladen, bevatten ze bonte verzamelingen afbeeldingen en teksten die
interessante betekenissen genereren. Zo gingen Famkes tamelijk conservatieve brieven
in ‘Zij’ vergezeld van progressieve oproepen uit vrouwenbewegingen. Dit artikel
kan dus het beste geïnterpreteerd worden als een eerste en dus beperkte duiding en
verkenning van twee nagenoeg onbestudeerde tijdschriften. Als we meer inzicht
krijgen in de uiteenlopende personen, instituties, objecten, praktijken en idealen die
een rol speelden bij de verspreiding van literatuur en cultuur over het grote publiek
aan het begin van de twintigste eeuw, kan uiteindelijk het bestaande beeld van die
periode verder aangevuld en genuanceerd worden. Op dit moment helpt het concept
middlebrow om een aantal patronen of trends in kaart te brengen, maar de toekomst
zal uitwijzen of meer fijnmazige conceptualisaties nodig zullen zijn om voldoende
recht te doen aan de complexe historische werkelijkheid.
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Drie Grieken in een pre- en posthistorische metropool
Een ‘euhemeristische’ interpretatie van Carel Vosmaers Londinias
(1873)
Rob van de Schoor (Radboud Universiteit Nijmegen)
Abstract
At the publication of his Homer parody, Londinias, in 1873, Vosmaer
proposed - not without irony - that the future researcher ought to try an
euhemeristic interpretation of his poem. In the present paper we accept
his challenge. Using three different modern literary approaches we try
answering a research question that may be derived from euhemerism: what
is the relationship between reality and mythology in Londinias? We
describe the visit to the British Museum of the three heroes of the poem,
ancient Greeks transformed into 19th-century Dutchmen, as a type of
reenactment of the past. Using the notion of performativity we compare
the aesthetics and life vision of the Ancient World, as represented in the
Elgin Marbles, to the contemporary reality of London, a city that has
transcended mankind. Next, we examine the city experience of the three
Greek Dutchmen in a section designated urban anxiety, because that aptly
describes the impression that London leaves with them. We conclude our
study with an examination of the space descriptions in Londinias with the
aid of Bakhtin's chronotope concept, in order to determine the genre the
poem belongs to, according to the reader.
Een van de geestigste en meest fascinerende gedichten uit de periode van poëtische
vernieuwing voorafgaand aan Tachtig (begin jaren zeventig tot begin jaren tachtig),
is Carel Vosmaers verhalende gedicht Londinias ('s Gravenhage 1873). Het is een
dichterlijk verslag van een reis naar Londen in 1872 van Vosmaer (die in het gedicht
Aloopex heet), de uitgever Martinus Nijhoff (Neaules), Alphonse Willems (een
Brusselse filoloog: Oïlmos) en G.A. van Trigt (uitgever, ook uit Brussel: Porthmos).1
De reizigers hebben de gestalte van oude Grieken aangenomen, die de friezen van
het Parthenon willen bezichtigen, de Elgin Marbles, die in het British Museum
bewaard
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worden.2 Hun queeste voert hen overzee naar de hoofdstad van het Britse Rijk, waar
zij worden geconfronteerd met het drukke moderne stadsleven. Als ‘kinderen van
het historische tijdvak’ staan ze perplex van de prehistorisch aandoende dimensies
van Londen, waarin alleen een mammoet, uitgerust met ‘hulpstoomvermogen’, zich
gemakkelijk kan verplaatsen. Ze vergapen zich aan Londens monumenten, parken,
winkels en verkeer, alvorens zij, ten overstaan van de antieke beelden in het museum,
in samenspraak met een bezoekster die uiteindelijk Athena blijkt te zijn, met elkaar
van gedachten wisselen over de betekenis van de klassieke cultuur voor de moderne
wereld. Carel Vosmaer (1826-1888), liberaal, spinozist, leidende figuur in de redactie
van De Nederlandsche Spectator (1860-1907), schreef het gedicht in hexameters:
het moet een blijmoedige oefening geweest zijn voor zijn vertalingen in dezelfde
dichtmaat van Homeros' Ilias (waarvan de eerste afleveringen verschenen in 1878)
en Odussee (1888-1889).
Aan de tweede druk van Londinias, uit 1877 (Leiden: A.W. Sijthoff3), heeft
Vosmaer nog een zang toegevoegd: het relaas van een uitstapje van de reisgenoten
naar het atelier van de Nederlandse schilder Lourens Alma Tadema in Townsend
House.4 In die tweede druk heeft het gedicht verder een grondige bewerking ondergaan
(die nog nooit bestudeerd is). De meeste wijzigingen betreffen metrische kwesties,
andere moeten waarschijnlijk de verstaanbaarheid ten goede komen of dienen een
veranderd inzicht. Vosmaer schreef over deze inlassing in het commentaar bij de
tweede druk: ‘(De VIe zang, aan deze nieuwe uitgave toegevoegd, is geen
tusschenschuifsel van eenen lateren rhapsode. Zij was van den aanvang bedoeld,
maar eerst later uitgewerkt. [...]).’5 Waarom zang VI dan pas in 1877 werd toegevoegd,
blijft ongewis.
Het boekje werd goed ontvangen door de letterkundige kritiek.6 Zelfs de geduchte
criticus Busken Huet, doorgaans bijzonder zuinig met lof voor Vosmaer, meende
dat diens humoristische Homeros-parodie zou blijven leven, maar herzag dit gunstig
oordeel een paar zinnen verder al door te betwijfelen of de hexameters van Londinias
te pruimen zouden zijn als het gedicht geen parodie was geweest.7 Als humoristisch
vers kan het, zo meende hij, wedijveren met Van Zeggelens Pieter Spa's reize naar
Londen (1838), dat het overtreft in ‘opvatting, behandeling, taal, standaard van
beschaving’: Huet zal hier doelen op versvorm, verheven stijl en karakterisering van
de personages - beschaafde, gestudeerde jongemannen die naar Londen gaan om de
Elgin Marbles te bekijken.
Niet alleen een vergelijking met Pieter Spa dringt zich op bij lezing van Londinias
- waar er in luimige trant naar Engeland gevaren wordt, moet een negentiende-eeuwer
meteen denken aan de onhandige burgerman die voor het eerst een buitenlands reisje
doet om de kroning van Victoria bij te wonen. Er zijn ook verwijzingen in Londinias
naar andere boeken waarin wordt gespeeld met een antiek genre of de Oudheid in
de eigen tijd acte de présence geeft. De vermenging van Oudheid en herkenbare
werkelijkheid doet denken aan het Oera Linda-Boek; in een gesprek over klassieke
cultuur en moderniteit valt een echo te beluisteren van Jacob Geels Gesprek op den
Drachenfels, en het bezoek aan het British Museum in Vosmaers gedicht herinnert
de lezer aan het vandalisme begaan aan de Portland-vaas in dezelfde Londense
kunsttempel, die Johannes Kneppelhout een literaire verbeelding heeft gegeven.8 Een
onderzoek naar de intertekstuele samenhang tussen Oera Linda-Boek, Gesprek op
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den Drachenfels, ‘De Portland-vaas’ en Londinias maakt wellicht duidelijk in welke
teksttraditie Vosmaers gedicht moet worden geïnterpreteerd. De dichter had trouwens
zelf al
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heldere ideeën over de richtingenstrijd die in de toekomst zou worden uitgevochten
rond de duiding van zijn gedicht - zoals uit het vervolg zal blijken.

Literaire exegese
Het commentaar dat Vosmaer met enige tegenzin toevoegde aan zijn epos9, kan
worden beschouwd als paratekst, omdat het uitleg verschaft en mogelijke interpretaties
ter overweging aanbiedt. Het sluit door zijn ironische toon nauw aan bij inhoud en
vorm van Londinias. Behalve historisch commentaar, waarin, zo meesmuilt Vosmaer,
de realistische smaak wel zal overheersen10, zullen toekomstige vorsers een mythische
verklaring van het gedicht geven, ‘totdat zij zich verder splitsen in hen die eene
euhemeristische, en anderen die eene symbolische uitlegging voorstaan’.11 De
euhemeristische interpretatiewijze maakt van goden (min of meer) redelijk denkende
mensen, de symbolische duiding voorziet de werkelijkheid van een hogere zin. Een
rationele verklaring van de mythologie (de twist tussen Poseidon en Athena als
voorstelling van de worsteling tussen ‘ondernemende praktijk en aesthetische
beschouwing’12) moet noodzakelijkerwijs een zinnebeeldige uitleg weerspreken,
zodat euhemeristen en symbolisten elkaar in de haren zullen vliegen. Vosmaer
zinspeelt zelfs op een nieuwe duiding, ontkiemend uit ‘de filosofie van het onbewuste’,
als die tenminste in de toekomst ingang heeft gevonden. Hij doelt hiermee op de
pessimistische wijsbegeerte van Eduard von Hartmann, de auteur van Philosophie
des Unbewussten (1869). Met deze voorspellingen, die zijn ingegeven door de
negentiende-eeuwse polemiek over de Bijbelexegese (David Friedrich Strauß zorgde
voor veel ophef met zijn mythische interpretatie van het Nieuwe Testament), kent
de auteur zijn epos hetzelfde gewicht toe als de Schrift, zij het natuurlijk met een
knipoog. Het zou eigenlijk juister zijn om vast te stellen dat de verschillende
benaderingswijzen die Vosmaer voorstelt, toegepast op een humoristische parodie,
de Bijbelstudie, en daarmee de Bijbel zelf, bespottelijk maken.
Ik wil hier ingaan op Vosmaers ironische voorspelling en een euhemeristische
interpretatie van Londinias beproeven - na te hebben vastgesteld wat Vosmaer hiermee
bedoeld kan hebben. Ik veronderstel dat hij een uitleg van zijn homerische epos
beoogde waarin de mythische dimensie ervan (het optreden van de goden) wordt
opgevat als door de oudheid geïnspireerde kritiek op de negentiende-eeuwse
wereldbeschouwing. Alleen zo'n interpretatie past bij Vosmaers bespiegelingen
elders, in Vogels van diverse pluimage, over de worstelstrijd tussen ‘de
luchtverhevelingen der verdwaasde verbeelding’, die godsdiensten verzon en goden
en duivels schiep, en ‘kritiek en skepsis’, die uiteindelijk ‘de trotsche lammergieren
der theokratieën en theosofismen’ hebben doen neerstorten.13 Als God en goden zijn
opgeruimd en hun verblinde woordvoerders zijn verjaagd, kunnen natuur en
werkelijkheid in hun rechten worden hersteld, zo betoogde Vosmaer. De
herscheppende verbeelding, die hij belichaamd zag in het hellenisme, zal de
werkelijkheid dan in haar (her)betoverende schoonheid tonen.14
De antithese moderniteit-oudheid moet dus centraal staan in deze interpretatie,
waarvoor interteksten gebruikt kunnen worden waarin die tegenstelling gethematiseerd
wordt. Het Oera Linda-Boek, Kneppelhouts ‘Portland-vaas’ en Geels Gesprek op
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den Drachenfels lenen zich daarvoor. De eigentijdse betekenis van de Elgin Marbles
in Londinias meen ik te kunnen ophelderen met behulp van onderzoek naar

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 18

182
memory-cultuur, meer in het bijzonder van het begrip reenactment of the past (§ 1).
Die betekenis komt tot uitdrukking in een queeste door de metropool Londen: daarom
wil ik me in dit onderzoek op de tweede plaats laten inspireren door studies over
stadsbeleving. De ervaring van de stedelijke moderniteit die de reizigers opdoen,
kan het best worden benoemd als ‘urban anxiety’15 (§ 2); de dubbelzinnige functie
van de stedelijke ruimte in deze Homeros-parodie, waarin goden en trams op elkaar
botsen, zal ten slotte worden beschreven met behulp van Bakhtins chronotoopbegrip
(§ 3).
De verschillende benaderingen onderzoeken alle drie de verhouding
mythewerkelijkheid in het gedicht en kunnen daarom worden beschouwd als bijdragen
aan een ‘euhemeristische interpretatie’ van Londinias. De bestudering van de drie
genoemde interteksten is over deze paragrafen verdeeld. Gesprek op den Drachenfels
en ‘De Portland-vaas’ worden ter sprake gebracht in § 1, waarin wordt betoogd dat
Geels Gesprek net als Londinias de moderniteit kritisch onderzoekt in de vorm van
een pastiche, en ‘De Portland-vaas’ de gedachte bevestigt dat er ook in Londinias
een reenactment of the past wordt opgevoerd. Het Oera Linda-Boek wordt besproken
in § 3, omdat in deze parodistische oorsprongsmythe op een vergelijkbare manier
als in Londinias door tijd en ruimte wordt gereisd.

1. Reenactment of the past
De antithese moderniteit-oudheid
Vosmaer beschouwde zichzelf als de hoeder van het (classicistische) gedachtegoed
van Jacob Geel.16 Dat blijkt ook uit de betekenisvolle passage in Londinias waarin
een meisje in het British Museum, die met de jongens in gesprek raakt over de
tentoongestelde antieke kunstschatten, zich ontpopt als Athena. De verklaringen van
de godin passen bij de strekking van Geels Gesprek op den Drachenfels (1835),
vooral bij het motto bij dit prozastuk, een dialoog tussen Bulwer en Anonymus
(Geel).17 Athena maant de kunstvrienden zich niet te laten misleiden door
classicistische opmetingen: ‘'t kunstwerk leeren wij enkel verklaren uit kunstgeest’,
en benadrukt dat de kunst moet worden beschouwd ‘in den geest die ze voortbracht’.18
Ze waarschuwt de museumbezoekers zich verre te houden van ‘het kloven van
archaeologische haren’ en van de oudheidkundigen die zich daarmee bezig houden:
‘Zelfs uit de scherf van een vinger herstellen zij gansch eene beeldgroep, / Kunstig
de deelen verbindend met lijm van verbrokkelde teksten.’19
Athena's waarschuwing past bij het misverstand dat Bulwer opmerkt in classicisten
die het beeld van Apollo de maat nemen; haar afkeer van de wetenschap stemt overeen
met de opstelling van Geels personage Charinus, de pleitbezorger van de romantiek,
die liever fantaseert over een oude altaarsteen die hij op de Drachenfels aantreft, dan
er onderzoek naar te laten doen door geleerden. Vosmaer lijkt daardoor in Londinias
met wat meer sympathie over het romantische standpunt te spreken dan Geel kon
opbrengen in zijn Gesprek op den Drachenfels.
Belangrijker dan dit nuanceverschil is de verwantschap tussen beide teksten: het
zijn pastiches - het Gesprek is geïnspireerd op een platoonse dialoog, Londinias op
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een homerisch epos - die allebei de betekenis van de klassieke cultuur voor de eigen
tijd onderzoeken. Met dien verstande dat in Vosmaers gedicht de vermenging van
klassiek en modern een groteske gestalte heeft aangenomen. Griekse goden en
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helden zijn zeer fysiek aanwezig in een (urbane) realiteit die daardoor onwerkelijk,
buitentijdelijk aandoet: tegelijk prehistorisch én posthistorisch, omdat er wordt
gezinspeeld op toekomstige evolutionaire ontwikkelingen (mammoets aangedreven
door stoommachines). De lezer ziet zich bij de ontcijfering van deze verstoorde
werkelijkheid voor de keuze gesteld die Vosmaer al aanduidde: hij moet ófwel van
de goden en Griekse helden verklede moderne mensen maken, ófwel hij moet aan
de herkenbare werkelijkheid een hogere, ‘symbolische’ betekenis toekennen.
Misschien is de keuze voor één van deze twee ‘verticale’ interpretaties - namelijk
de eerstgenoemde, de euhemeristische duiding - daarom wel eenzijdig geweest (maar
naar nog zal blijken toch niet onvruchtbaar). ‘Wat uitgelegd moet worden’ en ‘wat
uitlegt’20 moeten in één parodistische ruimte geplaatst en aan elkaar gerelateerd
worden om de tweede interpretatie mogelijk te maken: een herwaardering van een
werkelijkheid waarin niets is wat het lijkt. De jonge reizigers spelen een spel, ze
voeren een toneelstuk op in de straten en pleinen van Londen en ten overstaan van
de Parthenonfriezen. De stad wordt de lezer getoond door een verteller uit een
homerisch epos, iemand die de moderniteit amper begrijpt en denkt en spreekt als
een oude Griek. Athena zelf wijst de bezoekers erop dat de Elgin Marbles ook niet
letterlijk uitgelegd moeten worden - maar zij is, als uitleggende instantie (‘wat
uitlegt’), ook dubbelzinnig: argeloos meisje bezig een studie te tekenen én godin.
Welk spel de personages spelen, wordt pas in de tweede druk van Londinias duidelijk,
in de toegevoegde zesde zang. Daar bezoeken Aloopex, Neaules, Oïlmos en Porthmos
het atelier van de kunstenaar Alma Tadema en zien onder andere het schilderij (uit
1868) waarop Perikles met zijn gevolg (Alkibiades en Aspasia) is afgebeeld, bezig
met de bezichtiging van de Parthenonfriezen die Phidias dan net heeft uitgehouwen
en beschilderd.21 In een tableau vivant herhalen de jongens, samen met het
museummeisje/Athena, de geschilderde voorstelling later in het British Museum:
reenactment of the past is de naam van het spel.
In zijn studie The Heritage Crusade and the Spoils of History (Cambridge 1998)
noemt David Lowenthal de intieme, onmiddellijke beleving van het verleden een
eigenaardigheid van ‘heritage’, cultureel erfgoed, dat zich heeft losgemaakt van het
afstandelijke, onkenbare verleden, dat hij ‘history’ noemt. Hij besteedt een heel
hoofdstuk aan de uitleg van het principiële verschil tussen heritage en history.22 De
friezen in Londinias beantwoorden nadrukkelijk aan hun opdracht als cultureel
erfgoed; zij nodigen de bezoekers uit tot performativiteit (hier te verstaan als: het
opvoeren van een spel dat met de werkelijkheid samenvalt) en voorzien in een
behoefte aan herinnering aan de klassieke beschaving en het daaraan inherent geachte
esthetische levensbeginsel.
Op de eerste verdieping, pal boven de Elgin Rooms, in een van de Vase Rooms23,
stond de beroemde Portland-vaas opgesteld, die de vrienden, waren zij niet van papier
geweest, ongetwijfeld met hun opmerkzaamheid hadden vereerd. De vaas was op 7
februari 1845 vernield door ‘a madman’, een gebeurtenis die door Johannes
Kneppelhout is verbeeld in een literaire fantasie. Ze werd evenwel spoedig
gerestaureerd en was al in het najaar van hetzelfde jaar weer te bezichtigen.24 Vosmaer
heeft Kneppelhouts verhaal ‘De Portland-vaas’ ongetwijfeld gekend: Londinias en

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 18

de prozaschets voorzien de twee mysterieuze topstukken van het British Museum
van een curieuze narratieve context.
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Alleen al omwille van deze overeenkomst loont het de moeite te onderzoeken of
Kneppelhouts personage, Henri Spartzen tot Abtsheim, zich bij de bezichtiging, of
liever de vernieling, van het klassieke erfgoed ook overgeeft aan een reenactment
of the past. Dat lijkt nadrukkelijk niet het geval: anders dan Neaules, Porthmos,
Oïlmos en Aloopex is hij een - verwend - kind van de negentiende eeuw, opzichtig
Nederlander, en bezoekt hij Londen en het Museum met de grootste tegenzin. De
motivering van zijn euveldaad zoekt Kneppelhout in de landerige kwaadaardigheid
van de student die door genot en overdaad moreel verdorven is. Toch is er een
overeenkomst tussen Portland-vaas en Elgin Marbles, een overeenkomst die gevonden
kan worden in de (dreiging van) vernieling van alles wat schoon is en eeuwig moest
zijn. De friezen van het Parthenon zijn naar Londen gebracht om ze te behoeden voor
oorlogsgeweld, de Portland-vaas moest uit het (veilige) Italië naar Engeland komen
om daar kapot gestampt te worden. De vernieling in het museum is een uitgestelde
verdelging, de vaas ondergaat in Londen het lot dat zoveel klassiek erfgoed in het
verleden was beschoren. Zo beschouwd kan het breken van de Portland-vaas ook
beschouwd worden als een vorm van reenactment: Henri Spartzen tot Abtsheim kwijt
zich van dezelfde taak die de Turken, waren de Parthenonfriezen in Athene gebleven,
zouden hebben volbracht.

Geen nood aan God(en)
Gezien de repercussies die het optreden van Griekse helden en goden heeft op de
negentiende-eeuwse werkelijkheid, volstaat, zoals gezegd, een euhemeristische lezing
van Londinias misschien toch niet om het gedicht helemaal te begrijpen. Er wordt
immers een nieuwe mythische betekenis aan de werkelijkheid toegekend. Maar een
euhemeristische lezing is zeker niet onvruchtbaar: er is immers geen god in dit gedicht
die zijn schoenen niet verkeerd om aan heeft.
(Griekse) goden bepalen nochtans de loop van het verhaal. Net als in de Odyssee
worden de gebeurtenissen in Londinias bepaald door de rivaliteit tussen Poseidon
en Athena: de roof van de friezen van het Parthenon ‘door de zonen van 't
rossenbedwingende Britland, / Stoute beploegers der zee’25, werd toegestaan door
de zeegod, die behagen schiep in deze vernedering van zijn tegenstreefster. Maar als
de Poseidon Athene dan bespot met de ontluistering van haar tempel, in de tweede
zang, wijst zij hem er fijntjes op dat het ‘beeldwerk’, buiten de grenzen van Hellas
tentoongesteld, ‘[t]hans door de wereld mijn roem bazuint en den attischen kunstgeest,
/ Dáarin het eerst doorgrond in zijn glans en verheven beteeknis.’ Zo had Poseidon
de kwestie nog niet bekeken - ‘de blos van den zeegod kleurde den avond’.26
Op de heenweg vertrouwt Porthmos nog op het oude verbond tussen Holland en
de zeegod, maar Proteus waarschuwt het viertal ervoor dat Poseidon de vrienden van
Athena als zijn vijanden beschouwt. Als het gezelschap dan in negende zang,
brooddronken van het gesmaakte kunstgenot, zich inscheept om naar huis te varen,
dreigt de vertoornde Poseidon hun vaartuig tot zinken te brengen. Athene brengt hem
op andere gedachten: als hij niet oppast, zal het Britse kapitalistische ondernemerschap
hem op de knieën dwingen:
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‘[...] ik zweer u,
Schriklijkste eed, bij den Styx, zoo gij dezen verderft en het licht rooft,
Dol te verstouten den geest van Brittannia's zonen, u dierbaar,
Dat zij een heel d'oceaan droogmakende limited maatschap
Stichten; d'Olumpiërs noemen met spot u dan zeeloozen zeegod,
Eindelijk zijt ge te kijk als een kindsch invalide te Greenwich!’27

Niet alleen de klassieke goden hebben moeite zich te handhaven in de moderne
wereld (Athene betaalt haar paardenoppasser tot diens ongenoegen met een
tetradrachme), ook de goden waaraan in Londinias nog geloof wordt geslagen, hebben
veel aan waardigheid ingeboet. Van de god aan wie de zondag is gewijd (‘Heilig
heet zoo'n dag, - vol rust en genoegen den werkman, / Maar in de hoogere kringen
gewijd aan den deftigsten vormdienst’), wordt gezegd dat hij ‘eenzaam en eenig een
ledigen hemel bewoont’.28 Maar hij is niet de enige die zich mag verheugen in het
geloof van de inwoners van Londinias: er wordt een heel panopticum aanbeden:
[...] hier bloeit het geloof in ontelbare veelheid;
Sommigen dienen de goden van Israël, anderen Baäl,
Dezen de goden van 't oude of nieuwere Rome; den wijngod,
Venus, Hermes, het al der natuur; ja er zijn filosofen,
Ongodisten, dewijl hun een richtige keuze te zwaar valt
Tusschen het aantal goden, die elk voor de anderen valsch zijn.29

De eredienst die in de plaats is gekomen van het kerkelijk geloof is de verering, door
de vier Nederlandse pelgrims, van de ‘beschavingkwekende’ Attische schoonheid.
‘Heilige trilling grijpt z' in het hart’30, als de vrienden de museumzaal betreden waar
de friezen zijn tentoongesteld. Aloopex noemt de schoonheid die zich hier aan hen
openbaart ‘de hoogste potenz van het samenversmeltend / Eindig'-oneindige; [...] 't
heft het contrast op / Tusschen den geest in deszelfs absolute bestaan en natuur als
/ Wereld der zinnen’.31 Een formulering waarmee spinozisten, geestverwanten van
Vosmaer, kunnen instemmen.

2. ‘Urban Anxiety’
Gevoelens van onbehagen over de uitgestrektheid en klaarblijkelijk ook over de
leegte van de metropool worden op meerdere plaatsen in het gedicht tot uitdrukking
gebracht. Het meest pregnant gebeurt dat in de ingelaste zesde zang uit de tweede
druk, waarin de vier vrienden voor een dag de stad achter zich laten, om te gaan
verpozen in Regent's Park. De overgang van stad in natuur wordt verbeeld met een
metafoor waarin de stad het domein is van prehistorische wezens:
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D'antediluviaansch reusachtige maten van London
Krijgen er kalmeren vorm, ons, kroost van 't historische tijdperk,
Passend, wezens voor welken de honger en dorst eene grens trekt,
Menschen, beperkt van vermogens der hersens en eindig van spierkracht.
Wie in die stad met gemak zich bewege, die weze een mammoeth
Met hulpstoomvermogen er bij. [...]32

De kinderen van het historische tijdperk zijn ontheemd in de prehistorische ambiance
waarin ze zijn terechtgekomen. De urbane maatvoering is buiten menselijke proportie
en de classicistische pleinen en brede straten zijn het tegenovergestelde van een
lieu-de-mémoire, ontdaan als zij zijn van elke herinnering aan beschaving. Maar
Vosmaers voorstelling van de stad is niet alleen prehistorisch, haar eigenlijke
bewoners moeten nog door de evolutie worden uitgevonden: mensen met hoger
ontwikkelde hersens en krachtiger spieren (om lange afstanden af te leggen), of
mammoets met een stoommachine als hulpmotor. Londen vergt van de
negentiende-eeuwer een uiterste krachtsinspanning - reden waarom de vier vrienden
's avonds doodmoe zijn en slechts met moeite 's morgens het bed uit komen:
Nauw daagt Eoos - vaak ook was het wat later in d'ochtend Of weer tijgen zij voort met moed aan den verderen arbeid;
Arbeid, want 't is alles zoo groot, reusachtig en ver hier,
Dat zelfs 't eten en drinken, het zien en slapen een werk is.33

De gedachte dat de hypermoderne stad ‘antediluviaans’ aandoet en de biotoop is van
prehistorische monsters, aangedreven door de nieuwste evolutionaire snufjes, past
bij de darwinistische uitweiding aan het begin van de achtste zang, als de
natuurhistorische expositie van het British Museum beschreven wordt.34 Daar wordt
immers ‘[g]ansch d'ontwiklingsloop van de aarde, gedierte en menschdom’
tentoongesteld,
Ook uit den voortijd, toen de gigantische herten en mammoeth's
D'aarde bewoonden, de mensch noch nauwlijks leefde in d'oerstaat,
Toen hem de gaaf noch sierde te kwispelstaarten bij blijdschap;
Tot uit den vierhand straks zich vormde de darwinsche tweehand
Wapens, gereedschap, potten uit steenperiode of bronstijd;
Later Egypte's kolossen; assyrische stieren met wigschrift...35

De bazaarachtige opstelling van de Elgin Marbles, opeen gepropt in de zaal die de
reisgenoten dan betreden36, contrasteert met de prehistorische (of ahistorische)
mateloosheid van Londen. De friezen vertegenwoordigen een ontwikkelingsfase van
de beschaving, preciezer gezegd: van het schoonheidsgevoel en een daarmee
samenhangend inzicht in de waarheid, waaraan de moderne metropool niet kan tippen.
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Van Athene naar Londen
Al in de eerste zang wordt de rechtmatigheid betoogd van een verplaatsing van de
Elgin Marbles van Athene naar Londen: er is weliswaar sprake van roof, maar ook
van de redding van de beelden, die thans het British Museum ‘veilig bewaart als [...]
kostbare kleinood’.37 Maar die verplaatsing heeft wel een deuk in het
tijd-ruimte-continuüm veroorzaakt.
In Londen bezoeken de vrienden ‘kostbare winkels, paleizen of glazen museums’
(Crystal Palace - om toch maar historisch-realistisch commentaar bij het gedicht te
geven), ‘Parken, oasen der stad, waar wemelt de aadlijke wereld’ (Hyde Park), ‘het
Huis der gumnasten, geolied, geglad met staatskunst’38 (Houses of Parliament), ‘de
abtdij vol praalgrafpronk’ (Westminster Abbey) en ‘'t Gouden kroonsieraad voor
vorstlijke hoofden en 't houtblok / Om ze te hakken’ (de Tower).39 's Avonds wonen
ze een ‘zangspel’ en een ‘tooverballet’ bij,
[...] waar honderden Chariten dansten,
Kunstig als kevers gedost en ook andren als bijen of vlinders.
‘Entomologische les,’ dus noemde 't Neaules, en Porthmos
Merkt 't gaasvleugelig koor der Libellula's op en hij noemt ze:
‘Kostbre libellen, en danspamfletten, balletincunabelen,
Vreugd voor den bibliomaan.’ [...]40

Moge buiten het verwarrende heden zich in ‘drieërlei wereld’, ‘óp, boven, en onder
den stadsgrond’ manifesteren, in Londense musea en antiquariaten ligt het culturele
verleden hoog opgetast. In de boekmagazijnen is ‘het kroost van de persen der
eeuwen’41 verzameld: het ‘kroost van 't historische tijdperk’ voelt zich er thuis en
wroet er in het stof: hun papieren buit nemen ze mee naar huis. Wiegedrukken, feuilles
volantes, ‘Efemerieden, en prenten en Elzeviers [...], ook [...] wondren der bindkunst’,
worden als trofeeën ontvoerd: het lot van de boeken verschilt niet veel van dat van
de friezen van het Parthenon.42
De dinosaurusmetafoor wordt in deze zevende zang hernomen: de boeken
manifesteren zich als
Atlas-mastodonten, gigantische folio-sauren,
Tijgergevlekte geribde oktavo's, herkauwende kwarto's,
Incunabel-fossielen, onvindbare wandlende bladen,43

Meisjes worden vergeleken met boeken, boeken met prehistorische monsters en
prehistorische monsters met Londen.44 Als we de conclusie van een van de vrienden,
in het gesprek met Athena: ‘Het schoone is... een jonkvrouw!’45, omkeren, wordt er
een door deze metaforen aangeduid verband zichtbaar tussen schoonheid (in meisjes),
waarheid (in zeldzame boeken) en het Unzeitgemässe van de monsterlijke ruimte
(Londen), dat de thematische ruggengraat van het gedicht genoemd kan worden. De
Elgin Marbles zijn door tijd en ruimte verplaatst naar een door technologie en eco-
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nomisch gewin geregeerde wereld waarin zij de mensen verkondigen dat het schone
de schitterende glans van de waarheid is, of, in Ficino's woorden, aangehaald door
Athene: schoonheid is de glans die het licht van het goede terugstraalt.46
De klassieke esthetiek van de friezen is in het moderne Londen ver te zoeken,
meent Pothmos: ‘“Vreemd, [...] zulke modellen te hebben en zoo veel / Leelijke
beelden te maken als hier op de straten te zien zijn”’, en hij noemt met afschuw die
van ‘Havelock, Peel, dien Nelson! en d'ijzeren hertog!’: de beelden van premier
Robert Peel in de Gallery of Statues in Parliament Square; generaal Henry Havelock,
op de zuidoosthoek van Trafalgar Square, admiraal Nelson op datzelfde plein en het
kolossale en vaak bespotte bronzen ruiterstandbeeld van de hertog van Wellington,
boven op de triomfboog Wellington Arch. De moderne smaak zwenkt tussen ‘het
grillige, plompe [...] en gezochte verfijning’, luidt daarop Oïlmos' diagonose. Aloopex
neemt het op voor de Engelse beeldhouwkunst door te wijzen op ‘Albert's
gedenkmaal’ in Kensington Gardens, ‘[r]ijk door beelden en bouw’.47 De verteller
heeft zich intussen ook niet onbetuigd gelaten, door in het voorbijgaan (met
klaarblijkelijke waardering) te wijzen op de timpaan van het British Museum, ‘met
's menschen beschaving in beeldspraak’48: links en rechts van de centrale figuur
Athene bevinden zich de zeven muzen.

3. Botsende chronotopen
Maar waarom moesten de Nederlandse jongens hun kunstreis volbrengen, uitgedost
als Grieken? Deze droogstoppelige vraag naar de zin van humor, doet ons nadenken
over de precieze toedracht van de homerische pastiche, waarin moderniteit en oudheid
op geestige manier met elkaar in gesprek raken. Op levensbeschouwelijk niveau is
de betekenis daarvan duidelijk: het gedicht wil de actualiteit tonen van de klassieke
beschaving en het primaat van het esthetisch levensbeginsel vaststellen; op
handelingsniveau is er sprake van reenactment of the past. Maar op poëticaal niveau
speelt een andere kwestie, de vraag tot welk literair genre Londinias gerekend moet
worden. De moeilijkheid om die vraag te beantwoorden kan het best worden uitgelegd
door gebruikmaking van het begrip chronotoop, zoals dat door Bakhtin is gemunt
en herleid tot een toepasbaar concept door Bart Keunen (2000) en Nele Bemong
(2007).49 Het chronotoopbegrip kan volgens Bemong inzicht verschaffen in genres
die als geheel hybride zijn; wellicht ook in afzonderlijke teksten van gemengd
genologisch origine, zoals Londinias. Een chronotoop geeft door een
handelingsschema dat zich in tijd en ruimte voltrekt vorm aan het wereldbeeld van
een tekst. Het begrip wordt wat beter hanteerbaar als een onderscheid wordt gemaakt
tussen motiefchronotopen en genologische chronotopen. Laatstgenoemde leveren
prototypische genrekenmerken, de eerste functioneren als ‘losse’ verhaalmotieven
die bij de lezer verwachtingen wekken ten aanzien van de aard van de tekst die hij
leest.50
Als deze uitleg van het bij Bakhtin ongrijpbare concept steekhoudend is, dan
kunnen we het hybridische gedicht Londinias opvatten als een botsing tussen twee
genologische chronotopen: de mythologische en de documentaire. Voor
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negentiende-eeuwse lezers moet deze botsing uiterst prikkelend zijn geweest:
leesverwachtingen die worden gewekt door de homerische versvorm en stijl, worden
doorkruist door een modernistische thematisering van tijd en ruimte. De inkleding
als epos activeert bij de lezer de chronotoop van de ‘avontuurlijke beproevingsroman’,
waarin
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ruimte wordt geconcipieerd als afstand51 en het bereiken van het reisdoel een queeste
is. Bemong merkt op dat er weinig interactie is tussen de handelingsruimte en de
personages: ‘De handelingen van de personages en de verhaalde gebeurtenissen staan
in geen enkel verband tot de cultuur, geschiedenis, of specifieke sociale en politieke
structuren van de landen of plaatsen waar de personages zich bevinden en waar de
gebeurtenissen zich afspelen.’52 Deze voorstelling kan zeker van toepassing worden
verklaard op de bevreemding waarin de ‘kinderen van het historische tijdvak’ het
pre- of posthistorische Londen aanschouwen.
Maar de voorstelling van Londen, bezien door de dunne sluier van de homerische
pastiche, en het reisdoel, een weinig avontuurlijk museumbezoek, beantwoorden
veel meer nog aan een documentaire chronotoop, die eigen is aan realistische
literatuur.53 Dit type chronotoop is gebaseerd op niet-literaire documentatie, in dit
geval Murray's Gids, die het viertal aan de oevers van de Theems doorbladert54; ook
de semantische duiding ervan: ‘de desintegratie van de waardesystemen die in de
eeuwen voordien werden ontworpen’55, is evident. Het eigentijdse Londen is verstoken
van het Helleense schoonheidsgevoel dat in een museumzaal in die stad als een
geheim wordt bewaard. De ruimte die de museumbezoekers moeten doorkruisen om
hun queeste te volbrengen, de metropool Londen, is daarom minder onverschillig
dan de lezer op grond van de chronotoop van een avontuurlijke beproevingsroman
zou verwachten: het is een wereld die geen notitie meer neemt van de beschaving
waarvan ze wel de overblijfselen bewaart. Neaules, Porthmos, Oïlmos en Aloopex
ontdekken in het British Museum echt een geheim.
Ook het Oera Linda-Boek (in 1872 door J.G. Ottema gepubliceerd in transcriptie
en vertaling)56 kan worden gelezen als een tekst waarin een mythologische en
documentaire chronotoop, die van een historische kroniek, vervlochten zijn. Het
Oera Linda-Boek bevat een verzameling vertellingen over de Friese Oudheid, waarvan
alle ons bekende beschavingen rond de Middellandse Zee (de Nabije en Verre
Kreekeilanden: Italië en Griekenland) zouden zijn afgeleid. Friezen bevoeren de
wereldzeeën, stichtten Atlantis en bevolkten de vroegste Griekse en Fenicische
nederzettingen.
Eerder werd dit boek een ‘parodistische oorsprongsmythe’ genoemd, maar ten
tijde van de publicatie werd er heftig gepolemiseerd over de ‘echtheid’ van het Oera
Linda-Boek, onder meer in De Nederlandsche Spectator.57 Als J. Beckering Vinckers
heeft aangetoond dat het om een vervalsing gaat, vervaardigd door Cornelis Over de
Linden (die het handschrift in zijn bezit had), schrijft Vosmaer in de ‘Vlugmaren’
van 24 maart 1877 dat nu een wezenlijker aspect van het Oera Linda-Boek dan de
authenticiteit ervan in beschouwing moet worden genomen. Cornelis Over de Linden
mag niet worden weggehoond als bedrieger:
‘Het woord bedrog geeft eene geheel verkeerde verklaring van zijn karakter
en zijn boek. Beiden zijn oneindig veel belangwekkender dan de meesten
wanen. Zelfs zóo zeer, dat ik het levendige verlangen koester zijne nu
wedergevonden cahiers met opstellen te lezen. Zoowel in dezen als in het
Oera-Linda-Boek heeft hij zijne vrije denkbeelden over wereld,
maatschappij en godsdiensten te zamengesteld. Hij heeft een zeer leerrijken
roman gemaakt, maar verzuimd ons te zeggen dat het een roman is.’58
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Het Oera Linda-Boek kon Vosmaer boeien omdat het een ‘onttovering’ van een
mythologische voorstelling van de beschavingsgeschiedenis inhoudt, door klassieke
goden en helden als de afstammelingen van Friezen te ontmaskeren. Het leent zich
kort gezegd voor een euhemeristische interpretatie. Maar tegelijkertijd is het voor
hem, door de herscheppende verbeelding, als roman, een kritiek op de eigentijdse
omgang met openbaringsgeschriften.
In zijn dissertatie uit 200459 beschouwt Goffe Jensma het Oera Linda-Boek in
navolging van Vosmaer als een literaire tekst (met François HaverSchmidt als
vermoedelijke auteur): ‘Daarin speelt de geschiedenis weliswaar een grote rol, maar
worden toch allereerst met behulp van romantisch-ironische literaire procédés en
stijlmiddelen allerlei vormen van dubbelzinnigheid opgeroepen.’60 Die
dubbelzinnigheid kan worden beschreven als de botsing tussen mythologische
chronotoop (de fantastische geschiedschrijving) en de documentaire chronotoop, met
de bijbehorende semantische duiding: de verstoring van de traditionele voorstelling
van elkaar opvolgende beschavingen.
In een chronotopische analyse vertonen Londinias en Oera Linda-Boek
opmerkelijke overeenkomsten: beide teksten bevatten fundamentele cultuurkritiek,
in de vorm van een humoristische pastiche.

Besluit
Intuïties over intertekstuele relaties tussen Londinias en Oera Linda-Boek, Gesprek
op den Drachenfels en ‘De Portland-vaas’ blijken bevestigd te worden als ze worden
ingepast in een analyse van Vosmaers gedicht aan de hand van drie heuristische
concepten: reenactment of the past, urban anxiety en Bakhtins chronotoopbegrip.
Door het bezoek aan het British Museum (en aan het atelier van Alma Tadema) te
interpreteren in termen van performativiteit, kon aannemelijk gemaakt worden dat
in Londinias, in de vorm van een pastiche (vergelijkbaar met Geels Gesprek), de
betekenis van de klassieke beschaving voor de eigen tijd wordt onderzocht. In
Kneppelhouts verhaal gebeurt iets vergelijkbaars: de vernietiging van de Portland-vaas
houdt ook een reenactment of the past in, een daad van vandalisme die kenmerkend
is voor de negentiende-eeuwse minachting voor de betekenis van het klassieke
erfgoed. Het onderzoek van die betekenis van de Oudheid voor de eigen tijd vereist
een ‘ontmythologisering’ van de klassieke cultuur, waardoor tegelijkertijd de
moderniteit van een nieuwe, verontrustende betekenis wordt voorzien (‘onttovering’
en ‘herbetovering’). Die verontrustende beschouwing van wat de eigen tijd heeft
voortgebracht, blijkt uit de toepassing van het concept urban anxiety. Londen lijkt
zich aan de tijd te hebben onttrokken (de geschiedenis wordt er bewaard in musea
en boekenwinkels), en manifesteert zich voor de tijdreizigers als een vermenging
van prehistorie en toekomstige evolutionaire ontwikkelingen. Door de toepassing
van Bakhtins chronotoopbegrip ten slotte kan worden getoond hoe de pastiche
(Londinias) werkt: op overeenkomstige wijze als de vervalsing (Oera Linda-Boek).
De vermenging van literaire genres, met bijbehorende thematische duiding van tijd
en ruimte, zorgt voor verwarring bij de lezer, die zich geconfronteerd ziet met een
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onverwacht realistische invulling van een op het eerste gezicht herkenbare mythische
voorstelling van de werkelijkheid.
Het zijn niet alleen de erudiete humor en de knappe toepassing van de hexameter
die Londinias tot een opmerkelijk gedicht maken uit de periode van dichterlijke
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vernieuwing voorafgaand aan de Beweging van Tachtig. Het is vooral ook de
zoektocht naar een beschavingsideaal dat de constructie van een nationale,
Nederlandse identiteit overstijgt, die ervoor zorgt dat dit gedicht de aandacht verdient,
nu veel letterkundig onderzoek naar negentiende-eeuwse poëzie juist op de constructie
van zo'n nationale identiteit is gericht.
De uitkomst van dit kleine onderzoek moedigt aan tot nader onderzoek naar
‘herbetovering’ in negentiende-eeuwse (realistische) poëzie als reactie op de
voortschrijdende ‘onttovering’ van het bovennatuurlijke, dat in de vroegere
‘romantische’ poëzie zo veelvuldig was bezongen.
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Deconstructie met een missie
Postmodernistische aspecten in de sprookjes van Sybren Polet
Hans van Stralen (Universiteit Utrecht en Vrije Universiteit Amsterdam)
I am made and remade continually,
different people draw different words from me.
Virginia Woolf

Abstract
Sybren Polet's place within Dutch literature is hard to determine. This
essay seeks to connect Polet's fairy tales to postmodernism, which can be
described as an antirealist movement that deconstructs conventional
(linguistic) frames. Postmodern fairy tales are also frequently defined by
unsettling traditional role patterns, which Polet's stories also exhibit. In
his fairy tales, however, the reader is often morally instructed, which
contrasts with the postmodern aversion to posit an explicit ideology in
stories. This observation can be clarified by considering Polet's affinities
with Marxist poetics: the reader needs to come to terms with an alternative
perception of the world. Polet's fairy tales can justifiably be considered
anti-fairy tales since they confront the reader to accept a morality that
negates bourgeois conventions.

Sybren Polet en het postmodernisme
De auteur Sybren Polet (1924) werd binnen de Nederlandse literatuurgeschiedenis
totnogtoe tamelijk grillig gesitueerd. Soms rekende men hem tot de experimentelen,
dan weer tot de Vijftigers. De schrijver voelde zich meer verwant met de
laatstgenoemde beweging dan met de experimentelen, omdat hij zijns inziens ‘nu
eenmaal tot die generatie behoort’ (vergelijk Fokkema 1977: 50; zie ook Roggeman
in SNSP 1976: 4 en Brems 2006: 25). Daarnaast heeft hij zichzelf binnen het
zogenaamde ‘Ander Proza’ gepositioneerd, een alternatieve wijze van schrijven die
in een eeuwenlange

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 18

195
traditie zou staan.1 Slechts een enkele maal heeft men op de relatie tussen Polets werk
en het postmodernisme gewezen (vergelijk Mertens in Heite e.a. 1980 en Van
Musschoot 1994: 204) en bij deze aanname wil ik in dit opstel aansluiting zoeken,
in de poging zijn sprookjes in een breder, want internationaal, kader te situeren.
Mertens heeft zeer summier Polets romans binnen het postmodernisme geplaatst,
maar aan de relatie tussen deze stroming en zijn sprookjes is tot op heden geen
aandacht geschonken, terwijl deze vertellingen juist bijzonder goed in dit kader
betrokken kunnen worden.
De vraag naar de relatie tussen Polets sprookjes en het postmodernisme is uiteraard
onlosmakelijk verbonden met de opvattingen die men omtrent deze stroming koestert,
reden waarom ik in eerste instantie enige studies over deze vraagstelling in het
Nederlandse en Vlaamse taalgebied wil belichten. Het valt dan direct op dat de term
aarzelend en zeer diffuus wordt gehanteerd. Musschoot spreekt in dit verband van
een ‘ondoenbare’ taak om deze stroming te definiëren. Niettemin ziet zij wel enige
lijnen, zoals de tendens tot reflectie over de tekst zelf, de weigering orde te scheppen
en het accent op het arbitraire karakter van elke poging tot mimesis (Musschoot 1994:
205, 208, 209). Polets roman Breekwater (1960) en zijn Ander proza kan zij aan het
postmodernisme relateren omdat in zijn roman met de vertrouwde vertelstrategieën
gebroken wordt en hier de vrijheid zichtbaar wordt narratieve wegen naar believen
in te vullen (Musschoot 1994: 210). Polets bloemlezing uit 1978 weet zij door haar
vernieuwende, grensverleggende en experimentele opzet aan de genoemde stroming
te relateren.
Mertens stelt vast dat de term ‘postmodernisme’ in Nederland aan het begin van
de jaren tachtig in zwang komt, maar hij constateert in 1986 nog steeds geen consensus
over de precieze aard daarvan (Mertens 1986: 278, 287). In zijn bespreking van het
experimentele proza in Nederland ziet hij evenwel raakvlakken tussen het ‘Ander
proza’ en het postmodernisme. Het betreft hier de tendens te tonen dat in literatuur
altijd een gegeven werkelijkheid wordt afgebeeld (Mertens 1986: 278). Deze opzet
manifesteert zich zijns inziens in de andere rol die het personage toebedeeld krijgt
(hij heeft geen vaststaande -psychologische - identiteit meer), in een tegendraadse
descriptie van personages, locaties en handelingen en in een toegenomen aandacht
voor het medium (de taal) zelf, die zich vooral profileert in de nadruk op het fysieke
karakter daarvan (Mertens 1986: 283).
Ook Vervaeck (Vervaeck 2007) bespreekt Ander Proza in zijn relatie tot het
postmodernisme.2 Volgens hem opteert Polet in deze bundel, evenals Vogelaar en
Van Marissing, voor een vernieuwing in de narratieve structuur van de roman door
het inlassen van andere tekstgenres. Het genoemde drietal bracht zijns inziens ‘de
geschiedenis, de politiek en de economie in het proza binnen door de tekstsoorten
die daarbij hoorden te importeren’ met de bedoeling de illusie van het gesloten verhaal
door te prikken en af te rekenen met ‘de burgerlijke drang naar sluitende en spannende
ficties’ (Vervaeck 2007: 138). Omdat in het werk van Vogelaar, Van Marissing en
Polet evenwel sprake is van een doelbewuste poging de burgerlijke, kapitalistische
maatschappij te ontregelen ziet Vervaeck geen relaties met het postmodernisme, te
meer daar auteurs als Brakman, Krol en Ferron, die volgens hem nagenoeg altijd als
de drie belangrijkste Nederlandse vertegenwoordigers daarvan worden beschouwd,
geen affiniteit met het ‘Ander proza’ hebben getoond.
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Ibsch ten slotte omschrijft het postmodernisme als de rationeel-reflecterende
verwerking van de (modernistische) epistemologische twijfel op mimetisch niveau,
die zich in de ontvouwing van onmogelijke dan wel mogelijke werelden manifesteert
(Ibsch 1989: 351). In haar essay noemt zij Polet niet, maar wel Vogelaar, Ferron,
Brakman, Nooteboom en Krol en zij concentreert zich hierin op de tendens in
postmodernistische romans tot het herschrijven van conventionele genres. Omdat zij
hier behartenswaardige zaken over het sprookje opmerkt wil ik haar opvattingen
daarover later in mijn opstel bespreken.
Het bleek erg lastig een volledig bevredigende definitie van het postmodernisme
in Nederland en Vlaanderen te geven, maar in nagenoeg alle studies hierover keert
de afkeer van het realisme, dat wil zeggen het verzet tegen het door het establishment
aangereikte beeld van de werkelijkheid en - in breder opzicht - het wantrouwen jegens
de referentiële vermogens van de taal terug. Ibsch spreekt in dit verband terecht van
een kritiek die zich concentreert op de ‘onrechtmatige toeëigening’ van de taal (Ibsch
1989: 355). Dit antirealisme vormt ook de rode draad in Polets literaire en
beschouwelijke werk. In zijn bloemlezing Ander proza omschrijft hij het zogenaamde
‘kontraproza’, waarmee hij zich verwant voelt, als het verzet tegen en het spotten
met de conventies van het ‘formeel realisme’ dat zich in de eerste helft van de
achttiende eeuw zou gaan manifesteren (Polet 1978B: 7). In het verlengde van dit
antirealisme kan men deze stroming vervolgens stipulatief omschrijven als de culturele
beweging in de jaren 1960-1980, waarin gepoogd wordt de (talige) rasters, de
ideologie van het establishment te deconstrueren (vergelijk ook Ibsch 1989: 357).
Omdat Polets werk met het postmodernisme in de Nederlandse letterkunde wordt
geassocieerd lijkt het gerechtvaardigd te concluderen dat er belangrijke raakvlakken
zijn, die nader onderzoek rechtvaardigen.

Probleemstelling en methode
De vraag die ik in dit opstel wil beantwoorden luidt als volgt: in hoeverre kan men
Polets sprookjes met de besproken postmodernistische conventies in verband brengen?
Ik heb aangegeven dat deze anti-realistische stroming zich profileert in een afbraak
van de conventionele rasters. Omdat zal blijken dat Polet deze ontmanteling vooral
op formeel niveau beoogt, wil ik mede gebruik maken van de analyses die Propp en
Greimas, zij het met betrekking tot het traditionele sprookje ontvouwd hebben. Ik
schreef ‘mede’ omdat De steen, Klein Kareltje wordt keizer, Een heel klein mannetje
en De man die een hoofd groter was zich juist door de negatie van de schema's van
het genoemde tweetal kenmerken. Vervolgens zal ik laten zien dat Polets sprookjes,
althans qua procedés, zeer sterke parallellen met de genoemde stroming vertonen,
maar dat de inzet daarvan een zeer specifiek doel dient - de gerichte ontregeling van
de burgerlijke conventies vanuit een politiek perspectief - dat contrasteert met de
conventies van het postmodernisme. Deze expliciete morele sturing van de lezer kan
aan Polets aan het marxisme verwante visie op literatuur gerelateerd worden.
Voor wat betreft de afbakening van het genoemde corpus ben ik pragmatisch te
werk gegaan: de vier titels zijn door Polet als sprookjes gepresenteerd en hij heeft
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ze in interviews en in opstellen van zijn hand als zodanig beschouwd.3 Ook in de
secundaire literatuur heeft men met instemming op Polets presentatie van dit genre
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gereageerd (vergelijk bijvoorbeeld Paardekooper-Van Buuren 1972 en Kibédi Varga
1980).

Het postmodernistische sprookje
Mertens meent dat postmodernistische literatuur ‘draws on the repertoire of strategies
that seek to jeopardize or break with narrative frames’ (Mertens in D'haen en Bertens
1988: 147). In hun International Postmodernism uiten Bertens en Fokkema een
soortgelijke gedachte: ‘In postmodernism, traditional (including modernist) models
of coherence and difference have been discarded or at least questioned’ (Bertens and
Fokkema 1997: 177). Zij doelen hiermee op het gegeven dat in deze stroming diverse
genres herschreven worden met de intentie de traditionele onderscheidingen daartussen
te ontkrachten en tevens een andersoortige werkelijkheid te tonen dan die welke de
lezer traditioneel onder ogen krijgt. Men kan hierbij denken aan detectives waarin
de rechercheur de dader van een delict blijkt te zijn of aan een western waarin de
held niet over moed beschikt. Volgens Moraru dwingt deze doelbewuste herschrijving
van de culturele ‘schatkist’ van een bepaalde gemeenschap, die het postmodernisme
zijns inziens beoogt, de lezer tot een herziening van de verhalen die hem via
overlevering aangereikt zijn (Moraru 2001: XV). Hij beziet deze ‘counterwriting’
als een ‘active instrument’ dat een impliciete politieke strekking behelst wanneer de
postmodernistische auteur een confrontatie tussen ‘the historical past and the political
present’ wil bewerkstelligen (Moraru 2001: 9, 170).
Ook in het sprookje, zoals zich dat bijvoorbeeld in het postmodernistische werk
van Angela Carter en Donald Barthelme profileert, zien we deze tegendraadse
herschrijvingen verschijnen die de lezer dienen te ontregelen. Ze beogen de andere
kant te tonen van de ideologie die het traditionele sprookje uitzendt. Zo wordt in The
Bloody Chamber van Carter het blauwbaardmotief ontmanteld als op het hoogtepunt
van de vertelling de zeventienjarige echtgenote door haar moeder van onthoofding
gered wordt en verschijnt Sneeuwwitje in Barthelmes Snow White (1967) als een
bitse feministe die haar zeven dwergen flink onder de duim houdt.4 Behalve de
genoemde auteurs kan men in dit verband ook Der Butt (1977) van Günther Grass
en In Nederland (1984) van Cees Nooteboom alsmede de sprookjes van Armando
noemen.5 Over de eerste tekst schrijft Wesseling dat hier sprake is van een ‘alternative
version of the fairytale’, dat wil zeggen van ‘De visser en zijn vrouw’ (Wesseling in
Bertens en Fokkema 1997: 208). Ibsch benadrukt vooral de poëticale reflectie op het
genre van het sprookje in In Nederland. Allereerst uit zich dit volgens haar in de
vermenging van feit en fictie: ‘Hij [Nooteboom, HvS] actualiseert de buitentijdelijke
“werkelijkheid” van het sprookje door realiteitssegmenten uit de Nederlandse en
Europese samenleving van onze tijd in te lassen’ (Ibsch 1989: 366).6 Ten tweede
geeft Nooteboom de oningevulde handelingsachtergronden in de vertellingen van
Andersen een seksuele motivatie. Ten derde constateert zij in In Nederland een
continue zelfreflectie op het schrijfproces. En ten slotte stelt zij ‘het iconische principe
van het bedrieglijke’ in Nootebooms sprookje vast, daarbij doelend op motieven die
in een notendop het fictionele karakter van dit genre als geheel profileren (Ibsch
1989: 368). De sprookjes die ik hierboven noemde zijn evenwel - zeker in het geval
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van de genoemde Nederlandse auteurs - na het hoogtepunt van het postmodernisme
(1960-1980) geschreven, terwijl Polet zijn vertellingen vóór en tijdens deze stroming
publiceerde (vergelijk De
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steen en Klein Kareltje wordt keizer uit 1957, De man die een hoofd groter was uit
1971 en Een heel klein mannetje (1978).
In haar uitgebreide studie over het postmodernistische sprookje stelt Bacchilega
dat sprookjes lezers de toegang tot het collectieve verleden en heden verschaffen,
maar we moeten volgens haar direct vaststellen dat deze vertellingen op ‘privilege
and repression’ steunen (Bacchilega 1997: 5-6).7 Ook zij stelt dat postmodernistische
sprookjes via herschrijving deze (impliciete) normen willen doorbreken. De tekstuele
transformaties beogen namelijk de heersende conventies kritisch te bevragen of een
relatie te leggen tussen het traditionele sprookje en de heersende ideologie; ten slotte
kunnen ze een poging doen ‘to denaturalize its institutionalized power’ (Bacchilega
1997: 23). In alle drie de gevallen gaat het om de tendens ‘to unmake some of its
writings’ (Bacchilega 1997: 23).

De poëticale opvattingen van Sybren Polet
Polets poëticale geschrift Literatuur als werkelijkheid. Maar welke? (1972) kan goed
met de postmodernistische conventies vergeleken worden. Ik wil met de bespreking
van deze tekst een introductie in zijn denken over literatuur geven en daarmee tevens
een basis leggen voor een verdere reflectie over de relatie tussen zijn sprookjes, die
hij als anti-autoritair typeerde, en het postmodernisme.8
Als Polet aan het begin van zijn Literatuur als werkelijkheid. Maar welke? het
primaat van de fysieke werkelijkheid poneert - die zijns inziens al bestaat alvorens
zij talig geformuleerd wordt - zou men de indruk kunnen krijgen dat hij een strikt
realistisch wereldbeeld aanhangt. Niets is echter minder waar, al is het alleen al omdat
onze representatie van de werkelijkheid altijd talig bemiddeld is. Als we ons tot deze
materiële werkelijkheid zouden beperken, vervallen we volgens hem in plat realisme.
Niettemin schaart Polet zich wel achter het marxistische gezichtspunt wanneer hij
de maatschappelijke werkelijkheid als een onontkoombaar uitgangspunt beschouwt,
waarbij aangetekend moet worden dat de economische onderbouw het individu
weliswaar bepaalt, maar dat zijns inziens onze reactie daarop evenwel in vrijheid
genomen is.9 In een interview met Heite zegt Polet wel verwantschap met het
marxisme te voelen, maar uiteindelijk beschouwt hij zichzelf toch meer als een
links-anarchistische schrijver (Heite in Heite e.a. 1980: 73; vergelijk ook Tindemans
in Heite e.a. 1980: 208). Het gaat Polet er in zijn essay om te tonen dat er meerdere
werkelijkheden bestaan, en dan doelt hij feitelijk op die van de verbeelding.10
Literatuur moet volgens Polet de ideologisch gestuurde beelden, die de maatschappij
ontwikkeld heeft, doorbreken en de lezer met andere werkelijkheden confronteren,
opdat de hem voorgehouden realiteit gerelativeerd wordt. Zijns inziens ‘leven’ we
in starre verhalen die ons opgedrongen zijn en waarvan we ons, bijvoorbeeld door
het lezen van literatuur, dienen te ontdoen. Literatuur moet vervreemden en wel door
middel van ‘perpektiefverschuiving, het verbreken van de associatieketen, het
samenbrengen van ongewone of ver uiteenliggende elementen’ (Polet 1972: 109).
In die zin staat Polet, ook volgens eigen zeggen, dicht bij de literatuuropvatting van
Robbe-Grillet, zij het dat in Polets opvatting sterker sprake is van een verteller die
zijn verhaallijnen zichtbaar onder controle heeft (vergelijk ook Van den Akker en
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Beekman in Heite e.a. 1980: 39). Niettemin kan en mag de lezer binnen zijn
literatuuropvatting niet inactief blijven; hij/zij dient het aangereikte materiaal creatief
te benaderen en
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het werk uiteindelijk te voltooien. In dit proces ziet Polet geen tweespalt tussen de
cognitieve functie van het literaire werk en het element van spel en vermaak dat de
tekst evenzeer dient te genereren.11 De genoemde leeshouding dient volgens hem te
worden geactiveerd teneinde de zijns inziens verwerpelijke ‘hedendaagse’ tendens
om in te spelen op de vertrouwde conventies van de lezer te vermijden. De auteur
kan deze alternatieve attitude bijvoorbeeld genereren aan de hand van diverse
procédés, die men alle onder de noemer ‘vervreemding’ kan scharen. Deze moeten
het vreemde aanvaardbaar maken teneinde de grenzen tussen het vertrouwde en
onvertrouwde te laten vervagen. Men denke dan aan de opheffing van schijnbare
opposities (met name die van feit en fictie), de presentatie van open, oningevulde
dan wel exemplarische personages, de schetsmatige weergave (van de
gemarginaliseerde aspecten) van de werkelijkheid, alsmede het poneren van clichés,
parodieën en binnen een verrassende context geformuleerde citaten.12
Polet ziet voor de literatuur dus een ideologiekritische functie weggelegd, waarin
‘de zinvolheid en effektiviteit van de oude schrijftechnieken steeds opnieuw wordt
ondervraagd’ en die men goed aan het postmodernistische denken kan relateren (Polet
1978B: 27). Polets poëticale visie en zijn slotopmerking in Literatuur als
werkelijkheid. Maar welke? (namelijk dat de autoriteiten van hun voetstuk gehaald
moeten worden) kan men aan de genoemde afbraak van de ideologische rasters
relateren, zij het dat hij niet helder omschrijft op welke instanties hij precies doelt
(Polet 1972: 113). Niettemin past de duidelijke missie van zijn toch wel geëngageerde
literatuurvisie niet geheel binnen de genoemde stroming. Polet heeft namelijk een
helder doel met zijn teksten voor ogen en ze missen derhalve de open, strikt op
ontmanteling gerichte tendens die zich in veel postmodernistische romans
manifesteert.13 Of zoals Van den Akker en Beekman het formuleren: ‘Polet heeft
inderdaad, langs diverse wegen, zijn lezers opgevoed in zijn literatuuropvatting’
(Van den Akker en Beekman in Heite e.a. 1980: 53).

Analyse en interpretatie van Polets sprookjes
De zojuist geschetste poëticale tekst sluit niet alleen goed aan bij het genre van het
sprookje en de vertellingen van Polet in het bijzonder, maar eveneens bij de doelgroep
van dit soort teksten (vergelijk ook Bettelheim 1976: 5-6).14 Het betreft hier immers
kinderen of volwassenen die nog gevormd (willen) worden en voor wie de verbeelding
een belangrijke rol speelt. Daar komt nog bij dat Polet zoals ik al aangaf de status
van het sprookje, conform het postmodernistische wereldbeeld, een tamelijk
tegendraadse wending gegeven heeft. Terecht schrijft Verdaasdonk dan ook: ‘Ieder
nieuw boek van Polet is een poging om een gegeven genre weer anders te bedrijven’
(Verdaasdonk in Heite e.a. 1980: 7).
Het is de verdienste van Kibédi Varga geweest als eerste (en enige) op het
specifieke karakter van Polets sprookjes te wijzen (vergelijk Kibédi Varga in Heite
e.a. 1980).15 Allereerst stelt hij vast dat traditioneel in het sprookje sprake is van een
niet-gefixeerde ruimte- en plaatsbepaling én van fantasiewezens (Kibédi Varga in
Heite e.a. 1980: 367-368), om vervolgens vast te stellen dat Polets vertellingen ten
dele aan deze kenmerken beantwoorden. Zo wijst hij op de exacte situering van de
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plaats van handeling (Purmerend) in Het meisje met de inktvlek op haar wang, terwijl
in het traditionele sprookje een dergelijke precieze plaatsbepaling ontbreekt. Over
het tweede
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kenmerk schrijft hij dat reuzen wel, maar heksen geen rol spelen in diens sprookjes.
Opvallend is Kibédi Varga's vaststelling dat in Polets sprookjes
gedaanteverwisselingen geen vreemde indruk bij de lezer bewerkstelligen en dat een
aantal daarvan, in tegenstelling tot het volkssprookje, niet goed afloopt.16
In een uitgebreide analyse aan de hand van Greimas' actantiële sequentie constateert
Kibédi Varga dat de opdrachtgever en het verdrag veelal vaag in Polets sprookjes te
onderscheiden zijn (Kibédi Varga in Heite e.a. 1980: 374). In zijn conclusie stelt hij
drie significante afwijkingen vast. Ten eerste wordt de traditionele verhaalstructuur
van het sprookje getransformeerd, ten tweede signaleert hij opmerkingen en
uitdrukkingen die men in het traditionele sprookje niet verwacht en ten derde
constateert Kibédi Varga ideologisch getinte woordspelingen op het hedendaagse
leven, die alle de bedoeling hebben de traditionele boodschap van het sprookje te
ondermijnen (Kibédi Varga in Heite e.a. 1980: 377).
Ik wil nu aan de hand van een aantal aspecten - de personages en hun rol binnen
het actantiële schema, de spatio-temporele marcaties en de stijl - nader op de vraag
naar het postmodernistische karakter van Polets sprookjes ingaan. Allereerst valt op
dat (door de samenleving) gemarginaliseerde materiële voorwerpen of wezens vaak
als personage fungeren.17 Men kan denken aan vlooien, lucifers, windeieren, tinnen
soldaatjes en pantoffels. Een tussenpositie neemt de robot B 168 punt 1 in, die mens
wil worden. Uiteraard functioneren deze levenloze voorwerpen in een geheel en al
menselijke omgeving en in de daarbinnen geldende conventies. Typerend is
bijvoorbeeld dat aan het begin van De grote trom verteld wordt dat de huizen wakker
worden, een vervreemdende personificatie die op alle genoemde voorwerpen van
kracht is. Op een nog abstracter niveau kunnen zelfs kleuren de rol van personage
vervullen, bijvoorbeeld in Rood en blauw.
Ten tweede kunnen actanten in Polets sprookjes met hun fantasie en hun
gemoedsbewegingen de werkelijkheid manipuleren, waarbij in tegenstelling tot het
traditionele sprookje deze transformatie ten eerste niet altijd een gunstig effect op
de ondernemer en zijn omgeving heeft. Daarnaast dienen deze processen vaak een
onduidelijk doel.18 Een treffend voorbeeld, zij het uit de ‘tijdfabel’ Verboden tijd, is
de passage waarin het jongetje Minnie vleugels wenst en ze vervolgens ook krijgt.
Kort daarop worden ze zonder verdere motivatie door het optreden van zijn dominante
broer Klooster afgeknipt (Polet 1974B: 40-41). Later krijgt deze Minnie opnieuw
vleugels, maar onder de dwingende blik van de oudere Klooster lukt het hem niet
op te stijgen. Men denke ook aan de dichter in Het woord die het leven schenkt aan
een woord, waar hij niet op kon komen. In het sprookje Het windei gaat het
respectievelijk regenen en stormen op de momenten dat de hoofdpersoon zich treurig
dan wel woedend voelt.
Ten derde ondergaan de actanten in Polets sprookjes als gevolg van het hierboven
beschreven proces intensieve transformaties: ze veranderen van kleur, ze hebben
geen naam (meer) of dragen een onpersoonlijke naam, zoals de robot B 168 punt 1.
Deze modificatie is bijvoorbeeld zichtbaar in de invloed van het humeur op het
lichaam in De gierige schoenmaker, waarin de hoofdpersoon al naar gelang zijn
luimen jonger of ouder wordt en minder kinderen hoeft op te voeden. In dit proces
van transformatie is de overgang van het inhumane en anorganische naar het
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organische en menselijke van de actanten opvallend, men denke aan het streven van
B 168 punt
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1. De omgekeerde gedaanteverwisseling in Polets sprookjes, van personages naar
objecten, zien we in de acties van Bertie in Het meisje met de inktvlek op haar wang
die eerst een auto, dan een helikopter en vervolgens een onderzeeër wil zijn en bij
de man in De man die een hoofd groter was: hij verandert in een boom om de koning
te kunnen bespieden (vergelijk ook Van de Merwe in Heite e.a. 1980: 150).19
De (sprookjes)personages van Polet ondergaan continu een hergeboorte of
transformatie omdat ze geen duidelijke of een wisselende identiteit bezitten en men
kan met enig recht stellen dat ze, onder druk van hun omgeving en vaak vergeefs,
daarnaar op zoek zijn.20 Daarbij laten Polets actanten zich sterk door het taalgebruik
van de andere actanten leiden. Vervolgens belanden ze in een nieuwe (taal)situatie,
die hen opnieuw op de proef stelt. In dit verband moet de belangrijke functie van de
‘naam’ in Polets vertellingen genoemd worden: personages die geen naam hebben,
bestaan feitelijk niet of worden genegeerd, zoals Kareltje Kromoor die de hem
gegeven naam niet mooi vindt en op zoek naar een nieuwe gaat. Als hij tijdelijk
naamloos is, lopen mensen letterlijk door hem heen en hij door anderen.21 Personages
zonder naam bezitten in sociale zin dus eenvoudig geen identiteit. In Het woord heeft
het geboren ‘kind’ geen naam en een strikt talige gedaante.
De genoemde zoektocht naar het ‘Ik’ wijst op een postmodernistische permutatie
van de volbrenging van een grootse daad, die in het traditionele sprookje met
intensieve beproevingen gepaard gaat. Opvallend is in dit verband dat de hoofdpersoon
vaak geen specifieke acties hoeft te ondernemen of irrelevante taken en nietszeggende
bezigheden kan vervullen om zijn (tijdelijke) doelen te bereiken, zoals bijvoorbeeld
de genoemde schoenmaker die vergeefs bij een telkens afwezige tovenaar om raad
komt vragen, maar die toch krijgt wat hij wil, namelijk rust in huis. De specifieke
‘désir’, zoals omschreven door Greimas, is kortom op een enkele uitzondering na
getransformeerd van de uitvoering van een grote taak door de ondernemer ten behoeve
van zijn gemeenschap naar zijn drijfveer om aan de dwingende (talige) codes van
anderen te ontsnappen teneinde vervolgens zijn ‘Ik’ en het geluk te kunnen ontdekken.
De personages ontvouwen in deze (vaak) opgedrongen zoektocht ‘negatieve’
verlangens: ze willen in eerste instantie iets of iemand niet zijn. Met een variant op
het citaat van Virginia Woolf - zie het motto van dit essay - kan men stellen dat de
actanten in Polets sprookjes niet alleen hun taal, maar ook hun gedrag (met een veelal
deviante intentie) op hun omgeving afstemmen. De vlo uit Niemand houdt van een
vlo verandert uit afkeer van zijn sociale status en uit liefde voor een lieveheersbeestje
in een mannelijke variant daarvan, maar blijkt vervolgens door een vrouwelijke vlo
die hem bemint niet langer herkend te worden. B 168 punt 1 krijgt te weinig stroom
van zijn ouders en loopt daarom weg van huis. De man uit De man die een hoofd
groter was moet zijn hoofd verstoppen, omdat hij langer dan de koning blijkt te zijn.
Men heeft terecht beweerd dat in Polets sprookjes de thematiek van de
dubbelganger en de metamorfose domineert (vergelijk Bloem in Heite e.a. 1980:
191). We moeten vanuit het bovenstaande evenwel bedenken dat deze thema's
weliswaar traditioneel in dit soort vertellingen overheersen, maar dat ze in diens
werk wederom ter ontregeling van gangbare leespatronen aangewend worden. Over
deze dubbelganger maakt Polet de interessante opmerking dat het hier geen duplicaat
van het ‘Ik’ betreft, maar een confrontatie met het ‘zelf’ dat deels een ander is en
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‘complementair of contrastueel’ daarmee is (SNSP 1976: 18). We kunnen vanuit
deze vaststelling
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inzien dat de helpers en opponenten in Greimas' actantiële schema vaak aangrenzende
of negatieve afsplitsingen van de hoofdpersoon zijn, waardoor hij ook om deze reden
een zwevende identiteit kan profileren: de schoenmaker, de vlo, de lucifer zijn allen
hun eigen tegenstander én helper en vertonen aldus geen duidelijk zelfbeeld.
Als we over de personages op het strikt narratieve niveau, hun plaats en functie
in Polets sprookjes, komen te spreken dan valt het op dat de traditionele actanten
van het sprookje (de reus, de prinses, de koning etcetera) weliswaar in Polets
vertellingen optreden, maar dat hun functie radicaal gewijzigd is, niet in de laatste
plaats omdat hun gedrag, hun rol en hun identiteit vaak instabiel of onvoorspelbaar
blijken. Zo belandt de koning in De man die een hoofd groter was als gevolg van
een verwisseling van hoofden in de cel en blijkt de tovenaar in dezelfde vertelling
telkens niet thuis. De reus in De grote trom ontpopt zich later in dit sprookje als de
vader van een klein jongetje, de hoofdpersoon. In dit verband valt het op dat ouders
en opvoeders in hun functie binnen het actantiële model vaak conservatief of
verwerpelijk gedrag ontvouwen, waarop het kind dan negatief reageert. Zo wenst de
schooljuffrouw dat Kareltje Kromoor niet telkens met een andere naam de klas
betreedt en herkent zijn moeder hem niet als hij naamloos voor haar huisdeur staat.
Daarbij fungeert de vader wel als de grote stoorzender in Polets sprookjes, men denke
aan Kareltje in Klein Kareltje wordt keizer, die op het moment van zijn kroning op
een vreemde planeet door zijn vader naar het ouderlijk huis op aarde terug gebracht
wordt. In Kareltje Kromoor wil een andere naam wenst geen enkele man, zelfs niet
gratis, een zoontje te willen als Kareltje zichzelf als zodanig op straat ‘aanbiedt’
(Polet 1978A: 23; vergelijk ook Verdaasdonk in Heite e.a. 1980: 13).
Het handelingspatroon van de personages in Polets sprookjes kan men tot op zekere
hoogte vanuit het actantiële model van Greimas benaderen. We zagen dat de gangbare
beproeving in het volkssprookje bij Polet het karakter van een door de omgeving
geïnitieerd zoeken naar identiteit en van een nooit afgerond socialiseringsproces
krijgt, waarbij de (toevallige) omstandigheden in deze ontwikkeling een veel grotere
rol spelen dan de gerichte doelstellingen die de hoofdpersonen in traditionele sprookjes
activeren. Met deze vaststelling is het een kleine stap naar het inzicht dat de narratieve
handelingsschema's van Propp en Greimas vooral vanuit de negatie daarvan productief
op zijn vertellingen kunnen worden toegepast.22 Als we hun schema's samenvatten
en reduceren tot de sequentie ‘negatieve beginsituatie - het contract teneinde deze
situatie te veranderen - beproevingen - overwinning’ dan is het duidelijk dat deze
verhaallijn in Polets sprookjes feitelijk ontmanteld wordt. Ten eerste domineert hier
het toeval en is er vaak geen sprake van een plot, zoals in Het piemeltje en het
hassebasje, waarin zo goed als niets gebeurt. Ten tweede verschijnen de traditionele
handelingen die sprookjes vanouds profileren - trouwen, kinderen krijgen,
tegenstanders ontmoeten en dergelijke - in Polets vertellingen vanuit een tegendraads
wereldbeeld: de gierige schoenmaker krijgt minder kinderen en in Het meisje met
de inktvlek op haar wang moet Bertie van zijn aanstaande bruid een speciale steen
zoeken die haar gezicht weer toonbaar moet maken, maar de jongen komt met een
willekeurige steen terug die toch het beoogde effect bereikt. En de actant in Een
brandende lucifer voltrekt in zijn ogen een vitalistische daad - alles wat hij tegenkomt
moet in brand - die evenwel overal destructie bewerkstelligt. Ten derde moeten we,
als we preciezer het schema van Greimas volgen (ondernemer - helper - tegenstander
- macht - doel - begunstigde), vaststellen dat de ondernemer, niet alleen in psycholo-
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gisch opzicht maar ook op actantieel niveau, vaak zijn eigen helper en tegenstander
blijkt. Er is kortom sprake van vermenging en compressie met betrekking tot de
handelende personages.23 De man die een hoofd groter was wordt koning en bereikt
weliswaar zijn doel, maar blijkt vervolgens ongelukkig, zodat er van een persoonlijke
begunstiging geen sprake is. Ook in De gierige schoenmaker zien we de ambigue
effecten van het humeur van de hoofdpersoon op diens lichaam.
Omdat veel personages dus niet of via incidenten en wispelturig gedrag in hun
omgeving tijdelijk hun doel bereiken, komen ze daarbij niet zelden uit bij hun initiële
fase, waardoor Polets sprookjes vaak een in thematisch opzicht circulair karakter
vertonen. Men denke aan de zesjarige Bertie in Het meisje met de inktvlek op haar
wang, die onderzeeboot wil worden en als antwoord van de aanvankelijk
weigerachtige burgemeester te horen krijgt dat de zaak verandert als de jongen
expliciet uitspreekt dat hij dit graag wil. Bertie bereikt dus zijn (tijdelijke) doel door
het grillige gedrag van de burgemeester, gedrag dat men van dergelijke autoriteiten
niet verwacht. Vervolgens is hij ontevreden met deze transformatie en fantaseert hij
over nieuwe mogelijke zijnsmodaliteiten. In het niet na te vertellen sprookje De grote
trom gaat de ‘ondernemer’ Radijs er in een trom vandoor, vervolgens rolt dit
instrument ogenschijnlijk zelfstandig weer weg, maar thuisgekomen blijkt de jongen
een zusje gekregen te hebben die in de trommel wegrolde. Aldus is het hoofdpersonage
door een reeks van toevalligheden weer beland waar hij begon, namelijk thuis, en
zal de lezer zich afvragen waartoe al deze incidenten dienden. Het zal inmiddels
duidelijk zijn dat, conform de postmodernistische conventies, niet alleen de
ondernemer in zijn tot mislukken gedoemde zoektocht naar identiteit, maar ook de
‘macht’, in de gedaante van het toeval, een belangrijke functie in Polets sprookjes
vervult. De steen wordt nagenoeg geheel door het toeval (vaak letterlijk) door de
geschiedenis heen geschopt en in Het laatste tinnen soldaatje legt het twaalfde
soldaatje letterlijk het loodje tegen de wind en een brullende stier. De factoren
‘begunstigde’ en ‘doel’ in het handelingsschema van Greimas vallen daarom niet of
slechts vaag in Polets sprookjes te herkennen, temeer daar sommige vertellingen een
slechte of twijfelachtige afloop laten zien. Ik wees al op de lucifer in Een brandende
lucifer die groots wil leven, maar vervolgens verderf zaait.
Het aspect ‘ruimte’ in Polets sprookjes kan men goed vanuit de notie ‘heterotopian
space’ uit Postmodernist Fiction van Brian McHale benaderen. Het betreft hier een
fenomeen dat volgens hem door postmodernistische auteurs wel als ‘zone’ omschreven
wordt, daarmee doelend op een in het literaire werk omschreven plaats waar
incommensurabele werelden verenigd worden (McHale 1987: 44). Hierbij kan men
denken aan een poollandschap waar palmbomen groeien. Uiteraard zijn deze zones
verbonden aan het in het postmodernisme opgepakte beginsel van de ‘mogelijke
werelden’, zoals door G.W. Leibniz (1646-1716) geformuleerd. In sprookjes, en dus
ook in die van Polet, komen deze ‘plaatsen’ al van nature voor. Maar in diens
vertellingen zijn deze zones veel vager. Ten eerste is de plaats van bestemming van
de hoofdpersonen onduidelijk of zelfs onaanwijsbaar, zoals in Het piemeltje en het
hassebasje. Ten tweede wordt de vervreemding, die wezenlijk van zo'n ‘heterotopian
space’ uitgaat, in de sprookjes van Polet bewerkstelligd door de wens van immateriële
objecten zich in menselijke situaties te begeven, zoals in De steen waarin de
gelijknamige hoofdpersoon ten behoeve van een broodbereiding in het deeg gerold
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sprookje binnendringt. Daarbij kan ook de stedelijke omgeving menselijke trekken
gaan aannemen: huizen worden wakker en stenen gaan spreken.24 De zones in Polets
sprookjes verkrijgen dus hun incommensurabele karakter doordat materiële en
immateriële verschijnselen gepermuteerd worden. Een anachronistische verwisseling
doet zich gelden op momenten dat traditionele sprookjesmotieven op een realistische
wijze in het alledaagse leven van de lezer gesitueerd worden, waardoor de ruimte in
deze vertellingen een vreemdsoortig sfeer krijgt. Zo zijn kinderen met een nieuwe
naam in het klaslokaal van Kareltje Kromoor wil een andere naam niet welkom. Het
is vooral het contrast tussen de afwezigheid van zowel een specifieke plaatsbepaling
als van een descriptie van de ruimte tegenover de tamelijk precieze beschrijvingen
van de actanten (men name van hun gemoed) dat de lezer desoriënteert. Hij dient
een ruimte te veronderstellen, maar hij kan daar mede door het grillige karakter van
stemmingen en gebeurtenissen binnen de vertelling geen helder beeld van vormen.
Maar niet alleen het verschijnsel ‘ruimte’, ook het fenomeen ‘tijd’ heeft in Polets
sprookjes een ambigu karakter. Mertens schrijft in dit verband dat diens personages
‘simultaneously in different time layers’ functioneren (Mertens in D'haen en Bertens
1988: 156). Deze tijdlagen zijn zeer diffuus gemarkeerd in diens sprookjes. In Klein
Kareltje wordt keizer krijgt men sterk de indruk dat de hoofdpersoon na zijn reis
naar een verre ster in de eeuwige zeepbel van het ‘nu’ is beland, tot hij - zoals ik al
aangaf - door zijn vader uit de ‘durée’, zoals door Bergson omschreven, wordt
gesleurd. De steen in het gelijknamige sprookje maakt een enorme tijdreis, die begint
met zijn geboorte te Zuid-Amerika in 1528 en die ten slotte in het ‘heden’ met zijn
dood op een hoogovenbedrijf eindigt. Tijdens dit leven wordt hij evenwel nogmaals
geboren.25 Het grillige ouder en jonger worden van de gierige schoenmaker past in
het hierboven geschetste beeld van de onconventionele spatio-temporele marcaties
in Polets sprookjes: de lezer weet nooit precies hoe oud deze man is. Ook op het
niveau van de tijdsbepalingen lezen we dus tegendraadse processen: materiële objecten
(tinnen soldaatjes, stenen, lucifers) sterven, terwijl personages vaak in een eeuwig
‘nu’ gesitueerd worden.
Doordat de vage spatio-temporele marcaties in Polets sprookjes door zeer concrete
plaats- en tijdsbepalingen doorbroken worden, ademen zijn vertellingen ook in dit
opzicht een sterk vervreemdend karakter. Deze diffuse sfeer rond de plaats en tijd
van handeling lezen we weliswaar ook in traditionele sprookjes, maar van een directe
doorbreking daarvan is geen sprake. Dat is wel het geval in bijvoorbeeld Het meisje
met de inktvlek op haar wang, waarin plaats en tijd vaag zijn gemarkeerd tot het
moment waarop de verteller over de Westertoren en Purmerend spreekt en in De
steen, waarin de ‘hoofdpersoon’ op een kar door de Apollolaan te Amsterdam rijdt.
In Ander proza schrijft Polet het volgende:
Waar Sterne verder de draak mee steekt zijn de strenge aristoteliese en
vooral post-aristoteliese ‘eenheden’ [...] die tot ‘eeuwig’ waren verklaard,
de opdracht dat in een geslaagd literair werk alles op alles betrekking
moest hebben en dat geen nieuwe elementen mochten worden ingevoerd
die later niet hervat werden [...], het aanhouden van strakke
ontwikkelingsschema's en het handhaven van kloktijd en chronologie [...],
het karaktervaste type [...], het aanhouden van streng gescheiden
bewustzijnslokaties en handelingslokaties [...], pseudo-indi-
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vidualisering door overtypering, evenwichtigheid in de dosering van
gegevens en de verstrekking van details [...] en de nodige andere
konventies, waarbij later die van de stijlmiddelen en de metode waarop
de ‘realiteit’ weergegeven of gesuggereerd moest worden kwamen (Polet
1978B: 8).
Met dit citaat geeft Polet een summiere samenvatting van de procédés die ook hij
onderschrijft en die we in zijn sprookjes kunnen herkennen. Ik wil nu de laatste
constatering uit deze passage verder uitwerken, namelijk de relatie tussen stijl en
werkelijkheidssuggestie. In traditionele sprookjes komt de verteller meestal slechts
aan het begin en aan het slot van het sprookje aan het woord, om respectievelijk een
situatie te schetsen en om een moraal te formuleren.26 Polet maakt echter daarnaast
ook gebruik van het postmodernistische beginsel van de ‘author intrusion’, in De
steen zelfs zeven maal (Polet 1974A: 8, 48, 51, 82, 85, 86, 111), dat wederom de
bedoeling heeft de vertrouwde patronen van de lezer te ontregelen en te reflecteren
over de aard van het genre ‘sprookje’. Als de verteller in De steen ‘een enorme slee
van zeewier [...] met een ingebouwde kikker’ beschreven heeft, lezen we het volgende:
- Nee, wacht nou es, zegt iemand die een oudere broer heeft van even in
de achttien, wacht es even; eerst was het wel aardig, maar nu ga je er een
sprookje van maken en je weet dat ik niet meer van sprookjes hou.
- Waaròm dan een sprookje, vraag ik, waarom dan?
- Nou, zegt hij, een steen in een auto van zeewier, dat kan niet en zeker
niet in die tijd, want toen waren er nog geen auto's en auto's met een motor
die van kikker is bestaan helemaal niet.
Ik moet even nadenken, want de bink heeft natuurlijk gelijk, ik heb het er
alleen maar bijgezet om het wat leuker te maken voor de steen, die een
goed vriend van me is.
- Je hebt gelijk, geef ik tenslotte toe, het zal niet weer gebeuren.
Dit ene stukje was een sprookje, maar de rest is weer wààr van
zo-waar-ik-hiervoor-je-sta.
- Vooruit dan maar, zegt goedmoedig de bink, maar laat het je gezegd zijn,
anders luister ik niet meer.
- Akkoord, zeg ik en ik ga, een tikje aarzelend verder [...]
(Polet 1974A: 51)27
In het sprookje Een groen jongetje is sprake van een soortgelijke ontregeling als deze
tekst, tegen de traditionele conventies van dit genre in, de hoofdpersoon in de ik-vorm
beschrijft (de ik zit in een poppenstoel te pruilen omdat de één alles heeft en de ander
niets). Daarna verschuift de vertelling geruisloos naar de hij-vorm en lezen we verder
over de avonturen van Michiel Vandenbruynvis, die ook al ontevreden is met zijn
naam en er daarom in een speelgoedauto vandoor gaat om ten slotte in een bos aan
te komen: ‘Het bos was als een sprookjesbos, alleen echter’ (Polet 1978A: 37).28
Een stilistische vorm van ontregeling komen we ook tegen in Polets sprookjes als
een traditioneel-idyllische sfeer geschilderd wordt, die door referenties naar het
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moderne leven en met name de techniek doorbroken wordt. In De grote trom, waarin
onder anderen reuzen voorkomen, ontdekt hoofdpersoon Radijs thuis opeens een
lichtknopje in de kamer waarmee men de stad in de duisternis van de avond en in
het licht van de ochtend kan zetten (Polet 1978A: 46-48). Het omgekeerde kan ook
optreden: Kareltje Kromoor leeft in een volstrekt herkenbare wereld, die verstoord
wordt doordat hij geen naam (meer) heeft. Overbodig te vermelden dat in traditionele
sprookjes een sterk regressieve, op het verleden gerichte, toon overheerst, terwijl bij
Polet vaker de toekomstige wereld van de techniek domineert.29
Zoals bekend wordt in het postmodernisme de realistische beschrijving van de
werkelijkheid door de verwijzing naar talige uitingen vervangen. Deze verschuiving
naar intertekstuele relaties wordt gemotiveerd met het inzicht dat de werkelijkheid
niet talig te benaderen valt of dat deze representatie (traditioneel) een sterke
ideologische kleuring daarvan impliceert. Polet heeft, zoals we zagen, in Literatuur
als werkelijkheid. Maar welke? aangegeven dat een realistische
werkelijkheidsbeschrijving niet alleen onwenselijk maar ook onmogelijk is: [...]
‘literatuur is hooguit een tastende, benaderende weergave in woorden van een
bepaalde werkelijkheid middels suggestie ervan’ (Polet 1972: 10; vergelijk ook Polet
1972: 34). De intertekstuele referenties hebben in Polets sprookjes, conform de
postmodernistische conventies, een tegendraads karakter. Ik wijs in dit verband op
de talrijke allusies naar de Bijbel in zijn werk, en die in zijn sprookjes in het
bijzonder.30 In B 168 punt 1 wil een jonge robot mens worden. Aldus geschiedt: hij
is na zes dagen gereed en op de zevende dag, die van zijn ontwaken, krijgt hij een
appel aangeboden. De grote parallel met de Bijbel is dat de functie van de koning
gelijkt op die van God: beiden waarschuwen een van hen afhankelijk personage om
een bepaalde daad niet te voltrekken. Zo ontraadt de koning in B 168 punt 1 het
robotje mens te worden door erop te wijzen dat hij in die status oud en kaal zal worden
en rimpels zal krijgen. In Polets sprookjes loopt de negatie van dit advies evenwel
goed af: het robotje trouwt met de huisprinses, die hem de appel aanbiedt, en samen
worden ze gelukkig. In De steen krijgt het gelijknamige personage een zoon die uit
zijn zij geboren wordt en in het sprookje Het woord, dat ik eerder besprak, zou men
kunnen spreken van ‘het vlees dat woord geworden is’.
Ten slotte wil ik, naast de aangestipte verwijzingen naar Bomans, wijzen op de
allusie naar het gedicht ‘Tijd’ uit de bundel Parken en woestijnen van Vasalis in De
steen. Het vers van deze dichteres begint als volgt: ‘Ik droomde, dat ik langzaam
leefde.... /langzamer dan de oudste steen’. Zoals bekend woedde rond dit gedicht een
verhitte discussie, met Rudi Kousbroek als belangrijkste representant, die de strekking
van het vers op grond van de wetten van de mechanica wilde weerleggen. In het
genoemde sprookje wordt gesteld dat, omdat een steen veel trager leeft, voor hem
alles sneller lijkt te gaan (Polet 1974A: 16). Nog explicieter is de verteller in deel
twee: ‘Een steen [...] leeft veel langzamer, veel trager en hij heeft een oneindig
geduld’ (Polet 1974A: 31). Hier wordt dus niet de menselijke ervaring aan de
temporaliteit van de steen gerelateerd, maar wordt diens tijdbeleving binnen de kaders
van kloktijd en duur gesitueerd. Men krijgt de indruk dat met deze intertekstuele
permutatie indirect, maar ook met instemming aansluiting wordt gezocht bij de
tegendraadse mijmeringen over de tijd, zoals verwoord in het gedicht van Vasalis.
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Conclusie
In traditionele handboeken wordt het sprookje omschreven als een vertelling, waarin
binnen een wonderlijke wereld het geluk ten slotte vervuld wordt (vergelijk ook
Ibsch 1989: 366). Postmodernistische sprookjes ontmantelen dit beeld door de andere
kant van deze ideale werkelijkheid te laten zien. Vaak is hier ook de tendens zichtbaar
het geconstrueerde karakter van het werk te tonen. In Polets sprookjes zagen we
eveneens dit procédé om bewust het maakwerk te laten zien dat op narratief niveau
in zijn vertellingen werkzaam is verschijnen. Bij de Nederlandse auteur is evenwel
veel sterker sprake van een morele sturing van de lezer: bij Polet is geen sprake van
het zogenaamde ‘anything goes’-principe, maar van een gerichte poging tot
ontregeling.31 Om het wat fors uit te drukken: binnen zijn poëticale visie moeten
lezers nogal veel, alleen al omdat ze het literaire werk dienen te voltooien, gezien
zijn opvatting over literatuur als tijdelijk gestold proces (Van den Akker en Beekman
in Heite e.a. 1980: 31?).32 In de praktijk komt dat neer op het volgen van de door de
verteller uitgezette lijnen, hetgeen in een confrontatie met hun door de samenleving
opgedrongen inzichten moet resulteren (Polet 1972: 44, 52). In deze concretisatie
lijken lezers dus niet geheel de vrije hand te krijgen.
Als Brems beweert dat Polet, maar ook Vogelaar, Van Marissing en Robberechts,
zich politiek geëngageerd tonen en dat deze houding zich in taalkritiek en een
experimentele vormgeving uit, is dat zeker juist. Polet beperkt zich daarbij echter
niet alleen tot formele procédés. Zijn ‘moraal’ valt evenwel slechts indirect te
reconstrueren. Soms ligt ze duidelijk voor het oprapen, zoals in De steen waarin de
alwetende verteller kritiek uit op de uitbuiting van de Indianen door de Spanjaarden
en in Klein Kareltje wordt keizer waarin een absurde oorlog tussen twee rivaliserende
koningen en misplaatst patriottisme op de hak genomen wordt. Maar De gierige
schoenmaker zendt impliciet de boodschap uit dat de mens zich niet overdreven druk
moet maken en De brandende lucifer geeft aan dat men alleen door destructie intensief
kan leven. De man die een hoofd groter was suggereert dat men beter geen koning
kan zijn, macht kan dragen en Het windei suggereert dat wie met rust gelaten wordt
gelukkig is. Polet formuleert kortom een ‘negatieve’ moraal, in de filosofische zin
van het woord: zijn sprookjes schilderen levenslessen die de lezer, lijnrecht tegen de
conventionele normen in, inzicht moeten geven in situaties die hij beter kan vermijden
of gedrag dat hij beter niet kan ontvouwen. In die zin is Polets omschrijving van zijn
vertellingen als ‘anti-sprookjes’ zeker juist.
Met dank aan Maria van der Wijst voor haar commentaar op een eerdere versie van
dit opstel.
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Amsterdam. De Wereldbibliotheek, 1993.
Propp, Vladmir, De morfologie van het toversprookje, vormleer van een genre.
Utrecht. Het Spectrum, 1997. Oorspronkelijk verschenen in 1928.
Ruiter, Frans en Wilbert Smulders, Literatuur en moderniteit in Nederland,
1840-1990. Antwerpen en Amsterdam. De Arbeiderspers, 1996.
Speciaalnummer Sybren Polet, Sybren Polet. 60. De Vlaamse Gids 5,
september-oktober 1976.
Tieck, Ludwig, Der blonde Eckbert, Der Runenberg, Die Elfen. Stuttgart.
Philipp Reclam Jun, 1975.
Vasalis, M., Parken en woestijnen. Amsterdam. Van Oorschot, 1967.
Vervaeck, Bart, Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman.
Brussel, Nijmegen. Vubpress en Uitgeverij Vantilt, 1999.
Vervaeck, Bart, ‘De kleine Postmodernsky: ontwikkelingen in de (verhalen
over de) postmoderne roman. In: Achter de verhalen, over de Nederlandse
literatuur van de twintigste eeuw. Onder redactie van Elke Brems, Hugo Brems,
Dirk de Geest, Eveline Vanfraussen. Leuven. Uitgeverij Peeters, 2007.

Eindnoten:
1 In de inleiding van zijn bloemlezing Ander proza schildert Polet een min of meer
avant-gardistische traditie, waarin ontregeling en alternatieve werkelijkheidsbenaderingen
domineren. In retorisch opzicht opvallend is dat Polet, zoals veel schrijvers die een nieuwe
richting aankondigen of poneren, zichzelf in een hoogst eerbiedwaardige en verheven traditie
plaatst. Bekend is bijvoorbeeld het manifest van Jean Moréas, die in 1886 het symbolisme in
Frankrijk introduceerde door illustere voorlopers aan te wijzen: Shakespeare, Dante, Baudelaire.
Polet onderneemt iets soortgelijks door auteurs als Sterne, Diderot, Melville en Multatuli als
vroege beoefenaars van het ‘ander proza’ te beschouwen. In deze bloemlezing heeft Polet onder
andere werk van Van Doesburg, Schierbeek, Michiels en Vogelaar opgenomen. Nog verder
gingen overigens een aantal vroege christenen toen ze fictieve geschriften, waarin een positief
beeld van het christendom geschetst werd, ontwierpen en die vervolgens aan grote denkers en
dichters uit de klassieke oudheid toedichtten (vergelijk Fiedrowicz 2000: 178).
2 Vervaeck vat het postmodernisme op als een ‘leesstrategie, een constructie van de lezer die een
aantal concepten en strategieën hanteert om zijn lectuur te vergemakkelijken’ (Vervaeck 2007:
134). Van de onwenselijkheid van een dergelijke aanpak - waarom zou men de telefoongids
niet postmodernistisch lezen? - geeft Vervaeck tussen de regels van zijn zeer erudiete overzicht
blijk als hij beseft dat een dergelijke weg altijd een tekstuele onderbouwing behoeft.
3 Het is juist dat de schrijver het zijn publiek niet altijd even gemakkelijk gemaakt heeft door een
aantal van zijn romans als fabels te typeren. Niettemin geeft Polet in de presentatie van zijn
sprookjes blijk van een consequente en consistente opvatting omtrent dit corpus.
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4 Calinescu spreekt over Snow White in termen van een ‘quasi-pornographic rewriting of the
Brothers Grimm / Walt Disney classic Snow White’ (Calinescu in Bertens and Fokkema 1997:
244).
5 Het lijkt vreemd in dit verband de naam van Godfried Bomans te laten vallen. Hoewel deze
schrijver bijzonder traditionele sprookjes geschreven heeft, moet gezegd dat hij ook
grensverleggende stappen binnen dit genre ondernomen heeft. Een goed voorbeeld is De adder
in het gras, waarin een plaatselijke kruidenier ‘op een avond ontdekte dat hij de anti-Christ
was’ (Bomans 1967: 13). Vervolgens krabt deze zijn naam Jansen van zijn deur en bevestigt
hij een bordje met het woord ‘anti-Christ’ erop. Nog verder gaat De muzikant en de rentenier,
waarin de genoemde personages een ontmoeting organiseren maar waarin kort na deze afspraak
het verhaal letterlijk afgebroken wordt met een (postmodernistische) ‘author intrusion’: [...]
‘hebt ge ooit gehoord van een gesprek, een wèrkelijk gesprek, tussen een musicus en een
rentenier?’. Hiermee gaat een prent samen die ook aan de procédés van de genoemde stroming
herinnert, waarop een vrouwentorso met afgebroken armen afgebeeld staat (Bomans 1967: 34).
Overigens maakt de verteller in Polets sprookje De steen diverse allusies naar de schrijver
Bomans als namelijk een ballonvaart te Bloemendaal, die een zekere Godfried onderneemt,
beschreven wordt. Zoals bekend was Bomans zeer verknocht aan zijn woonplaats Bloemendaal
en heeft hij diverse malen bizarre ballonvluchten beschreven.
6 We zullen zien dat dit kenmerk ook in de sprookjes van Polet valt aan te wijzen.
7 Het is jammer dat Bacchilega deze claim niet diepgaand verheldert en dat zij ook de termen
‘uitsluiting’ en ‘onderdrukking’ niet nader uitwerkt.
8 Polet omschrijft op de flaptekst van De man die een hoofd groter was zijn sprookjes als
‘anti-autoritair’, een predicaat waarbij men - met Hanneke Paardekooper-Van Buuren - wel
enige vraagtekens kan plaatsen (Paardekooper-Van Buuren 1972: 92). Zij stelt dat vrouwen in
Polets sprookjes ‘onbenullige functies’ vervullen en dat deze vertellingen getuigen van een
‘echte autoritaire mannenmentaliteit waar je van achterover slaat’ (Paardekooper-Van Buuren
1972: 93). Niettemin heeft men deze verhalen wel degelijk als ontregelend ervaren en kan men
Polets paratekst goed binnen het tegen het establishment gerichte denken van het postmodernisme
plaatsen. Ik kom hier aan het slot van mijn opstel op terug.
9 We zullen in Polets sprookjes zien dat veel personages/handelende objecten van nature weinig
mogelijkheden tot ontwikkeling hebben, maar dat zij daar geen genoegen mee nemen. Men
denke aan de vlo in Niemand houdt van een vlo, die zich vertwijfeld realiseert dat hij niets kan
behalve bloed drinken en dat niemand hem zelfs wil opeten (Polet 191: 76). De rest van de
vertelling beschrijft de grillige acties van dit insect om aan zijn beperkte status te ontsnappen.
10 Het thema ‘verbeelding’ en het scheppende karakter daarvan heeft Polet uitvoerig in De creatieve
factor belicht, waar hij schrijft over creativiteit in termen van een on-middellijk weten dat
vrijwel onvoorspelbaar verkregen wordt en dat dus aan elke reflectie voorafgaat (Polet 1993:
9). Evenals in Literatuur als werkelijkheid. Maar welke? echter bedeelt Polet een grote rol toe
aan het intellect dat in staat is deze invallen adequaat gestalte te geven. Met kracht verzet hij
zich daarom telkens weer tegen het anti-intellectualisme dat zijns inziens de hedendaagse
(Nederlandse) literatuur zou domineren (vergelijk SNSP 1976: 4; 36-37).
11 In veel secundaire literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds een speelse en
anderzijds een meer intellectuele variant van het postmodernisme. Het gaat dan respectievelijk
om een luchtige en een tamelijk rationeel doordachte en gemotiveerde vorm van ontregeling
van de conventies van de gevestigde orde (vergelijk bijvoorbeeld Ruiter en Smulders 1996:
325 en ook Bertens en D'haen 1988: 39-40). Polet lijkt hier dus voor een combinatie van de
genoemde varianten te opteren.
12 In dit verband is het veelzeggend dat Polet zijn roman Mannekino de ondertitel ‘realistische
fabel’ meegegeven heeft, een term die in het verlengde ligt van de permutatie van feit en fictie,
die zich in het postmodernisme voltrekt.
13 Uiteraard getuigt een dergelijke attitude evenzeer van een (ethische) missie, maar in nagenoeg
alle postmodernistische teksten wordt doelbewust geen helder alternatief wereldbeeld
gepresenteerd teneinde niet in dezelfde starre mechanismen als die van de gevestigde orde te
vervallen.
14 Bettelheim meent dat sprookjes het beste aansluiten bij het innerlijk leven van het kind omdat
zij ‘in a much deeper sense than any other reading material, start where the child really is in
his psychological and emotional being’ (Bettelheim 1976: 6).
15 Hij stelt zelfs de terechte vraag of men nog wel van sprookjes spreken kan. Niettemin wil ik
laten zien dat Polets sprookjes geen traditionele, maar een postmodernistische strekking hebben,
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een gedachte die Kibédi Varga impliciet - want hij noemt het postmodernisme nergens onderschrijft als hij stelt dat zijn sprookjes de traditionele boodschap van dit genre ondermijnen
en dat Polet specifieke elementen aan deze vertellingen heeft toegevoegd (Kibédi Varga in
Heite e.a. 1980: 372).
Kibédi Varga wijst erop dat in volkssprookjes vaak een morele richtlijn ten behoeve van goed
gedrag uiteengezet wordt, hetgeen voor het cultuursprookje niet noodzakelijk zou zijn. Ik kan
hiermee instemmen, men denke aan vertellingen als Der blonde Eckbert en Der Runenberg van
Ludwig Tieck, die een sterk destructieve thematiek presenteren. Ook Ibsch stelt dat de goede
afloop van het sprookje een belangrijk kenmerk van dit genre is, dat bijdraagt aan de
overzichtelijke structuur daarvan (Ibsch 1989: 366). Ik zal later laten zien dat Polets sprookjes
niet alleen soms slecht aflopen, maar meerdere malen ook geen enkele ontknoping profileren.
Ik schreef hierboven ‘opvallend’, omdat het duidelijk is dat Polet wel degelijk de lezer met zijn
sprookjes poogde te ontregelen.
In een interview doet Polet een bewering die hiermee verband houdt, namelijk dat veel aspecten
van de werkelijkheid niet of onvoldoende in de literatuur belicht zijn, reden waarom hij voor
een gelijkberechtiging van het poëtisch materiaal pleit (Calis 1964: 143-144).
Het is hier verleidelijk een verband te leggen met de bekende leus ‘De verbeelding aan de
macht’ uit de jaren zestig. Meer nog zou men op Freuds theorie van de ‘Allmacht der Gedanken’
kunnen wijzen. De Weense psychiater doelde hiermee op kinderen of neurotici die menen of
vrezen dat ze met gedachten de werkelijkheid naar hun hand kunnen zetten. Bijvoorbeeld het
idee te zullen sterven als het stoplicht waarvoor gewacht wordt niet binnen een minuut op rood
springt of dat op straffe van een ongeluk bepaalde stoeptegels niet belopen mogen worden.
Bettelheim maakt in dit verband een typerende opmerking als hij stelt dat het kind zowel in de
bezielde als in de onbezielde wereld dezelfde processen waarneemt (Bettelheim 1976: 45-46).
Deze vaststelling sluit goed aan bij het wereldbeeld dat in Polets sprookjes ontvouwd wordt.
De verandering van gedaante voltrekt zich op soortgelijke wijze in Polets romans, bijvoorbeeld
in Breekwater. Vaak ook verschijnen hierin de figuur Lokien en het ‘personage’ X, die in telkens
wisselende situaties en historische tijdperken optreden.
In De creatieve factor beziet Polet de schrijver, de creatieve mens als een persoon met een
‘zwevende identiteit’ (Polet 1993: 89).
Een analoge gedachte wordt in Namen zijn nieuws verwoord: objecten en personen kunnen
door ze te benoemen tot leven worden gewekt (Polet 1977: 6). In Een heel klein mannetje
impliceert de alwetende verteller dat de mens - in dit geval zelfs letterlijk - pas in de ogen van
de ander bestaat. Zo ziet het mannetje uit dit sprookje na lang zoeken zijn ware gedaante als
hij zichzelf in de ogen van een jongetje waarneemt, heel klein ‘maar hij was er tenminste’ (Polet
1978A: 20).
Niettemin moet elke deconstructivistische vertelling, wil zij begrijpelijk zijn, uiteraard aan
minimale conventies voldoen. Terecht schrijft Bacchilega dan ook in haar studie over het
postmodernistische sprookje: ‘Even those literary narratives which celebrate paradox in the
name of the avantgarde still rely on some norms and reproduce some minimal consensus simply
to be intelligible’ (Bacchilega 1997: 8).
Nog beter zou men de term ‘Verdichtung’ - zoals door Freud ontvouwd - hier kunnen hanteren,
omdat evenals in dromen (de) sprookjes (van Polet) veel personages meervoudige functies
vervullen.
Polet heeft diverse malen onder het pseudoniem L. Perdok over zijn eigen werk geschreven. In
Heite 1980 spreekt hij in deze hoedanigheid over het ‘stadslichaam als organisch geheel’ (Perdok
in Heite e.a. 1980: 170).
In dezelfde diffuse sfeer verkeren ook de menselijke actanten in Polets sprookjes en overigens
ook zijn romanpersonages. Zo komt Breekwater uit de gelijknamige roman bij een auto-ongeluk
om het leven, maar in een volgend hoofdstuk neemt hij weer volledig deel aan het leven dat hij
voorheen leidde. In Literatuur als werkelijkheid. Maar welke? stelt Polet in dit verband dat zijn
romanpersonages geen levende, dat wil zeggen realistische, mensen zijn (Polet 1972: 36, 98).
Deze formule wordt in B 168 punt 1 doorbroken als de verteller zijn relaas begint met: ‘Er was
eens over duizend jaar een robotje’. In het sprookje Ideaal wordt daarentegen uitsluitend een
moraal gepresenteerd.
Deze doorbreking van het genre ‘sprookje’ op zich genomen zien we ook aan het begin van
Tiecks Der blonde Eckbert als Bertha haar levensverhaal vertelt: ‘Nun haltet meine Erzählung
für kein Märchen, so sonderbar sie auch klingen mag’ (Tieck 1975: 4).
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28 Omdat veel personages in Polets werk vreemde namen hebben, kan dit ook ontregeling
bewerkstelligen, bijvoorbeeld in het geval van de voddenkoopman Peterselie uit De steen.
29 Dat Polets sprookjes welhaast tot de science fiction gerekend kunnen worden, is daarom geen
onjuiste vaststelling, temeer daar de auteur in interviews maar ook door de samenstelling van
een tweetal bloemlezingen met verhalen uit dit genre - De stenen bloedzuiger (1957) en De
vuurballons (1957) - zijn liefde voor dit genre kenbaar gemaakt heeft.
30 Aan het begin van Literatuur als werkelijkheid. Maar welke? lezen we het volgende: ‘In den
beginne was de werkelijkheid’ (Polet 1972: 9, vergelijk ook Perdok in Heite e.a. 1980: 172-173).
In Polets gedicht ‘Vijand’ komt de regel ‘Mijn vijand is mijn herder’ voor.
31 De vaststelling van Bacchilega over postmodernistische sprookjes, namelijk dat ze zich als
‘both affirmative and questioning, without necessarily being recuperative or politically
subversive’ profileren, geldt dan ook niet Polets vertellingen (Bacchilega 1997: 22).
32 Opvallend is ook hoe vaak Polet zich in interviews en essays in morele zin over zijns inziens
verwerpelijke zaken uitspreekt en hoezeer hij gericht is op de dominante rol van de auteur
binnen de literaire interactie. In Literatuur als werkelijkheid. Maar welke? beweert hij in reactie
op contemporaine tendensen een kritisch (taal)bewustzijn bij de lezer te willen ontwikkelen,
hetgeen op een ethische opzet wijst, die het postmodernisme enigszins vreemd is (vergelijk ook
Van den Akker en Beekman in Heite e.a. 1980: 35). Als Polet in hetzelfde essay schrijft dat
voor een goed begrip van literatuur inzicht in de rol van het bewustzijn in het schrijfproces van
belang is, legt hij het primaat in feite niet op de lezer maar op de auteur, hoewel hij aan het
begin van zijn essay beweert zijn thematiek vanuit de ‘schrijf- en leespraktijk’ te willen benaderen
(Polet 1972: 7). Een soortgelijke strekking ademt De creatieve factor, waarin zelden of nooit
de scheppende rol van de lezer in het literaire proces, die immers als een complement van de
auteursactiviteit bezien kan worden, besproken wordt.
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Recensies
Peter Altena, Gerrit Paape (1752-1803). Levens en werken. Nijmegen
(Vantilt) 2012, 837 bladzijden, ISBN 9789460040641, Euro 39,95
Wetenschappers die zich wagen aan het genre van de biografie, zien zich
geconfronteerd met de noodzaak goed te beargumenteren waarom nu juist het leven
van deze persoon een gedetailleerde bestudering waard is. Een persoonlijke fascinatie
van de onderzoeker met dat leven of het gegeven dat dat leven turbulent en
spraakmakend was, zijn in dat opzicht niet voldoende. Is affiniteit met het object van
onderzoek immers geen randvoorwaarde om een onderzoek überhaupt goed uit te
kunnen voeren? En wordt niet ieder leven spannend als het van heel dichtbij
bestudeerd wordt? Wil een biografisch onderzoek wetenschappelijk relevant zijn,
dan zijn aanvullende argumenten nodig. In het geval van de biografische studie Gerrit
Paape (1752-1803). Levens en werken, waarop neerlandicus Peter Altena in 2011
aan de Radboud Universiteit Nijmegen promoveerde, zijn dergelijke aanvullende
argumenten afdoende aanwezig. Gerrit Paape leefde in een tijdvak van politieke
omwentelingen, een tijdvak dat zich in de afgelopen decennia in toenemende mate
op wetenschappelijke belangstelling heeft mogen verheugen en inmiddels onder
historici geldt als een belangrijk schakelpunt in de ontwikkeling van het moderne
Nederland. Altena legt in de inleiding van zijn studie uit hoe dit boek past binnen
die onderzoekscontext: ‘Voor de bestudering van die overgangstijd van 1750 tot
1850 is onderzoek naar de mannen en vrouwen die die overgang [...] beleefden en
vormgaven, van het grootste gewicht. De levensverhalen van de hoofdrolspelers
nuanceren, verdiepen, bevestigen of weerspreken de grote “theses”.’ (16) Aldus wil
dit boek ‘munitie aandragen’ (35) voor de discussies die er spelen onder, zo blijkt
impliciet, met name politiek-historici. De wetenschappelijke inbedding van deze
biografie is daarmee helder.
De uitvoering van Altena's bio- én bibliografische project mag met recht minutieus
genoemd worden. Na lezing van de bijna zevenhonderd pagina's hoofdtekst die dit
boek bevat, dringt zich de gedachte op dat er vermoedelijk geen bron bestaat van of
over Paape, in Nederland noch daarbuiten, die Altena niet heeft ingezien. Van zijn
jonge jaren in de Delftse en Rotterdamse genootschappelijke wereld, via zijn politieke
Werdegang binnen de Patriottenbeweging in de jaren 1780, met vervolgens
omzwervingen langs Antwerpen, Duinkerken, Den Bosch, Dordrecht en Leeuwarden,
tot aan zijn laatste levensjaren als ambtenaar op het nieuwe ministerie van onderwijs
in Den Haag, alles wordt met evenveel oog voor detail beschreven.
De persoon Paape had vele gezichten. Niet voor niets rept de ondertitel van Altena's
boek van levens en werken. Door zijn gecombineerde historische én let-
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terkundige aanpak, poogt Altena aan al die gezichten recht te doen. Die aanpak blijkt
uit het feit dat zowel Paape de schrijver, onder meer verantwoordelijk voor een aantal
nog altijd lezenswaardige satiren, als Paape de politicus, die zich vooral in de Bataafse
jaren actief roerde als voorvechter van democratische vernieuwing en uitdrager van
de meer radicale variant van het Bataafse politieke denken, in deze studie ruime
aandacht krijgen.
In het geval van Paapes schrijverschap komt die aandacht vooral naar voren via
de close-readings die Altena levert van een aantal sleutelteksten uit diens oeuvre.
Altena toont zich daarbij een precieze en genuanceerde lezer, die veel oog heeft voor
het spel met de werkelijkheid dat Paape voortdurend speelt in zijn satiren. Zo schrijft
hij bijvoorbeeld over de Reize door het Aapenland (1788), die Paape uitbracht onder
het pseudoniem J.A. Schasz M.D.: ‘De roman hekelt, maar niet duidelijk is wie of
wat er precies gehekeld wordt. De coördinaten van het apenland zijn niet bekend.
Misschien ligt in die raadselachtigheid ook wel een van de aantrekkelijke kanten van
de roman. Oplossing van het raadsel zou zo gemakkelijk het spel bederven.’ (300)
Hier zet Altena zich af tegen eerdere interpretaties van deze satirische tekst, met
name door Piet Buijnsters, als een sleutelroman over de Patriottenbeweging, waarbij
de verschillende apenfiguren zouden verwijzen naar concrete figuren uit deze
beweging. Ook in zijn interpretaties van een aantal satirische teksten van Paape uit
de jaren 1797-98, zoals De Knorrepot en de Menschenvriend en Het leven en sterven
van een hedenaagsch aristocraat, weet Altena steeds aannemelijk te maken dat de
tekst weliswaar als een commentaar en kritiek op actuele politieke ontwikkelingen
kan worden gezien, maar zonder dat er sprake is van een een-op-een-relatie met de
werkelijkheid. De historische en de letterkundige blik houden elkaar op dit soort
momenten goed in balans.
Voor een academische studie valt het wel op dat Altena in zijn taalgebruik nogal
scheutig is met oordelende woorden. De Reize door het Aapenland noemt hij ‘een
geweldig boek’ (296), de ‘vreugde’ die daarentegen spreekt uit de slotpassage van
een toneelstuk dat Paape in 1789 schreef op het uitbreken van de Franse Revolutie
‘doet de tegenwoordige lezer bijna het glazuur van de tanden springen.’ (338) De
Vrolijke Caracterschetsen uit 1797 zijn dan juist weer ‘een hoogtepunt in het oeuvre
van Paape’ (587), die samen met de Reize en Het leven en sterven van een
hedendaagsch aristocraat blijk geven van ‘het talent van Paape voor het absurde,
voor slapstick.’ (622) Hoewel deze subjectieve toon, waarin de persoonlijke smaak
van Altena duidelijk doorschemert, zijn verhaal de nodige jeu geeft, wordt hij in de
loop van het boek wel storend. Een dergelijke toon lijkt bovendien in tegenspraak
met wat Altena in zijn conclusie stelt: ‘Deze biografie wil niet “bewijzen” dat Gerrit
Paape een belangrijk auteur is. Dat is hij natuurlijk wel, anders was deze biografie
niet geschreven. Maar veel verder dan “tonen” wil dit boek niet gaan.’ (678)
Een tweede bezwaar vind ik dat Altena erg zuinig is met het trekken van conclusies
op basis van zijn tekstinterpretaties en archiefonderzoek. Door zijn jarenlange
graafwerk en scherpe geest beschikt deze auteur over een schat aan informatie en
inzichten aangaande de persoon Gerrit Paape en diens geschriften. Die kennis stelt
hem in staat om substantiële, gefundeerde uitspraken te doen over de rol die Paape
speelde in het politieke bedrijf van zijn tijd en de betekenis die zijn teksten toen
hadden. Altena doet dat soort uitspraken echter nauwelijks. Liever neemt hij de pose
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aan van de liefhebber, de goedwillende amateur die ‘ook maar wat zegt’ op basis
van wat hij zo hier en daar gelezen heeft. Met die houding, die tevens zijn keuze
voor het hanteren van een persoonlijk taalregister verklaart, doet hij zichzelf én zijn
object van onderzoek tekort.
Gerrit Paape (1752-1803). Levens en werken blijft ondanks deze bezwaren een
rijke bron en verplichte kost voor iedereen die zich met de late achttiende eeuw
bezighoudt, al was het alleen maar vanwege de vele details uit de geschiedenis van
het roerige tijdvak 1780-1800 die erin langskomen. Dat Altena weigert om echt te
synthetiseren en theses te presenteren is vooral jammer. Iets meer lef en iets minder
bescheidenheid hadden van deze bijzonder goede studie een uitmuntende studie
kunnen maken.
Ivo Nieuwenhuis (Universiteit van Amsterdam)
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Matthieu Sergier, Ethiek van de lectuur. Frans Kellendonk en de
(h)erkenning van de andersheid. Gent (Academia Press) 2012, 260
bladzijden, ISBN 978 90 382 1975 2, Euro 27,00.
‘Is er een mooier zinnebeeld van het geluk dan een paar gave sokken? Vooral als die
twee spiegelbeeldige hulsjes in een bol gedraaid zijn. In een van mijn verhalen zou
de held het liefst een bol sokken zijn. “Een bol sokken ligt knus in de la van de
linnenkast,” mijmert hij, “rond, en perfect geplooid als yin en yang [...]”’. Dit schrijft
Frans Kellendonk in zijn opstel ‘Sokken’,1 en hij droomt mee met zijn personage als
hij stelt dat gelukzaligheid schuilt in een paar goed verzorgde voeten die in een nieuw
paar sokken gestoken worden: op zo'n moment ‘besef je pas wat een goed huwelijk
je voeten eigenlijk hebben’. Helaas heeft hij zelf de platvoeten van zijn grootmoeder
geërfd, waardoor zijn sokken altijd binnen de kortste keren gaten krijgen. Om hun
levensduur te verlengen trekt hij twee sokken over elkaar aan en verwisselt regelmatig
links en rechts van het bovenste paar, maar veel tijdwinst levert dat niet op - en zo
representeren sokken voor hem ook de kortstondigheid van het geluk. Gebreide
sokken zijn een stuk duurzamer, maar wie breit er tegenwoordig nog sokken? Zijn
laatste paar vond het einde in een wasserette, waar hij tussen zijn schone was nog
slechts één sok terugvond: ‘Een triest gezicht, nog schrijnender doordat de
wasmevrouw geprobeerd had om die sok te koppelen aan een bizar damesslipje’.
De sok en het slipje wil ik hier opvoeren om eenvoudig en beknopt de problematiek
van de andersheid te introduceren zoals Matthieu Sergier die beschrijft in zijn boeiende
en diepgravende studie Ethiek van de lectuur. Frans Kellendonk en de (h)erkenning
van de andersheid. De bol sokken representeert het ideaal van de eenheid en de
harmonie, het slipje de confrontatie met de andersheid, die gepaard gaat met het
inzicht van de beschouwer dat er in werkelijkheid geen sprake is van harmonie maar
van fragmentatie en corruptie. De lezer wordt deelgenoot van dat inzicht als hij zich
bewust wordt van de ironie in de tekst: in de eerste plaats wordt een verheven ideaal
als dat van de harmonie gekoppeld aan zoiets alledaags als een paar sokken, in de
tweede plaats wordt de mogelijkheid van een eenduidige interpretatie
geproblematiseerd: de sokken representeren het geluk én het verval daarvan. De
representatie en problematisering van de andersheid in de romans van Kellendonk
is nog een stuk complexer dan de oppositie die ik hier schets, maar het achterliggende
mechanisme dat Sergier beschrijft is hetzelfde: de lezer wordt via ironie en andere
narratieve procédé's aangemoedigd om te reflecteren op andersheid. Sergiers studie
is een uitnodiging om het werk van Kellendonk te begrijpen als een oeuvre dat ons
aanzet tot een dergelijke ethische lectuur.
Sergier stelt zich een tweeledig
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doel, namelijk om een genuanceerd antwoord te geven op de vraag hoe een literair
werk zijn lezers kan aanzetten tot overwegingen van ethische aard, en om premissen
te bieden voor een methode om de ethische inslag van een werk aan het licht te
brengen. Hij koos het werk van Kellendonk om deze problematiek te onderzoeken
vanwege de complexiteit ervan, en omdat het toelaat de ethische vraag op twee
niveaus te stellen: niet alleen op het niveau van de lezer en zijn leesdaad, maar ook
op het verhaalniveau zelf, omdat in Kellendonks romans de beoordeling van
andersheid geproblematiseerd wordt - zo zal althans blijken uit zijn analyses. Een
andere motivatie lijkt te zijn dat Sergier de beeldvorming rondom Kellendonk
enigszins wil corrigeren. Hij signaleert dat het beeld dat we nu van Kellendonk
hebben voor een groot deel voortkomt uit de discussies die er gevoerd zijn naar
aanleiding van de rel rondom Mystiek Lichaam, en merkt terecht op dat het
schrijverspostuur dat er uit die discussies gedestilleerd kan worden - Kellendonk zou
‘een profeet van het maatschappelijke verval’ zijn, wat soms positief, soms negatief
wordt opgevat (p. 8) - voornamelijk berust op Kellendonks persoon en stellingname
en veel minder op zijn teksten. Sergier biedt een waardevol tegenwicht aan deze
tendens met zijn nauwgezette tekstanalytische studie.
Een uitgangspunt van Sergier is dat de problematisering van de (beoordeling van
de) andersheid in Kellendonks romans het sterkst wordt uitgedrukt in de
filiatiedynamiek, ‘de dynamiek die, op diëgetisch vlak, uitdrukking geeft aan de
band, de tijdruimtelijke opstelling en de afhankelijkheid tussen kind en vader en/of
moeder’ (p. 4-5). Deze filiatiedynamiek wordt onderzocht in het eerste deel van zijn
studie. Sergier stelt dat er in de romans telkens sprake is van een zoonfiguur die in
de voetsporen van een vaderfiguur moet treden. Als de vader terugtreedt wordt de
zoon geconfronteerd met een erfenis waar hij zich wel of juist niet mee wil en kan
identificeren: in Bouwval (1977) ontdekt Ernst dat zijn familiegeschiedenis niet zo
glorieus en harmonieus is als hij wel dacht, in De Nietsnut (1979) denkt Frits Goudvis
grip te kunnen krijgen op zijn eigen identiteit door het leven van zijn vader te
reconstrueren, in Letter en Geest (1982) wil Mandaat graag de volwaardige positie
van Brugman innemen maar lukt hem dat niet, in Mystiek Lichaam (1986) waarschuwt
Gijselhart zijn zoon Leendert om nooit zoals zijn vader te worden, maar gaat Leendert
desondanks steeds meer op zijn vader lijken. Het proces van het al dan niet accepteren
van de erfenis van de vader gaat gepaard met het proberen te vertellen, begrijpen,
en belichamen van de vaderfiguur (Sergier gebruikt het op Derrida geïnspireerde
concept vertegenwoordiging), en daarbij ontdekken de zoonfiguren hun onvermogen
om tot een voltooide betekenisgeving te komen. Sergier stelt in zijn conclusie,
voortbouwend op Paul de Man, dat in de filiatiedynamiek in de romans een allegorie
van de ethische lectuur tot uitdrukking komt: ‘Het onvermogen van de zoon om de
vader waar te nemen, om volledig vat te krijgen op de betekenis van de vader en om
hem te vertellen, zou kunnen verwijzen naar het onvermogen van de lezer om de
tekst volledig te begrijpen’ (p. 229). Kellendonks romans zouden, in andere woorden,
zelf hun leesbaarheid problematiseren. Deze stelling is overtuigend omdat uit de
analyses blijkt dat via de confrontaties tussen vader en zoon ook telkens de taal zelf,
en de betrouwbaarheid daarvan, ter discussie wordt gesteld. Wanneer bijvoorbeeld
de taal van de vaders wordt bestudeerd, dan blijkt dat zij via hun taal proberen
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hun kinderen een werkelijkheid voor te spiegelen en die aan hen als waarheid op te
leggen. Een treffend voorbeeld is het Prulmuseum dat Gijselhart in Mystiek Lichaam
voor zijn dochter Magda sticht: een kamer die hij volstouwt met allerlei oude rommel,
waarmee hij het verhaal smeedt van de toekomst die hij voor zijn dochter weggelegd
ziet. Zijn verhaal komt echter niet overeen met de werkelijkheid, het is een
solipsistische constructie. De kinderen weten de verhalen van de vaders te
doorprikken, zij bekritiseren het discours van de vader in woord en daad. Sergier
betoogt dat de kindfiguren een manier van waarnemen vertegenwoordigen van waaruit
andersheid kan worden waargenomen en bekritiseerd: de atopische waarneming. Dat
is een steeds verglijdende blik, een reeks spiegeleffecten, die de eenduidige
waarneming of interpretatie problematiseert.
In het tweede deel van de studie onderzoekt Sergier de narratieve procédé's via
welke de lezer deelgenoot kan worden van deze atopische waarneming, en op die
manier de lezer aanzetten tot een ethische lectuur. Achtereenvolgens komen ironie,
tragiek en het groteske aan bod, evenals wat Sergier met Lacan een positie
‘entre-deux-morts’ noemt. Als romantische ironie de werkelijkheidsillusie van het
vertelde verstoort, of als groteske voorstellingen worden opgevoerd, wordt de aandacht
gevestigd op het geconstrueerde karakter van de tekst en wordt de lezer op een
kritische afstand van de tekst geplaatst, wat een voorwaarde is voor de atopische
waarneming. De analyses van deze procédé's monden uit in acht regels voor de
atopische waarneming die volgens Sergier een bredere geldigheid hebben en gebruikt
kunnen worden om in andere romans waarin er sprake is van filiatiedynamiek, en
ook in autobiografische of autofictionele teksten, te onderzoeken hoe die teksten de
lezer aanzetten tot een ethische lectuur.
Ik begon mijn bespreking met een verwijzing naar ‘Sokken’. Daar ging bij nader
inzien enige kritiek achter schuil: terwijl Kellendonk, zonder afbraak te doen aan de
complexiteit van zijn werk, steeds opnieuw zeer heldere, herkenbare en humoristische
beelden presenteert die goed in het geheugen blijven hangen, put Sergier zich wellicht
ietwat teveel uit in abstracties. De opeenstapeling van theoretische concepten (in
hoofdtekst én voetnoten) die, zoals hij zelf ook zegt in zijn inleiding, hier en daar
wat eclectisch gebruikt worden, komt de helderheid van zijn betoog niet overal ten
goede. Het was niet onaangenaam geweest als hij met regelmaat even wat afstand
had genomen van het abstracte, theoretische niveau om duidelijk uiteen te zetten
welke consequenties zijn rijke en overtuigende interpretaties van Kellendonks werk
hebben voor de beeldvorming rondom diens werk en persoon.
Sergier biedt namelijk absoluut nieuwe inzichten. Zo stelt hij bijvoorbeeld dat de
interpretatie van Kellendonks werk niet, zoals critici weleens neigen te doen,
gereduceerd zou moeten worden tot ‘een nostalgisch verlangen naar een definitief
verloren gegaan paradijs’. Volgens Sergier blijkt uit Kellendonks werk niet alleen
nostalgie, maar ook ‘een radicale problematisering, een “herwaardering der waarden”,
een vraag naar de nieuwe configuraties die zij kunnen aannemen’ (p. 170). Ook dit
wordt weerspiegeld in de manier waarop de romans de taal zelf onder de aandacht
brengen: de spiegelingen, oneindige doorverwijzingen, herrijzenismetaforen en de
nadruk op de onvoltooidheid van de verteldaad tonen weliswaar dat de conceptuele
idealen die de personages najagen illusies zijn, maar ze verwijzen ook naar de
toekomst in die zin dat verandering van
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interpretatie ook vernieuwing impliceert. In dit licht biedt Sergier een mooie
interpretatie van Leenderts hoogliedje op de dood dat Mystiek Lichaam besluit. Dat
moet niet slechts destructief worden uitgelegd; dat de roman eindigt met een lied,
de gezongen, ritmische vorm, duidt op een wending in het taalgebruik, een nieuwe
manier van representatie en expressie. De leegte die op het einde van het lied volgt
(het eind van het boek) is tegelijk ruimte voor ‘steeds hernieuwde mogelijkheden,
onophoudelijke herrijzenissen’ (p. 213).
Als Kellendonk aan het eind van zijn opstel ‘Sokken’ terugdenkt aan de tijd waarin
zijn moeder nog sokken stopte, geeft hij niet slechts blijk van heimwee naar een
vervlogen tijd - de gestopte sokken kunnen ook die mogelijkheid tot vernieuwing en
herinterpretatie uitdrukken. Kellendonk memoreert hoe in die tijd bergen wasgoed
het huis vulden met de geur van bleekwater, zeep en frisse lucht: ‘Zo ruikt geluk. En
dan de verknussing van die geuren onder het hete strijkijzer, de herstelde sokken die,
als de chromosomen uit de biologieles, elkaar omarmen, in elkaar verdwijnen en
herrijzen als sokkenbol, als complete cel’.
Meike Botterweg (Radboud Universiteit Nijmegen)
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Marie-Anne Coebergh-Van der Marck, In de ban van het incestverbod.
Analyse van een historische omslag in de verbeelding van erotiek tussen
broer en zuster. Hilversum: Verloren, 2012. 153p. €19,In 2007 stapten een Duitse broer en zus naar de rechter. Zij wilden dat hun relatie,
waaruit vier kinderen waren voortgekomen, wettelijk werd erkend. Ze waren
gescheiden opgegroeid, droegen verschillende achternamen en hadden na hun
ontmoeting in hun tienerjaren een relatie gekregen. Na een jarenlange rechtsgang
oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in 2012 dat het recht op
gezinsleven niet zwaarder woog dan het incestverbod. Met andere woorden, de relatie
tussen broer en zus werd niet wettelijk erkend, en het Duitse verbod op incest bleef
intact.
Definities van wat een familie kan zijn, zijn aan verandering onderhevig. Zo is
het in diverse landen, waaronder Nederland, tegenwoordig juridisch mogelijk om
twee moeders te hebben; de Tweede Kamer opperde eind 2012 het voornemen om
de mogelijkheid van drie juridische ouders te onderzoeken. De mogelijkheid dat een
broer en zus een legaal gezin stichten, zelfs als er al nakomelingen zijn, lijkt echter
nog altijd ondenkbaar, zoals het oordeel van het Europese Hof bevestigt. Hoewel
seks tussen broer en zus in Nederland - anders dan in Duitsland - niet strafbaar is als
beiden meerderjarig zijn, rust er wel degelijk een taboe op. Kunnen we daaruit
concluderen dat het incesttaboe onveranderlijk is, van alle tijden? Of wordt er nu
anders aangekeken tegen erotiek tussen broer en zus dan vroeger?
Marie-Anne Coebergh-Van der Marck analyseert in haar proefschrift In de ban
van het incestverbod artistieke representaties van broer-zus incest, vanuit het idee
dat in literatuur en film wellicht voorstelbaar is wat in de maatschappelijke
werkelijkheid ondenkbaar is. Met haar ondertitel ‘Analyse van een historische omslag
in de verbeelding van erotiek tussen broer en zuster’ suggereert ze dat er wel degelijk
sprake is van een verandering. Waren broer-zus relaties in kunst en literatuur sinds
de oudheid van meet af aan verdoemd, vanaf het midden van de twintigste eeuw zijn
ook minder rampzalige verbeeldingen mogelijk, zoals in Nabokovs Ada or Ardor
(1969), waarin broer en zus nog lang en gelukkig samenleven.
Coebergh-Van der Marck analyseert vier Nederlandse werken (drie romans en
een film), één van voor de veronderstelde omslag, en drie van daarna: Cola Debrot,
Mijn zuster de negerin (1934), Remco Campert, Het satijnen hart (2006), Henk van
Woerden Ultramarijn (2005) en Alex van Warmerdams Grimm (2003). In weerwil
van de claim uit haar ondertitel benadrukt ze dat de inzet van haar onderzoek niet
historisch is. Voor een analyse van
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een historische omslag is haar corpus inderdaad te klein en te weinig gespreid in de
tijd. Andere broer-zusromans uit de Nederlandse literatuur hadden op zijn minst
vermeld kunnen worden, zoals Dirk Ayelt Kooiman, Een romance (1973), Nanne
Tepper, De eeuwige jachtvelden (1995), de film Zusje (1995), Renate Dorrestein,
Verborgen gebreken (1996), of Pia de Jong, Dieptevrees (2010).
In de ban van het incestverbod biedt dus geen historische analyse, maar wel vier
gedetailleerde interpretaties van onderling zeer uiteenlopende verbeeldingen van
broer-zus erotiek, tot de afwezigheid van erotiek aan toe, zo blijkt. Grimm laat
weliswaar de mogelijkheid open dat er incest tussen broer en zus heeft plaatsgevonden,
maar verbeeldt die niet expliciet. Camperts Het satijnen hart verbeeldt wel een
erotisch verlangen tussen broer en zus maar laat in het midden of de incest in droom
of werkelijkheid heeft plaatsgevonden. In Debrots Mijn zuster de negerin is in eerste
instantie alleen sprake van een metaforische broer-zus relatie. Coebergh-Van der
Marck analyseert de vier werken nauwgezet, met gebruik van theorieën over onder
andere verwantschapssystemen en betekenisgeving. Ze stelt de repressieve theorie
van Freud, en in diens voetspoor Lévi-Strauss - het incestverbod is het resultaat van
het uitsluiten van natuur door cultuur - tegenover de theorie van hedendaagse
evolutionair-biologen dat het incestverbod voortvloeit uit een natuurlijke afwijzing
van verwanten als seksuele partner (waarmee het incestverbod juist voortvloeit uit
de interactie tussen natuur en cultuur).
Het is Coebergh-Van der Marck niet louter te doen om de verbeeldingen van incest,
maar meer nog om waar incest voor staat; oftewel, in haar woorden, ‘de
maatschappelijke en culturele relevantie van deze problematisering die in parallelle
problematiseringen van parallelle paradoxale relaties gestalte krijgt’ (13). Met die
moeizame formulering doelt ze op de paradox die broer-zus erotiek belichaamt: wat
broer en zus bindt - hun afkomst - is ook wat hen scheidt. Incest is dus een
grensoverschrijdende gebeurtenis die gefixeerde opposities ondermijnt; en daarbij
is het de vraag of dat repressie (Freud/Lévi-Strauss) of interactie
(evolutionair-biologen) oplevert. Voor Coebergh-Van der Marck fungeert incest
daarmee als index voor een heel scala aan tegenstellingen. Er staat niet wat er staat:
incest is nooit alleen incest, maar altijd een grensoverschrijding, tussen eigen en
vreemd, tussen natuur en cultuur. Dat opent de deur naar de analyse van allerlei
mogelijke grensoverschrijdingen in de vier casestudies, van rassenvermenging tot
genrevermenging.
Coebergh-Van der Marcks eigenlijke doelwit van kritiek, zo blijkt, is het westerse
metafysische denken, dat ten grondslag ligt aan het denken in binaire, hiërarchische
opposities. In Van Woerdens Ultramarijn en in Van Warmerdams Grimm treft ze
alternatieve denkwijzen aan, waarin de werkelijkheid ‘onbepaald’ en ‘veelvoudig’
is. De zoektocht naar het ideaal (maar dan natuurlijk niet-metafysisch) van de
relationele onbepaaldheid verhoudt zich nu en dan lastig tot Coeberghs eigen al te
stellige taalgebruik - zonder aarzeling poneert zij dat wij ‘in wezen’ allemaal
migranten zijn (129), of dat ‘weemoed en passie de essentie’ (83) zijn van
Ultramarijn. Zulke essentialistische uitspraken verwacht je niet in een studie die
juist de ‘ontregelende en bevrijdende onbepaaldheid’ keer op keer bezingt. Elders is
ze juist te weinig stellig: kan een paradigmawisseling ‘beetje bij beetje’ (118)
plaatsvinden?
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welke grens wordt overschreden: het mengen van de kleuren geel en blauw is iets
anders dan het overschrijden van een erotisch taboe; het vervagen van de grens tussen
droom en werkelijkheid levert iets anders op dan het vervagen van de grens tussen
sprookje en horror. Door grensoverschrijdingen in zijn algemeenheid te analyseren
valt Coebergh-Van der Marck ten prooi aan wat Eve Sedgwick in navolging van
Silvan Tomkins ‘strong theory’ heeft genoemd: theorie die zo verreikend en
alomvattend is, dat ze onvermijdelijk reductionistisch is. ‘Zwakke’ theorie daarentegen
heeft een klein bereik (Sedgwick schaarde New Criticism, dat vaak de gedetailleerde
analyse van een werk tot doel heeft en geen claims buiten dat werk doet daarom
onder ‘zwakke’ theorie). De close readings van Coebergh-Van der Marck bieden in
dit geval geen soelaas, met als gevolg dat de lezer achterblijft met het gevoel dat er
juist over incest meer te vertellen viel.
Agnes Andeweg

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 18

4

Anne van Buul (red.), Lopende vuurtjes. Engelse kunst en literatuur in
Nederland en België rond 1900. Rythmus. Jaarboek voor de studie van
het fin de siècle I. Hilversum, Verloren 2012. €22
De bundel Lopende vuurtjes. Engelse kunst en literatuur in Nederland en België
rond 1900 verscheen in 2012 als eerste deel van een nieuwe reeks jaarboeken over
de Nederlandse en Belgische cultuur van het fin de siècle. Met dit eerste boek haakt
de redactie in op de huidige belangstelling voor internationale culturele connecties
en wisselwerkingen. In tweemaal zes artikelen (geordend onder de noemers ‘transfer’
en ‘integratie’, ook al van die actuele toverwoorden) belichten de auteurs de banden
die er rond 1900 bestonden tussen kunstenaars in de Lage Landen en Engeland. De
keuze voor juist Engeland als ‘broncultuur’ is verrassend. We zijn voor deze periode
immers gewend vooral naar Franse en in mindere mate Duitse invloeden te kijken.
Toch wordt deze keuze in de inleiding niet erg uitgebreid verantwoord. Evenmin
komt daarin de toch aanzienlijke overlap aan de orde tussen Lopende vuurtjes en de
in 2009 verschenen bundel Crossing Cultures. Nineteenth Century Anglophone
Literature in the Low Countries, onder redactie van Toremans en Verschueren.
In de 12 artikelen van Lopende vuurtjes wordt veel aandacht besteed aan de
activiteiten van uiteenlopende cultuurbemiddelaars. Schrijvers, kunstenaars,
tijdschriften, geleerden, dilettanten, vertalers en critici brachten Nederlandse en
Belgische kunstenaars op allerlei manieren in contact met wat er aan de overkant
van het kanaal gaande was. Nederlandse, Belgische en Engelse personen en instanties,
die zelf via directe wegen hadden kennisgemaakt met de Engelse cultuur,
ontwikkelden zich tot cultuurbemiddelaars. Ze selecteerden, transporteerden en
integreerden, hetzij als doorgeefluik en wegbepaler, hetzij als creatief recipiënt. De
centrale stelling die in de bundel wordt verdedigd is dat de kennis van de Engelse
kunst in literatuur zich in het fin de siècle dankzij hen als een lopend vuurtje kon
verspreiden.
Volgens de inleiding verliep deze transfer en integratie op verschillende manieren.
Nederlanders en Belgen namen allereerst via de pers kennis van Engelse
ontwikkelingen. In Nederlands(talige) kranten en tijdschriften werd geregeld
geschreven over Engelse kunst en literatuur; bovendien werden artikelen uit Engelse
kranten soms vertaald opgenomen, en hadden sommige lezers zélf abonnementen
op Engelse bladen. Daarnaast maakten jonge lezers al vroeg via schoolboeken en
schoolbloemlezingen kennis met de Engelse literatuur, en boden de
Wereldtentoonstellingen in 1854 (Antwerpen) en 1857 (Brussel) een uitgelezen kans
om beeldende kunst, design en architectuur uit Engeland te bekijken. Vanaf
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1855 konden Nederlandse en Belgische kunstliefhebbers bovendien Prerafaëlitische
schilderijen zien, eerst in galerieën in Parijs, later ook dichter bij huis. Tegelijk
vonden gebruiksvoorwerpen, illustraties, reproducties en stoffen uit Engeland hun
weg naar Nederlandse en Belgische huiskamers.
De artikelen in Lopende vuurtjes nemen de lezer mee op een onderhoudende tocht
langs culturele hotspots als kunstenaarsverenigingen Les XX en La Libre esthétique,
ontmoetingsplaatsen als de Cercle Artistique et Littéraire, en kunstboekhandels als
Maison Dietrich in Brussel. Ook horen we over uitgeverijen als De Wereldbibliotheek
en J.-E. Buschmann, en over tijdschriften zo divers als De Nieuwe Gids en Revue de
l'art chrétien, De Nederlandsche Spectator en La Jeune Belgique. We volgen de
omzwervingen van bemiddelaars als Georges Khnopff, auteur en cultureel agent, die
een heel parcours aflegt - niet alleen door het Brussel van het fin de siècle, maar ook
door meer dan één artikel in deze bundel. Het is via dit soort alomtegenwoordige
figuren dat het patroon van transfer en integratie goed zichtbaar wordt.
Stof te over dus, voor de 12 auteurs die zich over deze veelheid van uitwisseling
en invloed hebben gebogen. Wie hun artikelen goed bekijkt, ziet echter dat twee
thema's de meeste aandacht krijgen. Niet minder dan een derde van de teksten houdt
zich bezig met de ontvangst en verwerking van kunst van de Prerafaëlieten (de
artikelen van Vandevoorde, Vandebussche, Van Buul, Van den Bossche), en nog
eens een derde stelt William Morris en de Arts en Craftsbeweging centraal, met name
de impact ervan op de Art Nouveau (Tibbe, Van Impe, De Smet, Van Capelleveen).
Van de overige artikelen valt vooral de tekst van Wessel Krul op. Hij schreef een
onderhoudend en verrassend artikel over de leesgewoontes van Johan Huizinga. Krul
constateert dat in het fin de siècle Franse literatuur stond voor ‘gedurfd, pikant,
origineel, maar ook frivool en onverantwoordelijk, terwijl “Engels” de connotatie
meedraagt van ernstig, idealistisch en vertrouwenwekkend’. Krul stelt vervolgens
de interessante vraag of Huizinga ‘inderdaad in de Engelse literatuur en cultuur een
tegenwicht [heeft] gezien tegen de dingen die hem in de Franse tijdschriften boeiden,
maar tegelijk een gevoel van onbehagen gaven.’
Dit soort observaties weegt de Engelse invloed af tegen de impact van andere
culturen (in dit geval de Franse) op datzelfde moment. Ik had zo'n bredere visie graag
op meer plaatsen in de bundel tegen willen komen. Hoewel de meeste auteurs er
uitstekend in slagen hun casus overtuigend te illustreren, is het kennelijk lastig om
individuele casussen in een wat bredere, Europese context te plaatsen. Wat daarbij
niet helpt, is dat enkele artikelen wat plichtmatige herhalingsoefeningen lijken van
inzichten die de auteurs al uitgebreid elders en eerder hebben uitgewerkt (Tibbe, Van
Capelleveen). Krul hebben we ook al vaker over Huizinga gehoord, maar hij slaagt
er hier uitstekend in om één klein aspect van Huizinga's Werdegang verrassend te
her-contextualiseren.
Helleke van den Braber
(Radboud Universiteit Nijmegen)

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 18

6

Dolores Ross, Arie Pos en Marleen Mertens (red.). Ieder zijn eigen Arnon
Grunberg. Vertaling, promotie en receptie in Italië, Spanje, Catalonië,
Portugal en Roemenië. Gent (Academia Press) 2012, 267 bladzijden, ISBN
978 90 382 1904 2, €22.
Deel drie van de door de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek geïnitieerde
reeks Lage Landen Studies is gewijd aan de vertaling, promotie en receptie van het
werk van Arnon Grunberg in Zuid-Europa en Roemenië. De studies behandelen de
vertaling en verspreiding van Grunbergs werk in Italië, Spanje, Catalonië, Portugal
en Roemenië in de periode tussen 1996 en 2009. Het eerste deel van de bundel is
gericht op processen van vertaling, uitgave, promotie en kritische receptie in elk van
de genoemde Romaanse talengebieden en het tweede deel bestudeert en vergelijkt
de vertaaltechnische en vertaalkundige aspecten van Grunbergs werk in de
verschillende Romaanse talen. Vooraf zijn een inleiding van de redacteuren en een
tekst van Arnon Grunberg opgenomen, waarin hij de nederige - of naar eigen zeggen
masochistische - positie van een auteur die in het buitenland vertaald en uitgegeven
wordt beschrijft. De titel van de bundel, Ieder zijn eigen Arnon Grunberg, verwijst
naar zijn - opnieuw in zijn eigen woorden - ‘schizofrene’ ervaring als auteur die in
het buitenland anders wordt gepresenteerd en zich moet presenteren dan in zijn eigen
land.
In de inleiding stellen de drie redacteuren, Dolores Ross, Arie Pos en Marleen
Mertens, dat de bundel een bijdrage wil leveren aan de noodzakelijke
internationalisering en interdisciplinariteit in de neerlandistiek. Dat eerste aspect
komt duidelijk naar voren in de bundel: op de bijdrage van Grunberg zelf na werden
alle stukken geschreven door vertalers en/of extramurale docenten Nederlands die
werkzaam zijn in de genoemde taalgebieden. Dit heeft als voordeel dat de betrokken
auteurs, van wie sommigen twee bijdragen aan de bundel leverden, zeer goed bekend
zijn met de doeltaalgebieden waarin Grunbergs werk gepubliceerd werd. Zoals de
redacteuren al aangeven: ‘Vaak wordt dergelijk [vertaal- en receptie]onderzoek vanuit
het brontaalgebied gedaan, waarbij de informatie vanuit het doeltaalgebied schaars
of moeilijk te duiden is [...].’ (5) De keuze voor het bestuderen van de vertaling en
receptie van grotendeels dezelfde werken van één Nederlandse auteur in verwante
taalgebieden maakt het mogelijk de Nederlandse literatuur vanuit een internationaal
en comparatief perspectief te bestuderen.
Zoals uit de inleiding valt op te maken, wordt er met het interdisciplinaire karakter
van de bundel gedoeld op een benaderingswijze waarin een sociologische aanpak
wordt gecombineerd met inzichten uit de vertaal- en literatuurwetenschap. Hoewel
de redacteuren stellen
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dat er gestreefd is naar enige eenheid in de benaderingswijze, wordt ook vermeld dat
er eclectisch gebruik is gemaakt van noties uit Bourdieu's veldtheorie en Even-Zohar's
polysysteemtheorie en dat een poging is gedaan vertaaltheorie dichter bij
vertaalpraktijk te brengen en andersom. Voor de vertaalkundige dimensie wordt in
de inleiding een beschrijving gegeven van de recente omslag in de richting van
vertaalsociologisch onderzoek. In dat kader citeren de redacteuren het werk van
Pascale Casanova, in het bijzonder haar visie op vertaling als een ongelijke
machtsstrijd om literair kapitaal. Deze theoretische lijn wordt echter direct losgelaten
wanneer daaropvolgend wordt vermeld dat het bestuderen van de literaire en talige
machtsverhoudingen tussen de bestudeerde taalgebieden weliswaar interessant zou
zijn, maar aan het doel en de opzet van de publicatie voorbij zou gaan. De bundel
bestaat kortom voornamelijk uit beschouwingen van de concrete praktijk van literaire
vertaling, promotie en receptie, waarbij de theoretische inzichten uit de
(vertaal)sociologie een minder prominente rol spelen.
Vooral in het eerste aantal bijdragen over de uitgave, promotie en receptie van
Grunberg in respectievelijk Italië, Spanje, Catalonië, Portugal en Roemenië wordt
deze praktische aanpak gevolgd. Samen geven de auteurs van de bijdragen, die in
enkele gevallen zelf één of meerdere titels van Grunberg vertaalden, een goed beeld
van de manier waarop elk Romaans taalgebied zijn eigen Grunberg kreeg. Zo kwamen
boeken als Blauwe maandagen, De geschiedenis van mijn kaalheid, De asielzoeker
en De joodse messias terecht bij zeer verschillende uitgeverijen (zoals een uitgever
van gay literature in Portugal en diverse grote en kleine uitgevers in Italië en Spanje),
werd het heteroniem Marek van der Jagt verschillend gepresenteerd in de vertaalde
uitgaves en varieerde de kritische receptie van sommige romans van zeer positief (in
Italië) tot zeer lauw (in Spanje). Ook de vertalingen zelf kregen steeds een andere
vorm in samenhang met de heersende uitgave- en vertaalnormen van de taalgebieden,
bijvoorbeeld vanwege vertaalkeuzes met betrekking tot Grunbergs stijl en door het
al dan niet invoegen van voetnoten of verklarende woordenlijsten.
Dat de genoemde studies voornamelijk ingegeven lijken te zijn door de praktijk
leidt tot een unieke kijk van ‘binnenuit’ en deze bijdrage van vertalers en andere
mediators uit het veld zelf is bovendien vernieuwend binnen het receptieonderzoek.
Tegelijkertijd doet dit echter afbreuk aan het informatieve karakter van de studies.
In de bijdragen van Franco Paris (Italië), Julio Grande Morales (Spanje) en Gheorghe
Nicolaescu (Roemenië) wordt de voorkeur gegeven aan evaluatieve boven analytische
of concluderende opmerkingen. Zo bekritiseert Grande Morales de gebrekkige
auteurszorg en promotieactiviteiten van Spaanse uitgeverijen en meent hij dat het
negeren van vertalers in recensies en bij boekpresentaties een ‘bedreiging [...] voor
de culturele vooruitgang in ons land’ (65) vormt. Hoewel dit begrijpelijk is gezien
de nauwe betrokkenheid van de auteurs bij de vertaling en uitgave van Grunberg in
hun taalgebied, dat tegelijkertijd een belangrijke troef van het boek is, gaat deze
aanpak ten koste van de analyse en vormt ze een schril contrast met de
vertaaltechnische studies in deel twee.
Daarnaast zijn de vertaal- en receptiestudies die de afzonderlijke taalgebieden
behandelen minder goed onderling te vergelijken (en vertonen ze overlap met de
overige studies van het eerste en tweede deel). Dit ligt deels aan het
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studieobject zelf: de uitgavegeschiedenis van Grunberg is nu eenmaal niet gelijk in
alle taalgebieden. Voor een ander deel is dit echter te wijten aan de uiteenlopende
en eclectische aanpak van de auteurs. Zo weidt Franco Paris uit over de Italiaanse
vertalingen waar hij zelf bij betrokken was, behandelt Grande Morales het bredere
kader van de uitgavegeschiedenis, kritische receptie, omslagen én oplages in Spanje
en vertrekken Patrick Roca, Mariona Gratacòs en Gheorghe Nicolaescu vanuit het
nog ruimere perspectief van de positie van vertaalde buitenlandse literatuur in
Catalonië en Roemenië.
Naast deze bijdragen komen verschillende verwante onderwerpen aan bod. In het
eerste deel neemt Valentina Freschi een interessant stuk over de verschillende
omslagen van de wereldwijde vertalingen van Grunbergs werk voor haar rekening
en beschrijft Marleen Mertens de manier waarop ze in 2008 een literaire tournee van
de auteur door Italië organiseerde, een bijdrage waarin ze tegelijkertijd op de rol van
extramurale docenten Nederlands voor de verspreiding van de Nederlandse literatuur
in het buitenland wijst. Aan het begin van het tweede deel is daarnaast een bijdrage
door Dolores Ross opgenomen over de functie en vertaling van Grunbergs prozatitels
in de Romaanse en enkele andere taalgebieden. Hoewel deze nieuwe onderwerpen
het onderscheid tussen de vertaal- en receptiestudies in de afzonderlijke talen uit het
eerste deel en de vertaaltechnische studies uit het tweede deel minder duidelijk maken,
biedt de bundel op deze manier een zeer brede kijk op de vertaling en receptie van
Grunberg in het buitenland.
De overige studies van het tweede deel richten zich op het vertalen van realia,
anderstalige elementen, herhaling en ironie in het werk van Grunberg. Meer specifiek
wordt aandacht besteed aan de vertaalstrategieën bij het voorkomen van
cultuurgebonden woorden, Duitse, Jiddische en Hebreeuwse termen, veelvuldig
optredende herhalingen en verschillende soorten ironie. Deze vertaalstudies door de
drie redacteuren en Antoinet Brink vergelijken de situatie in de verschillende
Romaanse talen en vertrekken daarbij - in tegenstelling tot de studies in het eerste
deel - vanuit een duidelijk geformuleerde vertaaltheorie. Hoewel ook deze studies
suggesties voor de praktijk aandragen ‘met het oog op een algemene
kwaliteitsbewaking en deskundigheidsbevordering in de literaire vertaling’ (189),
zijn de studies minder expliciet evaluatief en worden er goed gefundeerde conclusies
getrokken. Omdat bijna elke bijdrage in deel twee meerdere taalgebieden behandelt,
wordt de situatie bovendien gecontrasteerd en vergeleken, wat een belangrijk pluspunt
ten opzichte van de vertaal- en receptiestudies uit het eerste deel oplevert.
De bezwaren ten aanzien van de evaluatieve aanpak en de mogelijkheid tot
vergelijken van de studies over de afzonderlijke taalgebieden nemen niet weg dat de
bundel een goede aanzet is tot een studie van de rol van de Grunberg in het buitenland,
die wellicht uitgebreid zou kunnen worden met het Duitse of Angelsaksische
taalgebied. Door het doeltaalperspectief van de auteurs, de grote variatie aan
onderwerpen en de grondigheid van de vertaaltechnische studies vormt dit boek een
originele kijk op de receptie van Grunberg in de Romaanse taalgebieden.
Lies Wijnterp
(Radboud Universiteit Nijmegen)

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 18

Eindnoten:
1 Geciteerd in Frans Kellendonk. De verhalen. Amsterdam: Athenaeum Polak & Van Gennep,
2007, p. 231-233.
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