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[Nummer 1]
Redactioneel
’Ze hebben er werkelijk niets van begrepen; niets.’ Dit voorproefje uit het interview
met Stefan Hertmans illustreert maar weer eens de gespannen verhouding tussen
auteur en recensent. Dit interview, dat wellicht een iets onconventionelere vorm heeft
dan u van Vooys gewend bent, biedt Hertmans een forum om zijn frustratie over zijn
neergesabelde, danwel genegeerde toneelwerken eens goed te ventileren. De
literatuurkritiek wordt in een ander artikel aan de kaak gesteld in deze Vooys. In een
poging de vooringenomenheid van recensenten aan het licht te brengen, verschool
Grunberg zich achter het pseudoniem Marek van der Jagt. Zij bleken echter niet al
te gemakkelijk om de tuin te leiden, zo illustreert het artikel van Benjamin van Vliet.
In ons hoofdartikel past Natalia Karpenko de twintigste-eeuwse theorie van Jurij
Lotman toe op Nederlandse poëzie uit de Gouden Eeuw. Een diepgravend onderzoek
naar fonologische, semantische en syntactische elementen van deze gedichten biedt
een nieuwe impuls aan dit traditionele onderzoeksveld. Lot Broos illustreert in haar
artikel dat het werk van de Nederlandse naturalistische schrijver bij uitstek, Louis
Couperus, wel degelijk ook decadentistische kenmerken heeft.
Het zal geen van onze regelmatige lezers zijn ontgaan dat de Vooys een ander jasje
heeft gekregen. Zoals al aangekondigd in het vorige redactioneel, hebben we afscheid
genomen van onze oude vormgevers. Frank Stienen draagt vanaf nu zorg voor de
vormgeving. Met gepaste trots presenteren wij in dit nummer ook een nieuwe
columnist. André Klukhuhn neemt de fakkel over van Ann Rigney en zal deze
jaargang zijn licht laten schijnen op het leven en de letteren.
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‘The Reality of the Work of Art’1
Nederlandse poëzie van de Gouden Eeuw volgens een
twintigste-eeuwer
Natalia Karpenko
Het toepassen van twintigste-eeuwse theorieën op zeventiende-eeuwse
gedichten is omstreden, maar kan echter tot vernieuwende inzichten leiden.
Vooruitlopend op haar promotie, presenteert Natalia Karpenko de
voorlopige bevindingen van haar baanbrekende onderzoek. Met behulp
van het mytheem - het conglomeraat van betekenisgevende elementen -,
spoort zij de gestaltes van de dood in de Nederlandse poëzie van de Gouden
Eeuw op.
Kan de oudere literatuur vanuit moderne methodes worden benaderd of juist helemaal
niet? En zo ja, wat voor nieuws zou dat opbrengen? Om deze vragen te beantwoorden,
doe ik een promotieonderzoek naar de Nederlandse poëzie van de Gouden Eeuw aan
de hand van de structureel-semiotische theorieën waarin die van Jurij Lotman, een
Russische structuralist en semioticus uit de tweede helft van de twintigste eeuw, de
belangrijkste rol speelt. Men zou zeggen dat de zeventiende-eeuwse dichters geen
idee hadden van semiotiek of de spanning tussen verschillende structurele niveaus
van hun poëzie die extra informatie kan opleveren, en dus zou het onwetenschappelijk
zijn om zoiets voor de analyse van hun werken te gebruiken. Dat is ook een van de
redenen geweest waarom dit soort onderzoek in het verleden weinig werd gedaan.
In mijn onderzoek probeer ik een nieuw licht op bekende teksten te werpen door niet
alleen naar het algemeen geestelijk klimaat en de maatschappelijke situatie van de
Gouden Eeuw te kijken, maar ook naar de innerlijke opbouw van gedichten uit die
tijd en de manier waarop ze informatie overdragen. Lotman ziet poëzie namelijk als
communicatiemiddel waarin informatie op een bijzondere manier wordt opgeslagen.
Hij probeert de algemene principes van communicatie te
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Jurij M. Lotman

achterhalen die niet aan een bepaald tijdperk zijn gebonden, wat zijn theorie ook
voor oudere teksten toepasselijk maakt.
In dit artikel probeer ik de theorie van Lotman te toetsen en te kijken welke
betekenissen de zeventiende-eeuwse gedichten krijgen wanneer ze op basis daarvan
worden geanalyseerd. Ik bespreek drie gedichten: het sonnet ‘Wanneer Juppijn om
't hart de minne was geslaeghen’ van P.C. Hooft, het contemplatieve gedicht ‘Rad
van onrust’ van C. Huygens en het lied ‘Air’ van J. Luyken.
De keuze van deze drie gedichten is niet toevallig. In alle drie de teksten komt de
dood op een of andere manier aan de orde. In het algemeen is zo'n aanknopingspunt
van belang in de structuralistische theorievorming binnen de literatuurwetenschap.
Daar gaat men er namelijk vanuit dat de poëtische wereld wordt gevormd door een
samenhangend systeem van verschillende elementen, bijvoorbeeld dood, droom,
liefde, leven. Deze elementen worden wel ‘mytheem’ genoemd.2 Een mytheem is de
verzameling van alle elementen die aan een bepaald begrip (bijvoorbeeld de dood)
betekenis geven. Lotman vulde dat als volgt in: fonologische, semantische,
syntactische en dergelijke elementen. In poëtische teksten zijn meerdere structurele
niveaus (klankniveau, niveau van syntaxis, morfologie etcetera) tegelijkertijd
informatief. De spanning tussen deze niveaus creëert een semantische ruimte die
steeds meer betekenissen en steeds diepere interpretaties oplevert.
In een bepaalde tekst worden deze mythemen op een zekere manier in samenhang
met elkaar gerealiseerd. Zo zullen we zien hoe Hooft het mytheem van de dood in
verband brengt met dat van liefde en minne. Aan alle drie de gedichten die ik zal
analyseren, ligt verder steeds de samenhang van de mythemen van leven, dood en
droom ten grondslag.
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Voordat we naar de gedichten zelf gaan kijken, vat ik heel kort enkele andere aspecten
van de theorie van Lotman samen. De categorieën informatie, structuur, systeem,
spanning, structurele verwachting en afwijking daarvan zijn onmisbaar voor een
Lotmaniaanse analyse. Hier gaat het voornamelijk over de interne structuur van een
literair werk:
The object of our attention will be the poetic text taken as a separate,
already completed, and internally independent whole. How is this whole
to be studied from the point of view of its ideational, artistic unity? Are
there scientific methods that would permit us to make art an object of
investigation without ‘killing’ it? How is the text constructed and why is
it constructed precisely in such a fashion? [...] the object of the
investigation will be the artistic text as such, the specifically artistic
meaning of the text that enables it to perform a particular function, i.e.,
an aesthetic one, will be the object of our attention. [...] This approach
will permit us to bring out the internal structure of the work, the nature
of its artistic organisation, and a certain, sometimes considerable, part
of the artistic information included in the text. (Lotman 1976, pp. 5-9)
Met andere woorden, Lotman probeert wetenschappelijke (dat wil zeggen: zo veel
mogelijk objectieve) criteria te vinden voor het onderzoek naar de onderliggende
structuur van literaire teksten om daarmee de esthetische functie te onthullen die in
zijn woorden ‘the reality of the work of art’ (Lotman 1990, p.40) uitmaakt. Volgens
hem ligt de informatie in zulke teksten niet alleen opgeslagen in de directe betekenis
van de woorden (taalgebruik) waaruit zo'n tekst bestaat - want anders zou er geen
verschil bestaan tussen de ‘natuurlijke’ alledaagse taal, waarin dit wèl het geval is,
en de poëtische taal van een bepaalde dichter -, maar juist in de spanning in de
innerlijke structuur die uit meerdere informatiedragende niveaus bestaat. Laten we
kijken hoe deze principes in de praktijk werken.

P.C. Hooft: de mythologische dood
In 1615 dicht P.C. Hooft een sonnet gebaseerd op een mythe uit de klassieke oudheid.
Daarin verleidt de oppergod Jupiter (hier Juppijn) Alkmene te Thebe tijdens de
afwezigheid van haar man, door diens gedaante aan te nemen:
Wanneer Juppijn om 't hart de minne was geslaeghen
Van de Thebaensch' Alcmene', en om haer necke blondt

Vooys. Jaargang 22

9
Sijn godlijcke' elleboogh, worp hij den morgenstondt,
Uit duisendt kusjens die 't daer regende bij vlaeghen,
5 Een hemelsch kusjen toe in haeren gulden waeghen.
Daermede' ontnuchterde' hij den Uchtend haeren mondt,
En maeckte' haer droncken, soo dat zij de wielen rondt
Liet aerslen, en vergat voor eenen dagh het daeghen.
Wat schreyen over aerd! Wat kermen over zee!
10 Wat weenen! Wat misbaer! Wat rouw! Wat hartenwee
Trof om de doodt des Zons de Nooren en de Mooren!
Dees droom des Levens scheen de schaduw van een droom.
Nocht veldt, nocht vogelsang, nocht beeck, nocht bloem, nocht boom,
Loegh yemand toe. 'T gaet zoo, daer vrundschap gaet verlooren.

illustratie Nicole Feijts

De dichter verwerkt in dit sonnet het klassieke verhaal in zijn eigen categorieën van minne (regel 1) en ‘vrundschap’ (regel 14). Jupiter, ‘om 't hart geslaeghen’ door
minne (regel 1) - een lichamelijke passie, verstoort het huwelijk van Alkmene, een
‘vrundschap’ die op liefde berustte. Voor Hooft betekent liefde altijd deugd, daarom
is liefde de kracht die de wereldorde bepaalt en in harmonie brengt. Daarom worden
ook de banden van liefde, huwelijk en trouw geheiligd en leidt het overtreden daarvan
tot een catastrofe van universeel formaat zoals in regel 9 tot en met 14 staat
beschreven: Aurora, de godin van de dageraad die hier ‘morgenstondt’ (regel 3) en
‘Uchtend’ (regel 6) wordt genoemd, ‘vergat voor eenen dagh het daeghen’ (regel 8)
en de wereld verviel in duisternis na ‘de doodt des Zons’ (regel 9). De tekst maakt
een toespeling op een vroegere wereldorde waarin Aurora haar plichten niet vergat
en de zon wel opkwam. Met ande-
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re woorden, het sonnet belichaamt een overgang van één wereldorde van harmonie
en liefde, naar een andere, verstoorde wereldorde vol ellende en deugdloze minne,
waar de zon dood is. Dat het hier over de dood van de zon gaat, is mijns inziens geen
toevallige opmerking: het betekent de overgang van het ene statische beeld van de
wereld naar een ander statisch beeld door de overtreding van de wetten van liefde de terzinen beschrijven eigenlijk het einde van de wereld, het stilstaan. Toch staat
niet de dood, maar de gebroken ‘vrundschap’ centraal in het sonnet - dat wordt
aangeduid in regel 8 en bevestigd in regel 14: de vriendschap is definitief gebroken,
maar de volgende dag komt de zon weer op, het leven gaat door.
Tot zo ver de strekking van dit sonnet. Het in het oog springende kenmerk ervan
is de uitzonderlijke zoetvloeiendheid, waarin de klanken een organiserende functie
hebben. Laten we dit klankmatige aspect van de tekst vanuit het standpunt van Lotman
bekijken.
In het eerste kwatrijn is er vrij weinig fonologische ordening te ontdekken - de
gemengde fonologie van alledaagse taal wordt hier geïmiteerd met uitzondering van
de steeds herhaalde ‘ae’ (geslaeghen (regel 1), Thebaensch, haer (regel 2), daer,
vlaeghen (regel 4)). Deze structuur van grotendeels ongemarkeerde fonologie en de
herhaalde ‘ae’ wordt ook in het tweede kwatrijn doorgezet, maar in regels 6 en 8
treedt tegelijk een onregelmatige, fonologische ordening naar voren. Regel 6 krijgt
plotseling een zeer gecompliceerde klankstructuur door het fonologische chiasme
‘ae-nuchterd-uchtend-ae’ waar naast de gebruikelijke ‘ae’ een nieuwe klankcombinatie
wordt herhaald: ‘Daermede' ontnuchterde' hij den Uchtend haeren mondt’. De
woorden ‘ontnuchteren’ en ‘Uchtend’ (Aurora) staan in deze regel in een bijzondere
structurele positie: de klankherhalingen verbinden semantisch de woorden
‘ontnuchteren’ en ‘Uchtend’ (Aurora) die in een neutraal taalgebruik niets met elkaar
te maken hebben. Aan de andere kant worden deze begrippen door de morfologische
ontkenning (ontnuchterde den Uchtend) ook tegenpolen van elkaar gemaakt. Deze
analyse laat zien dat de structurele spanning tussen het klankniveau en het niveau
van morfologie tot een gecompliceerde semantiek leidt: Aurora wier plicht het is de
opkomst van de zon aan te kondigen, krijgt de kus van Jupiter vol deugdeloze minne;
door met zo'n kus Aurora te ontnuchteren, laat Jupiter haar het tegenovergestelde
van het gebruikelijke doen, namelijk, de zon niet aankondigen. Dit wordt het begin
van de omgekeerde wereld. Deze complexe betekenis komt volgens deze
analysemethode naar voren door de fonologische afwijking in het aangenomen
patroon van een betrekkelijke fonologische ongemarkeerdheid met het accent op
‘ae’. Deze afwijking signaleert semantisch het vicieuze van de door Jupiter verrichte
handeling die hiervoor wordt verteld in de vorm van een verhaal dat een andere
fonologische
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structuur heeft. Dat het in regel 6 om een onsystematische afwijking gaat, wordt
bevestigd door regel 7 die teruggrijpt op het vanaf het begin aangenomen
klankpatroon. Maar al in regel 8 wordt het nieuwe fonologische patroon weer
toegepast: ‘Liet aerslen, en vergat voor eenen dagh het daeghen’ (alliteratie,
klankchiasme). Deze regel wordt dus in dezelfde fonologische - en eventueel ook
semantische - structuur met regel 6 opgenomen: Aurora die door de onwettige kus
haar plichten vergeet, leidt tot het veranderen van de wereld die in de volgende regels
uitgebreid wordt beschreven.
De daaropvolgende terzinen worden eveneens in een sterk gemarkeerd klankpatroon
opgenomen, maar wèl van een andere fonologische ordening. Deze afwijkende
klankordening geeft de semantische grens aan tussen de op een bekend klassiek
verhaal gebaseerde kwatrijnen die over het proces van veranderen gaan en de terzinen
die het gevolg van die verandering als een momentgebonden beeld voorstellen. Het
herhaalde verbindingswoord ‘wat’ verbindt regels 9 en 10 aan elkaar met als gevolg
een degelijk maar toch veelzijdig beeld van ellende. De hele eerste terzine is een
beeld van alomvattendheid - qua emotie èn qua ruimtelijke verhoudingen, hier worden
namelijk alle vier de windrichtingen benoemd (‘zee’ - westen, ‘aerd’ - oosten,
‘Nooren’ - noord, ‘Mooren’ - zuid) die de ruimtelijke grenzen van de nieuwe ellendige
wereld bepalen. De fonologisch-morfologische ordening van regels 9 en 10 laat toch
nog genoeg structurele ruimte over om naar het fonologische patroon met de herhaalde
‘ae’ terug te keren. Des te prominenter steekt de regel 11 af: ‘Trof om de doodt des
Zons de Nooren en de Mooren!’ Fonologisch zeer gestructureerd door assonantie en
parallellisme wordt de semantiek van deze regel niet alleen maar gemarkeerd, maar
ook in de semantische structuur van regels 6 en 8 geplaatst: de dood van de zon als
gevolg van de onwettige vergetelheid van Aurora.
De regels 11 en 12 versterken dit patroon onder andere via alliteratie en chiasme.
In regel 12 staat de medeklinker ‘d’ centraal die in de voorafgaande terzine (regels
9 tot en met 11) - afgezien van het woord ‘aerd’ (regel 9) - alleen in het cluster ‘de
doodt des Zons’ naar voren komt: ‘Dees droom des Levens scheen de schaduw van
een droom’ (regel 12). Met deze analyse wordt zichtbaar dat de mythemen van de
dood, leven en droom een samenhangend poëtisch systeem vormen. Het positionele
en gedeeltelijk fonologische chiasme droom-leven-schaduw-droom stelt ‘leven’ en
‘schaduw’ gelijk: de dood van de zon als gevolg van de gebroken wetten van de
liefde heeft het leven dat op zich niet echt, maar een droom is, nog sterker efemeer,
onechter gemaakt: het leven is zonder de liefde slechts de schaduw van een droom.
De volgende regel illustreert zo'n wereld aan de hand van nog één degelijk en
veelzijdig beeld waar de fonologisch gemarkeerde structuren van de regel 9-10 en
11-12 elkaar overlappen: ‘Nocht veldt, nocht
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vogelsang, nocht beeck, nocht bloem, nocht boom’ (herhaald verbindingswoord;
alliteratie van v-l in de eerste helft van de regel en b(l)-m in de tweede met parallelle
verschuivingen van beklemtoonde klinkers naar achter: e-o in de eerste helft van de
regel en e-oe-oo in de tweede).
Na deze nadrukkelijke fonologische structuur van de regels 9 tot en met 13, waarin
afzonderlijke klanken ook semantische informatie blijken over te dragen, maar die
inmiddels een vast patroon is geworden en dus kan worden voorspeld, valt regel 14a
onverwacht ‘natuurlijk’. Noch het patroon van klank, intonatie, of syntaxis van de
voorafgaande regels wordt behouden. De hele regel 14 die op zichzelf ook een zekere
klankordening heeft, doet denken aan de ‘natuurlijke’ fonologische structuur met
het accent op ‘ae’ waaraan eerder de betekenis van de klassieke vertelling over Jupiter
en Alkmene is gehecht. In de laatste regel van het sonnet komen allebei de
klankstructuren bijeen, met alle betekenissen die ze tot nu toe hebben opgebouwd.
Daarom interpreteer ik de fonologie van het sonnet, die uit twee verschillende
structuren bestaat, als de drager van de semantiek van het sonnet. Het feit dat er twee
botsende structuren in het sonnet functioneren, leidt ertoe dat er voortdurend meer
dan één betekenis wordt geactiveerd. Het blijkt dat er veel meer informatie in het
sonnet is opgeslagen dan op het eerste gezicht lijkt en dat is ook de reden waarom
de interpretatie ervan nooit af is.

C. Huygens: de rustgevende dood
Behalve de fonologische structuur onderscheidt Lotman ook de semantische en de
lexicale structuur. Ook daarvan zijn er voorbeelden te vinden in de Nederlandse
zeventiende-eeuwse poëzie. De semantische structuur treedt bijvoorbeeld aan het
licht in een gedicht van C. Huygens ‘Rad van onrust’ (1664).
In dit gedicht kijkt de ikpersoon terug op zijn leven. Hij begint met de vaststelling
dat hij in zijn leven goede en kwade ervaringen heeft gehad: het is ‘gespeckt’ (als
gelardeerd vlees) ‘met witt’ en swarte laghen’ (regel 1). De goede ervaringen (‘witt'
laghen’) hangen samen met het vele dat hij heeft kunnen doen, de slechte met alles
wat hij heeft moeten verdragen. En dit laatste was in de meerderheid: de ‘swarte
laghen’ overheersen het beeld. Altijd heeft hij moeten worstelen om zich staande te
houden. Bovenal heeft het hem ontbroken aan rust. Waar andere mensen in de slaap
worden verkwikt, is hij van jongs af aan gekweld geweest door dromen. Die hebben
hem altijd een ellendig gevoel gegeven, ook plezierige dromen, want die doen een
mens alleen maar extra beseffen hoe hard het leven is. Zo heeft hij het ten minste
van jongs af aan ervaren en het wordt er niet beter op.
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Daarom vraagt hij begrip voor zijn wens om voorgoed ‘uijt den droom te zijn’ (regel
64): sterven en dus dit leven te verwisselen voor het ware leven bij God.
Anders dan in het sonnet van Hooft is de fonologische structuur van het gedicht
van Huygens doorgaans neutraal. Sporadische klankherhalingen of binnenrijm (zoals
in regel 30) dienen voor de verbinding van abstracte semantische structuren, maar
vertonen geen enkele neiging tot patroonvorming en kunnen dus ook geen consequente
bron van informatie zijn. Wèl informatief is het niveau van semantiek, waarop
ingewikkelde abstracte denkpatronen worden opgebouwd. Semantisch wordt er steeds
met antithesen en paradoxen gewerkt. Ik wijs er een paar aan.

Rad van onrust
Mijn leven is gespeckt met witt' en swarte laghen:
Veel hebb ick willen doen, meer heb ick moeten dragen.
Mijn Doen is trouw geweest en vlijtigh, daer het most,
Veeltyds was 'twerck gedaen als 't even scheen begost.
5 De Vrught is Vreugd geweest van Wel-doen, en wat gaerens
Van nooddrufts middelen, wat opdoen en wat spaerens.
Mijn Dragen is, voor Goed, Haet, Nyd en Spijt geweest
En alle daghe schier een niew ondanckbaer beest.
Misduyd' onnooselheit, krackeelen valsch geweven,
10 Veeltyds mijn goed gedreight somtyds eens lid of leven,
Voor oude vriendschap niew bedrogh, en swarte kunst
Van averechts beleid voor toegeseghde gunst...

In regel wordt 1 al zo'n semantische, antithetische constructie gepostuleerd: het leven
bestaat uit witte en zwarte strepen - uit positieve en negatieve ervaringen. Regel 2
ontwikkelt deze tegenstelling verder: ‘willen doen vs. moeten dragen’. Dus worden
‘wit’, ‘willen’ en ‘doen’ in deze analyse tegenover ‘zwart’, ‘moeten’ en ‘dragen’
gesteld. Dit systeem wordt ook consequent uitgewerkt, zelfs kwantitatief: ‘veel heb
ik willen doen, meer heb ik moeten dragen’ correspondeert met respectievelijk regel
3 tot en met 6 en regel 7 tot en met 12 (4 en 6 regels).
Tegen het einde van dit gedeelte (regel 1 tot en met 12) raakt de lezer gewend aan
deze semantische structuur. In de termen van Lotmaniaanse analyse is ze in de
perceptie van de lezer geautomatiseerd: de lezer heeft al een structurele verwachting
kunnen ontwikkelen om een voorspelling te maken over de betekenis van de komende
tekst. Hoe voorspelbaarder de structuur is, hoe minder informatie ze over kan dragen,
hoe meer ze over-
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bodig wordt. Regel 13a bevat een structurele verrassing, een semantische sprong:
‘Rust hebb ick niet gekend...’ Wit (willen, doen) èn zwart (moeten, dragen) worden
tegenover rust gesteld. Zo komt een nieuwe semantische structuur tot stand, nog
onbekend voor de lezer en dus wèl informatief. Het is ook wel weer zo dat regel 13a
een logische aansluiting op de voorafgaande ellende van het leven vormt, wat beide
structuren aan elkaar verbindt en het nieuwe begrip ‘rust’ in een ambivalente positie
stelt.
Rust hebb ick niet gekent; als alle oogen toe zijn,
En alle menschen dood, om datse satt of moe zijn,
15 Haer halve leven dood, en sommighe wat meer,
Diens sinnen geen gebreck en prickelt, noch geen' eer,
Dan ben ick oock 'tkleed uijt en 't rust-bedd in gekropen,
Om wat lang niet te zijn, en als mijn selfs t' ontloopen...

Merkwaardig is dat het begrip ‘rust’ (regel 13) een beschrijving krijgt die voor
iedereen geldt (‘als alle oogen toe zijn,/ En alle menschen dood...’, regel 13-14)
terwijl de voorafgaande regels 1 tot en met 12 hoogstpersoonlijk zijn. Deze
generaliserende beschrijving van ‘rust’ komt aldus in dezelfde reeks te staan met
‘dood-droom’ (de associatie van dromen met dood zijn was ook in de
zeventiende-eeuwse literatuur niet ongewoon). ‘Slapen’, ‘dood zijn’ betekent voor
de ikpersoon aan de ene kant het verlies van tijd (regel 15) maar aan de andere kant
ook een manier om de gespekte werkelijkheid te vluchten, er niet zijn (regel 16). In
het licht hiervan interpreteer ik de begrippen ‘slapen’ en ‘dood zijn’ en vervolgens
ook de mytheem van de dood in dit gedicht als semantisch ambivalent: ze bevatten
zowel positieve als negatieve connotaties.
De volgende regels 19 en 20 kondigen weer een nieuwe semantische structuur aan
- een caleidoscopische afwisseling van tegenovergestelde begrippen, gebeurtenissen
en emoties die al enigszins in de ambivalente structuur van het begrip ‘dromen’-‘dood
zijn’ worden aangegeven:
Maer qualick quam 't soo verr: 'tscheen dat mijn dagh aenquam,
20 Als ick mij neder leid' en 'tslapen ondernam.
't Hiet rusten dat ick deed, maer 'twaeren besigheden,
Die mijn' versuften geest meer als 's daeghs wercken deden.
Mijn' oogen sloten niet, of 'theete werck ging aen;
'T was droomen inder daed, en schijn en yd'le waen;
25 Maer nacht-werck eigentlick, en qualick t'onderscheiden
Bij 'twoelen van den dagh, welck waerheit was van beiden.
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Aanvankelijk lijkt deze caleidoscopische afwisseling tot het gebied van het dromen
te behoren. Maar in de loop van het gedicht wordt deze semantische structuur
toegepast om ‘het leven’ te omschrijven (regel 27 tot en met 36), of juist andersom:
de aan het begin aangegeven structuur van duidelijke tegenpolen wordt voor het
dromen gebruikt (regel 37 tot en met 42):
(En wat is waerheit heeft die Richter licht gedocht,
Of wat hij sagh, of wat syn' huijsvrouw droomen moght.
Elendigh Richter, sooder een elendigh oyt te noemen
30 En te verdoemen was!) Nu heeft de dagh sijn' Bloemen,
En heeft sijn distelen; vermaeck en ongenucht,
De Bruijloft en het graf, het lacchen en 'tgesucht
Gaen veeltijts over handt, en houden beurt met poosen;
Doen een de doornen zeer, hij lydt het om de Roosen.
35 De Sonn Schijnt naer 'tvuijl weer, en inden Storm wel oock:
Het soete Vier betaelt het suere van den roock:
Maer droomen houdt geen beurt, 'tis altyd stof van klagen:
Een grouwelicke droom is droevigh om verdragen,
Een lieffelicke geeft meer onlusts ongelijck
40 Dan sijn verheugen was: Besitt een Coninckrijck,
En werdt een Bedelaer in meer niet als twee uren,
't Scheel is onmenschelick, wie kan daer tegen duren?

De dood, gelijkgesteld aan dromen, biedt tijdelijke rust. Door dromen hoopt de
ikpersoon aan de zwaarheid van het leven te ontsnappen. Mijn analyse laat zien dat
de semantiek van ‘dromen’ en ‘leven’ structureel aan elkaar gelijk wordt gesteld
(regel 19 tot en met 42). Uiteindelijk blijkt dromen geen uitweg te zijn (regel 64):
Vlieght over Bergh en Dal de valck uijt haer gesicht,
En vindt u in uw Bed voll plaesters en volt Gicht;
45 at een hard averechts van sulcken lochten hoogmoet!
'T is seker datter wel een traentjen uijt het oog moet,
In 't heugen waer men was, in 'tvoelen wat men is,
[En wat een' Modder-goot scheelt van eens Koninghs Dis.]
En dat is 'tlieve loon van ingebeelde Welvaerd,
50 Datm' in den Hemel schickt te zijn en inde Hell vaert,
En smaeckt het ongemack van lyden soo veel bet
Als vrolick vliegen scheelt van karmen in syn bedd.
Dus heeft het mij gegaen, van dat ick wist wat leven
En doen en lijden was: en 't waer noijt wijt geschreven,

Vooys. Jaargang 22

16
55 Verhaelden ick all 'tleed dat mij gedroomde vreughd
En swaericheit gedroomt gekost heeft vander jeughd.
En 't gaet mij noch alsoo ten einde mijner dagen,
Iae tot dicht op mijn Graf sal ick die onrust dragen,
Soo 'ck niet verkeert en giss; jae hoe de kracht meer slijtt,
60 Gevoel ick dat men meer en meer van lyden lydt.
Is 'twonder dat ick wensch met alle mijn' gedachten
Uijt all' die dagen, uijt all' die versufte nachten
Een saligh eind te sien, en eens uijt waere pijn,
En eens wijt valsche vreughd, eens uijt den droom te zijn?

De ikpersoon verlangt er niet naar tijdelijk, maar werkelijk te sterven en op deze
manier van het ‘gespeckte’ en het caleidoscopische - de onrust van het leven dat
maar een droom is - te ontsnappen. De spanning tussen deze semantische structuren
wordt op zo'n manier opgebouwd dat de grenzen van de begrippen ‘leven’, ‘dood’
en ‘droom’ aan het einde van het gedicht zo onduidelijk worden dat ze op een bepaald
moment tot één en hetzelfde semantische veld gaan behoren. En tegelijkertijd worden
ze tegenover elkaar gesteld. Het blijkt dat het gedicht eindeloos veel informatie bevat
en verschillende interpretaties kan steunen.
Uit de bovenstaande analyse blijkt ook dat het ‘gevoel’ van bewogenheid dat dit
gedicht eigen is - en dat op grotere schaal in barokke gedichten wordt gevonden op de snelle afwisseling van de structurele spanning tussen abstracte semantische
constructies berust.

J. Luyken: de dood als het ultieme stilstaan
Het gedicht dat slechts zeven jaar later verscheen - ‘Air’ van Jan Luyken, uit 1671,
- lijkt deze geconstrueerdheid niet te hebben:

Air
Droom is 't leven, anders niet;
't Glijt voorby gelijk een vliet,
Die langs steyle boorden schiet,
Zonder ooyt te keeren.
5 d' Arme mens vergaapt zijn tijt
Aen het schoon der ydelheyd,
Maar een schaduw die hem vlijt.
Droevig! Wie kan 't weeren?
d' Oude grijse blijft een kind,
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10 Altijd slaap'rig, altijd blint;
Dag en uure,
Waart en duure,
Word verguygelt in de wind;
Daar me glijt het leven heen.
15 't Huys van vel en vlees, en been
Slaat aan 't kraaken;
d' Oogen waaken,
Met de dood in duysterheen.

Het gedicht stelt vast dat het leven niets meer is dan een droom. Na deze droom
ontwaakt men en staart naar het niets in het besef dat men zijn tijd aan ijdelheden
heeft verspild - ‘de dood in duysterheen’ (regel 18). Het gedicht ontstaat dus ook,
net als ‘Rad van onrust’ van Huygens, uit de realisaties van de mythemen van leven,
droom en dood. De verhouding tussen deze begrippen is echter bij Luyken wezenlijk
anders dan bij Huygens. Bij Huygens denkt de lezer mee, de associatie van het leven
met een droom wordt structureel opgebouwd door twee semantische structuren die
steeds op elkaar botsen. Zo krijgt de versleten metafoor weer een nieuw leven bij
Huygens. Luyken gaat er - net zoals Hooft in het eerder besproken gedicht - vanuit
dat het leven droom is.
Structureel gezien is het lied van Luyken op een heel andere manier opgebouwd
dan het gedicht van Huygens: andere structuren dragen nu de informatie over. Het
gecompliceerde semantische spel en de uitgewerkte metaforiek van Huygens worden
bij Luyken door ‘natuurlijkheid’ en ‘simpliciteit’ van de semantische ontwikkeling
vervangen. In het culturele paradigma van die tijd - ‘Air’ van Luyken is van slechts
enkele jaren later dan ‘Rad van onrust’ van Huygens - wijkt de hele nieuwe code
van ‘natuurlijkheid’ af van de al bestaande code van uitgewerkte metaforen en diep
verborgen betekenissen. Als literatuurhistoricus merkt Lotman op:
At a time when verbal games intensified, when the metaphorism of the
Baroque had become a tradition and a predictable norm not only of the
literary language, but also of the affected speech of society salons and of
the précieux, discourse that was purged of secondary meanings and
reduced to direct and precise semantics, came to have literary significance.
In this situation the most active rhetorical figures came to be rejections
of rhetorical figures. The text, liberated from metaphors and metonymies,
started a game, on the one hand with the reader's expectations (i.e. with
the cultural norm of the baroque peri-
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od), and on the other with what was the new, as yet unestablished norm
of Classicism. The Baroque metaphor was in this context perceived as a
sign of triviality and did not serve any rhetorical function, while the
absence of metaphor, now playing an active role, turned out to be
aesthetically significant. (Lotman 1990, p. 46)
Met de theorie van Lotman in de hand vindt men de informatie van Luykens ‘Air’
op het meest ‘natuurlijke’, ‘evidente’ structurele niveau opgeslagen - op het niveau
van de lexicale betekenis van het woord. Anders dan bij Huygens is de semantische
compositie van het lied glashelder: het leven van de mens dat een droom is, glijdt
geleidelijk naar de dood. De vergelijking van het leven met een vliet in strofe 1,
samen met het soepele trocheische vers, zet het hele lied in een rustige beweging. In
de tweede strofe, die precies dezelfde compositie heeft, wordt deze beweging
voortgezet. Alleen nu is dit niet een ruimtelijke beweging - het leven dat als een
stroom voorbijglijdt (regel 1-2), maar een beweging in de rijd, die ook nog de lexicale
dimensie van een moreel oordeel heeft gekregen - de mens die zijn voorbijgaande
tijd aan nutteloze dingen verspilt (regel 5-7). De laatste regel spreekt een duidelijk
moreel oordeel uit over de betekenis van de hele strofe: ‘Droevig! Wie kan 't weeren?’
(regel 8). Het verschil tussen verder op precies dezelfde manier opgebouwde strofen
ligt volgens mijn analyse in de verschillende lexicale structuren die eraan ten
grondslag liggen: terwijl de betekenis van de eerste strofe neutraal is, heeft de tweede
een duidelijk moraliserende connotatie gebaseerd op woorden met een moreel
kwalificerende betekenis: ‘d'Arme mens vergaapt zijn tijt / Aen het schoon der
ydelheyd,/ Maar een schaduw die hem vlijt./ Droevig! Wie kan 't weeren?’ (regel
5 tot en met 8). De semantiek van neutrale beweging van de levensstroom langs de
stilstaande oevers in strofe 1 is in strofe 2 veranderd in de neutrale beweging van de
tijd langs de stilstaande mens over wie een morele oordeel wordt uitgesproken.
De spanning tussen deze overlappende lexicale structuren leidt tot het ontstaan
van een semantische ruimte rond het element ‘stilstaan’ dat inderdaad verder wordt
uitgewerkt. Ten eerste wordt het zichtbaar gemaakt aan het veranderde ritmepatroon
van de volgende strofen: de derde regel van de vierregelige strofe wordt gesplitst
maar ook op een andere manier beklemtoond. Hij krijgt namelijk vier in plaats van
twee zware klemtonen zoals in de regels 3 en 6: ‘Dág en úure,/ Wáart en dúure’
(regel 11-12). Door deze verandering wordt het ritme van de beweging van de
levensstroom vertraagd, die in de eerste twee regels is ingezet. Bovendien wordt de
semantiek van het stilstaan op het lexicale niveau verwezenlijkt: het werkwoord
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waar deze strofe om draait, is ‘blijven’. In de voorafgaande strofen stonden de
werkwoorden ‘glijden’ (fysieke beweging) en ‘vergapen’ (moralistisch gekleurde
beweging in tijd) centraal. De beweging wordt ook stopgezet door de herhaling van
het woord ‘altijd’ (regel 10). Anders dan Hooft, die verbindingswoorden ten behoeve
van een bepaalde klankstructuur herhaalt, kiest Luyken voor de herhaling van een
woord met een uitgesproken lexicale betekenis. Zodoende herhaalt en bevestigt hij
de semantiek van tijdloosheid die üerhaupt niet kán worden uitgedrukt in termen van
beweging.
De eerste regel van de laatste strofe roept de herinnering op aan de ongemarkeerde
lexicale structuur van de eerste strofe: ‘Daar me glijt het leven heen’ (regel 14). Ook
hetzelfde werkwoord zet de beweging van de levensstroom weer voort. Maar ondanks
de opgeroepen ongemarkeerde structuur is de andere, moralistisch gekleurde, structuur
ook sterk aanwezig. Het allereerste woord van regel 14 - ‘daar me’ (daarmee) activeert de moralistisch gekwalificeerde structuur door op de semantiek van de
tweede en de derde strofen te wijzen: het leven van de mens glijdt voorbij terwijl hij
zich met nutteloze zaken bezighoudt. Deze connotatie van ‘daar me’ wordt in het
kader van deze analyse fonologisch verbonden aan de enige andere woorden in strofe
4 waar de klank ‘d’ ook voorkomt: ‘de dood in duysterheen’ (regel 18). Dus
interpreteer ik ‘de dood in duysterheen’ - zonder enig vervolg of uitzicht op het
eeuwige leven, wat gezien de culturele code van de Nederlandse Gouden Eeuw wel
te verwachten zou zijn, als de beloning voor een verspild leven. Dezelfde uitdrukking
betekent ook het einde van dee beweging, die het leven is, het ultieme stilstaan in de
semantische structuur van het hele lied dat op deze manier inhoudelijk (ook door het
ritme gesteund) een beweging van het leven naar de dood weerspiegelt.

Tot slot
Het wordt tijd voor een recapitulatie. Zoals de bovenstaande analyses aangeven,
komt het mytheem van de dood inderdaad op verschillende structurele niveaus tot
uiting in de Nederlandse poëzie van de Gouden Eeuw: bij Hooft is de fonologische
structuur het meest informatief, bij Huygens de semantische van geconstrueerde
abstracte redeneringen en bij Luyken de lexicale met moraliserende connotaties.
Het is dus inderdaad zo dat de theorie van Lotman ook voor oudere teksten
toepasselijk is gebleken, daar zij de verschillen tussen de teksten laat zien. Ze bleek
ook in staat te zijn om te verklaren waarom juist dit of dat fragment meerdere
betekenissen heeft en dus meerdere interpretaties kan oproepen.
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Nu is mijn onderzoeksvraag of er sprake is van verschillende innerlijke structuren
in de zeventiende-eeuwse Nederlandse poëzie. Volgens Lotman is dat zo, hij wijst
expliciet op het structurele verschil tussen de barok en het classicisme. Mijn hypothese
voor het verdere onderzoek op basis van honderdvijftig gedichten uit de Nederlandse
Gouden Eeuw is dan ook of de correspondentie tussen bepaalde structuren van teksten
en bepaalde literaire stromingen consequent is. Zouden meerdere renaissancistische
teksten fonologie als hoofddrager van de informatie hebben en barokke teksten het
niveau van semantiek? Hoe algemeen ‘classicistisch’ zou het uitgebreid gebruik van
lexicale structuren blijken? Als het mogelijk zou blijken om het behoren tot een
bepaalde literaire stroming aan de hand van de theorie van Lotman te bewijzen, dan
zou dat betekenen dat een twintigste-eeuwer de zeventiende-eeuw heeft voorspeld.
Dan zou de innerlijke structuur inderdaad ‘the reality of the work of art’ bepalen.
Natalia Karpenko (1980, Cherson in Oekraïne) studeerde in 2003 af aan
de Kiev Taras Sjevtsjenko Universiteit met Engels als hoofdvak en
Nederlands als bijvak. Momenteel is ze bezig met een promotieonderzoek
naar het myhtecm van de dood in de Nederlandse poëzie van de Gouden
Eeuw. Het onderzoek wordt gedaan in het kader van een
samenwerkingsproject tussen de Kiev taras Sjevtsjenko Universiteit en de
Universiteit Utrecht.
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Vergane glorie
Decadentie en decadentisme in De boeken der kleine zielen
Lot Broos
Het fin de siècle, een roerige tijd gekenmerkt door apocalyptische angsten,
decadentisme en verval, heeft in de Nederlandse literatuur zijn sporen
achtergelaten. Al wordt Louis Couperus vaak geplaatst in de stroming van
het naturalisme, zijn werk vertoont zeker decadentistische trekjes. Om
deze kenmerken te illustreren, duikt Lot Broos in De boeken der kleine
zielen: een familiegeschiedenis van vergane glorie.

Fin de siècle en decadentie
Stijgende werkloosheid, steeds meer criminaliteit, niet te controleren epidemieën,
een ziek milieu: hier hebben we een aantal zaken waar men zich tegenwoordig druk
om maakt. Deze agitatie gaat echter nauwelijks zover dat men het voortbestaan van
‘de westerse cultuur’ massaal in twijfel trekt. Dit was aan het eind van de negentiende
eeuw wel anders. Alle negatieve tendensen in West-Europa leken toen slechts
gekoppeld te kunnen worden aan één gedachte, namelijk dat het spoedig gedaan zou
zijn met de westerse beschaving. Woorden die in dit kader veel werden gebezigd,
waren ‘decadentie’ en ‘fin de siècle’. De laatste term transformeerde in korte tijd
van een
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puur beschrijvende, periodiserende (in de strekking van: ‘eigentijds’), naar een sterk
negatief geladen benaming. Zo kon een man die zijn vrouw als prostituee had
uitgebuit, in 1891 in de Franse kranten als ‘un mari fin de siècle’ betiteld worden.
Het begrip ‘decadentie’ had een al langer negatief geconnoteerd leven achter zich.
In maatschappijkritische context dook het al in 1748 op bij Montesquieu, in
Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur decadence.
Hierin analyseerde hij de opkomst en het verval van het Romeinse Rijk. Zoals de
titel al aangeeft, wordt ‘grandeur’ tegenover ‘decadence’ geplaatst: grootsheid
tegenover verval. In het werk ligt een cyclisch tijdsbesef besloten: een maatschappij
ontstaat, bloeit op en zal vervolgens aan haar grootsheid ten onder gaan. Geheel
vanuit dit cyclische beeld werd aan het einde van de negentiende eeuw de cirkel voor
West-Europa rond gedacht: het einde van de eeuw zou wel eens een ‘fin du monde’
kunnen betekenen.
Zowel reguliere historici als literatuuronderzoekers hebben zich veelvuldig met
de genoemde periode beziggehouden. Met de decadentie van het fin de siècle is
onlosmakelijk de opkomst van decadente literatuur verbonden, en een van de
onderzoekers die zich met deze ontwikkeling heeft beziggehouden is Jaap
Goedegebuure. In Decadentie en literatuur (1987) schetst hij de achtergronden en
kenmerken van deze literaire stroming, en bespreekt een aantal schrijvers en
veelvoorkomende thema's. De literaire reactie op de ondergangsstemming duidt hij
als ‘decadentisme’, wat in eerste instantie een Frans fenomeen is geweest met een
sterk antiburgerlijke en antimaatschappelijke inslag. Hierna zijn bepaalde kenmerken
van het decadentisme de Franse grenzen gepasseerd en valt bijvoorbeeld ook over
Nederlands decadentisme te spreken. Louis Couperus wordt door Goedegebuure
genoemd als de belangrijkste Nederlandse vertegenwoordiger van deze stroming. In
dit artikel zal ik De Boeken der kleine zielen (1903-1905) bespreken in een kader
waarin zowel zaken die de maatschappelijke decadentie als het decadentisme betreffen
een plaats zullen hebben. Maar voor het zover is, zal ik eerst het genoemde kader
schetsen, te beginnen met de verschillende houdingen die te onderscheiden zijn
tegenover de laatnegentiende-eeuwse decadentie.

Verschillende houdingen ten aanzien van de laatnegentiende-eeuwse
decadentie
Een eerste houding ten opzichte van de decadentie die kan worden gevonden, is die
van de groep pessimistische intellectuelen en wetenschappers die de ‘tekenen des
vervals’ overal om zich zagen opdoemen. Zij waren het die het huidige idee over de
stemming die aan het einde van de negentiende eeuw heerste grotendeels bepaald
hebben.1
Een belangrijke vertegenwoordiger van deze houding was schrijver Max Nordau
(1849-1923), die met Entartung in 1892-1893 een boek schreef waar het pessimisme
vanaf droop; de westerse beschaving was volledig ontaard en in alle opzichten
gedoemd ten onder te gaan. Andere pessimisten zijn te
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vinden onder laatnegentiende-eeuwse biologen, medici, criminologen, sociologen
en antropologen. Er werd door deze wetenschappers uitgegaan van de evolutietheorie,
die behalve op de natuur ook op de cultuur van toepassing zou zijn. Als de beschaving
in het evolutieproces steeds gecompliceerder werd - analoog aan het ontstaan van
steeds gecompliceerdere organismen in de natuur -, dan werd het voor steeds minder
individuen haalbaar om de nieuwe standaard voor het bestaan te halen. Men viel dan
terug in lagere levenswijzen: men degenereerde. (Boterman en De Rooy 1999,
voornamelijk pp. 17-38) Allerlei uiterlijke kenmerken van de mens werden aangehaald
om aan te tonen dat dit ook daadwerkelijk zo was: de frenologie (‘schedelkunde’)
was een van de wetenschappen die hiertoe beoefend werd. Ook analyses van de
moderne stad en haar bevolking bevestigden de degeneratie in het culturele
evolutieproces: de criminaliteit steeg hier sterk, en de hogere klassen degenereerden
door een steeds grotere hang naar hedonisme en zelfverrijking. Het aantal mensen
in de hogere klassen dat leed aan nerveuze aandoeningen - voornamelijk vrouwen steeg sterk, en overal grepen geslachtsziekten als syfilis om zich heen. De zedelijkheid
was tanende en de beschaving was gedoemd tot ondergang: aan alle materiële
vooruitgang was geestelijke degeneratie inherent. De houding van de hier besproken
intellectuelen is te zien als een kritiek op het burgerlijk beschouwde
vooruitgangsgeloof, dat gezien de gesignaleerde omstandigheden moest hebben
gefaald. Dat een dergelijke kritische houding ook in Nederland te vinden was, bewijst
de volgende uitspraak van Frederik van Eeden (1860-1932):
De uitgezogen behoeftigen worden onwetend en ruw, de gemakkelijk
levende uitzuigers worden vadsig, of brooddronken, of geldgierig, of
bekrompen en trots, of zenuwziek door een overprikkeld onharmonisch
leven [...] Wij leven allen, allen zijn medeplichtig en wij allen dragen de
straf. (Ibidem, p. 36, uitspraak afkomstig uit Van Eeden, Waarheen leven
wij?, 1898, p. 22 en 25)
Nederland leek volgens Piet de Rooy in Op de grens van twee culturen, Nederland
en Duitsland in het fin de siècle (ibidem, 1999) overigens maar matig geïnfecteerd
met ondergangsstemmingen. Publicaties van buitenlandse wetenschappers werden
in de Nederlandse tijdschriften vaak met grote belangstelling gevolgd, maar soms
zwaar overschat verklaard. De titel ‘een dom boek’, waaronder een recensie van het
in 1893 als ‘Ontaarding’ vertaalde werk van Nordau in De Amsterdammer verscheen,
laat hiervan iets doorschemeren (ibidem, p. 24). Het merendeel van de Nederlanders
was eerder binnen de derde hier nog te onderscheiden groep te scharen, zelfs Van
Eeden, ondanks zijn soms harde aanklachten. Een tweede te onderscheiden groep
werd gevormd door mensen die onder invloed van de vermeende geestelijke
verloedering hun heil zochten bij nieuwe mystieke of pseudomystieke stromingen.
Te denken is aan het Saint-Simonisme, de Wagnerverering, het holisme, het
occultisme, het spiritisme en het symbolisme. Vooral de eerste twee oefenden hun
aantrekkingskracht uit op grote groepen
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mensen. Deze ‘geestelijke dwalingen’ vormden voor de hierboven beschreven
cultuurpessimisten reden te meer om te denken dat het gedaan was met de mensheid.
Naast het gewone volk kregen ook wetenschappers steeds meer interesse in geestelijke
zaken. De menselijke psyche werd het onderwerp van diepgravend onderzoek, waar
uiteraard de naam van Sigmund Freud aan te verbinden is. De gedachte kwam op
dat voor gezonde ‘lichamen’ (menselijk dan wel metaforisch te gebruiken als
‘maatschappelijk’) gezonde geesten noodzakelijk waren. Door het ontwikkelen en
toepassen van allerhande therapeutische methoden, waaronder psychoanalyse en
hypnotherapie, probeerden de wetenschappers de menselijke geest weer gezond te
krijgen.
Het derde te onderscheiden standpunt werd ingenomen door hen die onder invloed
van de vermeende kritieke toestand waarin de moderne maatschappij verkeerde, alles
in het werk stelden om deze te verbeteren. Politici richtten hiertoe nieuwe politieke
partijen op, en geëngageerde burgers en kunstenaars namen diverse initiatieven. Het
streven naar ‘gemeenschapskunst’ dat gemeengoed was onder de kunstenaars die
zich in 1890 verenigden in tijdschrift De kroniek is hier een voorbeeld van.
De Rooy betoogt dat in Nederland verschillende stappen werden gezet richting
een rechtvaardigere samenleving. Aan de ene kant had je mensen die de maatschappij
door middel van persoonlijke initiatieven (bijvoorbeeld armenzorg) en door grotere
politieke aandacht en wetgeving waar nodig wilden verbeteren. Anderzijds was er
sprake van een groep mensen die haar radicaal wilden veranderen - wat bijvoorbeeld
de nieuwe politieke deelnemers, de socialisten, voorstonden. Van Eeden is met de
acties die hij op zijn bovengenoemde doemdenken liet volgen, in de tweede categorie
te plaatsen. Hij was afgestudeerd in de medicijnen, en hing het idee aan dat
maatschappelijk onrecht en de moderne levensstijl een ziekmakend effect op de mens
hadden. Om het tij te keren moest een aantal zaken drastisch veranderen: de levensstijl
moest weer eenvoudig worden en iedereen zou weer moeten gaan werken voor eigen
behoeften. Dit probeerde Van Eeden te verwezenlijken door oprichting van de
‘vestiging Walden’2, die van 1898 tot 1907 bij Bussum bestond
(http://www.iisg.nl/bwsa/bios/eeden.html). Verder was Van Eeden als arts
geïnteresseerd in nieuwe behandelmethoden als hypnose en gaat hij hiermee feitelijk
ook mee in de groeiende aandacht voor het geestelijke. Zijn roman Van de koele
meren des doods (1900) is deels gebaseerd op de ervaringen met patiënten die hij
met de nieuwe methoden had.
Ten slotte kan een vierde houding ten overstaan van de vermeende maatschappelijke
degeneratie aangegeven worden; die van positieve waardering van de decadentie als
een uitzonderlijk vruchtbare voedingsbodem voor de kunsten. Deze artistieke
waardering ging vaak gepaard met een afkeuring van de burgermaatschappij waarin
alles nuttig, winstgevend en vooruitgangsgezind moest zijn. Deze afkeer is volgens
Goedegebuure grotendeels toe te schrijven aan de gevolgen van de emancipatie van
schrijvers onder invloed van de groeiende ‘literatuurindustrie’. (Goedegebuure 1987,
pp. 36-56) Steeds meer tijdschriften werden opgericht en er kwamen steeds meer
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broodschrijvers naar Parijs. Schrijvers die zich bedreigd voelden in hun economische
en artistieke autonomie isoleerden zich. Om hun ongenoegen te uiten, zetten ze zich
af van de maatschappij die hen hun plaats had ontnomen. Met het betrekken van de
ivoren toren waren het ‘l'art pour l'art’ en het decadentisme geboren. Een prachtige
citaat vol afkeer van de burgerlijke vooruitgangsmaatschappij is afkomstig van de
godfather van het decadentisme Theophile Gautier3:
Wat praat u van vooruitgang? - Ik weet heel goed dat u me zult gaan
zeggen dat er een Eerste en een Tweede Kamer is, dat men hoopt op
algemeen kiesrecht in de nabije toekomst, en dat het aantal
volksvertegenwoordigers zal verdubbelen of verdrievoudigen. Vindt u dat
er nog niet genoeg tegen het Frans gezondigd wordt zoals daar op het
nationale spreekgestoelte, en zijn ze nog niet voltallig genoeg om dat
minderwaardige klusje op te knappen? Ik begrijp nauwelijks iets van het
nut om twee- of driehonderd provincialen in een houten schuur te stouwen,
met een door Fragonard beschilderd plafond, om hen te laten knoeien en
broddelen aan ik weet niet hoeveel absurde en afschuwelijke wetten.
(Ibidem, p. 42)
Als meest uitgesproken antiburgerlijke schrijver in Nederland moet Lodewijk van
Deyssel worden genoemd. Ook hij had blijkens de volgende uitspraak weinig op met
de burgermaatschappij en haar ‘problemen’:
Wat kan het mij schelen of de wereld ten onder gaat, heb ik niet genoeg
aan mijn eigen, voor den korten tijd van mijn leven! Wat zal ik mij met
stelsels en vraagstukken gaan bezighouden, laten de turfmakers en
katoenspinners de deftige lui maar es op hun kop geven en op hun beurt
de wereld eens regeren, dat is wel aardig, 't zal voor even een leuk gezicht
zijn. (Anbeek 1999, pp. 59-60)

Het decadentisme en Couperus
Zoals hierboven aangegeven, zou het decadentisme volgens Goedegebuure haar
wortels vooral hebben in de gedwongen emancipatie van schrijvers onder druk van
de ‘literatuurindustrie’. Wat de periodisering betreft, ziet Goedegebuure het
decadentisme niet zozeer als een uitgesproken beweging als het symbolisme, maar
meer als een stroming die zich in de laatste decennia van de negentiende eeuw onder
verschillende schrijvers in variërende mate manifesteerde. Dientengevolge kan een
schrijver die, of een werk dat in eerste instantie bij een specifieke beweging onder
te brengen is, decadentistische trekken vertonen. Zo ook De boeken der kleine zielen.
Dit boek is voornamelijk als ‘naturalistisch’ getypeerd; Ton Anbeek spreekt zelfs
van ‘één van de toppunten van het Nederlandse naturalisme’. (Ibidem, p. 93) Verderop
zal blijken dat uit de thematiek en de personages in het boek óók een duidelijk verband
met decadentie en het decadentisme te leggen is.
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In het decadentisme speelt verder het kunstmatige een grote rol: waren bijvoorbeeld
de romantici met hun individuele verbeelding nog reikende naar een metafysische
werkelijkheid (Schoonheid), in het decadentisme wordt die verbeelding voornamelijk
gebruikt voor het creëren van welbewuste kunstmatigheid. Het decadentisme wil
hierbij in dienst staan van en verwijzen naar niets anders dan zichzelf en is hiermee
een uiterste consequentie van de romantische Ieus ‘l'art pour l'art’. In het voorwoord
van Oscar Wilde's - bij uitstek decadentistische - The picture of Dorian Gray (1891)
staan enkele aforismen, die wel speerpunten van het decadentisme genoemd kunnen
worden. Enkele voorbeelden hieruit: ‘Those who find ugly meanings in beautiful
things are corrupt without being charming. This is a fault. Those who find beautiful
meanings in beautiful things are the cultivated. For these there is hope.’ En: ‘There
is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written, or badly
written. That is all.’ (Wilde 1994, p. 5) Vooral de laatste uitspraak is tekenend voor
het decadentistische gedachtegoed: omdat de kunst niets anders beoogt dan kunst te
zijn, moet vooral de moraal erbuiten gelaten worden, en is alleen nog over de inherente
kwaliteit van die kunst iets te zeggen.
De kunstmatigheid is in decadentistische literatuur onder meer te vinden in een
flamboyante schrijfstijl met veel woordkunst. Couperus is een schrijver die hierin
uitmuntte; wie zijn boeken leest, belandt in een totaal vreemd literair universum (wat
niet alleen toe te schrijven is aan de datering van zijn boeken). Enkele voorbeelden
hiervan zullen in verderop geciteerde passages uit De boeken der kleine zielen te
zien zijn.
Een duidelijk antiburgerlijk element in het decadentisme vormt de uiterlijke
verschijning van de meeste van de decadentistische schrijvers. Goedegebuure zegt
hierover het volgende:
Dit type onderscheidt zich radicaal van de burger op het meest in het oog
springende punt: dat van de uiterlijke verschijning. Is de burgerlijke
habitus er een van conventies (en binnen enkele decennia ook van
confectie), de dandy maakt van kleding, houding en gedrag een zorgvuldig
uitgebalanceerd kunstwerk met strikt exclusief karakter. [...] De
antiburgerlijkheid omvat tevens een aristocratisch ideaal dat men heeft
van de edelman onder het ancien regime: een door de omvang van zijn
bezit van financiële zorgen vrijgesteld persoon, die de zedelijke plicht heeft
zich te onthouden van elke beroepsuitoefening. (Goedegebuure 1999, p.
51)
Ook Couperus is als een dandy te beschouwen. Een van de anekdotes die over zijn
openbare optreden bestaan, is dat hij bij het houden van lezingen altijd een aronskelk
naast zijn spreekgestoelte wenste te hebben staan. Behalve schrijven heeft hij nooit
enig beroep uitgeoefend, en hoewel hij soms zijn uitgever moest verzoeken om een
voorschot, zijn geldelijke zorgen hem wegens een erfenis van zijn ouders veelal
vreemd geweest. Ook is bekend dat hij altijd onberispelijk gekleed ging en ervan
hield te flaneren door
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zijn geboortestad Den Haag en andere steden als Nice, Rome en Florence, waar hij
veelvuldig bivakkeerde. Tekend voor zijn smetvrees, was het feit dat hij, waar hij
maar kon, handschoenen aanhad. We zullen deze smetvrees ook in een van de
personages in De boeken der kleine zielen aantreffen. Verder zou Couperus zich
altijd overdadig parfumeren, en sommigen menen zelfs dat hij homoseksueel was
(hoewel hij was getrouwd, met zijn nicht). Tegenwoordig is dit nauwelijks schokkend
te noemen, maar toentertijd behoorde homoseksualiteit tot de voorkeuren van de
dandy, juist omdat het als iets tegennatuurlijks, pervers en schokkends werd gezien.
Openbaar homoseksueel waren in die tijd maar weinig mannen en zij die er geen
geheim van maakten deden dat vaak uit gezagsondermijnende overtuigingen. Oscar
Wilde (1854-1900) is waarschijnlijk de bekendste (homoseksuele) dandy ooit. In
Nederland is Jacob Israël de Haan een bekend voorbeeld.
Over Couperus zegt Goedegebuure dat hij ‘zonder enige twijfel onze grootste
decadent’ is. (Ibidem, p.69) Hugo Aylva, hoofdpersoon van de autobiografisch
geachte roman Metamorfoze (1897), doet uitspraken over een door hem met enig
genoegen ervaren ondergangsstemming, maar bovenal manifesteert Couperus'
decadentisme zich in zijn voorkeur voor een decadente thematiek. Door Goedegebuure
wordt in verband hiermee De berg van licht (1905-06) - zich afspelend in het
ontbindende Romeinse keizerrijk - uitgebreid behandeld, en ik zal nu hier De boeken
der kleine zielen gaan bespreken.

De boeken der kleine zielen en de decadentie
De relatie van het bovengegeven kader met De boeken der kleine zielen is mijns
inziens vooral te vinden in de decadente thematiek - het verval van een familie -, in
de personages in Couperus' roman en in de visie die Couperus erop nahield wat
betreft de decadentie, zoals in zijn roman valt te lezen. Om deze gedachtegang te
staven zal ik eerst het degeneratiethema in Couperus' roman behandelen. Daarna zal
ik een aantal personages koppelen aan de verschillende houdingen ten overstaan van
de decadentie zoals hierboven uiteengezet. Afsluitend volgt een beknopte
eindoverweging over wat het boek als geheel over decadentie lijkt uit te dragen, en
over Couperus' mogelijke bedoeling hiermee.

De degeneratie van een familie
In De boeken der kleine zielen staat de familie Von Lowe centraal. Deze familie is
door haar bestuurlijke binding met Indië in sociaal opzicht te plaatsen in
hoogburgerlijke regionen. Vader Von Lowe is gouverneur-generaal geweest te
Buitenzorg, waar de familie lange tijd heeft gewoond. Rigide, maar ongeschreven
regels, sturen het sociale leven van de familie en haar kennissen. Zorgvuldig wordt
bekeken wie waar wordt uitgenodigd (en vooral: wie niet), wat men waar aan dient
te trekken, welke ‘coterieën’ wel en niet met elkaar samen kunnen, in welke volgorde
bij wie visitekaartjes ‘gepousseerd’ moeten
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worden en hoe lang elke visite zou moeten duren. Uiteraard wordt over het reilen en
zeilen van dit alles hevig geroddeld, onder andere bij de wekelijkse ‘avondjes’ die
mama Von Lowe organiseert om haar familie bijeen te houden. Op een van die
avondjes vindt de roman zijn aanvang: het is de avond dat dochter Constance na
jaren in het buitenland te hebben gewoond haar rentree maakt in Den Haag. Door de
hele familie wordt haar scheiding van een vriend van de dan overleden vader Von
Lowe als een schande beschouwd, eens te meer omdat deze is voortgevloeid uit een
affaire met de man waarmee ze nu terugkeert in Den Haag: baron Henri Van der
Welcke.
Met deze baron is bloed van buiten de stand van de Van Lowes in de familie
terechtgekomen: de familie Van der Welcke is adellijk, rijk, woont landelijk in
Driebergen, heeft slechts één zoon (Henri) en is belijdend gereformeerd. De Von
Lowes houden niet zo van opzichtige godsdienstigheid, moeten flink rekenen om de
stand op te kunnen houden, hebben acht kinderen, en zijn sterk gebonden aan Den
Haag.
Overigens zal de bloedvermenging van de twee ‘standen’ in de persoon van Addy
(de zoon van Constance en Henri) de enige hoop op een toekomst voor de beide
geslachten blijken te zijn. De Van der Welcke's zouden zonder Addy zijn uitgestorven
na Henri's dood, en de Von Lowes zouden totaal zijn gedegenereerd. Deze degeneratie
is mooi te volgen aan de hand van de wekelijkse avondjes bij mama Von Lowe. Hoe
verder de roman vordert, hoe minder mensen op de avondjes komen opdagen en hoe
grimmiger de sfeer er wordt. De familie die mama Von Lowe zo graag bijeen had
gehouden valt uit-
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een. Dit is voornamelijk te wijten aan (zenuw)ziekten, doden en zelfmoord onder de
familieleden. Maar ook de spanningen na Constances terugkeer, tussen starre en
soms hypocriete gedragscodes en onvoorwaardelijke familieliefde maken het de
familie onmogelijk op oude voet voort te gaan.
In het bestek van dit artikel is het uiteraard niet mogelijk alle elementen die op
verval van de familie duiden, te bespreken - er zijn er bovendien nogal wat te vinden
in de 666 pagina's tellende roman. Ik zal me daarom beperken tot twee kenmerkende
gevallen. Om te beginnen is er de zelfmoord van een broer van Constance, Gerrit.
Uiterlijk is deze man een en al gezondheid. Hij is groot, blond, luidruchtig, joviaal
en hij is ritmeester van beroep. Hij heeft een gezond ‘vrouwtje’ en negen gezonde
blonde kindertjes. Iedereen ziet in hem een volkomen solide en gezond figuur. Maar
onder de oppervlakte van deze uiterlijkheden broeit iets in deze man, ‘een grote,
dikke worm; een beroerd, groot, dik beest, en dat in zijn body wroette met poten, dat
in zijn rug zat, en hem langzaam opvrat, ieder jaar meer, het verdomde, lamme
gedierte.’ (Couperus 1975, p. 348) In deel drie van de roman, getiteld
‘Zieleschemering’, zien we Gerrit langzaam waanzinnig worden. Deze waanzin komt
‘als een grote, dikke worm’ van binnen uit hem en krijgt extra voeding door het
verzwijgen van deze aandoening voor de buitenwereld.
Een angst schoot door hem heen [...] En het heel vreemde voor hemzelf
was dat zijn gedachte een diep geheim was, waarvan Adeline, zijn moeder,
zijn broeders en zusters zelfs nooit het minste zouden veronderstellen,
omdat hij uiterlijk was een stevige, ruwe kerel, een soort van Germaan,
een beschaafde barbaar, [...] luid van stem, wat vulgair van aardigheid,
een luide vulgariteit die hij nog overdreef uit een soort van intuïtieve
blague, als wilde hij zich verbergen. En het was zo: hij verborg zich, hij
was onzichtbaar; niemand zag hem, niemand kende hem - noch vrouw,
noch familie, noch kennissen -; niemand kende hem in de vreemde
duizelingen en flauwtes, die plotseling zijn brein als leegden, als vloeide
al het bloed eruit; [...] Niemand kende hem, zelfs zijn vrouw niet, die naast
hem lag, in de zware drukkende nachtmerrie, als hij na lang wakker te
hebben gelegen, insoesde, tot de bergstapelingen en rotslawines grijnzend
wogen op zijn hersenen. (Ibidem)
Er is in Gerrit sprake van een contrast tussen uiterlijke kracht en innerlijke zwakte,
waarbij het zwakke overwint in de daad van zijn zelfmoord. Gerrit is hiermee de
personificatie van het verval van de familie Von Lowe die uiterlijk nog enige tijd
consistent lijkt, maar die innerlijk in feite zijn noodlot tegemoet treedt. Andere
familieleden die aan onderdrukte zenuwzwakte lijden zijn onder andere broer Ernst,
die visioenen heeft van ‘Zielen aan kettings’ die hem uit zijn slaap houden, zus
Bertha, die altijd maar met haar ogen aan het knipperen is, en nichtje Marietje Van
Saetzema, een zwak, stil meisje:
[Zij was] lang en bleek en zij scheen plots omhoog in het grauwe
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licht te bloeien als een lelie van treurigheid, het witte hoofd geknakt aan
de hals, een beetje schuin. [...] In de beweging van de lange armen, van
de lange magere handen was als een lome kwijning van anemie [...]
Zesentwintig, leek zij jonger, was er in haar fletse ogen een onschuld aan
alle passie, als een onmacht om ooit vrouw te worden, of de zinnen van
haar verlelie-den met al stervin gen in der stengelen buigingen. (Ibidem,
p. 560)
Een tweede element van de decadente thematiek in De boeken der kleine zielen
vormen de vele toespelingen op degeneratieprocessen, nervose en ziekten in de
familie. In het bijzonder Addy, die medicijnen is gaan studeren, analyseert de toestand
van zijn familie veelvuldig. Hij is dan ook een wetenschapper, waarvan er velen,
zoals we hierboven gezien hebben, uitgingen van een biologisch gedetermineerd
degeneratiemodel. Zijn mening over zijn zieke familie heeft hem uit positivistische
overwegingen doen besluiten te trouwen met een meisje dat dan wel niet van zijn
stand, maar wel gezond, mooi en normaal was.
... en ziehier: er is gezondheid... terwijl hij ze allen ziek zag, de zijnen,
naar lichaam, naar ziel... zo niet zwaar lijdend, toch allen aangetast of
aan gezweemd door de nevrose van hun tijd [was er] een willen tot
voorbeeld stellen, zijn vrouw, Mathilde: zie nu, hier is een, die is gezond
en die is eenvoudig... want zo zag hij haar ziel en lichaam. Omdat hij haar
zo zag, had hij voor haar gevoeld de liefde, die hem tot haar gedrongen
had - zijn ziel gaande die richting van positivisme, en materialisme, die
na zijn studiën op dat ogenblik de mystiek in zijn ziel meester was geweest.
[...] In zulke ogenblikken zag hij het zo: de wereld, de mensheid vernieuwd
door zorgvuldige selectie; het frisse bloed voor de toekomst bloeiend als
met weelderige rozenbloei, die de ziekelijke lelies van de nervose zou
overweldigen. (Ibidem, p. 533)
Ook deze Mathilde heeft zo haar bedenkingen over de kritieke toestand waarin de
Von Lowes verkeren. Nadat de familie in Den Haag is uiteengevallen - door de
zelfmoord van Gerrit, door het sterven van de man van Bertha, door het dementeren
van mama Von Lowe - zijn Constance en Henri in het huis van de overleden ouders
Van der Welcke in Driebergen gaan wonen. De vrouw en kinderen van Gerrit wonen
bij hen in, net als Addy met Mathilde en hun kinderen, en broer Ernst en nichtje
Emilie komen vaak langs. Addy fungeert voor allen als huisdokter, iets wat Mathilde
hevig irriteert. Het liefst zou zij met haar man een eigen huishouden beginnen in Den
Haag, waar hij, omdat hij wel eens ‘wat mensen hypnotiseerde’, een goedverdienende
modedokter zou kunnen worden. Ze voelt zich een vreemde in het grote huis in
Driebergen, totaal niet gewaardeerd, tussen mensen van een geheel ander slag:
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O, die Van Lowes; zij haatte ze eigenlijk allen - zij gezond voelde zich van
een ander ras! En was Addy zelf, als zijn vader, ook niet gezond, eenvoudig
gezond en flink, - een mooie jonge kerel, - een man, ook al was hij wat
ouwelijk - en had hij wel iets van het bloed van zijn moeder; was hij wel,
in het minst ook maar, een van Lowe, met al hun zenuwen, hun ziek zijn,
hun half gek zijn - zo morbide hun aller gestellen, dat zij ze geen van allen
kon uitstaan! [...] Bah, ze walgde ervan, van die altijd zieke, halfgekke
familie van haar schoonmoeder, die zich had genesteld in hun huis, en
gelukkig, dat zij in Addy eenvoudig een Van der Welcke vond - baron Van
der Welcke - een gezonde jongen uit een gezonde normale familie. (Ibidem,
p. 570)

Personages in ‘De boeken der kleine zielen’ en hun houdingen tegenover
de decadentie
Naast de thematiek, kunnen verbanden met decadentie in De boeken der kleine zielen
ook gelegd worden via de personages. In deze personages zijn verschillende houdingen
ten aanzien van de degeneratie van de familie, en van het verval van de maatschappij
als geheel, te vinden. Ik zal hier die personages bespreken, die als exemplarisch in
hun houding tegenover ‘verval’ kunnen worden beschouwd. Achtereenvolgens zijn
dit Paul von Lowe (een broer van Constance), Max Brauws (een oude studievriend
van Henri) en Addy.
De houding van Paul is het beste te typeren als die van de decaden t(istisch)e
kunstenaar. Het geld waarvan hij leeft, is het erfdeel van zijn vader -werken doet hij
niet. Wat hij wel doet, is flaneren in kostbare outfits, waar bijna al zijn geld aan
opgaat, en filosoferen over ‘de menselijke ellende’ en de schoonheid van zijn eigen
verbeelding. Hij kijkt neer op de rigide regeltjes die in het sociale leven van zijn
familie gelden: het leven van ‘de kleine zielen’. Het alledaagse leven en de
maatschappij verfoeit hij om hun lelijkheid en hij heeft last van een ernstige vorm
van smetvrees. Niemand behalve hijzelf mag de kamers waarin hij woont
schoonmaken, en eens beklaagt hij zich bij zijn zus omdat de meid van zijn hospita
’vuile handen had en [zijn] lakens eens naar uien stonken.’5
Wat ik de menselijke ellende noem, bepaalt zich niet alleen tot de sociale
kwestie, maar tot alles, tot alles... [...] Alles wat lelijk is, vies, modderig,
grauw, abnormaal uit een bijzonder standpunt... dat is menselijke ellende.
Kijk al die winkels, waar je wat koopt... of niet koopt... van prullige
industrie, waaraan bloed kleeft - dingen die je beweert nu nodig te hebben
voor je huis... dat is menselijke ellende. Het is allemaal lelijk en nasleep
van een ziekelijke beschaving... Zie om je heen, die grote letters, die liegen,
die helle reclameplaten... dat is menselijke ellende. De een houdt de ander
voor de gek, en dat is zo iets stelselmatigs geworden dat niemand er
eigenlijk inloopt. [...] Dat sleept zich voort, individueel, een
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gemiddeld mensenleven door. Het is alles vies, gemeen, onoprecht, egoïst,
lelijk en menselijk ellendig. Je denkt, dat ik een pessimist ben? O, neen.
Ik ben een idealist, ik zie alles roze, in mijn eigen. Mijn verbeelding is zo,
dat ik alles zie blank en goud en blauw, als antieke standbeelden in tempels
tegen blauwe lucht en gouden zon. Maar als ik uit mijn verbeelding zie,
is het alles menselijke ellende. (Ibidem, p. 64)
En zo gaat Paul's monoloog tegen Constance nog wel even door. Wanneer in het
vierde deel van De boeken der kleine zielen zowat de hele familie Von Lowe uit Den
Haag is weggetrokken, verlaat ook Paul zijn kamers. De stad is hem te vies geworden,
en hij gaat ‘buiten’ wonen, vlakbij Henri en Constance in Driebergen. De rol van
Paul in het boek is die van de observerende buitenstaander. Al ‘filosoferend’ reduceert
hij de zaken waaraan door de familie, althans in het begin van de roman, nog veel
belang wordt gehecht - de problemen met de rehabilitatie van Constance bijvoorbeeld
- tot niets. Ook Constance heeft steeds vaker haar bedenkingen over het belang van
alle rigide regels en toestanden in haar familie. Aan het einde van het tweede deel,
‘Het late leven’, is ze met haar man en kind op een van de avondjes bij mama Van
Lowe. Ze is het beu om door haar zus Bertha afgewezen te worden op de high society
feestjes die deze vaak met haar man organiseert, omdat zij daar door haar achtergrond
problemen zou veroorzaken. Omdat uit allerlei geroddel toch al blijkt dat Constance
zich aan het Hof zal willen opdringen - een ondenkbare actie voor een ‘gevallen
vrouw’ als Constance is -, zet ze Bertha op deze avond voor het blok: ze eist dat ze
wordt uitgenodigd op één van Bertha's ‘jours’. Als ze dit heeft gedaan en er een
ernstig uit de hand lopende woordenwisseling tussen Henri en Bertha's man is
ontstaan, vraagt ze zich af wat het eigenlijk voor zin heeft zich zo in te spannen voor
haar sociale positie:
... waarom spreek ik zo... denk ik zo... wil ik zo... Wat doe ik klein...
Eigenlijk... ach, eigenlijk... wat kan mij dat alles schelen... Die mensen...
en wat ze denken... en wat ze schrijven... en praten. Is dat leven...? Is dat
alles...? Is er niets anders...? (Ibidem, p. 195)
Nu is Constance op geen enkele manier een decadentistische visie toe te schrijven,
maar het gegeven dat zij in de loop van het verhaal, net als haar broer, de
betrekkelijkheid van bepaalde dingen gaat onderkennen, is mijns inziens een
aanknopingspunt voor de visie van Couperus die hij hiermee heeft willen uitdragen.
Het tweede personage dat exemplarisch is in zijn houding tegenover de decadentie
is Max Brauws. Hij is een wereldverbeteraar in hart en nieren, sterk begaan met het
leed van de mens in het moderne leven. Zijn vader is een industrieel in het noorden
van het land, en beoogd werd dat Brauws in zijn voetsporen zou treden. Maar hij
wilde liever studeren en deed dit in Leiden, waar hij Henri leerde kennen. De twee
mannen komen elkaar in deel
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drie van De boeken der kleine zielen na jaren weer tegen, als Brauws een toer door
Europa maakt met bevlogen lezingen over ‘De Vrede’. Hij is hiermee op het moment
dat Henri en hij elkaar ontmoeten in Den Haag aangeland. Wat Brauws' ideeën over
‘De Vrede’ nu precies inhouden komt niet naar voren in het boek. Wel wordt duidelijk
dat Brauws een erg sociaal bewogen man is:
De onrust en de smachting hadden hem altijd vooruit gestuwd, de wereld
door, en ze hadden beide hem laten zoeken, zowel voor zich als voor allen,
want zo hij voor allen gevonden had, had hij ook gevonden voor zich. Zij
hadden hem, de onrust, de smachting, voortgestuwd naar de grote centra
der metropolen, naar de zwarte somberheid van de Engelse en Duitse
fabriekssteden, naar de Moezjiek-ellende in Rusland, naar de
uitgehongerde bevolkingen van Sicilië - in een navrant verlangen te weten,
te hebben gezien, doorzien, ondervonden alle ellende van de wereld.
(Ibidem, p. 301)
Zijn geest, geschoold in de kennis der boeken, zag ook het leven zelf in,
leerde het kennen, doorgrondde het met een oogopslag. Hij zag de wereld,
hij zag haar slechtheid, haar egoïsme; haar ontzaglijk, afgoddelijk groot
gehuichel, vooral. (Ibidem, p. 302)
Brauws heeft overigens nogal zijn bedenkingen over de impact van zijn ideeen, en
vraagt zich of zij ooit afdoende zullen zijn om de wereld te verbeteren:
Zou er van zijn gedachte, van zijn daad iets blijven drijven in die lagere
atmosferen van de lijdende wereld, dan, - was hij zeker, - zou dit zo klein
zijn, atoomklein, dat hijzelf het niet bespeurde: als een stofje, zwevend
door de onmetelijkheid van de toekomst. Misschien zou dan het stofje een
korrel blijken te zijn, en, greintje, meebouwen aan de vastheid van het
Ideaal... Maar al ware dit zo, zo klein, zo weinig scheen hem toe zijn
gedachte, zijn daad en de mogelijke nawerking van beide, dat het hem
vulde met nederigheid. (Ibidem, p. 303)
Ook hierin is iets van Couperus' visie te lezen, als een twijfelen aan de zin van
politiek-maatschappelijke betrokkenheid.
Als laatste zal ik nu Addy's plaats in de decadentiekwestie bespreken. Zijn houding
tegenover het verval van zijn familie is hierboven al deels aangegeven: hij heeft
vanuit zijn medische achtergrond het idee dat het verval door middel van
positivistische methoden ten goede is te keren. Er roert zich echter nog iets anders
in hem. Dit is een kracht die hem in staat stelt door middel van hypnose mensen te
genezen, en die hem voorziet van ‘het heilige weten’ (wat ook de titel van het vierde
en laatste deel van de roman is). Het in zijn ziel naast elkaar bestaan van positivisme
en mystiek splijten Addy geestelijk:
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Twee voelde hij in zich: de gewone, normale, praktische, een beetje
vroeg-oude ernstige jonge man van wetenschap en dokter, en in die ziel
een tweede ziel: een ziel vol geheimzinnigheid, goddelijk onbegrijpelijk,
een ziel vol van mystiek, een ziel vol van ondoorgrondelijke kracht, kracht
uit welke een fluïde schoot, dat heilzaam was aan velen. (Ibidem, p. 572)
In de keuze die Addy aan het eind van de roman maakt om terug te keren naar zijn
familie in Driebergen, en zijn vrouw in Den Haag te verlaten, is een overgave aan
zijn mystieke inborst te zien. Hij was in eerste instantie met Mathilde mee naar Den
Haag gegaan om haar wens van een eigen huishouden, weg van de zieke
omstandigheden in Driebergen, te volgen. In Den Haag was Addy op haar aandringen
een succesvol ‘modedokter’ geworden, die een rijke clientèle bediende met zijn
hypnosemethode. Hij wordt hier echter doodongelukkig van, iets wat Mathilde niet
kan begrijpen. Hij ziet in dat zijn positivistisch beargumenteerde huwelijk een farce
is, en dat hij voor zichzelf zal moeten kiezen en zich naar zijn ziel zal moeten voegen.
Dit ondanks zijn schuldgevoelens tegenover Mathilde, die hij voelt te hebben
meegesleept in een zinloos experiment. Het feit dat hij toch van haar scheidt, stelt
hem op een hoger plan dan zijn ouders die vanwege de sociale omgeving, en wegens
hen niet willen afzien van hun zoon, hun mislukte huwelijk nooit hebben willen
ontbinden. Het ‘heilige weten’ stuurt Addy terug naar Driebergen, waar hij heilzaam
werk zal verrichten voor zijn gedegenereerde familie en de arme patiënten uit de
omgeving: voor alle standen.

Eindoverweging
De lijn in De boeken der kleine zielen is te zien als een lijn van hangen aan rigide
levensregels, naar een geloven in ‘hoger leven’. Dit is onder meer af te lezen aan de
titels van de vier delen van de roman, achtereenvolgens ‘De kleine zielen’, ‘Het late
leven’, ‘Zielenschemering’ en ‘Het heilige weten’. De wisselende nadruk die in de
afzonderlijke delen op specifieke personages wordt gelegd is mijns inziens
veelbetekenend voor een interpretatie van het boek als geheel. Zo wordt in ‘De kleine
zielen’ de gehele familie gepresenteerd en wordt de ziekte van de familie in al haar
kleinzielige facetten uitgelicht. In ‘Het late leven’ treedt wereldverbeteraar Brauws
de romanwereld binnen. Met zijn ideeën brengt hij onder andere Constances' geloof
in het determinisme betreffende haar mislukte huwelijk en de onveranderbaarheid
van de maatschappij aan het wankelen. Voordat deze echter definitief vallen, ziet
Constance de illusie van de door Brauws geïnduceerde nieuwe denkwijze in en de
onmogelijkheid, voor haar althans, zich hieraan over te geven. Brauws en zijn ideeën
verdwijnen weer van het toneel en de kleine zielen blijven klein. ‘Zielenschemering’
verhaalt de definitieve val van de familie, gerepresenteerd door het hierboven
behandelde personage Gerrit dat in dit deel centraal staat. Addy speelt in het laatste
deel ‘Het heilige weten’ de hoofdrol. Zoals gezegd woedt in Addy een tweestrijd
tussen geloven in lotsbestem-
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ming en eigenmacht - tussen determinisme en positivisme -, uitmondend in een
compromis van overgave aan zijn mystieke gevoel. Door deze overgave heeft hij
enerzijds macht om goed te doen, om zijn ‘patiënten’ beter te maken, anderzijds
levert hij zich hiermee over aan zijn gedetermineerde omstandigheden, aan zijn
familie. ‘Het heilige weten’ is het enige deel dat geen negatieve bijklank heeft en
zowel wereldverbeteraar Brauws als decadentistisch ‘kunstenaar’ Paul ontwaren in
Addy een gave die hen hoopvol stemt voor de toekomst. Hiernaast is Addy van kinds
af aan bemiddelaar geweest in conflicten die uit het ongelukkige huwelijk van zijn
ouders voortsproten, en is hij ook in die hoedanigheid te beschouwen als een
hoopgevend maar ook een overbruggend element. Dit laatste is al geconstateerd in
de vermelding dat Addy, als produkt van een vermenging van twee afzonderlijke
standen, voor beide de enig mogelijke voortzetting betekende. Zonder Addy zou
Henri als enig kind de laatste Van der Welcke zijn geweest, en zouden de Van Lowes
aan hun degeneratie geheel ten onde zijn gegaan.
Dit alles overwegende zou ik willen stellen dat Couperus met Addy een personage
heeft willen creëren dat de hoop voor de toekomst representeert. Hij verbeeldt een
mystiek gericht ‘heilig weten’ van een uitweg voor de gedegenereerde familie, en
misschien hiermee ook voor de maatschappij als geheel.
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Eindnoten:
1 Waarover overigens allerminst eenduidigheid bestaat, dat wil zeggen: niet iedereen is het met
deze interpretatie van het fin de siècle eens. Eugen Weber bijvoorbeeld beweert dat wanneer
naar andere bronnen dan altijd weer die per definitie negatief ingestelde wetenschappers en
intellectuelen wordt gekeken (en bovendien de grote steden gemeden worden), het beeld van
het tijdperk er drastisch anders uit gaat zien. Er zou dan zelfs sprake zijn van een positieve tijd
met vooruitgang voor velen waarin ‘millions of fin the siecle French lived as only thousands
of them had fifty years before.’ (Weber 1986)
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2 Zo genoemd naar het boek van H. Thoreau, Walden, a life in the woods (1854)
3 ‘Wanneer er één auteur aangemerkt zou mogen worden als de grote wegbereider van het
negentiende-eeuwse decadentisme, dan is het wel Theophile Gautier. Zijn inleiding bij de
postume editie van Baudelaire's Les fleurs du mal (1868) is het eerste, duidelijk gearticuleerde
manifest van de stroming, net zoals het voorwoord van zijn roman Mademoiselle de maupin
(1834) het manifest was van het estheticisme, dat later zijn radicale toespitsing in het
decadentisme zou krijgen.’ Aldus Goedegebuure 1999, p. 72.

Vooys. Jaargang 22

38

Lulu Wang II
De receptie van De geschiedenis van mijn kaalheid
Benjamin van Vliet
De literatuurkritiek lijkt soms in de eerste plaats af te gaan op de naam die
de kaft siert, en dan pas op wat er tussen de kaften gedrukt staat, aldus de
overtuiging van Arnon Grunberg. Om de proef op dé som te nemen,
verscheen er een roman van zijn hand onder het pseudoniem Marek van
der Jagt. Was deze gedaanteverwisseling voldoende om de kritiek eens
goed door de mand te laten vallen? Benjamin van Vliet onderzoekt in dit
artikel de recensies die deze markante debutant ten deel vielen en komt
tot verrassende conclusies.
In oktober 2000 schreef Arnon Grunberg in de VPRO-gids over literaire kritiek:
Als je de vaktaal vertaalt in het Nederlands loop je tegen de banale
werkelijkheid op dat er slecht gelezen is, nauwelijks geïnterpreteerd, en
dat er aan de eigen waarheid, die meer met de naam van de schrijver dan
met het boek te maken heeft, niet wordt getwijfeld. Ik kan het verlangen
nauwelijks onderdrukken vanaf nu te publiceren onder de naam Lulu Wang
II. (Geciteerd uit: Vullings 2000a)
Rond dezelfde tijd verscheen de roman De geschiedenis van mijn kaalheid van Marek
van der Jagt. Deze Van der Jagt werd destijds geïntroduceerd als een debutant uit
Wenen, geboren uit een Nederlandstalige vader en een Duitstalige moeder. Een
ex-filosofiestudent die werkte in een drogisterij en door dat werk niet bij de presentatie
van zijn debuutroman aanwezig kon zijn (Takken 2000). Interviews gaf hij per e-mail.
Toen hij kort daarop de Anton Wachterprijs voor debutanten won, kwam hij eveneens
niet opdagen. Zijn excuus was ten eerste dat hij het nog steeds te druk had in de
drogisterij en ten tweede dat de ophef rond zijn persoon de aandacht afleidde van
het boek (Trouw van 23 oktober 2000). Hiermee doelde hij op de langzaam steeds
hardnekkiger wordende geruchten dat achter deze mysterieuze Van der Jagt de
schrijver Arnon Grunberg zou schuilgaan. Inmiddels is bekend geworden, bij de
presentatie van Van der Jagts tweede boek Gstaad 95-98 (2002), dat die geruchten
juist waren. Grunbergs plan om te publiceren onder een andere naam, heeft hij dus
verwezenlijkt.
De hele actie roept natuurlijk een hoop vragen op. Was het slechts een doorzichtige
publiciteitsstunt van Grunberg en zijn uitgeverij? Dit lijkt onwaarschijnlijk, omdat
de thematiek van De geschiedenis van mijn kaalheid zich nu juist in het schemergebied
tussen fictie en werkelijkheid bevindt. Bovenstaand citaat doet daarnaast vermoeden
dat een van zijn motieven was om de critici een loer te draaien, wetende dat Lulu
Wang een schrijfster is die bijna automatisch slechte recensies krijgt bij het
verschijnen van
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een nieuw boek. Klopt het, kortom, dat veel recensenten niet een boek recenseren,
maar de schrijversnaam? Een analyse van de negen recensies van De geschiedenis
van mijn kaalheid in verschillende landelijke dagbladen kan ons wellicht iets vertellen
over de capaciteiten en beweegredenen van de Nederlandse literatuurkritiek.

Een virtuoze pirouette boven een afgrond van nihilisme
De geschiedenis van mijn kaalheid verscheen eind september 2000. Het
Noordhollands dagblad was er als eerste bij, op 29 september. Nico de Boer schrijft
dat het een uitzonderlijk debuut is, dat sterk opvalt te midden van de stortvloed van
boeken die wekelijks uitkomen. Drie aspecten vallen hein op: de titel van het boek,
de belofte op de eerste pagina van de auteur dat zijn eerste boek ook direct zijn laatste
zal zijn en het mysterie rond de identiteit van de auteur. Dat Van der Jagt in Oostenrijk
woont en toch in het Nederlands schrijft, bijvoorbeeld. De roman wordt als
autobiografisch gepresenteerd, maar de schrijver heeft op zijn portret toch een flinke
haardos. Toch gelooft hij in het bestaan van de schrijver. Hij stelt dat het boek het
belangrijkst is. Dat beoordeelt hij op het gebied van stijl zeer positief. Hij waardeert
de humor en de ironie en de vele originele vergelijkingen die de auteur maakt. Hij
bestempelt het werk dus als origineel, maar merkt op dat er wel stijlovereenkomsten
zijn met Arnon Grunberg. Toch is Van der Jagt volgens hem geen epigoon, want hij
‘beschikt over een eigen toon’ (De Boer 2000).
Eenzelfde conclusie trekt Jeroen Vullings een dag later in Vrij Nederland. Hij
begint zijn recensie met op te merken dat Van der Jagts roman opviel door het gebrek
aan tamtam bij het verschijnen ervan, iets wat volgens Vullings zeldzaam is bij
debutanten. Het enige uiterlijke vertoon van de roman is dat het een leeslint heeft.
Minder origineel vindt Vullings dat Van der Jagt soms aan Arnon Grunberg doet
denken, maar toch vindt hij dat de roman een eigen stem heeft. Van der Jagt valt
eerder in ‘een Midden-Europees literair kader’ (Vullings 2000a) te plaatsen. Voorts
gaat hij in op de thematiek van het boek, het milieu dat geschetst wordt:
De geëvoceerde wereld in zijn [Van der Jagts, BvV] anekdotisch rijke
roman is die van smoezelige kelners, verliefde bloemisten, excentrieke
zielkundigen [...] en onpeilbaar leed, vergane glorie en decadentie.
(Ibidem)
De schrijnende tragiek wordt constant met humor en ironie beschreven, wat Vullings
zeer waardeert. Van der Jagt is ‘een volleerd romancier’ (Ibidem).
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Een week later mengt de NRC zich in de intrige. Op 5 oktober 2000 publiceert het
een artikel waarin zij meerdere aanwijzingen aandragen op grond waarvan Arnon
Grunberg wel eens de auteur van De geschiedenis van mijn kaalheid zou kunnen zijn
(Fortuin/Jusek 2000). Als de volgende dag Wilfred Takken de roman bespreekt, gaat
hij in eerste instantie niet expliciet in op het gerucht, maar veroorlooft hij zich wel
een klein grapje: ‘Een Nederlandse schrijver werkt voor zijn brood in een drogisterij
in Wenen; dat klinkt even romantisch als een schrijvende ober in vrijwillige
ballingschap in New York.’ (Takken 2000) Hij beschrijft het troosteloze milieu uit
de roman en roemt de ironische stijl. Een punt van kritiek is dat de roman zo veel op
Grunberg lijkt dat het bijna een imitatie is. Met dien verstande dat Van der Jagt
minder getalenteerd is en een serieuzer man dan Grunberg, wat het gevaar oplevert
dat hij soms wel eens wat ‘potsierlijk’ (ibidem) overkomt. Pas dan begint Takken
over het gerucht uit zijn eigen krant. Hij stelt dat dit mooi zou passen bij Grunbergs
fascinatie voor het thema fictie/werkelijkheid en
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zijn voorliefde voor mystificaties. Als dat waar zou zijn, zegt Takken, dan geldt nog
steeds zijn punt dat de auteur van De geschiedenis van mijn kaalheid minder
getalenteerd is. Als een mogelijke verklaring hiervoor geeft hij, naast het feit dat
deze roman niet op Grunbergs autobiografische gegevens leunt en Grunberg misschien
slecht is in complete fictie, dat Grunberg de grap zo ver heeft doorgevoerd dat hij
ook de onervaren stijl van een debutant heeft aangenomen.
Als Yra van Dijk op 13 oktober 2000 haar recensie in de Volkskrant schrijft, kan
ze niet meer om het gerucht heen. De recensie opent dan ook nut de vraag waarom
Grunberg dit pseudoniem aangenomen zou hebben. Vervolgens kiest ze er echter
voor het boek onbevangen te lezen, ‘als betrof het een roman van een filosofiestudent
uit Wenen.’(Van Dijk 2000) In die hoedanigheid vindt ze het een originele,
verrassende roman. Ze waardeert het absurdisme in het boek en de humoristische
wijze waarop de tragische elementen worden verteld. Tevens noemt ze de gelaagdheid
van de roman en de verschillende betekenissen, die direct weer door de auteur zelf
onderuit worden gehaald. Hierdoor speelt de auteur niet betekenis, met fictie, met
werkelijkheid en zo komt ze uit op het belangrijkste thema van het boek:
oppervlakkigheid, afwezigheid van iedere zin, leegte. Dit brengt haar terug op haar
vraag waarom Grunberg dit pseudoniem zou hebben gebruikt. Grunberg, vermoedt
ze, ‘heeft een schrijver van vlees en bloed gecreëerd om die vervolgens als een
moderne Christus te offeren, niet aan de liefde, maar aan de leegte.’ (Ibidem) Van
Dijk twijfelt dus al bijna niet meer aan het auteurschap van Grunberg van deze roman
en vergelijkt beide auteurs dan ook niet met elkaar.
Max Pam doet dat overduidelijk wel in zijn recensie in HP/De Tijd, gezien de titel
‘Beter dan Grunberg.’ (Pam 2000) De helft van zijn recensie gaat over het gerucht
en de controverse rond de Anton Wachterprijs voor het beste debuut van het jaar,
die bij het verschijnen van deze recensie inmiddels aan Van der Jagt was toegekend.
Pam vindt dat, als Grunberg de auteur is, de prijs onterecht naar De geschiedenis van
mijn kaalheid is gegaan. Pam sluit het niet uit, want hij begint het boek onmiddellijk
te vergelijken met Fantoompijn, de op dat moment meest recente roman van Grunberg.
Hij vindt Van der Jagt beter, omdat zijn werk minder stoelt op het joodse element,
waardoor het meer algemeen toegankelijk is. Hij bespreekt het boek bijna als het
nieuwe boek van Grunberg, want hij noemt het ‘hilarisch als vanouds’ (Pani 2000).
De humor in het boek waardeert hij zeer en ook het verhalende karakter. En het
authentieke gehalte: ‘hij geeft je steeds net genoeg om aannemelijk te maken dat hij
hier [in Oostenrijk, BvV] geboren en getogen is.’ (Ibidem)
André Matthijse zegt in de laatste paar zinnen van zijn recensie in de Haagsche
Courant wat hij van het boek vindt, de rest van de recensie gaat over het gerucht dat
Van der Jagt Arnon Grunberg is. Hij spreekt zelfs het vermoeden uit dat het om een
‘goed georkestreerd complot’ (Matthijse 2000) gaat, met Grunberg, de NRC en Martin
Ros, de juryvoorzitter van de Anton Wachterprijs, als schuldigen. Dat hij er zoveel
aandacht aan besteed, is niet voor niks, want volgens Matthijse is het een ‘gegeven
dat een roman die door zijn schriftuur argwaan wekt nooit een goede roman kan
zijn.’ (Ibidem)
Voor De Morgen is het gerucht dan weer een stuk minder belangrijk, want Herman
Jacobs concentreert zich in zijn recensie van z5 oktober zooo, een maand na
verschijning, voornamelijk op het boek. Hij noemt Van der Jagt ‘niet zozeer een
pseudoniem als wel een heteroniem’ (Jacobs 2000) van Arnon Gunberg. Het boek
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staat vol geestige zinnen en koppelt tragiek aan humor, observeert Jacobs. Tevens
wordt er in het boek gefilosofeerd over fictie, waarheid, schrijverschap, waarbij het
thema volgens Jacobs cosmetische buitenkant is. Hij is vrij lovend over het boek en
noemt het ‘een virtuoze pirouette boven een afgrond van nihilisme.’ (Ibidem)
In de tussentijd komt Jeroen Vullings nog eens terug op zijn recensie middels een
stuk in De Standaard. Later werd hem gevraagd waarom hij in zijn recensie niet
uitgebreid inging op de weldegelijk door hem gesignaleerde gelijkenis met Grunberg
(Vullings 2000b). Vullings stelt dat het boek van zichzelf goed en origineel genoeg
was om op eigen benen te staan, dus zo moet het volgens hem ook worden beoordeeld.
Hier is Walter Kraut het in zijn betrekkelijk late recensie (28 oktober) in Trouw niet
mee eens. Hij begint met de stelling dat het boek zo typisch Grunberg is dat hij niet
het pseudoniem Marek
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van der Jagt had hoeven gebruiken. Daarbij is het boek door de humor en de ironie
te afstandelijk. De tragiek roept hierdoor geen emoties op en het geheel is niet
diepgravend genoeg. Dit verandert volgens Kraut in de laatste twee hoofdstukken,
waarmee ook de gelijkenis met Grunberg (of, de andere boeken van Grunberg) steeds
minder wordt, ‘alsof de schrijver nu eindelijk een nieuwe richting probeert in te
slaan’ (Kraur 2000). De gewenste diepgang is hier wel aanwezig en samen met de
hogere originaliteit zorgt dit ervoor dat Kraut het boek toch, dankzij het einde, tot
de beste romans van het jaar vindt behoren.
Op de valreep komt het Nederlands Dagblad nog met een recensie. Op 17 november
verschijnt een stuk van Rien van den Berg, waarin hij uitgebreid ingaat op het
filosofisch gehalte van zowel de gehele intrige als het boek zelf. De krant profileert
zichzelf als ‘Krant voor betrokken christenen’
(http://www.nd.nl/newsite/voorpagina.asp) en het boek wordt dan ook vanuit een
sterk christelijk oogpunt bekeken. Het thema van een afwezigheid van betekenis of
zin wordt dan ook direct gekoppeld aan de afwezigheid van God in de opvoeding
van het hoofdpersonage. Dat soort conclusies zijn misschien aanvechtbaar, maar
elders komt Van den Berg tot interessante interpretaties. De verwarring rond de
auteur van het hoek draagt bij aan de verwarring in het boek, zo stelt hij. De
hoofdpersoon vermoordt zijn moeder, maar ontkent dit aanvankelijk. Als hij het dan
toch openbaart via De geschiedenis van mijn kaalheid, een roman die gepresenteerd
wordt als het levensverhaal van Marek van der Jagt zelf, zal het geen gevolgen
hebben, want niemand wil de waarheid horen. Volgens Van den Berg draagt alles,
dus van de harde stijl en de seksscènes tot zelfs de auteursnaam, bij aan dit vraagstuk
van waarheid en fictie.

Het pientere oog van de critici en de ijzeren wet van de hype
Deze analyse biedt ons zowel aanleiding om Grunbergs visie op de Nederlandse
literatuurkritiek te beamen, als om hem tegen te spreken. Zijn kritiek dat critici slecht
lezen is bijvoorbeeld slechts gedeeltelijk terecht. Het is immers opvallend dat alle
recensies een overeenkomst in stijl tussen Van der Jagt en Grunberg noemen, dit
terwijl Grunberg destijds meerdere malen expliciet ontkende Van der Jagt te zijn.
‘Ik ben ook Helga Ruebsamen niet, noch Jan Wolkers’ voegde hij er voor de zekerheid
nog eens aan toe (http://scholieren.nrc.nl/weekkrant/2000.41/3.shtml). De vergelijking
valt overigens afwisselend in het voordeel van beiden uit. Toch vinden de meeste
critici dat Van der Jagt een eigen stem heeft. Opvallend genoeg is dit ook de mening
van de critici die vermoeden dat Van der Jagt een pseudoniem is. Dat deze critici
een stijlverschil opmerken tussen het werk van een auteur en het werk van dezelfde
auteur dat onder een pseudoniem is uitgebracht, laat zien dat critici wel degelijk erg
aandachtig lezen. Bovendien zagen ook de critici die hun stuk uitbrachten voordat
de geruchten rond de auteur in de NRC waren gepubliceerd de overeenkomst in stijl.
Nico de Boer, bijvoorbeeld, die de eerste recensie schreef, baseerde zich daarvoor
niet op de hype, maar op zijn eigen inzicht. De geruchten die daarna opdoken, hebben
deze testcase voor critici op dat gebied natuurlijk wat belemmerd. Tegenover dit
pientere oog op het gebied van stijl valt dan wel op dat eigenlijk alleen Rien van de
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Berg en in mindere mate Yra van Dijk hun visie gaven op het gebied van thematiek
en in hoeverre de hele truc rond de auteursnaam wellicht in verband valt te brengen
met die thematiek. De overige critici interpreteerden weinig tot niet.
Daarnaast is het toch frappant dat voor alle critici de identiteit van een auteur erg
belangrijk is. Twee van de grootste kranten van Nederland, het NRC Handelsblad
en de Volkskrant, publiceerden hun recensie bijvoorbeeld pas nadat het gerucht in
de wereld was gekomen dat Grunberg er wellicht achter zat. Vervolgens behandelden
enkele recensenten het boek als het volgende boek van Arnon Grunberg, met
bevooroordeelde meningen over die auteur van dien. André Matthijse baseerde zijn
negatieve oordeel zelfs mede op het feit dat er verwarring was rond de auteur. Het
zal niet geheel toevallig zijn dat zijn oordeel over het vorige boek van Grunberg,
Fantoompijn, ook niet positief was. Wat nu precies de intenties van Grunberg waren
om dit pseudoniem aan te nemen, zal deze enigmatische New Yorker ons
waarschijnlijk nooit uit de doeken doen. Als het, zoals hier aangenomen,
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inderdaad een poging tot ontmaskering van de Nederlandse literatuurkritiek was, is
hij slechts gedeeltelijk geslaagd. Het heeft ons echter wel getoond hoezeer de media,
dus ook de literaire kritiek, worden geregeerd door hypes.
Benjamin van Vliet

Literatuur
Rien van den Berg, ‘De geschiedenis van mijn kaalheid’. In: Nederlands
Dagblad, 17-11-2000.
Nico de Boer, ‘Een leven lang wachten op applaus.’ In: Noordhollands Dagblad,
29-09-2000.
Yra van Dijk, ‘Frits van Egters' Weense Neef’. In: de Volkskrant, 13-10-2000.
Arjen Fortuin, Karin Jusek, ‘Debutant sprekend Grunberg.’ In: NRC
Handelsblad, 05-10-2000.
Herman Jacobs, ‘Leed om een lid: Virtuoze stijloefening van Marek van der
Jagt’. In: De Morgen, 25-10-2000.
Walter Kraut, ‘Grunberg, alias Van der Jagt, doet een poging tot diepgang’. In:
Trouw, 28-10-2000.
André Matthijse, ‘Grunbergs grote werk moet nog komen’. In: Haagsche
Courant. 22-04-2000
André Matthijse, ‘Gebakken lucht van verborgen schrijver’. In: Haagsche
Courant, 14-10-2000.
Maarten Moll, ‘De geschiedenis van de kleine piemel’. In: Het Parool
18-10-2000.
Max Pam, ‘Beter dan Grunberg.’ In: HP/De Tijd, 13-10-2000.
Wilfred Takken, ‘Schlemiel zoekt amour fou.’ In: NRC Handelsblad 06-10-2000.
Jeroen Vullings, ‘Want dat was ik. Schijver in hart en nieren.’ In: Vrij Nederland
30-09-2000 (2000a).
Jeroen Vullings, ‘De kletskop of de krullen?’. In: De Standaard, 26-10-2000
(2000b).
‘Marek van der Jagt neemt prijs niet in ontvangst’. In: Trouw, 23-10-2000.
www.degeus.nl
http://scholieren.nrc.nl/weekkrant/2000/41/3.shtml
http://www.nd.nl/newsite/voorpagina.asp

Vooys. Jaargang 22

43

Column Studeren in Nederland
André Klukhuhn

Gezien de publicitaire aandacht die er tegenwoordig aan wordt besteed, is het zeer
modieus een vergelijking te maken tussen de kwaliteit van de studenten en het
studeren in Nederland aan de ene kant, en de Verenigde Staten aan de andere kant.
Dit lijkt me een onmogelijke zaak, al was het alleen maar omdat Nederland en de
VS op zoveel essentiële punten van elkaar verschillen dat het al gauw op het
vergelijken van appels met peren uitdraait. Om een paar van die verschillen te noemen:
wat betreft politiek zijn de Verenigde Staten aanzienlijk gewelddadiger en arroganter
dan Nederland; in economisch opzicht zijn de rijken in de VS veel rijker dan de
rijken in Nederland en de armen veel armer, en wat nog meer zegt, de armen zijn er
meestal ook gekleurd. Vanuit sociaal en demografisch perspectief hebben alle grote
steden in de de ‘States’ sloppenwijken die je verder alleen maar in de Derde Wereld
aantreft. Wat er nog rest van de oorspronkelijke bevolking is weggestopt in treurige
reservaten.
Volledigheidshalve nog een paar kleinigheden: in de VS wonen de rich en retired
in beveiligde resorts, terwijl het schoonmaak- en bedieningswerk voor een habbekrats
door de buitenmuurs gehuisveste sloebers wordt verricht. In de VS zijn (buiten de
Europees aandoende steden) veel mensen getrouwd omdat vier keer trouwen
fatsoenlijker wordt gevonden dan ongetrouwd samenwonen. Wie ten slotte in de VS
volgens de buurtbewoners niet naar de juiste kerk gaat, leidt het bestaan van een
paria. En omdat universiteiten, inclusief de studenten-
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populatie, niet uit de lucht komen vallen, maar een geïntegreerd onderdeel uitmaken
van de hele samenleving waaruit ze voorkomen, zullen die van al die punten wel een
tikje hebben meegekregen. Bovendien moeten we ons daar juist eerder verre van
houden dan er een voorbeeld aan te willen nemen. Dat vinden de Amerikanen zelf
trouwens ook. Europeanen die in de VS universiteiten bezoeken om te zien hoe ze
het daar hebben geregeld, krijgen doorgaans verbaasde reacties: ‘Hé, komen júllie
kijken hoe wíj het híer doen?’ Dus liever even geen gezeur meer over dat handjevol
topstudenten aan die paar topuniversiteiten in dat ontwortelde land, waar ze hun
gebrek aan cultuurgeschiedenis proberen te compenseren door Europese kastelen
steen voor steen genummerd af te breken, over te varen en daar in de goede volgorde
weer op te bouwen, als een soort Madurodam op ware grootte. Laten we ons maar
liever bezighouden met wat er hier in Europa, en in het bijzonder Nederland, op het
gebied van universiteiten, studeren en studenten aan de hand is, want daaraan hebben
we onze handen al meer dan vol.
Als inleiding daarop eerst even iets over mezelf en vroeger. Studerend in de jaren
zestig van de vorige eeuw, heb ik er zes jaar over gedaan mijn studie in de fysische
chemie af te ronden. Ik heb zo verschrikkelijk hard gestudeerd dat ik de eerste van
mijn jaar was die afstudeerde, de drie eerstvolgenden hadden er zeven jaar voor
nodig, de rest dus acht of meer. Niet dat ik zo'n studiebol was, of ‘nerd’ zoals dat
tegenwoordig op z'n Amerikaans heet, maar ik was getrouwd, had een kind en geen
cent te besteden. Ik moest dus zien af te studeren en een behoorlijk betaalde baan te
krijgen voordat ik, en met mij de hele familie, de hongersdood zou sterven. Over die
armoedigheid wil ik het nu niet hebben, maar over die zes jaar.
Tegenwoordig is het de officiële norm dat studenten in vier á vijf jaar hun
universitaire studie moeten hebben afgerond. Dat is gemiddeld toch anderhalf jaar
korter dan ik er voor nodig had, terwijl ik mijn tijd toch echt niet heb verdaan en ik
me ook niet kan herinneren veel overbodigs te hebben geleerd, eer-
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der nog te weinig. En omdat het toch uit de lengte of breedte moet, en aangezien er
sindsien in de breedte niets is bijgekomen, maar er in de lengte wel het nodige is
afgegaan, kan ik alleen maar tot de conclusie komen dat studenten op de universiteit
tegenwoordig zo'n vijfentwintig tot dertig procent minder te weten komen dan vroeger
het geval was. Nou ja, dat zou zo zijn als we ervan uitgaan dat er, gezien de
beschikbare tijd, ook een kwart minder studiestof wordt aangeboden. Maar veel
waarschijnlijker is dat de volledige studiestof die vroeger minimaal zes jaar in beslag
nam nu staccato in ruim vier jaar moet worden afgewerkt, wat het probleem niet
kleiner, maar in tegendeel juist groter maakt. Ik zal dat uitleggen.
Je hoeft geen onderwijsdeskundige te zijn om te weten dat het proces van
kennisverwerking in drie onderscheidbare fases verloopt. In de eerste fase, het
feitelijke college, wordt er begrepen wat er door de docent allemaal wordt uitgelegd.
In de tweede fase wordt de kennis zo verwerkt dat deze niet alleen wordt begrepen,
maar ook naverteld kan worden. En de derde en laatste fase moet ervoor zorgen dat
wat er begrepen is en naverteld kan worden ook aan anderen kan worden uitgelegd.
Alledrie de fases nemen ongeveer evenveel tijd in beslag, wat betekent dat na een
week intensief en geconcentreerd collegelopen, waarin de aangeboden stof wordt
begrepen, er nog twee collegevrije weken nodig zijn om die stof tot parate,
overdraagbare kennis te verwerken. Blijven de laatste twee weken achterwege doordat
er bijvoorbeeld onmiddellijk met nieuwe colleges wordt doorgegaan, dan krijgt de
kennis uit eerste week niet de tijd die nodig is om te beklijven. De studiestof komt
niet verder dan in het korte geheugen al aanwezige kennis, waardoor de nieuwe feitjes
en weetjes weer net zo snel worden vergeten als ze zijn binnengekomen. Daarom
adviseer ik mijn studenten altijd om bijvoorbeeld na een college van twee uur
gedurende vier uur iets totaal anders te gaan doen om de nieuw verworven kennis
de kans te geven zich blijvend op een geschikte plek in het brein te nestelen: uitgebreid
in bad of bed liggen, sociale contacten onderhouden, een potje kaarten of biljarten,
van dat soort din-
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gen, maar daar dan vooral niet teveel bij drinken, want dan lost de kennis juist weer
op in plaats van zich vast te hechten. Mocht dat allemaal niet lukken binnen de
officiële studietijd, pech gehad, dan maar een jaartje of nog wat langer over de studie
doen. En die reflecterende, rustig de tijd nemende manier van studeren is precies het
tegenovergestelde van de ratrace die er op de Amerikaanse universiteiten van de
studenten wordt verwacht. Nu weet ik wel dat ik met deze adviezen het risico loop
de kat op het spek te binden, en de mindere studenten de mogelijkheid bied er maar
een potje van te maken. Maar ik heb er ook het volste vertrouwen in dat de studenten
die er echt toe doen, degenen die studeren leuk en interessant vinden, er geen misbruik
van zullen maken en hun kennis later ter beschikking stellen aan de Europese
samenleving, die er des te interessanter om zal worden dan de Amerikaanse.
André Klukhuhn is hoofd van de afdeling Studium Generale van de
Universiteit Utrecht. Zijn veelgeprezen boek De geschiedenis van het
denken is inmiddels aan de vierde druk toe.
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Eerherstel voor Euripides
Nuanceringen bij Nietzsches Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste
der Musik (1872)
Anne Veenstra
De Dionysische roes versus de Apollinische droom, het ongrijpbare versus
het verbeeldende; volgens Nietzsche dankte de Griekse tragedie haar bloei
aan het samenspel tussen deze twee elementen. De groeiende overheersing
van het Apollinische ten koste van het Dionysische in de latere tragedies
betekent dan ook de ondergang van dit genre, aldus Nietzsche. Vooral
Euripides moet het ontgelden. Aan de hand van De Bachanten poogt Anne
Veenstra Euripides in ere te herstellen. Immers, Nietzsches argumentatie
lijkt hier en daar tekort te schieten...
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De klassieke Griekse tragedie wordt vandaag de dag nog vaak op de planken gebracht
door diverse toneelgezelschappen. De werken van de grote drie uit de bloeiperiode
van de Griekse tragedie, Aeschylus, Sophocles en Euripides, bezitten blijkbaar een
aantrekkingskracht die de tand des tijds blijft weerstaan. Maar waarin schuilt de grote
kracht die de voortdurende populariteit van deze tragedies garandeert? Over deze
vraag hebben velen zich gebogen, waaronder Friedrich Nietzsche (1844-1900). Zijn
werk Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik (1872), waarmee Nietzsche
doorbrak in de filosofische wereld, wordt tegenwoordig gezien als standaardwerk
op dit gebied. In dit werk presenteert Nietzsche een bipolair systeem dat de werking
van de Griekse tragedie probeert te vatten. Nietzsche onderscheidt een Dionysische
en een Apollinische component van de tragedie, zoals ik hieronder zal beschrijven.
De denkwijze van Nietzsche maakt het mogelijk het ontstaan, de grote kracht èn de
ondergang van de tragedie te verklaren. Na een beschrijving van de tekst van
Nietzsche zal ik deze theorie toetsen aan een primair werk, de tragedie De Bacchanten
van Euripides. Tijdens zijn leven kreeg Euripides naar verhouding niet veel waardering
voor zijn werk. Hij gold als de meest experimentele van de grote drie, vooral in
muzikaal opzicht, en dat werd niet door iedereen gewaardeerd. De Bacchanten behoort
tot de laatste werken van Euripides, en werd pas opgevoerd na de dood van de dichter
in 406 voor Christus. Waarschijnlijk zorgde zijn zoon, eveneens Euripides genaamd,
voor de productie.
De muziek bij de Griekse tragedie wordt verzorgd door een koor, dat wordt begeleid
door eenvoudige instrumenten zoals de fluit. Dit koor had in de meeste tragedies
slechts een becommentariërende functie. Aan het begin van een tragedie komt het
koor bijvoorbeeld op met een zogenaamde ‘parodos’, een lied waarbij de beginsituatie
wordt geschetst en de hoofdrolspelers worden geïntroduceerd. Tussen de aktes door
levert het in koorzangen, ‘stasima’, commentaar op de gebeurtenissen en verwoordt
het de gevoelens van de personages. Het koor wordt nadrukkelijk gepresenteerd als
toeschouwer, bijvoorbeeld als een groep burgers die buiten de actie staan. Het publiek
wordt zo gestimuleerd zich te identificeren met de personages.
Bij de tragedies van Euripides krijgt het koor meer vrijheid, het maakt meer deel
uit van het verhaal en het gaat soms de dialoog aan met personages. De strikte
scheiding tussen gesproken en gezongen tekst wordt doorbroken. Euripides
permitteerde zich ook meer vrijheid van vorm in de koorzangen. Zoals ik in mijn
analyse zal laten zien is De Bacchanten een goed voorbeeld van een tragedie waarin
de rol van het koor is uitgebreid.
Nietzsche is in Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik opvallend
negatief over de tragedies van Euripides. Hij acht de latere tragedies kenmerkend
voor de ondergang van het genre. Met het onderstaande hoop ik aan te tonen dat de
door Nietzsche gemaakte generalisaties, hoewel zeer waardevol voor het begrip van
de Griekse tragedie, op bepaalde punten in twijfel kunnen worden getrokken.
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Nietzsche over de werking van tragedie
In Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik schrijft Friedrich Nietzsche
over de oorsprong van de Griekse tragedie en de teloorgang van dit genre. Zoals
gezegd, maakt hij in zijn beschrijving gebruik van de begrippen Apollinisch en
Dionysisch. Met deze twee begrippen, verwijzend naar de Griekse goden van de
kunst, Apollo en Dionysos, geeft Nietzsche het contrast tussen respectievelijk visuele
en niet-visuele kunst (muziek) aan. Nietzsche komt tot dit begrippenpaar door
allereerst te kijken naar het ontstaan van de tragedie, dat te vinden is in de verering
van de god Dionysos. De cultus rondom deze godheid had een sterk muzikaal karakter.
Dionysos werd bezongen in ‘dithyramben’, liederen die de mens beschreven als
lijdend aan zijn individualiteit. In de Dionysoscultus werd gestreefd naar een oergevoel
waarin deze individualiteit in een groepsroes werd opgeheven. Door zang, dans, het
dragen van speciale kleding en het uitvoeren van rituele handelingen werd geprobeerd
deze roes te bereiken.
Onder andere door de vermeende metamorfose die de aanhangers van de cultus
tijdens de riten ondergingen, is het theatrale karakter van de Dionysosverering goed
voor te stellen. Door invoering van solo's en wederzangen kwam de nadruk steeds
meer op (toneel)spel te liggen. De vroegste vormen van tragedie die hieruit zijn
ontstaan, zullen voor een groot deel uit muziek hebben bestaan en hadden een sterk
religieus karakter, aldus Nietzsche.
Dionysos is onder andere de god van de wijn. Nietzsche vergelijkt het Dionysische
aspect in de Griekse tragedie met wat hij noemt ‘de wereld van de intoxicatie’. Het
Dionysische gevoel speelt zich af in het onderbewuste en creëert een band tussen
mensen onderling en mensen met de natuur. Dionysische muziek is extatisch,
onderbewust, spontaan en wordt beleefd met het volledige lichaam. Belangrijk is dat
deze muziek geen schildering in noten is, maar alleen een representatie van zichzelf.
Het roesgevoel van de dithyrambe wordt in een goede tragedie overgebracht op het
publiek. Nietzsche parafraseert Schopenhauer over Dionysische muziek:
[B]ecause music is not, like all the other art forms, images of appearences,
but an immediate reflection of the will itself, and also because it represents
itself as the metaphysical counterpart to all physical things in the world,
the thing-in-itself as counterpart to all appearences. (Nietzsche 1872, deel
16)
Apollo is onder andere de god van de dromen. De Apollinische component die in de
tragedie aanwezig is, staat tegenover het oergevoel van het Dionysische. Het
Apollinische vergelijkt Nietzsche met de droomwereld. Kunst is volgens de
Apollinische visie een representatie van wat de kunstenaar in dromen heeft gezien.
De Apollinische component van de tragedie haalt zijn kracht uit de identificatie van
het publiek met een gerepresenteerde individu of held. De muziek die bij de
Apollinische component hoort, heeft eveneens
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een verbeeldend karakter. Het is een representatie in noten van het Apollinische
kunstenaarsbrein.
Wanneer de twee componenten worden gecombineerd in een tragedie, versterken
ze elkaar op twee manieren. Het Apollinische is in staat het onderbewuste gevoel
van het Dionysische in beeld te brengen. Door de Apollinische representatie voelt
het publiek het Dionysische oergevoel en is zich tegelijkertijd bewust van het feit
dat het hier om een afspiegeling gaat. Op zijn beurt vult het Dionysische het
individualistische karakter van de Apollinische droomwereld aan met de roes van
het groepsgevoel:
We are forced to gaze directly into the terror of individual existence but,
in the process, must not become paralyzed. A metaphysical consolation
tears us momentarily out of the hustle and bustle of changing forms. For
a short time we really are the primordial essence itself and feel its
unbridled lust for joy in existence. (Ibidem, deel 17)
In dit citaat schetst Nietzsche de werking van de Dionysische component. Dionysische
muziek dwingt haar publiek om verder te kijken dan de beelden, maar wanneer de
gerepresenteerde held (beeldend dus Apollinisch) aan het eind van een tragedie sterft,
voelt het publiek de opluchting van de suggestie die wordt verbroken. Het publiek
heeft de droom meebeleefd, realiseert zich nu dat het allemaal niet echt was, en kan
opgelucht naar huis. De Dionysische blik op het oneindige zorgt echter wel voor een
dieper gevoel, de zogenaamde ‘catharsis’. De wijze les van de tragedie wordt
ondersteund door een verkregen inzicht in het onderbewuste. Het ongrijpbare
fenomeen van de catharsis1 aan het einde van het stuk is het bewijs dat de
wisselwerking tussen het Dionysische en het Apollinische is geslaagd.
Het bijeenkomen van deze twee elementen in de Griekse tragedie is volgens
Nietzsche echter een schijnhuwelijk. De twee werelden verschillen zo van elkaar dat
de kloof uiteindelijk onoverbrugbaar is. Door deze onverenigbaarheid zijn de twee
elementen voortdurend in strijd en ontstaat de onbestemde, ongrijpbare spanning die
volgens Nietzsche het antwoord is op de vraag waar ik mee begon: waarin schuilt
de grote kracht van de tragedie?

De ondergang van de tragedie
Voor de ondergang van de tragedie wijst Nietzsche met een beschuldigende vinger
naar de wetenschap. De steeds grotere honger naar kennis, die mythen ontrafelde en
muziek probeerde te temmen. Vooral de invloed die het denken van Socrates op de
tragedies van Euripides uitoefent ziet hij als een grote boosdoener. Volgens Nietzsche
ging het mis bij de invoering van de nieuwe dithyrambe, de koorzang die slechts als
entr'acte reflecteerde op het spel:
The instinct of Aristophanes (which grasped issues so surely) was
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certainly right when he linked together Socrates himself, the tragedies of
Euripides, and the music of the new writers of dithyrambs, hating each of
them and smelling in all three of them the characteristics of a degenerate
culture. (Ibidem, deel 17)
Het Dionysische karakter van de muziek is volgens Nietzsche in deze nieuwe vorm
volledig verdwenen. Muziek is Apollinische uitbeelding geworden en geeft niet
langer een directe kijk op de wereld achter de beelden:
Truly Dionysian music works on us as a universal mirror reflecting the
will of the world. Each vivid event reflected in this mirror widens out at
once for out feelings into the image of an eternal truth. By contrast, the
sound painting of the new dithyramb immediately strips such a vivid event
of its mythic character. Now the music has become a feeble copy of a
phenomenon and, in the process, infinitely poorer then the phenomenon
itself. (Ibidem, deel 17)
In deze nieuwe tragedies heeft het Apollinische element het Dionysische definitief
aan banden gelegd. Aangezien de strijd tussen de componenten een voorwaarde is
voor een goede tragedie betekent dit het einde van de bloeitijd van het genre, aldus
Nietzsche. De personages zijn verworden tot wetenschappelijk beredeneerde
individuen die zich nog slechts kunnen uitdrukken in gewelddadige gepassioneerde
emoties. Het luik naar de eeuwigheid blijft gesloten waardoor de werking van een
echte tragedie uit blijft. De held wordt gestraft voor zijn daden aan het eind van het
stuk en daarna is de illusie afgelopen. In nog latere tragedies komt zelfs een ‘happy
end’ voor waarin de held wordt beloond met rijkdom of een huwelijk.
In een tragedie zonder het Dionysische element kan er geen sprake zijn van een
echte catharsis omdat de Dionysische wereld achter de beelden verborgen blijft. ‘As
soon as the genius of music flew away from tragedy, tragedy is, in the strong sense
dead. For out of what are people now able to create that metaphysical consolation?’
(Ibidem, deel 17) Ten slotte spreekt Nietzsche de hoop uit op een wedergeboorte van
de echte tragedie. Hij ziet om zich heen dat de wereld is verworden tot een
kennismaatschappij waarin de Apollinische mens regeert. Nietzsche acht de tijd rijp
voor een wederopstanding van de onderdrukte Dionysische oergevoelens.

De Bacchanten van Euripides
De tragedie De Bacchanten van Euripides begint op het moment dat de god Dionysos
terugkeert naar zijn geboortestad Thebe. Dionysos werd hier geboren uit de
overspelige relatie van oppergod Zeus met de stervelinge Semele, dochter van koning
Kadmos. Hera, de immer jaloerse vrouw van Zeus, was destijds woedend over dit
overspel en zond haar bliksemschichten naar beneden. Hiermee vermoordde ze
Semele en legde ze het land van Thebe in as.
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De toenmalige koning Kadmos bouwde de stad weer op, met hulp van de god
Dionysos.
Thebe wordt op het moment dat Dionysos terugkeert, geregeerd door de jonge
koning Pentheus. Pentheus wil niets weten van deze onbekende god, die in Klein-Azië
hele volksstammen met zijn riten in extase brengt. Dionysos is woedend over deze
miskenning en zorgt ervoor dat alle vrouwen van Thebe hem, bedwelmd door zijn
riten, volgen naar de nabijgelegen berg Kithaeron. Dionysos zal daarom de vrouwen,
waaronder Agaue, de moeder van Pentheus, in zijn macht houden zolang Pentheus
zijn goddelijkheid niet erkent.
De blinde Theiresias en de oude koning Kadmos zijn de enige mannen die inzien
dat Dionysos een ware god is, wiens riten moeten worden ingesteld. Ondanks hun
hoge leeftijd voegen de mannen zich bij het gezelschap op de berg en dansen mee
met de vrouwen. Ze weten Pentheus echter niet te overreden en hij blijft beledigd in
het paleis achter. Via verscheidene bodes wordt Pentheus op de hoogte gebracht van
de gebeurtenissen op de berg Kithaeron. Woedend beveelt hij zijn bedienden de
‘vreemdeling’ gevangen te nemen en hem voor te leiden aan het hof. De vreemdeling
laat zich tot ieders verbazing vrijwillig in de boeien slaan en gaat mee.
Als Dionysos, in zijn menselijke gedaante, bij Pentheus verschijnt, raakt de jonge
koning langzaam onder invloed van de god. Na een kort gesprek, waarin Pentheus
blijkt geeft van totale onwetendheid omtrent de Dionysische riten, wordt de
vreemdeling opgesloten. Dionysos laat de grond beven en het paleis op zijn
grondvesten trillen. De god spiegelt Pentheus allerlei waanbeelden voor en zet in
zijn plaats een stier in de gevangenis. Pentheus rent bezeten door het paleis, vechtend
met illusies terwijl hij opdracht geeft niet bestaande branden te blussen. Met een
laatste aardschok laat Dionysos het paleis ineenzakken en hij verdwijnt. Als Pentheus
uiteindelijk uit de ruines tevoorschijn komt, staat Dionysos hem op te wachten.
Er verschijnt opnieuw een boodschapper van de Kithaeron die vertelt over vrouwen
die, in razernij ontstoken, de streek plunderen. Pentheus roept zijn troepen op om de
situatie op de berg te beëindigen. Maar dan blijkt hoezeer de god Dionysos hem al
in zijn macht heeft: Dionysos stelt voor om de vrouwen op de berg eerst te gaan
bekijken. Overmand door zijn perverse nieuwsgierigheid vergeet Pentheus zijn orders
en stemt toe. Dionysos krijgt het zelfs voor elkaar om Pentheus vrouwenkleren aan
te laten trekken om zo zogenaamd onopgemerkt de riten van dichtbij te kunnen
bespieden.
Op de berg aangekomen buigt Dionysos met het grootste gemak een pijnboom
naar de grond, en laat Pentheus plaatsnemen op de top. Langzaam veert Dionysos
de boom weer omhoog zodat Pentheus de vrouwen goed kan zien. Het
tegenovergestelde gebeurt echter, de vrouwen zien hem. Als een groep wolven storten
de vrouwen zich op de koning en hij wordt verscheurd. Door de extase herkent
niemand hem, en zelfs zijn eigen moeder speelt na afloop uitgelaten met zijn vlees.
Uiteindelijk wordt de betovering verbroken en beseft iedereen wat er is gebeurd.
Dionysos legt uit dat hij dat hij door Pentheus zwaar vernederd is en daarom Thebe
in het ongeluk stortte. Diep
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ongelukkig blijven de leden van het koninklijk huis achter, de oude Kadmos besluit
de rest van zijn jaren te slijten als pelgrim.

Over de riten van Dionysos
Voordat ik terug ga naar het Dionysische zoals Nietzsche dat in zijn betoog gebruikt,
is het goed om te kijken naar de originele vorm van dit begrip. Extatische muziek
speelt een belangrijke rol in de verering van Dionysos, maar de riten hadden meer
om het lijf. De Bacchanten geeft de uiterlijke vorm van deze cultus zorgvuldig weer.
De titel van de tragedie is ontleend aan Bakchos, een andere benaming voor de
god Dionysos, die ook luistert naar de naam Bromios. De verhalen van de
verschillende bodes spreken van maenaden, de naam voor de vrouwelijke aanhangers
van de Dionysoscultus. Deze maenaden hebben zich verenigd in groepen, ‘thiasoi’.
Een herder die optreedt als bode omschrijft de gebeurtenissen op de berg Kithaeron
als volgt:
The grazing herds of cattle were just moving up to the summit of the slope,
when the sun emits rays as it warms the earth. And I see three thiasoi of
female choruses, of which Autonoe led one, your mother Agaue the second,
and Ino the third. And they were all sleeping, relaxing in body, some lying
on their backs on fir-tree leaves, others among oak leaves putting their
heads on the ground at random, modestly- not, as you [Pentheus, AV] say,
drunk from the mixing bowl and with the sound of pipe hunting Aphrodite
in the wood, abandoned in the wild. And your mother stood up in the
middle of the maenads and ululated, for them to move their bodies from
sleep, when she heard the lowings of the horned cattle. [...] those whose
binding knots had come undone, and they girdled the dappled skins with
snakes that licked their cheeks. Some held in their arms a roe or wild
wolf-cubs and gave milk. [...] one of them took a thyrsos and struck against
a rock, from which a dewy stream of water leaped out. Another lowered
the fennel-rod to the surface of the earth, and for the god sent up a spring
of whine. Those who had a longing for the white drink scraped at the earth
with their finger-tips and had streams of milk; and from the ivy thirsoi
dripped sweet flows of honey. (Euripides 1996, regel 676-710)
In dit fragment worden verschillende kenmerken van de Dionysoscultus beschreven.
Het groepsverband, de thiasoi, waarin ook gedanst en gezongen wordt, is duidelijk
weergegeven en ook het voornaamste attribuut van de maenaden, de ‘thyrsos’. Deze
met wingerdranken omwikkelde staf toont hier zijn kracht in goede zin. In meer
gewelddadige fragmenten blijkt deze staf een machtig wapen waar geen zwaard of
schild iets tegen op kan. Verder wordt er gesproken over een ‘mixing bowl’, een
grote pan wijn of andere drank die tijdens de riten genuttigd wordt om in extase te
geraken.
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Een belangrijk element van de Dionysoscultus is de eenheid met de natuur. De totale
vredigheid waarmee de maenaden in dit fragment opgaan in hun omgeving, en de
vriendschappelijke omgang met wilde dieren bevestigen dit. In het vervolg van dit
bodeverhaal wordt de rust verstoord en veranderen de maenaden in de dierlijke troep,
die Pentheus uiteindelijk fataal zal worden.
De kledingstijl van de maenaden wordt ironisch genoeg beschreven in de scène
tussen Dionysos als vreemdeling en Pentheus, wanneer zij zich opmaken om de
vrouwen te gaan bespieden. Volledig in de macht van Dionysos gaat de koning zich
tijdens deze verkleedpartij al helemaal als een maenade gedragen. Had hij eerder
kritiek op het (letterlijk) verwijfde uiterlijk van de vreemdeling, eenmaal in
vrouwenkleren gedraagt Pentheus zich als een ware travestiet:
Pe How do I look then? Am I not standing like Ino stands? Or Agaue, my mother.
Di In seeing you I seem to be seeing them in person. But this lock of hair of yours has come
out of its place, not as I fitted it under the sash.2
Pe Inside, in shaking it forward and shaking it backward and acting as a bacchant, I dislodged
it from its place.
Di But I, whose concern it is to attend you, will put it back in position. But hold your head
straight.
Pe Look! Adorn me! For on you I depend indeed.
Di
Your belt is loose and the pleats on your robe are not in order where they hang below the ankles
Pe
I think so too, at least by the right foot. But on this side the robe is straight at the tendon.
Di
Certainly you will consider me as first of your friends, when you see the maenads unexpectedly
self-controlled.
Pe
Shall I take the thyrsos in my right hand or in this one so as to seem more like a bacchant?
Di
You must raise it in your right hand, in time with your right foot. I congratulate you on your
altered mind.
(Ibidem, versregel 925-945)

De kleding van de meanaden wordt hier omschreven als een lang gewaad dat in
plooien tot op de enkels viel. Het gewaad wordt bijeengehouden door een gordel om
de middel. Een haarband, wellicht net als de Thyrsos voorzien van wingerdranken,
houdt het haar op zijn plaats.

Het Dionysische element in deze tragedie
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Zoals gezegd, is de kritiek die Nietzsche in Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste
der Musik uit op de Griekse tragedie gericht op de latere tragedieschrijvers en vooral
Euripides. Ervan uitgaande dat Nietzsche zeer goed op de hoogte is van het oeuvre
van Euripides is het opvallend dat het stuk
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De Bacchanten niet wordt genoemd in deze context. Kennelijk is deze tragedie, over
Dionysos nota bene, géén uitzondering binnen dit oeuvre, en is ook hier het
Dionysische element van de tragedie verloren gegaan.
In deel 17 van Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik wijst Nietzsche
op het feit dat wij heden ten dage de Griekse tragedie nog slechts kennen uit de
overgeleverde tekst. Over de muziek, de mise-en-scène, het spel en de expressie van
de acteurs is weinig tot niets bekend. Ook uitspraken over tragedies die het
Dionysische element wèl bevatten, kan Nietzsche enkel doen op grond van de tekst.
Een onderzoek naar Nietzsches definitie van het Dionysische is dan ook
noodgedwongen tekstgericht.
In de tekst De Bacchanten komen geen bacchantenkoren op het podium voor die
het Dionysische gevoel aan de toeschouwers presenteren. Alle handelingen van de
maenaden op de berg worden in bodeverhalen verteld. Dit heeft waarschijnlijk alles
te maken met opvattingen over eenheid van plaats en actie. Verder is het in de
klassieke tragedie gebruikelijke geweld zo veel mogelijk buiten het podium te laten.
Door het aanwenden van bodeverhalen kunnen gewelddadige of emotionele scènes
gecontroleerd worden overgebracht. De bode doseert de informatie zodat het publiek
de dingen beleeft die essentieel zijn voor het stuk, maar niet wordt afgeleid door het
spektakel op het podium. Behalve een beschrijving van de riten en de bijbehorende
muziek moeten we het muzikale element dus niet zoeken in de lopende tekst.
De koorzangen echter, het ondergeschoven kindje in de ontwikkeling van de
tragedie volgens Nietzsche, worden gezongen door een koor van maenaden. De
hierboven geschetste ontwikkeling van de tragedie gaf aan dat de muzikale rol van
het koor steeds meer ondergeschikt werd aan het spel. In een late Griekse tragedie
als De Bacchanten heeft het koor inderdaad overwegend een becommentariërende
functie. In deze tragedie zien we de vaste vorm van een parodos aan het begin en
een stasima tussen de verschillende bedrijven.
Maar het experimentele karakter van de tragedies van Euripides is eveneens sterk
aanwezig. Maar liefst 28 keer reageert het koor direct op de actie. Met korte zinnen
waaruit vaak sterke emoties spreken als ontzetting en blijdschap, wordt de lopende
tekst van commentaar voorzien. Hieronder een voorbeeld van deze actieve deelname
in de scène:
AGAUE
(entering rapidly, dressed as a maenad and carrying the head of Pentheus, from the same side
as the Messenger) Asian bacchants...
CHO
Why do you call out on me, <woman.>?
AG
We are carrying from the mountains a newly-cut tendril to the halls, a blessed hunting.
CHO
I see and will receive you as a fellow-reveller.
AG
I seized without meshes this <...> young offspring, as can be seen.
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CHO
From where in the wild?
AG
Kithaeron
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CHO
Kithaeron?
AG
...slew him.
CHO
Who was the one who struck?
AG
The privilege to be first was mine. I am called blessed Agaue in the thiasoi.
CHO
Who else?
AG
Kadmos'...
CHO
Kadmos' what?
AG
offspring after me, after me handled this wild animal; fortunate indeed was this chase.
Partake then of the feast.
CHO
What, am I to partake, poor wretch?
AG
Young is the bullock, and he is just sprouting growth along under his delicate-haired crest.
CHO
Yes, he looks like a beast that dwells in the country, by his hair.
AG
Bacchus the hunter, clever, cleverly swung maenads against this beast.
CHO
For the lord is a hunter.
AG
Do you praise?
CHO
I praise.
AG
And soon the Kadmeians...
(Ibidem, versregel 1167-1193, onzekerheden over de originele tekst zijn in deze vertaling tussen
haken geplaatst, AV)

In deze tragische scène komt Agaue met het hoofd van haar zoon Pentheus het podium
op. Zowel Agaue als het koor zijn in Dionysische extase en lijken het hoofd niet als
dat van Pentheus te herkennen. In deze scène levert de muzikale interventie een
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belangrijke bijdrage aan het verhaal. Hier is duidelijk sprake van actieve deelname
aan het spel en de vragen van het koor zeggen veel over de invloed van Dionysos.
De toeschouwer wordt in onzekerheid gebracht over de geestestoestand van de
maenaden. Hoe sterk is de betovering van Dionysos hier nog? Doet het koor zich
onnozeler voor om Agaue te sparen? Gelooft Augaue op dit moment haar eigen
woorden nog wel?
Behalve de Dionysische inmenging door het vrijere optreden van het koor zijn er
ook in de zes ‘echte’ koorzangen aanwijzingen te vinden voor de Dionysische
component. Het eerste lied vertelt globaal de geschiedenis van de god Dionysos.
Deze informatie heeft de god zelf hiervoor gegeven, de reflectie hierop is dus eigenlijk
overbodig. De nadruk kan daarom hier al op het muzikale element gelegen hebben,
maar dat is oncontroleerbaar om eerder genoemde redenen. De tweede koorzang is
een verwijt aan het adres van Pentheus. Zijn onbegrip voor het Dionysische leven
wordt genoemd en daarna volgt weer een beschrijving van de cultus. De derde
koorzang heeft een vergelijkbare inhoud en bevat bovendien de oproep aan de god
om zijn krachten te laten werken tegen de verschrikkelijke Pentheus. De laatste drie
koorzangen zijn gewelddadiger van karakter. De liefelijke maenaden beschrijven
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de andere kant van het Dionysische oergevoel, extatische woede, consequent gericht
tegen Pentheus. De vele herhalingen van Dionysische riten kunnen er op wijzen dat
de koorzangen meer zijn dan reflectie. Een verminderde nieuwswaarde van de tekst
kan betekenen dat het zwaartepunt lag op Dionysische zang en dans. Het is mogelijk
dat de liederen die het koor van maenaden ten gehore brengt, zijn gebaseerd op de
dithyramben van de originele Dyonisosverering.
Een andere aanwijzing voor het muzikale karakter van de koorzangen is het
veranderende metrum. De tekst verandert op slag van het metrum van de dactylische
hexameter3 naar een kortere versvorm wanneer een koorzang wordt ingezet. Het zou
te ver voeren de woordkeuze van de koorzangen te analyseren. (In koorzangen kan
de dichter omwille van de klank en het ritme soms gebruik maken van synoniemen).
Duidelijk mag zijn dat Euripides in verband met de muzikale aspecten van de tekst
een vrijer metrum hanteert. In emotionele stukken zijn de rijmklanken vaak sterk
staccato om het lied kracht bij te zetten. De aanwijzingen in de kantlijn van de
originele tekst, ‘chorus sings and dances’, geven eveneens een kleine indicatie van
de opvoeringpraktijk.

Slechts een schijnhuwelijk is nodig
Het sterkste argument voor de kijk van Nietzsche op de tragedies van Euripides, is
het feit dat de Dionysische component van deze tragedie geheel buiten beeld blijft.
De beschrijvingen uit de tweede hand door boodschappers zijn een duidelijke vorm
van Apollinische afspiegeling die de kijk in de Dionysische spiegel vertroebelen.
Dit is op te vatten als een totalitaire overwinning van het Apollinische dat zo de
Dionysische component aan banden legt.
Ik heb echter gewezen op de zes koorzangen. Nietzsche kan onmogelijk uit de
tekst van deze liederen alleen, concluderen dat ‘Euripides [...] must have had a
thoroughly unmusical nature, is for this very reason an ardent supporter of the new
dithyramb music and uses all it's stock effects and styles with the open-handedness
of a thief.’ (Nietzsche 1872, deel 17) Dit is ook een vreemde opmerking gezien mijn
constatering dat Euripides juist één van de muzikaalste tragedieschrijvers was.
Ook de koorzangen geven slechts een afspiegeling van het Dionysische, maar dit
is niet het Dionysische waar Nietzsche het over heeft. Niet de religieuze cultus zelf,
maar het muzikale karakter hiervan mist hij in de tragedies van Euripides. Nietzsche
zoekt iets dat niet te vinden is, een woordeloos fenomeen in een bron die, naar eigen
zeggen, slechts in woorden tot zijn beschikking staat. Het tegendeel kan ik evenmin
beweren. Als we echter de oncontroleerbaarheid van de opvoeringpraktijk achter ons
laten en De Bacchanten beoordelen op thematiek, blijven de verwijten van Nietzsche
aan het adres van Euripides curieus. Met De Bacchanten heeft Euripides een tragedie
geschreven die geheel over de tegenstelling van het Apollinische en het Dionysische
gaat. De twee werelden staan lijnrecht tegenover elkaar en
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komen in het stuk tot een gewelddadige botsing. Pentheus is de personificatie van
de Apollinische denker. Zijn wereld is de Alexandrijnse kennismaatschappij waartegen
Nietzsche in Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik ageert.4 De
Dionysische wereld die hier tegenover staat, is letterlijk een andere dan de wereld
van Pentheus. Het argument dat de actie zich buiten beeld afspeelt, ondersteunt op
deze manier de thematiek. Voor de Apollinische denker is deze Dionysische wereld
namelijk onkenbaar. De twee krachten staan volledig los van elkaar, slechts een
schijnhuwelijk is mogelijk.
In de tweede akte vermengen de twee werelden zich. Dionysos treedt binnen in
de Apollinische wereld van Pentheus. De oerkrachten van de cultus gaan een
rechtstreekse confrontatie aan met de rede. In dit duel blijkt dat Pentheus op geen
enkele manier bestand is tegen het Dionysische. Zijn argumentatiekracht verslapt en
de enige beschuldigingen die hij nog heeft, worden ingegeven door zijn eigen perverse
vooroordelen. Dionysos toont aan dat de Apollinische mens zijn onderbewuste gevoel
niet kan wegredeneren en krijgt Pentheus in zijn macht.
Het einde van de tragedie is een totale vernietiging van het Apollinische, Dionysos
onderwerpt Thebe en stelt zijn riten in. De les die de toeschouwer leert, is geen
geruststellende. Het koor zingt tot slot:
Many are the forms of divine things, and the gods bring many things to pass
unexpectedly; and what seemed probable was not brought to completion, and the
god found a way for the unexpected. Thus did this affair turn out. (Euripides 1996,
versregel 1388-1391)
Ik lees hier de nederlaag van de Apollinische denkwijze. Vasthouden aan rationele
patronen levert niet altijd het gewenste resultaat. De afloop van deze zaak is het
bewijs dat onderbewuste oerkrachten niet ontkend moeten worden.
Ik hoop in deze casestudy te hebben aangetoond dat er in de tragedie De Bacchanten
van Euripides op zijn minst de nodige aanknopingspunten zijn te vinden voor een
alternatieve waardering/interpretatie van het Dionysische element in deze tragedie.
Dit ter nuancering van Nietzsches generalisaties over het verlies van het Dionysische
element in de latere Griekse tragedies en de door hem veronderstelde, hiermee gepaard
gaande teloorgang van de Griekse tragedie in haar oorspronkelijke, krachtige vorm.
Anne Veenstra studeert Moderne Nederlandse Letterkunde aan de
universiteit van Utrecht. Dit artikel kwam tot stand na een collegereeks
over het schone en het sublieme.
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Eindnoten:
1 Catharsis volgens Van Dale: 1) Vorm van loutering of ingrijpende, emotionele belevenis. 2)
emotionele ontlading als gevolg van een plotseling inzicht in de oorzaken van de eigen psychische
methode.
2 Een shawl of band gedragen om de middel of, zoals hier het geval is, om het hoofd.
3 De dactylische hexameter is het vaste metrum voor tragedieteksten. Dit metrum met het patroon
-vv (lang-kort-kort) is gebaseerd op het Griekse woord voor vinger, Dactylus (een lang kootje
en twee korte). De hexameter bevat zes van deze versvoeten.
4 Dl. 18, GTGM.
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Spreken tussen twee vormen van dood
Een interview met Stefan Hertmans dat noodzakelijkerwijs ook een
essay en een drama is. Over theater, toneelteksten en wat het betekent
om voor Hölderin te kiezen en tegen Goethe
Anneke Jansen
Beste,
Ik heb dan een interview met Libération; het lijkt me handig om het interview met
u daaraan vast te haken, Dus laten we zeggen om 14 uur. Ik stel voor dat we elkaar
treffen in de grote lounge van het hotel Métropole, Place de Brouckère (vijf minuten
lopen van het centraal station, makkelijk te vinden).
Hartelijk,
[Brussel/Bruxelles. Gouden palmbomen. Marmeren zuilen. Obers met smetteloze
handschoenen aan. Knipmesbuiging - klapdeur - te grote lederen fauteuils in een
nagenoeg lege foyer: Klassieke muziek klinkt op het juste volume. Zo nu en dan loeit
de cappuccinomachine. Hier bestelt men geen koffie verkeerd. Hier wordt café au
lait gedronken. Hier is Nederlands een overduidelijke minderbeidstaal. Weer een
knipmesbuiging en een kreupele Franse zin verder: Aantekeningen en memorecorder
in de aanslag. En attendant Hertmans.]
Stefan Hertmans, geboren in 1951 te Gent, heeft een indrukwekkende lijst werken
op zijn naam staan. In 1981 debuteerde hij niet Ruimte, een roman die meteen twee
debuutprijzen in de wacht sleepte. Hierop volgden vele dichtbundels, verhalenbundels,
essays en romans. Zijn laatste roman, Als op de eerste dag (2001), werd genomineerd
voor de AKO-literatuurprijs en vorig jaar verscheen zijn nieuwste dichtbundel
Vuurwerk zei ze (2003). Naam en faam van de Vlaamse, vaak als ‘postmodern’ of
‘experimenteel’ betitelde, schrijver strekt tot ver buiten de Belgisch/Nederlandse
grenzen. Vertalingen van Naar Merelbeke (1994) in het Engels en Duits, lezingen
aan universiteiten in Berlijn en Washington en kritische essays over kunst en cultuur
onderschrijven het succes van Hertmans: als dichter, essayist en prozaschrijver.
Zijn succes als toneelschrijver is echter in meer dan enkel theatrale zin ‘dramatisch’
te noemen. De theatercritici van Nederland oordelen - in tegenstelling tot hun Vlaamse
collega's - negatief over de dramateksten van Hertmans. Ze vragen zich zelfs hardop
af of het nog wel ‘drama’ kan worden genoemd. De
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Nederlandse literatuurkritiek anderzijds negeert zijn dramateksten Kopnaad: een
tekst voor vier stemmen (1992) en Mind the Gap (2000) volledig. Dramateksten
worden in Nederland niet tot nauwelijks gerecenseerd door de literatuurkritiek. Omdat
het genre drama binnen de universiteiten ‘verwezen’ is naar de theaterwetenschap,
geniet Hertmans in de literatuurwetenschappelijke kringen nauwelijks bekendheid
als toneelschrijver. Velen weren niet eens dat hij toneel schrijft.
Hertmans houdt zich intensief bezig met proza, poëzie, essayistiek en drama. De
grenzen tussen de afzonderlijke genres zijn niet scherp te trekken. Zijns inziens
kunnen de verschillende genres onmogelijk los van elkaar worden gezien. De inhoud
bepaalt de vorm en die vorm houdt zich niet aan genreconventies. In dat licht kon
het gesprek met Hertmans onmogelijk binnen de vorm van het interview blijven. Het
gesprek bepaalde het interview. Het interview is daarom noodzakelijkerwijs ook een
essay en drama geworden.
Drama neemt een even belangrijke positie in binnen het oeuvre van Hertmans als
poëzie en proza, zo niet een belangrijkere. Ook in kritische zin uit hij zich geregeld
over drama. Zo schreef hij onder andere in Parmentier een artikel over de verhouding
tussen de literatuur en het theater getiteld ‘Acteur versus auteur’ (Parmentier 8-2/3
1997, pp. 8-19), die terug is te vinden in zijn essaybundel Het putje van Milete (2002).
Ook verscheen eren Nieuwzuid een ruim zestig pagina's tellend, werkjournaal bij
Mind the Gap; de ‘Antigone Aantekeningen’ (Nieuwzuid 2-5 2002, respectievelijk
pp. 71, 82-83, 94). Antigone is, naast Medea, Klytaimnestra en Mnemosyne, één van
de hoofdpersonages uit Mind the Gap. Het werkjournaal draait om Hertmans'
zoektocht naar het wezen en de drijfveren van deze Griekse tragische heldin. Het is
aangrijpend en fascinerend om te lezen. Fascinerend omdat Hertmans de lezer laat
zien wat hij allemaal leest en hoe hij werken van schrijvers en denkers als Blanchot,
Nietzsche, Lacan, Hölderlin interpreteert en verwerkt in zijn toneeltekst, hetgeen
ook zeker interessant is voor onderzoekers van zijn proza, poëzie en essaybundels.
Een unieke kans om over de schouder van een schrijver mee te gluren. Daarnaast is
het een uitermate aangrijpend journaal, omdat duidelijk wordt hoeveel moeite
Hertmans heeft om Antigone te begrijpen, te bevatten en tot een personage voor zijn
drama te maken. Het laat zien hoe intensief en allesverbrandend het schrijfproces
voor Hertmans is. Een paar uitspraken van de schrijver zelf uit zijn ‘Antigone
Aantekeningen’:
- Hertmans:
[...] Vanuit welk een verte ik me op Antigone toe moet bewegen - via omwegen,
getuigenissen, analyses, historiek en commentaar. [...] Nutteloosheid van research;
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hoe ik me van liet weten weg moet begeven om weer te horen hoe die vrouw als een
door rode woorden geobsedeerde zit te leuteren, te zeuren, te raaskallen en
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te zingen, diep in mij. [...] Waarom zou ‘mijn’ Antigone nog sterk zijn in de
hedendaagse betekenis? Ze is voorbij goed en kwaad - ik wil haar tussen Lacans
twee vormen van dood gooien; ze is de grote, verwoestende onwrikbaarheid waarop
de rede haar tanden breekt. Ze is het onderdrukte gehuil op de einder, waardoor de
honden in hun hok gaan liggen janken. Ze is het ten onder gegane levensgevoel, dat
ze niet benoemt, maar belichaamt. Omdat ze zo soeverein is, wordt ze de
onhebbelijkheid in persoon. [...] De vrouw die in mijn teksten tot spreken komt, is
aan het spreken voorbij. Er valt niets meer te ‘zeggen’ in het stuk dat ik voor ogen
heb. De taal wordt er tot beeld van al het voorbije, het onmogelijke. Het is de taal
van het verlangen voorbij de drempel van het leven, niet de dood in het gezicht. Zo
moet Antigone spreken.
[14.15 uur. Gelukkig is de foyer nog steeds nagenoeg leeg. Een derde koffie verkeerd
en tien sigaretten later. Door de klapdeur komt een man aangelopen die verdacht
veel op de foto's van ‘Stefan Hertmans’ op literaire websites lijkt. Maar dan minder
zwart-wit. Minder gestileerd. En goddank - hij rookt ook nog. Of ‘is eigenlijk gestopt
met roken’. Nog beter.]
Hertmans: Heeft u er bezwaar tegen als ik er eentje biets? Ik moet even bekomen...
[Hertmans zinkt in een fauteuil. De sigaret wordt aangestoken. De koffie neergezet.]
[Memo recorder ON.]
Jansen: U begon in 1989 met het schrijven van theaterteksten, aangespoord door
Dirk Pauwels van theaterhuis Victoria te Gent. Victoria vroeg u uit hoofde van het
feit dat ze wisten dat u niet voor theater schreef. Ze wilden zien wat er zou gebeuren,
als proza- of poëzieschrijvers drama gingen schrijven...
Hertmans: [Neemt een trek van de sigaret.]
In eerste instantie heb ik gezegd: ‘Sorry, dat kan ik niet. Ik kan geen dialogen
schrijven.’ Dialogen interesseren me eigenlijk ook niet - nog steeds niet. Ik vind het
zo artificieel. Ik wilde iets anders doen. Ik wist alleen niet wat. Toen zei Pauwels
tegen mij: ‘Schrijf jij nou maar gewoon waar je zin in hebt, ik zet dat wel op de
planken. Schrijf desnoods maar een stukje proza.’ Nu had ik in mijn gedichten al
vaker iets gedaan rond de figuur van Hölderlin. Rond de vraag wat het nu nog
betekent, in deze tijd, om vóór Hölderlin te kiezen en tégen Goethe... Ik zag daar een
soort van web van mogelijkheden. En tegelijkertijd dacht ik: ‘Hertmans, houd je
poten daarvan af. Heiner Müller heeft het al gedaan.’ Dat was mijn vraag: ‘Wat moet
je na Müller nog doen?’ Je kunt doen alsof het nog niet bestaat en weer een soort
neo-psychologisch theater gaan schrijven. Je kunt ook zeggen: ’Goed, laat mij dan
maar zo naïef zijn om dat te gaan proberen.’ Zo is het idee voor Kopnaad ontstaan.
In de theatertekst Kopnaad: een tekst voor vier stemmen komen vier personages voor:
Friedl, Lenz en twee vrouwen zonder eigennaam (‘eerste vrouw’ en ‘tweede vrouw’).
Het personage Lenz verwijst naar de Duitse dichter Jacob Lenz (1751-1792). Het
personage Friedl vertoont overeenkomsten niet Friedrich Hölderlin (1770-1843), die
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de laatste vijfendertig jaar van zijn leven krankzinnig doorbracht en soms elke poging
tot contact met de buitenwereld negeerde door herhaling van het woord ‘Pallaksch’.
Hertmans greep voor Kopnaad in eerste instantie terug op een verhaal van Rilke
(1875-1926), ‘Ur-Geräusch’, waarin Rilke zich afvraagt ‘[...] wat er zou gebeuren
als men de naald van een oude grammofoon over de schedelnaad van een mens zou
laten lopen. Zou je dan zoiets als een Urgeräusch, de eerste oerkreet van de menselijke
gedachten horen? Die nogal apocalyptische vraag heeft me heel sterk aangesproken:
in Kopnaad gaat het voortdurend over die fontanel, die dan bij schizofrene dichters
zogezegd niet zou dichtgegroeid zijn, zodat er nog een oerkreet in te beluisteren zou
zijn.’ (Hertmans in Etcetera 1995)
Jansen: In Kopnaad wordt de krankzinnigheid van Friedl dus niet gezien als het
gevolg van het verlies van contact met de werkelijkheid, maar het tegendeel: Friedls
ondergang is het gevolg
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van het feit dat hij de werkelijkheid juist zeer scherp ziet. Hij beseft dat de wereld
geen harmonieus geheel is. Hij ervaart de gespletenheid, de breuk die de wereld
doormidden klieft en gaat daaraan ten onder. Als de vergelijking tussen het personage
Friedl en de dichter Friedrich Hölderlin wordt doorgetrokken, is het dan - in de lijn
daarvan - correct te stellen dat Hölderlin volgens u iemand was die zag, wat Goethe
nooit heeft kunnen zien?
Hertmans: In het begin heb ik niet Kopnaad een soort monologue intérieur willen
schrijven over een geschonden mens die, zogezegd, de waanzin is ingegaan. En in
antwoord op uw vraag: ja, ik denk dat Hölderlin zijn tijd ver vooruit was en dat hij
voor een deel daaraan ten onder is gegaan; dat de geestelijke spanning zó groot was
dat hij het niet meer aankon. Ik denk dat hij de eerste was die begreep dat de Griekse
cultuur absoluut niet zo'n mooi renaissancistisch verhaal was van een transparante
architectuur. Hölderlin begreep, door het lezen van de tragedies, dat je die Grieken
absoluut niet kunt begrijpen. Terwijl Goethe straalde in dat licht van Aufklärung,
zelfverzekerdheid en soevereiniteit, was daar iemand die kopje-onder ging en dacht:
‘Dit is duister, dit begrijp ik niet.’ De hele argumentatie in Nietzsches Geburt der
Tragödie is ondenkbaar zonder de inzichtsschok van Hölderlin. Maar in zijn tijd
stond Hölderlin volkomen alleen met deze radicale herlezing van de Grieken. [Korte
stilte] Dat heeft mij ontzettend aangegrepen als een sociaal en tegelijkertijd individueel
drama. Daarnaast wilde ik die stem van die goede oude freudiaanse verdringing laten
spreken; wat komt er uit iemand die alleen nog ‘Pallaksch’ zegt, omdat hij zo gekwetst
is?
Hölderlin speelde het hoog. Hij wilde een Europees verhaal vertellen vanuit het
onvermogen om te begrijpen wat er in de Griekse tragedies op het spel stond. En ik
dacht; dit is zo veel, dit is zo moeilijk, dit kan ik als twintigste-eeuwer - wat ik toen
nog was - bijna niet begrijpen. Ik kan er alleen via een soort achterpoortje in; via de
taal van de verwarring die hem geestelijk ten gronde heeft gericht.
Ik heb hem dus, in samenspraak niet Lenz, poëtisch laten ‘razen’ om de
toeschouwer een haast lichamelijke indruk te geven van de geestelijke spanning waar
die man doorheen is gegaan.
De vorm die Hertmans kiest in zijn dramateksten, is in meerdere opzichten opvallend.
In de toneelstukken van Hertmans komt het ‘tonende’ (mimetische) karakter van
toneel geregeld onder druk te staan. Ook Peter Verhelst (auteur van onder meer Aars!
(2000), Het Sprookjesbordeel (2003) en Sonic Boom (2003)) en Paul Pourveur (Het
soortelijk gewicht van Sneeuwwitje (1996)) spelen met de zogeheten ‘mimetische’
eigenschappen van het genre drama. Het belangrijkste dat de mimetische vertelwijze
impliceert, is dat de verteller samenvalt met het personage. En dat is precies hèt
kenmerk dat altijd aan drama werd toebedeeld; het gebeurde wordt in directe rede,
zonder tussenkomst van de verteller, door personages uitgesproken en ondergaan.
Gekoppeld aan het ‘tonende’ karakter van toneel, is het feit dat de personages het
verhaal ‘verbeelden’ in de vorm van handeling. Door het ontbreken van een
‘objectieve’ instantie zoals de verteller, kunnen de personages alleen kenbaar worden
door hun zelfkarakterisering en taalgebruik. Personages roepen een context, een
beeld op door een dialoog met elkaar aan te gaan. Zo krijgt de toeschouwer doorgaans
het drama te zien; personages die door dialoog en handeling ‘tonen’ wat er in het
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‘hier-en-nu’ (ze ‘ondergaan’ het immers op dat moment) gebeurt in hun wereld. Wat
opvallend is bij auteurs als Hertmans en Pourveur, is dat juist de ‘handeling’ onder
vuur komt te liggen en plaats maakt voor een element dat niet dramatisch, maar bij
uitstek episch is: het vertellen. Nu is dit, vanuit narratologisch oogpunt gezien, een
weinig wereldschokkende observatie te noemen. Maar we hebben het hier niet over
proza, maar over drama. En als er iets is, dat drama drama maakt, dan is het de
handeling. De dialoog is met de handeling de hoeksteen van het drama. En juist dit
wordt in het drama van Hertmans geproblematiseerd. Onder meer door de
aanwezigheid van de monoloog en de personages, zoals bijvoorbeeld de vier vrouwen
in Mind the Gap, buiten het ‘nu’ te plaatsen. In Hertmans' stukken is het ‘te
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laat’. De belangrijkste handelingen vinden niet plaats op het toneel, maar ergens
daarbuiten. Of in het verleden. De personages vertellen, in plaats van handelen.
Jansen: De vorm die u kiest, zowel voor Kopnaad als Mind the Gap, is nogal ‘anders’;
in die zin dat u duidelijk afstapt van een aantal ‘dramatische regels’. Heeft u dat
bewust gedaan?
Hertmans: Ik heb de tekst niet geschreven met het idee om anders te zijn. Dat zou
immers pure distinctie zijn. Op het moment dat Gerardjan Rijnders Mind the Gap
regisseerde, liep ook Mamma Medea van Tom Lanoye (2001). Tom is veel klassieker.
Hij is een klassiek exegeet en ook veel postmoderner dan ik. Wat ik doe, is in principe
veeleer klassiek-modernistisch...
Maar misschien is dat ook niet waar...
Die termen moeten we misschien schrappen.
[Kopje koffie wordt met kracht op schoteltje gezet. Trek van sigaret]
Maar goed. Bij Tom is er sprake van een graduele toename van actie en spanning.
Terwijl ik het gevoel had: nee. Bij mij lopen ze rond. Bij mij zitten ze in die gap.
[Of zoals Hertmans al eerder schreef in de ‘Antigone Aantekeningen’:]
- Hertmans: Statisch theater is het gevolg - geen dynamiek van de gebeurtenissen,
geen chronologische vaart, alleen maar stilstand in de kern van een razend conflict.
Hertmans: Weet je, ik heb daar met Peter Verhelst vaak over gepraat. Als er al iets
is dat ik, en hij ook, anders doe voor theater, dan is het dat we die chronologische
opbouw niet respecteren, maar dat je, wat ik noem, een tornadomodel krijgt. Pourveur
heeft dat soms ook, maar hij is iets bedachtzamer. Hij is iets rustiger dan ik. Hij heeft
meer afstandelijke ironie. Maar de strategie is zeker wel verwant: dat je dus een stuk
begint - en ik zeg dat ook in die ‘Antigone Aantekeningen’ - totus locus vexatus:
The place is all fucked up. That's where you start and that's where you end. No
progression.
Jansen: De kaarten zijn dus al geschud...
Hertmans: Ja. Die gedachte is heel pregnant uitgewerkt door Philippe
Lacoue-Labarthe, in zijn boek L'imitation des modernes: het is te laat voor Grieks
theater, maar tegelijk kunnen we er niet van afblijven. Als je beseft hoe groot dit
verlies is, begin je paradoxaal genoeg iets dichter bij het levensgevoel van de Grieken
te komen... Door te beseffen dat het niet kan. Om dat paradoxale besef van een
cultureel ‘te laat’ ging het me. Maar alle elementen van de tragedie passeren wel
letterlijk de revue. Dus alles wat bij een andere auteur netjes in een klassieke
spanningsboog zou worden gestopt, laat ik als een soort dolgedraaide paardjesmolen
rond zijn eigen as wentelen. Dat geeft uiteraard ook aanleiding tot een andere
schriftuur, dichter bij de poëzie... Als we het dan over tekst hebben, dat je een nieuwe
manier vindt, of een andere manier, of een alternatief om de dingen de revue te laten
passeren. Zonder dat boek van Lacoue-Labarthe zou ik Hölderlin nooit zo radicaal
hebben kunnen laten spreken. Maar tegelijkertijd heb ik eigenlijk wel affiniteit met
wat in liet laat-symbolistisch theater werd beoogd: dat de meest indringende
theatertekst altijd, net zoals bij de Grieken, dicht tegen de lyriek moet aanleunen.
[Om met Heiner Müller te spreken:]
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-Müller: Je moet als theatermaker eigenlijk altijd stukken schrijven die in eerste
instantie als ‘onspeelbaar’ worden betiteld.
Hermans: Ja. Dat klinkt misschien ouderwets - maar goed; ik ben inmiddels een oud
baasje dus ik mag ouderwetse dingen zeggen... [Lacht] Daar geloof ik erg in: dat je
iets radicaals moet durven doen met theater.
Jansen: Dus met andere woorden: in de dramatekst Mind the Gap heeft u geen respect
voor de chronologie, de dialoog wordt vervangen door een monologische structuur
en het conflict, de eigenlijke handeling, vindt off screen plaats. Hetgeen overigens
ook geldt voor Kopnaad... Klinkt verdacht ‘postmodern’.
Hertmans: Weet je wat het nare is? Alles wat ik zeg, past in die theorietjes. Hoe meer
ik eraan probeer te ontkomen, hoe meer ik ermee word geassocieerd... Dat zegt iets
over de vaagheid, en
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van daaruit eigenlijk onbruikbaarheid van die termen.
[Denkt na en neemt een trek van zijn sigaret]
Ik heb een erg sterke vrijheidsdrang. Ik word claustrofobisch als mensen mij in
hokjes stoppen. Dat komt misschien toch wel vanuit mijn katholieke opvoeding.
Eens je je daarvan hebt losgemaakt, wil je je altijd los blijven maken. Ik wil niet in
een ruimte zitten waarin men druk en gezellig allemaal dezelfde mening heeft. Niet
uit snobisme. Ik houd gewoon van frisse lucht. Ik voel me bij mijn strot gepakt als
men mij in het postmoderne hokje wil stoppen.
Jansen: Dan is het stuk waar u nu aan werkt - De dood van Empedokles, gebaseerd
op het gelijknamige stuk van Hölderlin - althans de proeve die in de Dietsche Warande
en Belfort (2002) stond, wel in een geheel andere stijl. U blijft dicht bij de originele
tekst van Hölderlin; er is sprake van een dialogische structuur, de taal is helder.
Duisternis lijkt plaats te maken voor transparantie. Wat is er aan de hand? Toch
Aufklärung?
Hertmans: Ik ben er met die Empedokles nog niet uit. Dat komt omdat ik heb
geprobeerd te schrijven in een stijl die niet per se de mijne was, die eerste versie die
daar staat. En ik ben niet tevreden. Ik wil er iets meer radicaliteit in. Niet uit
theoretische overtuiging, maar omdat ik vind dat het moet branden... Ik ga dat weer
anders schrijven.
Deze gaat - HUP!! [Maakt wegwerpgebaar, denkt even na en schiet dan plots naar
voren]
Maar dat is heel interessant; ik had namelijk op een bepaald moment besloten om
te zien hoe zoiets werkt. Ik had besloten: ik ga in prozavorm schrijven. Ik had gedacht:
Daar ga ik voor. Dan moet je wel anders beginnen te denken. Ik wou, na de uitvretende
schrijfervaring van Mind the Gap, iets rustigers om de trilogie af te ronden. [Stilte,
dan bedachtzaam]
En na een tijd begon ik weer met het afbreken van regels.
Toen werd het weer radicaler.
Ik moet dus opnieuw dichter naar de poëzie toe. Het moet over het branden van
die poëtische stem gaan.
Dus ik denk dat ik al die regels weer flink ga afbreken... En dat het stuk weer over
die onmogelijke vorm van radicaliteit zal gaan. Kopnaad ging over de waanzin en
de taal, Mind the Gap over het spreken van de vrouwen in een patriarchale wereld.
Empedokles is het stuk over de onmogelijke, charismatische politiek waar de
Jakobijnse kant van Hölderlin in geloofde, en waarop hij stuk is gelopen. De cirkel
zal zich daar ook sluiten: als Empedokles in de vulkaan springt, springt hij ook in
die kloof uit Kopnaad. [Lacht]
Mag ik er nog eentje van u bietsen?
[Steekt sigaret op]
Jansen: U bent dus wel terdege bewust bezig niet een ‘ondermijning’ van de
dramatische vorm.
Hertmans: Ik geloof niet in de soevereine auteur die een bedoeling heeft en die
bedoeling dan uitschrijft. Als je wilt dat het wat dieper gaat, dan moet je er als auteur
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tegenaan botsen. Je kunt achteraf stellen: dat wat er is gebeurd, dat is wat er op het
spel staat. Achteraf kan ik alles wat ik denk te weten in stelling brengen, maar ik
breng het niet vooraf in stelling. Kijk; ik wil best zeggen dat ik inderdaad iets anders
doe met de vorm, maar het is niet principieel. Het is niet het uitgangspunt. Dat hebben
we gehad, dat waren de jaren tachtig. Dat was de tijd van de Nouveau Roman. Het
zijn allemaal clubjes, en daar voeg ik me niet bij. De taal moet anders omdat de
existentiële emoties anders zijn, dat is voor mij het hele punt. Taal komt voort uit
een manier van leven.
[Rookt]
Ik geloof heel erg in de fysieke component van een auteurschap. Dat je maar op
één bepaalde manier kunt schrijven omdat je dat soort lichaam en dat soort karakter
hebt. En dat je dat dus niet zo sterk kiest. Dat je dus veel meer door een stijl kan
worden gekozen. Ik probeer echt een stuk van mijn bewustzijn uit te schakelen,
zonder dat het écriture automatique wordt, want daar heb ik een hekel aan.
Mijn schrijven is per definitie niet automatique, maar wel vanuit een drive, vanuit
een intuïtief begrijpen. Bij Blanchot vond ik laatst die prachtige bladzijde waarin hij
zegt: ‘Een auteur kan pas een auteur zijn, wanneer hij zich verliest
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in wat hij doet.’ Hij is nooit soeverein. Hij weet het zelf niet.
Jansen: Hoe was de reactie in Nederland op Kopnaad?
Hertmans: Dat werd vooral gezien als de waanzin van een rare Belg.
Jansen: Het lijkt niet zo best te gaan met u en de theaterkritiek in Nederland. Ook
de reactie op Mind the Gap was niet echt laaiend enthousiast.
Hertmans: [Plotseling fel]
Ze hebben er werkelijk niets van begrepen; niets. Ik bedoel, wat er met Antigone
gebeurt in Mind the Gap, dat heeft mij een jaar beziggehouden. En dan dus alleen
Antigone...
[Kijkt naar voren]
Ze heeft verdomme mijn lijf bewoond!
[Er valt een stilte. Cappuccinoautomaat wordt plotseling aangezet, waardoor er
überhaupt even geen gesprek mogelijk is. Het lawaai stopt na enkele seconden.]
Jansen: Heeft u het gevoel dat de theatercritici in Nederland vanuit een vacuüm op
uw teksten reageerden? Om met Hein Janssen te spreken:
-Jansen: Mind the Gap is een even rigide als mislukte toneeltekst waarin Hertmans
drie Griekse tragische heldinnen terug laat keren op aarde, ergens in een hedendaagse
Hades, een ondergrondse. [...] Is de tekst al veel te veel van het slechte, ook die
mannelijke personages zijn misplaatst, want overbodig. Had Hertmans het maar
gelaten bij die drie vrouwen en iets meer variatie in zijn thema gebracht - nu moeten
ze zich als in een uitputtende exercitie door de tekst ploeteren. [...] En voor Nufaar
nu graag een hoofdrol in een toegankelijker soort theater. (In de Volkskrant van
10-11-2001)
Hertmans: [Drukt sigaret hard uit in asbak]
Die man had er nu werkelijk helemaal niets, geen bal van begrepen. Die man heeft
niks gezien, niks gevoeld, niks geraakt! De hele opzet van het stuk, om werkelijk in
die vrouwen het spreken zelf te laten aanvangen, alles wat het concreet navoelbaar
naakt, is door hem als onbegrijpelijk van de hand gewezen. Het duidt er alleen maar
op hoe onlichamelijk en theoretisch sommige mensen lezen.
Jansen: Het onbegrip van uw toneelteksten, gecombineerd met het feit dat Gerardjan
Rijnders aangeeft dat de theaterrecensenten als Hein Janssen en Hans Oranje
waarschijnlijk ‘nog nooit van Stefan Hertmans hebben gehoord’ is op zich tekenend
voor de afstand die er bestaat tussen liet literaire veld en het theatrale veld:
-Rijnders: Ik denk dat de Nederlanders nog nooit van Stefan Hertmans hebben
gehoord. In hun recensies blijkt daar in elk geval niets van. (Stuivenberg,
Theatermaker febr. 2002)
Jansen: Hans Oranje betwijfelt in Trouw of Mind the Gap nog wel theater is:
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-Oranje: [...] het zijn dus twee monologen die nooit een dialoog worden. Er is dus
ook geen drama, maar een heftige poëtische tekst die je over je heen moet laten
komen. (Ibidem)
Jansen: U heeft in de Parmentier en het Putje van Milete de hoop uitgesproken dat
acteurstheater en auteurstheater dichter bij elkaar zouden komen. Nu lijkt dat in
sommige gevallen wel te gebeuren; een Lanoye die voor theater schrijft, Pourveur,
Verhelst, Bouazza. Maar anderzijds is de kloof tussen literatuur en drama nog steeds
niet gedicht. Op de instituten besteden neerlandici geen aandacht meer aan drama,
theaterwetenschappers richten zich voornamelijk op de voorstelling en niet op de
tekst en ook de literaire uitgeverijen geven geen drama uit. Kijk naar Kopnaad, dat
wordt nota bene uitgegeven in de poëziereeks van Meulenhoff.
Hertmans: Had het van mij afgehangen, dan was het als toneeltekst verschenen. Maar
mijn uitgever - en dat is heel typisch voor de huidige situatie - heeft helemaal geen
theaterserie meer. Voor mij is het geen poëzie, maar a la bonheur, er bestaat geen
theaterteksttraditie meer bij de Nederlandse uitgevers.
Ik had wel even de hoop, juist door het uit te
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geven bij een literaire uitgeverij, en niet bij een gespecialiseerde theateruitgeverij
als de Theatre Bookshop of wijlen Bebuquin, dat ik met Kopnaad en Mind the Gap
buiten de niche van het theaterpubliek kon raken. Maar die hoop is ijdel. Integendeel:
je stuit op allerlei recensenten die dit beter niet op hun tafel kunnen krijgen omdat
ze totaal geen benul hebben van het denkkader dat daarin wordt aangereikt.
Jansen: En de literatuurrecensenten pakken die teksten niet op...
Hertmans: Nee. Ik heb even de indruk gehad, in de periode waarin ik die tekst over
‘Acteur versus auteur’ schreef, dat die doorbraak er weer kon komen. Maar zolang
de universiteiten niet volgen, zolang daar dat separatistische verhaaltje wordt opgedist,
verandert het niet.
En wat moeten ze ook doen? Er zijn nu eenmaal theaterwetenschappers. Het gaat
ook over professionele schotten. Misschien is mijn voorstel tot een nieuwe
vervlechting van actueel theater en literatuurstudie wel een voorstel dat broodroof
impliceer.
Jansen: Maar die theaterwetenschappers recenseren geen theaterteksten, die recenseren
voorstellingen.
Hertmans: [Zucht] Tja...
Jansen: Dus de theaterwetenschappers kennen uw proza en poëzie niet en recenseren
alleen de voorstelling en de literatuurwetenschappers recenseren uw dramateksten
niet omdat ze vinden dat dat op het gebied van de theaterwetenschap ligt. De Catch
22 van de dramatekst?
Hertmans: Het gevolg van dat separatisme. Dat geldt niet alleen voor theater en
literatuur. Dat geldt voor de gehele neerlandistiek. Dat is wat ik noem de ‘foute
professionalisering’ van de neerlandici. Het comparatisme was nog een vak toen ik
studeerde. Dus we kregen zo'n goede ouderwetse hoogleraar die teksten van Rousseau
naast teksten van, bijvoorbeeld, een auteur van dezelfde tijd in Nederland legde. Dat
is afgevoerd als vak op de universiteit. Dat wordt nu gezien als een aandoenlijk
archaïsch amateurisme. Dus de ‘professionalisering’ wil zeggen dat je je no-non-sense
bezighoudt met dat specifieke veld, dat netjes is afgebakend, en dat je binnen dat
veld aan tekenstudie doet.
Jansen: Vindt u dat een slechte ontwikkeling?
Hertmans: Ja, absoluut. En dat is erg in het nadeel van een auteur als ik. Ik ben al
zo vaak gekenschetst als elitair, als een omgevallen boekenkast, als pedant... Eigenlijk
wil ik alleen maar op een evidente manier omgaan met een open schriftuur zoals die
al eeuwen bestaat in de Europese cultuur. Ik weet dat wat ik schrijf niet voor een
groot publiek blijkt te zijn, maar dat heeft dan meer te maken met de verenging van
wat mensen tegenwoordig ‘literatuur’ of ‘teksten’ vinden. En wat niet in die
mainstream past, dat noemt men dan experiment. Maar ik wil helemaal niet in een
experimenteel hokje opgesloten worden. Ik houd niet van die Bourdieu-distinctie
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om ‘anders’ te zijn. Ik werk integendeel vanuit een eeuwenoude traditie die men
vergeten lijkt te zijn.
Ik wil me dus niet in dat soort discours laten opsluiten. Het gaat mij net zo goed
over wat de psychologische theatermakers claimen: inzicht in de menselijke tragische
ervaringen. Het is niet iets anders dan bij Judith Herzberg en Willem Jan Otten.
Ik vind het dan ook kwalijk als ik lees - ik weet niet meer of liet in de Volkskrant
of de NRC was - dat Mind the Gap alleen ‘vuilspuiterij’ is... Dan denk je: Mijn god!
Ik wil door de tekst naar de lichamelijke passie van die Griekse vrouwen, en dus
naar die van de toeschouwer toe. Naar wat die vrouwen gevoeld hebben... Als we
nu alweer in zo'n neo-Victoriaanse tijd leven dat een recensent de expliciete
seksualiteit van een vrouw op scène pervers noemt, dan heeft de emancipatie weinig
zin gehad. Het betekent bovendien dat de boodschap van Nietzsche aangaande het
Grieks theater nog steeds - of alweer niet meer? - wordt begrepen.
[Valt even stil]
Natuurlijk is het waar dat ik van die vrouwen geëmancipeerde, kinky ‘madammen’
heb gemaakt. Ik besef wel dat ik die vrouwen iets
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uiterst seksueels heb meegegeven. Iets dat mij het gevoel gaf wat ik bij Hölderlin
had gevonden, namelijk dat het Griekse theater radicaler was dan we ooit zullen
beseffen. En ook al maak je ze eigentijds, er blijft altijd iets over dat je toch nooit
aan zal kunnen raken. Ik ben erg gefascineerd door de manier waarop men zich het
Dionysische theater moet voorstellen: mensen sloegen op trommeltjes, raakten heel
opgewonden, joelden mee - stel je dat voor: in die vroeg-Griekse sfeer, in een arena,
tegen valavond... In een stuk over moord en doodslag, jaloezie, noodlot, meedogenloze
goden... Wat een duister wereldbeeld.
Hölderlin en Nietzsche hebben voor het eerst dit visioen gehad. Ze veegden
daarmee de renaissancistische illusie van een Apollinische kunst van tafel en
vervingen haar door een rauw existentialisme. Dat inzicht vormt het denkkader van
mijn stukken. Dat is ook waar Heiner Müller letterlijk bij aanknoopte. En dat is wat
ik in ons taalgebied als theatraal besef wou introduceren.
Jansen: Het onbegrip naar de Grieken toe - wat u bij Hölderlin vond - was (en is)
dat een belangrijke drijfveer voor het schrijven van de stukken Kopnaad, Mind the
Gap en De dood van Empedokles?
Hertmans: Dat kun je wel stellen. Dat heeft mij diepgaand gegrepen. Als je begint
te begrijpen dat je die Grieken nooit zult begrijpen, dan voel je je tenminste al even
eenzaam als zij. Dan heb je misschien al een begin gemaakt. Het moment dat je weet:
ik heb daar geen vat op, ik kan adat niet begrijpen, dan heb je misschien een eerste
begin van het begrijpen gemaakt. Maar veel verder raak je ook niet, dus je zit daar
met een kloof, die letterlijk aanwezig is in Kopnaad, wat in het tweede stuk al een
gap is en in het derde stuk wordt het een vulkaan waar Empedokles in springt. Dus
die trilogie is een soort van opening van het gat, van de kloof in het begrip en de taal
van de mens. Daarom ben ik nu heel bewust met een trilogie bezig.
Jansen: Het was dus niet uw intentie een theatertrilogie te schrijven?
Hertmans: Het was absoluut niet mijn intentie. Het is zo gegroeid.
[Hertmans draait zich om in de fauteuil en wenkt een ober: Er wordt nieuwe koffie
besteld]
Jansen: Hoe zou u de plaats die drama inneemt in uw literaire carrière willen
omschrijven?
Hertmans: [Nadenken] Het is voor mij een heel apart onderdeel van mijn literair
werk. Het staat helemaal op zichzelf. Maar tegelijk houdt het verband met alles, lijkt
het er de verborgen kern van uit te maken...
Het heeft verbanden niet mijn poëzie; de preoccupatie met Hölderlin, die andere
manier van spreken die van dieper komt. Het heeft verbanden niet mijn proza; Als
op de eerste dag; het psychopathische laatste stuk van dat boek. Dat zou ik niet
geschreven hebben zonder mij te verdiepen in Antigone... Dat hele zwarte. Het is
voor mij vrij centraal in mijn werk - die theaterteksten.
[Stilte]
Ik heb nu weer het idee dat het daarna afgelopen is.
[Staart nadenkend naar zijn schoenen]
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Theater is voor mij veel te intensief. Het verbrandt alles wat ik heb.
[Rookt. Een gehandschoende ober zet de bestelde koffie behoedzaam neer en maakt
zich zo stil mogelijk weer uit de voeten]
Jansen: Hoe komt het dat het juist theater is dat voor u zo intensief is?
Hertmans: [Kijkt op] Dat heb ik mij ook al afgevraagd. Ik denk dat het te maken
heeft met het feit dat je, door in een personage te kruipen, meer remmen kunt
losgooien. Kijk, zeker als je in de wereld van die achttiende-eeuwse tragedies zit Racine, Corneille, Hölderlin, Schiller - met op de achtergrond die Griekse tragedie.
Als je daar vanuit nu in probeert te kruipen. Dat geeft zon opening, dat ik denk dat
het op een bepaalde manier een soort spreken in mij doet losbarsten. Ik heb een hele
moeilijke verhouding niet wat ik daarover lees - encyclopedisch, zal ik maar zeggen.
Ik moet dat als het ware ieder keer weer vergeten. Her moet humus worden, het
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moet menselijkheid worden, het moet ervaring worden en dan moet ik daar weer
een stem voor vinden. Het is een ontzettend lastig proces.
[Staart in gedachten naar een van de gouden palmbomen in de foyer]
Jansen: En dat is totaal anders dan het creëren van een romanpersonage?
Hertmans: Ja. Een roman is in vergelijking daarmee vlijtig je huiswerk maken.
Theater is veel bruter. Het is veel primairder. En tegelijkertijd veel ingewikkelder,
veel moeilijker. Dus ik moet een heel grote drive vinden - iets heel natuurlijks in
mezelf - en tegelijk mij bewust blijven waar het vandaan komt en waar het naartoe
gaat. En dat kan ik niet op elk moment. Daarom duurt zoiets jaren. Ik moet het juiste
moment vinden. Dus ik moet er eerst weer een jaar over piekeren, eer ik eens iets
opschrijf. En dan komt er weer zo'n stuk.
[Stilte, pakt nog een sigaret]
Dit is geen bietsen sneer, dit is stelen...
[Grijnst en steekt de sigaret op]
Jansen: Wat verbindt, naast Friedrich Hölderlin en de ‘radicale’ vorm, Kopnaad,
Mind the Gap en - voor zover u dat al kunt zeggen - De dood van Empedokles?
Hertmans: Theater gaat bij mij over een bestaanspijn. Hölderlin is letterlijk uit zijn
taal gevallen... Dat is geen puur tekstuele of ideologische of literaire strijd. Dat is
het drama van de mens in zijn tijd, die hoopt geëngageerd te zijn en die wel degelijk
met de mensen bezig is.
[Rookt]
Het gaat mij in mijn stukken over taal en de terugkeer naar teksten. Maar als het
alleen dat zou zijn, dan zou ik een literair auteur zijn. En ik maak mezelf wijs dat
liet ook een maatschappelijk probleem is. Een probleem dat psychologisch, affectief,
existentieel, zelf politiek is. En dat klinkt misschien ouderwets, ik bedoel: dat krijgt
niemand meer uit zijn strot, zo'n zin... En ik denk, ja, dat moet je dan toch maar
proberen. En dat radicale daarin, dat is waar ik plotseling op stootte bij Hölderlin.
En dat is nogal pijnlijk. Het gaat over het hele leven. Het gaat mij dus niet alleen ons
het persoonlijk drama van één individu, maar ook over drama dat iets vertelt over
de sociale context.
Jansen: Zijn uw stukken daarmee ook ‘politiek toneel’ te noemen?
Hertmans: Alle drie de stukken zijn min of meer politiek. Kopnaad is politiek omdat
het gaat over gebroken geesten, die het niet uit hun strot krijgen wat hun ontgoocheling
is met de wereld. Mind the Gap is het stuk over de onmogelijke terugkeer naar de
Griekse vrouw en Empedokles is natuurlijk het stuk over een man die in het gat van
de wereld springt om te bewijzen dat hij goddelijk is en daardoor doodgaat. Dat heeft
iets hilarisch en tragisch tegelijk. Mensen zijn op dat punt nog niet veel veranderd...
Alleen is het allemaal minder rauw, meer ingekleed geworden.
Wat politiek betref: ik geloof nog steeds in de gedachte dat ‘politiek’ in de kunst
tot stand komt door mensen niet onverwachte vormen te confronteren, vormen die
hen een schok bezorgen, waardoor ze hun evidenties even kritisch moeten nakijken.
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Men noemt dat tegenwoordig pathetisch of ouderwets, maar dat is naast de kwestie.
Misschien is onze tijd wel zo pathetisch omdat hij al die radicale kanten van het
bestaan verdringt, maar wel in aanbidding ligt voor de infantiele plot van een film
als The Matrix, om een actueel voorbeeld te geven van de manier waarop mensen
dan toch weer naar de intensiteit van een voorstelling haken.
Jansen: Waarom is het juist zo lastig om de figuur van Empedokles gestalte te geven?
Hölderlin heeft niet minder dan drie versies geschreven tussen 1797 en 1800, zonder
liet stuk ooit af te ronden.
Hertmans: Je moet bedenken: Hölderlin zat daar zelf compleet mee in de knoop. Het
is echt pijnlijk om die drie versies van Hölderlins Tod des Empedokles na elkaar te
bekijken. Hij raakt steeds meer in de knoei. Met zijn toon. Met alles!
[Schuift kopje koffie naar de zijkant van de tafel]
Empedokles (495-435 v. C.) was een ongelooflijk
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figuur. Hij is de eerste die over atomen spreekt, bijvoorbeeld. Hij wist blijkbaar reeds
wat een coma was. Hij heeft een stad gered van de pest door besmet water om te
leiden. Had hij benul van het fenomeen van besmetting? Hij was in elk geval zijn
tijd te ver vooruit. En hij ging daar, net als Hölderlin en Nietzsche, aan ten onder.
Dat hij dus dingen besefte, waarvoor zijn tijd niet rijp was.
Jansen: Die sympathie voor figuren als Nietzsche en Hölderlin - beiden auteurs die
zogezegd de ‘waanzin’ zijn ingegaan - gecombineerd met uw visie op de auteur die
niet soeverein is en de radicaliteit waarmee u in een personage als Antigone bent
gedoken, en wat dat met u hebt gedaan. Als die visie wordt doorgetrokken. De opening
van de gap tot een vulkaan, het radicale van het personage Empedokles - die in die
vulkaan springt om te bewijzen dat hij goddelijk is en daaraan ten onder gaat Hölderlin die het niet aankon... Is Empedokles dodelijk?
Hertmans: Ja, op een zekere manier wel, ja. De idealist is altijd dodelijk. De purist
die met de goden wil concurreren droomt altijd van het louterende vuur. Desnoods
door in een vulkaan te springen. Het vuur speelt er altijd een iconische rol in. Als
zuivering, als straf, als teken van een godenwereld.
Het gaat natuurlijk ook over de plaats van de auteur in het stuk. Hölderlin wist dat
hij iets van deze Empedokles had, hij vereenzelvigde zich er gedeeltelijk mee. En ik
denk dat Hölderlin de tragiek van deze vereenzelviging pijnlijk goed besefte. Hölderlin
heeft zichzelf op bepaalde momenten gezien als een soortement van Christus - daar
ben ik van overtuigd, zoals ook Empedokles dat doet in dat stuk.
[Roert nadenkend in zijn kopje koffie]
Ik heb daar iets mee, met dat soort auteurs. Dat is mijn sympathie voor de auteur
die niet soeverein is. De auteur die daar zelf aan ten onder gaat, aan wat hij denkt te
weten en hoe het moet. Dat is een heel andere traditie in de literatuur. En dat is een
traditie die heel lang is geassocieerd met avant-garde en barok. Niet toevallig
natuurlijk, omdat dat ingaat tegen de Goethe-idee dat je een soeverein auteur bent.
[Stilte]
Maar ook als je het losmaakt van de avant-garde en het gaat bekijken, zoals ik dat
probeer, in een bredere context van hedendaagse tragiek, om dat te begrijpen wat
daar gebeurt, dan noopt je dat wel tot een andere manier van schrijven. En ik ben er
mij uiteraard van bewust dat ik daardoor een andere toonhoogte, een ander teksttype
probeer te genereren.
[Roert]
Je kunt het zelfs vanuit Lacan bekijken. Het is de verdringing die spreekt. Het is
datgene wat mensen niet uit hun strot krijgen en wat ondanks henzelf wel uit hun
strot komt.
[Stilte]
Dat is een manier om Hölderlins obsessie te besluipen. Vanuit de actualiteit.
[Stilte]
Eigenlijk moet ik dus zelf die vulkaan in...
[Stilte]
En ik denk: dat moet bij mij ook mislukken. Waarom zou ik kunnen wat Hölderlin
niet kan? Het ‘lukken’ is overigens nooit de bedoeling. Het gaat om iets radicalers.
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Het mislukken is van bij de aanvang ingecalculeerd. Theater van het verlies, dat tot
een kracht wordt.
[Stil]
[17.15 uur. De foyer is nu helemaal leeg. Een zesde koffie verkeerd en dertig
sigaretten later. Door de klapdeur verlaat een man de foyer. Zacht klinkt ‘Tango
Asleep’ van Astor Piazzola. Geloei van de cappuccinomachine.]
[Memorecorder OFF]
Anneke Jansen (1976) heeft in 2002 haar studie Moderne Nederlandse Letteren
afgerond aan de faculteit Nederlands te Utrecht met een scriptie getiteld Mind the
gap. Op dit moment is ze werkzaam als freelance-redacteur bij diverse uitgeverijen.
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Recensies
www.bijbelencultuur.nl
Amsterdam University Press
Lanceerdatum november 2002

Het boek der boeken... op het net
Dat het internet geen bibliotheek is, wordt de student met de paplepel ingegoten. Het
net is het domein van de pseudo-wetenschappen, de complottheoretici, de
Matrix-fanatici en allerlei sektarische cybercommunities waar de nuchtere Hollander
zich liever verre van houdt. Toch kan een ieder die Google heeft ontdekt - wie kan
er nog zonder? - ook Joyces Ulysses integraal op het beeldscherm oproepen, of het
gros van de teksten van bijvoorbeeld Plato's of Nietzsches hand, plus interessante
verhandelingen erover. Nu steeds meer klassiekers - full-text en gratis! - slechts één
muisklik van ons zijn verwijderd, lijkt de scheidslijn tussen bieb en net te vervagen.
Het is aan de kritische surfer om te doorzien waar die scheidslijn ligt, welke ‘sites’
er met goed fatsoen kunnen pronken in je voetnoten, en welke we zogenaamd alleen
maar bezochten uit ‘pure nieuwsgierigheid’. Dat de pseudo-wetenschappers als
eersten het onontgonnen gebied van het net tot hun territorium maakten, betekent
niet dat de wetenschappers niet schoorvoetend mogen volgen. Eindelijk lijkt er dan
ook in ons land uit serieuze en gerenommeerde hoek aanspraak te worden gemaakt
op de oneindige mogelijkheden van het net.
In november 2002 ging de site www.bijbelencultuur.nl online. Deze pagina is een
‘uitgave’ van Amsterdam University Press, die de begrenzing van kaft tot kaft voor
de verandering inruilt voor de grenzeloze cyberspace. Vooralsnog is de site een ‘werk
in uitvoering’, een predikaat dat bijbelencultuur.nl tot wezenskenmerk heeft verheven.
Het streven is om in 2006 alle boeken van de bijbel in de nieuwe bijbelvertaling (ook
nog in de maak) beschikbaar te maken op de site. Tot nog toe zijn er reeds acht
boeken ontsloten. Daarnaast, in de woorden van haar redactie, stelt de pagina zich
ten doel de invloed van de bijbel in de Nederlandse cultuur aan te tonen en te
illustreren. En illustreren doet zij wel degelijk, zo springt direct in het oog. Een keur
van afbeeldingen siert de centraal gepositioneerde ‘wisselgalerij’, die tegelijkertijd
als afscheiding functioneert tussen de linker en de rechter helft van het beeldscherm.
Deze splitsing stelt de gebruiker in staat op de rechterkant de geopende bijbeltekst
door te ‘scrollen’, terwijl links via de ‘links’ in de bijbeltekst interessante ‘terzijdes’,
afbeeldingen, columns en essays kunnen worden opgeroepen. Het ‘encultuur’-stukje
van de site kan men dus aan de linker kant van het scherm, tegelijkertijd met het
bijbelboek dat het inspireerde, ontsluiten. Uitleg van namen van figuren of plaatsen
in de bijbeltekst verschijnt direct onder de cursor van de muis. Naast de onbegrensde
capaciteit, is het grote voordeel van het net dat de gebruiker, afhankelijk van zijn
persoonlijke interesse, verschillende ingangen - rode draden - kan kiezen tot het
beschikbare materiaal. Zo benut bijbelencultuur.nl de veelzijdige mogelijkheden van
het hippe medium goed.
Terwijl ik door de galerij surf, begint er toch iets te knagen: waar blijven de
vingertjes van God en Adam van het gewelf van de Sixtijnse Kapel? Waar is Da
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Vinci's ‘Laatste Avondmaal’? Het venijn zit hem in het staartje: bijbelencultuur.nl.
Nederlandse cultuur is en blijft hier letterlijk de Nederlandse cultuur, en daar worden
de Da Vinci's en Michelangelo's subiet de deur gewezen. De illustraties moeten van
eigen bodem zijn; een beperking van de site die wellicht valt te begrijpen vanuit
subsidiewerving en het vakterrein van de ontwikkelaars. Het leidt echter tot
teleurstellende situaties. Vooral bij de moderne visuele verbeeldingen van de bijbel
lijkt de site te stokken. Zo sieren maar liefst acht schilderijen van de hand van Frans
Franciscus - wie in hemelsnaam is Frans Franciscus? - de site, net zoveel als er
Rembrandts prijken. Chagall had hier uitkomst kunnen bieden, maar ja, dat is een
Fransman. Opmerkelijk is dat vanuit de bijbelteksten deze rigide grens wel wordt
overgestoken: geografische termen worden steevast vergezeld van een landkaartje
met uitleg. Ook de historische context heeft zich niet nationaal laten indammen. Maar
de culturele tak van deze visuele ondersteuning blijft binnen de grenzen van de Lage
Landen. Vandaar dat de gebruiker zich toch weer tot Google moet wenden om de
Sixtijnse Kapel in huis te halen.
Goed, we blijven in ons eigen landje, maar ook daar ontbreekt het aan het een en
ander op de site. Al is er wel degelijk plaats voor ingeruimd in de overkoepelende
taakbalk, de architectuur is nog nauwelijks vertegenwoordigd, terwijl de (concrete)
kerk elk Nederlands stadsbeeld bepaalt. Een reliëf van een Amsterdamse gevel wordt
getoond en geanalyseerd, maar de Dom ontbreekt. Kerkgang van de Nederlanders
en de verbondenheid van de functie van een kerkgebouw en zijn architectuur lijken
mij toch onmisbare en duidelijke voorbeelden van hoe de bijbel ook nu nog de
Nederlandse cultuur bepaalt. Wat betreft de kunsten lijkt ook een hoofdstukje
iconografie onontbeerlijk, want juist daar raakt het boek aan het beeld. Welke
evangelist was nu ook alweer de adelaar? En welke de leeuw? Ik heb het antwoord
nog niet weten te vinden op de site. De redactie noteert dat de invloed van de bijbel
ook doorwerkt in politiek, staatsvorm, rechtspraak en moraal van Nederland (in:
‘welkom’). Op bijbelencultuur.nl blijkt hier nu nog niets van.
De schaduw die de bijbel over de cultuur werpt, wordt overigens ook niet belicht.
Van kruistocht tot heksenvervolging tot antisemitisme tot beelden-
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storm tot vrouw en kerk wordt nauwelijks gerept. Uitweidingen naar deze
‘cultuuruitingen’ zouden de site natuurlijk in de bodemloze put die cultuur nu eenmaal
is kunnen storten, dus de ommissie zij - gedeeltelijk - vergeven. Schrijnender is echter
dat ook het onderscheid katholiek/protestant niet wordt toegelicht of zelfs maar
aangestipt. Als iets cultuur.nl heeft gevormd, dan is het wel de perikelen rond de
reformatie. De doorwerking van de bijbel in onze Nederlandse cultuur valt dan ook
nauwelijks te doorgronden wanneer niet wordt aangegeven dat zij tijdenlang een
meerkoppige draak was.
De bovengenoemde gebreken van de site doen de vraag rijzen wat nu precies die
Nederlandse cultuur inhoudt. De site neigt - wellicht inherent aan het medium - naar
een popularisatie van de bijbelse invloeden. Gezegden waarmee ons dagelijks
taalgebruik van is doorspekt, worden herleid; feesten en gebruiken uitgelegd - want
wie weet tegenwoordig nog wat Pinksteren is? -; Ramses Shaffy zingt, vecht, huilt,
bidt, lacht, werkt en bewondert (niet zonder ons); een recept voor linzensoep uit de
multiculti keuken van de Bijlmer verlokt tot oer-Hollandse gezelligheid en het
kledingmerk G-sus en zijn logo blijken ook produkt van bijbelse inspiratie. Lokkertjes
voor het grote publiek? En welke doelgroep beoogt bijbelencultuur.nl nu eigenlijk?
Al impliceert Amsterdam University Press een academisch publiek, de site stelt
zich nadrukkelijk ten doel een ‘vraagbaak voor de leek’ te zijn. Het is dan ook niet
voor niets dat bijbelencultuur.nl vooral omarmd lijkt te zijn door middelbare scholen,
die vanaf hun websites er regelmatig naar verwijzen (wederom dank aan Google).
Onder het kopje ‘informatief’, wat mij betreft het beste startpunt, wordt duidelijke
informatie omtrent het ontstaan en de structuur van de bijbel aangeboden. Ook de
kopjes aan de linkerkant op de overkoepelende werkbalk, respectievelijk ‘hoofdlijnen’,
‘bijbelse wereld’ en ‘interpretatie’, bieden ruimschoots informatie en leiden tot een
goed begrip van wat de bijbel nu eigenlijk is.
Naast middelbare scholen wordt bijbelencultuur.nl regelmatig genoemd op de sites
van de letterenfaculteiten van onze universiteiten en op sites van kerkblaadjes en
bijbelgenootschappen. De ware kracht en diepgang van de site zit in de sterk
vertegenwoordigde Letteren. Het blijft toch het boek der boeken. De gevarieerde en
vaak onthullende terzijdes vergroten het bestek en de aantrekkingskracht van wat
toch al stiekem een grootse, meeslepende verhalenbundel is. En al hebben de
inleidende essays die de bijbelteksten vergezellen (onder: ‘reflectie’, ‘essays’) vaak
niet meer om het lijf dan een inhoudelijk voorkauwen van wat op rechts staat
geschreven, twee verdiepende essays steken er met kop en schouders boven uit. Jaap
Goedegebuure en Sybolt Noorda leggen respectievelijk de doorwerking van de bijbel
in de literatuur en de literaire wortels van de bijbel bloot. Hier kunnen ook de reeds
ingewijden en het academische publiek hun lol op. Het is te hopen dat meer van
zulke essays in de loop van de tijd aan de site zullen worden toegevoegd. Dat brengt
mij tot het allersterkste punt van bijbelencultuur.nl: het medium staat een dynamische
relatie tot het onderwerp toe. Bijbel en cultuur zijn non-stop in beweging, en in theorie
kan de site die beweging op de voet volgen. Het predikaat ‘werk in uitvoering’ is
wel degelijk een pluspunt; eentje die mijn punten van kritiek misschien binnen twee
jaar achterhaalt.
Als voormalig kunstgeschiedenisstudent vind ik de site niet bevredigend. Als
literatuurstudent vind ik de site verhelderend, verrijkend, informatief en illustratief,
zelfs inspirerend. Als leek kan ik er uren dwalen, mezelf in positieve zin verliezen

Vooys. Jaargang 22

in de rijkdom van deze site en eindelijk achterhalen waar Abraham zijn mosterd haalt
(van een brandstapel, nota bene!). Deze site staat de gebruiker toe lekker te ‘bijbelen’,
maar het stukje cultuur wordt nog te sterk ingedamd door het nl. Juist het staartje
lijkt het meest een ‘werk in uitvoering’ te zijn. Bijbelencultuur.nl is een bijzonder
mooie site met een grote belofte, die, wanneer de Rode Zee zich splijt, een Hollandse
polder blootlegt: het blijft een drassige ondergrond. Moet dit volkje nu zijn conclusies
trekken, de poten uit de modder trekken en de grens oversteken? Niet per se: ook op
eigen bodem valt er nog veel meer te halen. Zolang bijbelencultuur.nl eer doet aan
haar geuzennaam, ‘werk in uitvoering’, is er genoeg om reikhalzend naar uit te kijken.
Zonder enige schroom zal ik bijbelencultuur.nl opnemen in mijn voetnoten, maar
voor de culturele kant van het verhaal zal ik toch echt nog de bibliotheek in moeten
(met vermeerderd plezier, overigens). Daarnaast is het wachten op koranencultuur.nl,
want daar hebben ze mij op mijn katholieke basisschool bijster weinig over verteld,
en nl is toch niet meer denkbaar zonder.
Anaïs Conyn

Lizet Duyvendak.
Door lezen wijder horizont.
Het Haags Damesleesmuseum.
Nijmegen (Vantilt) 2003.
Dissertatie Universiteit Utrecht.
408 pagina's € 27,90
ISBN 9075697943

Door lezen wijder horizont
Waarom leest men? Het motto van het ex libris, dat in 1934 ter gelegenheid van het
vijftigjarig bestaan van het Haags Damesleesmuseum werd ontworpen, geeft op deze
vraag een bondig antwoord dat alles zegt en niets verklaart: ‘Door lezen wijder
horizont’. De beschrijving en interpretatie van leesgedrag is het
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onderwerp van Duyvendaks proefschrift. Preciezer gezegd: het gaat om het leesgedrag
binnen de kring van het oudste en als enige nog steeds bestaande leesmuseum in
Nederland - want nog steeds kan men, na ballotage, participeren in deze vorm van
literaire sociabiliteit en toegang krijgen tot de collectie van ongeveer 30.000
Nederlandse en buitenlandse werken op het gebied van fictie en non-fictie,
Het Damesleesmuseum werd opgericht in 1894 door een groep Haagse jonge
vrouwen uit een gegoed milieu, met de bedoeling een thuis te bieden aan de
bibliotheek waar de leden van het door hen gevormde leesgezelschap kennis konden
nemen van de tijdschriften, boeken en brochures die het bestuur, bijgestaan door een
comité, had geselecteerd. De behoefte aan een dergelijk cultureel ontmoetingspunt
voor vrouwen was een teken des tijds. De bestaande gezelschappen en musea waren
in hoofdzaak een mannenaangelegenheid. Het streven naar een ‘wijder horizont’
voor dames uit de betere kringen valt in verband te brengen met de ‘eerste
feministische golf’. Hoewel er onder het ledenbestand namen te vinden zijn die we
kennen uit de vrouwenbeweging, was er van een openlijk politiek engagement echter
geen sprake. En zeker vanaf de jaren dertig speelt de deelname aan de politieke
emancipatie een geringe rol.
De geschiedenis van de vereniging - de organisatie, de mores, de fluctuatie in de
belangstelling - is door Duyvendak eerder beschreven in Het Haags
Damesleesmuseum 1894-1994 (Den Haag 1994), een uitgave ter gelegenheid van
het honderdjarig bestaan. In de thans verschenen studie wordt die geschiedenis
beknopt gerecapituleerd, maar belangrijker is nu de kwestie die indertijd nog
onderbelicht bleef: wat lazen en lezen de leden van toen en van nu en waarom? Het
eerste deel van de vraagstelling komt aan de orde in het derde hoofdstuk, gewijd aan
het aanschafbeleid en de collectie gedurende de honderd jaar van het bestaan; het
volgende hoofdstuk richt zich op de actualiteit en bevat de uitslag van een enquête
die het leesgedrag en de leesmotivatie van de huidige leden aan het licht beproeft te
brengen. Terecht spreekt Duyvendak van een ‘unieke’ kans om twee vormen van
onderzoek met elkaar te confronteren: het historisch onderzoek op basis van het
archiefmateriaal en het empirisch cultuursociologisch onderzoek. Het wie, wat en
waarom van het lezen worden aldus benaderd vanuit twee uiteenlopende
methodologische strategieën.
In het onderzoek naar het wie heeft Duyvendak zich, op grond van voor de hand
liggende afwegingen betreffende het rendement van uiterst tijdrovend historisch
onderzoek, beperkt tot wat de enquête uit 1998 opleverde. De prosopografische schets
van de leden toont ons een groep dames van voor het merendeel middelbare leeftijd
uit de ‘betere milieus’, hoog opgeleid, en met een meer dan gemiddelde leesdrift
(ongeveer de helft van de vrije tijd wordt aan boeken gewijd). Ook buiten de
bibliotheekactiviteiten om zijn er veelal onderlinge contacten: er wordt bridge gespeeld
of men bezoekt gezamenlijk museum en theater.
Uitvoerig wordt in de enquête het waarom van het lezen bevraagd. Aan de
lezeressen is een aantal stellingen voorgelegd, geordend in drie paragrafen die
achtereenvolgens de motivatie van het lezen (van zowel fictie als non-fictie), het
leespatroon (hoeveel, op welk gebied, op advies van wie) en de redenen om lid te
zijn van het leesmuseum betreffen. Bij de analyse van de leesmotivatie onderscheidt
Duyvendak - op basis van de theorieën van vooral Bourdieu, Kraaykamp, Fokkema
en Kunne-Ibsch - vier categorieën: statusgedreven motieven (het streven naar sociale
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waardering hetzij binnen de peergroup, hetzij uit distinctiedrang ten opzichte van
een lager geacht circuit), cognitieve overwegingen (kennis verwerven, algemene
ontwikkeling opdoen), esthetische argumenten (stilistische, compositorische of
thematische appreciatie) en hedonistische drijfveren (emotionele bevrediging). De
stellingen luiden bijvoorbeeld: ‘Door te lezen heb ik gespreksstof’, ‘Lezen is voor
mij een van de manieren om bij te blijven over allerlei onderwerpen’, ‘Ik lees fictie
omdat de tekst mij op een of andere manier verrast’ of ‘Lezen is voor mij een
verrijking van mijn gevoelsleven’. Uit de antwoorden blijkt dat de cognitieve en
hedonistische motieven het zwaarst wegen. De esthetische argumenten komen op de
derde plaats. Deze uitslag geeft Duyvendak aanleiding om in debat te gaan met de
cultuursocioloog Kraaykamp, die aan de cultuurparticipatie vooral het streven naar
sociaal prestige ten grondslag legt. Zo dit motief wordt aangevoerd door de
deelneemsters aan de enquête, betreft het vooral waardering voor de sociabiliteit
binnen de kring van het leesmuseum. Een kwestie van het aloude lering en vermaak
dus, dat lezen, en niet zozeer van lifestyle. Deze uitkomst is deprimerend weinig
verrassend. Dit ligt bepaald niet aan de wijze waarop Duyvendak de analyse en
interpretatie der gegevens uitvoert: die is zorgvuldig, nuancerend en relativerend.
Het zal vermoedelijk een consequentie zijn van de weinig tot discriminatie uitdagende
stellingen die er op het punt van leesmotivatie kennelijk zijn te bedenken.
De informatie uit de annalen van het leesmuseum over de leesmotivatie in het
verleden, heeft uiteraard een verbrokkeld karakter en blijft veelal impliciet. Op grond
van wat er bijvoorbeeld uit de jaarverslagen, de maandberichten en boekbeoordelingen
te destilleren valt, komt Duyvendak tot de conclusie dat het verlichtingsideaal van
zelfontplooiing en scholing dat aan de bron van het literaire genootschapsleven stond,
eigenlijk door de jaren heen in stand is gebleven. Met dien verstande dat deze
behoeften in de twintigste eeuw zijn geprivatiseerd: het gaat de lezeressen van nu
vooral om de persoonlijke geestelijke ontwikkeling, terwijl idealen omtrent de
algemene vooruitgang van de maatschappij op de achtergrond zijn geraakt.
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Wat werd er nu gelezen in het Damesleesmuseum? Met behulp van de catalogi van
de bibliotheek, de sedert de jaren vijftig bewaard gebleven aanschafbeoordelingen
en de notulen van bestuursen leescomitévergaderingen geeft Duyvendak een beeld
van de lectuur die er in de loop der jaren omging onder de leden. Zij heeft er vier
peilperioden uit gekozen: 1894-1902, 1928-1937, 1954-1965 en 1989-1994. Elke
aan een periode gewijde reeks paragrafen heeft dezelfde opbouw. Eerst wordt een
kwantitatief overzicht gegeven: hoeveel boeken en tijdschriften verwierf men in deze
jaren, hoe was de verdeling over het Nederlands en de vreemde talen, in hoeverre
volgde de aankopen de literaire actualiteit? Vervolgens komen de aanschafcriteria
aan de orde, voor zover deze althans in de bronnen worden geëxpliciteerd. In de
derde paragraaf van elk cluster wordt het aanschafbeleid getoetst aan de literaire
smaak van de buitenwereld, zoals die tot uitdrukking komt in de literaire kritiek lof
af te leiden is uit andersoortige gegevens over de leesconsumptie). Dit meer
inhoudelijk onderzoek beperkt zich in hoofdzaak tot Nederlands en in het Nederlands
vertaalde bellettrie. Daarna verbreedt het perspectief zich weer en wordt een
collectieprofiel getekend van het gehele domein van aanschaf in de bewuste peiljaren.
In een paragraaf ‘Reacties op de collectie’ komen tot slot de gewone leden aan het
woord. Voorzover althans deze het woord genomen hebben, want in het algemeen
heerste er in het Damesleesmuseum pais en vree, een enkel commentaar over de
politieke kleur van een geschrift of een te uitgesproken erotische passage daargelaten.
Uit de overige conclusies die het hoofdstuk besluiten, blijkt onder meer dat het
leesmuseum van meet af aan heeft getracht een brede collectie samen te stellen, in
de eerste plaats gebaseerd op literaire waarde (stilistische en compositorische
kwaliteiten) en in tweede instantie op het vermoedelijke draagvlak onder de leden,
dat de aanschaf de actualiteit op de voet volgt, dat de poëzie het stiefkind van de
collectie is, dat er veel werk van vrouwelijke auteurs is gekocht en dat het Engels
een in toenemende mate belangrijk deelgebied is: vanaf de jaren vijftig overtreft deze
aanschaf die van de Nederlandse werken.
De als bijlage opgenomen catalogi van de boekaanschaf - en dan alleen nog maar
de Nederlandstalige - laten duidelijk zien wat een heidens karwei de ordening en
descriptie van dit omvangrijke materiaal is geweest. Vooral dankzij haar heldere
afbakening van het onderzoeksterrein slaagt Duyvendak erin een even degelijke als
boeiende ontdekkingsreis in kaart te brengen. Een nog veel problematischer taak is
de interpretatie van de gegevens. Het overgeleverde archiefmateriaal loopt in de
peiljaren nogal uiteen: boekbeoordelingen en uitleencijfers zijn bijvoorbeeld niet
altijd aanwezig. Geldt hier al dat het een kwestie is van ‘roeien met de riemen die je
hebt’, a fortiori gaat dit ook op voor het interpretatiekader. De informatie waaraan
de reconstructie van het aanschafbeleid is getoetst, is immers afhankelijk van bestaand
onderzoek en beschikbare gegevens. Zo kon voor de eerste periode gebruik gemaakt
worden van de studie van Jacqueline Bel, Nederlandse literatuur in het fin de siècle,
waarin de contemporaine literaire kritiek object van onderzoek is. Voor de jaren
twintig en dertig ontbreekt een dergelijk receptie-historisch onderzoek en wordt een
andere werkwijze gevolgd: uitgangspunt van de vergelijking vormt hier vooral de
titels uit de studie van Fokkema en Kunne-Ibsch over het modernistisch proza, waarin
dus door onderzoekers achteraf een corpus met bepaalde kenmerken wordt
afgebakend. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van receptiegegevens over het werk
van enkele auteurs uit de literaire canon. Vanaf ongeveer 1980 is er veel meer
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statistische informatie beschikbaar (bijvoorbeeld uit onderzoek van het CBS, uit
Mekka. Jaarboek voor lezers of uit de toptienen van de boekhandel) en vormt dus
naast de literair-historische vakliteratuur ook het aldus geregistreerde
consumentengedrag een bron van betekenis.
Noodzakelijkerwijs is de werkwijze inzake de interpretatie van het materiaal dus
eclectisch. Dat elk nadeel zijn voordeel heeft, wordt door deze studie aangetoond:
een onvermijdelijk maar daarom niet minder problematisch tekort aan
methodologische consequentie en eenduidigheid wordt gecompenseerd door juist de
grote verscheidenheid in invalshoek en onderzoekstechniek. Het is Duyvendaks
verdienste dat zij meestal niet verder springt dan haar methodologische polsstok lang
is en voortdurend uiterst helder de mogelijkheden en beperkingen aangeeft die inherent
zijn aan de confrontatie van de diverse typen vaninterne en externe bronnen. Haar
studie levert daarmee een ware staalkaart van de grandeur en misère op van het
leescultuuronderzoek.
Uiteraard berusten de vragen die aan het materiaal zijn gesteld ook op selectie. In
de paragrafen gewijd aan het collectieprofiel wordt een globale schets gegeven van
de zwaartepunten binnen het totale aanschafbeleid, maar de uitvoerigste behandeling
krijgt, zoals gezegd, de Nederlandstalige bellettrie en dan vooral de romankunst.
Doch ook binnen dit domein wordt het onderzoek nader toegespitst. Het is Duyvendak
vooral te doen om de vraag of de aanschafpolitiek conformistisch dan wel eigenzinnig
was en of er in het contemporaine onthaal (of binnen de literairhistorische
beeldvorming, zie hierboven) omstreden of vernieuwend geachte werken werden
binnen gehaald.
Zo richt haar aandacht zich in de periode 1894-1902 op de belangstelling voor de
naturalistische roman en inzake de jaren 1928-1937 wordt nagegaan welke
modernistische auteurs aanwezig waren. Wel, het blijkt dat er flink wat naturalistische
romans werden aangeschaft en dat men deze schokkende literatuur, anders dan het
gemiddelde leespubliek, niet uit de weg ging. En vrijwel alle ‘moeilijke’ en
narratologisch complexe modernistische werken uit de lijst van
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Fokkema en Kunne-Ibsch zijn in de collectie te vinden. Hieruit valt te concluderen
dat de leden van het leesmuseum hoog mikten. Een dwingend verband tussen de
oordelen binnen de literaire kritiek en de aanschaf valt daarbij overigens niet aan te
tonen. Dat het zoeklicht vooral gericht is op de sporen van belangstelling voor de
‘hogere’, serieuze literatuur, is niet verwonderlijk, want het is ingegeven door twee
gangbare vooronderstellingen die kritisch worden getoetst. De uitkomst van het
onderzoek logenstraft, aldus Duyvendak, de vooroordelen omtrent de middelmatige,
zo niet inferieure smaak van het vrouwelijk leespubliek. Tevens onttrekt het
damesgezelschap zich aan de door Bourdieu gepostuleerde scheiding tussen de
leefstijl van enerzijds een economische, anderzijds een culturele elite (de eerste
gefixeerd op het conservatieve, de canon en de tweede happig op het onconventionele
en avant-gardistische). Met behulp van populaire iconen uitgedrukt: ‘Den Haag en
Wassenaar’ ontmoetten hier de ‘grachtengordel’. In de collectie van het
Damesleesmuseum was plaats voor zowel het traditionele als het experimentele.
De ruime aandacht voor de mate waarin de boekaanschaf de ‘hogere’ literatuur
reflecteert, heeft iets eenzijdigs. Het is natuurlijk een legitieme keuze die, behalve
door principiële overwegingen misschien ook wel is ingegeven door het feit dat hier
royaal literair-historisch vooronderzoek beschikbaar is. Bovendien benadrukt
Duyvendak bij herhaling hoe breed en divers de aanschaf was en in haar vlootschouw
wordt stellig niet voorbijgegaan aan de populaire literatuur die mede is
vertegenwoordigd. De negentiende-eeuwse schrijfster Thérèse van Hoven is met een
fors aantal titels present; haar tijdgenote Cornélie Noordwal behoort tot de meest
uitgeleende favorieten; Jo van Ammers-Keller en Johan Fabricius staan in het
interbellum hoog genoteerd in de lijst van bekendste auteurs; in de jaren vijftig zwicht
het bestuur voor de aandrang om ook een hoek detectiveromans in de bibliotheek in
te richten. De ietwat perfide en goedkope gedachte dringt zich op dat met hetzelfde
materiaal en andere invalshoek precies de omgekeerde stelling zou kunnen worden
verdedigd ‘weliswaar kocht of las men Van Deyssel, Couperus of Van Bruggen,
maar de collectie geeft toch duidelijk een voorkeur te zien voor de in hun tijd populaire
vertellers...’ De selectiviteit van elke vraagstelling is inherent aan wetenschappelijk
onderzoek, de keuze van aandachtspunten is het prerogatief van de onderzoeker en
op Duyvendaks methodologische zuiverheid en nuance van interpretatie is niets aan
te merken. Men moet zich alleen realiseren dat het sterke zoeklicht op dat wat de
goede literaire smaak van de lezeressen vertegenwoordigt (zoals gezegd in reactie
op het vooroordeel omtrent het vrouwelijk leespubliek) mogelijkerwijs juist hun (al
dan niet gender)-specifieke smaak voor literatuur die buiten de huidige canon valt,
enigszins in de schaduw stelt. Het materiaal dat in deze interessante studie is
bijeengebracht, biedt kortom aanleiding genoeg tot andere en eveneens prikkelende
vragen.
Joke van der Wiel

Yolanda Rodríguez Pérez
De Tachtigjarige Oorlog in Spaanse ogen. De Nederlanden in
Spaanse-historische en literaire teksten (circa 1548-1673).
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Spiegelpaleis
In één van de meest merkwaardige passages in de Apologie, de uitvoerige
rechtvaardiging waarmee Willem van Oranje in 1581 afstand nam van zijn vorst
Filips II, aan wie hij eerder eeuwigdurende trouw had gezworen, gaat Oranje (of
eigenlijk zijn spin doctor Marnix, heer van St. Aldegonde, de echte auteur van de
Apologie) in op de wreedheden die de Spanjaarden de indianen hebben aangedaan.
Het is de moeite waard daar even uit te citeren.
Hadden se [i.e. de Spanjaarden] maer slechts de macht ghehadt om ulieden
[de Hollanders] insghelijcks te vermoorden, also se in Indien [bedoeld is:
Amerika] gedaen hebben, ende nogh dagelicks doen; daer se meer dan
twintigh milioenen, oft twee hondert meel hondert duysent persoonen
hebben jammerlick om den hals ghebracht, ende dertigh mael meer landts
verdorven ende uutgeroeyt dan dese Nederlanden groot sijn, met soo
vreselicke grousaemheit, dat alle de barbarische, wreede ende tyrannische
feyten hier te vooren oyt bedreeven niet en sijn dan spel te achten by 't
genen dat den armen Indiaenen is gebeurt.
Bij deze parallel bleef het niet. In 1620 verschenen in Amsterdam, bij uitgeverij Jan
Evertsz. Cloppenburg aan het Damrak (‘op 't Water’), gelijktijdig twee boeken,
voorzien van een vrijwel identiek titelblad, maar met een verschillende inhoud. Den
Spiegel der Spaensche Tyranny gheschiet in West-Indien was een bewerking van de
beroemde aanklacht door de Spaanse priester de las Casas. Het ander was weer een
afgeleide van dat afgeleide werk: Den Spieghel der Spanensche tyrannye gheschiet
in Nederlandt. De zwartmakerij aan het Spaanse adres was natuurlijk onderdeel van
de propagandaslag die de Tachtigjarige Oorlog begeleidde. De opstandelingen in de
Nederlanden konden daarbij niet alleen een beroep doen op hun eigen ervaringen,
die vaak afschrikwekkend genoeg waren, maar ook op een
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stereotype beeldvorming omtrent het ‘Spaanse karakter’, die bekend werd als de
Zwarte Legende. Maar hoe dachten de Spanjaarden over hun opponenten, onze
voorouders? Enkele jaren geleden verrichtte Marijke Meijer Drees al een verkennend
onderzoek naar die vraag in het kader van het fameuze ijkpuntenproject. Maar haar
resultaten werden beperkt door het feit dat zij de Spaanse taal niet machtig was. Het
is daarom verheugend dat de Spaanse onderzoekster Yolanda Rodríguez Pérez door
het onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur (OGC) in staat werd gesteld
om deze kwestie nu eens grondig uit te zoeken. Het is een compliment waard dat zij
van haar bevindingen in vlekkeloos Nederlands verslag doet.
Voor het onderzoek zijn twee soorten bronnen gebruikt: historische kronieken,
waarin gedetailleerd verslag wordt gedaan van het verloop van de Opstand, en literaire
teksten, overwegend toneelwerken, die gesitueerd zijn in de Lage Landen of
anderszins naar de gebeurtenissen daar verwijzen. Hoe oordelen de auteurs over de
bewoners van de Lage Landen en hun conflict met de Spaanse kroon? Aanvankelijk,
dat wil zeggen voor het uitbreken van de Opstand in het midden van de zestiende
eeuw, hadden de Spanjaarden geen scherp omlijnd beeld van de noorderlingen. Dat
is logisch want ze hadden weinig met elkaar te maken; de innige band was het gevolg
van een dynastiek toeval en pas recent tot stand gekomen. Dus koesterden de Spaanse
auteurs de bekende clichés: Hollanders waren zachtaardig en vreedzaam, maar ook
goedgelovige ketters en soms bot in hun omgangsvormen. Tijdens de tweede helft
van de zestiende eeuw veranderde dit beeld sterk, zoals al evenzeer te verwachten
viel. Er ontstond een uitgesproken vijandbeeld, waarin de bewoners van de Lage
Landen doorgaans over een kam werden geschoren en allerhande negatieve kenmerken
kregen toegeschreven. De Nederlandse adel moest het in het bijzonder ontgelden;
edelen, Oranje voorop, werden afgeschilderd als bezield door een anti-Spaanse
gezindheid en een ambitie om zelf in de Lage Landen de dienst uit te maken. De
bevolking had zich door deze drijvers zand in de ogen laten strooien. Spaanse soldaten
werden in dezelfde teksten afgeschilderd als dapper, superieur in de strijd en loyaal
aan de koning en het katholieke geloof.
Tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) verstomde veel van de Spaanse
kritiek op de Hollandse rebellen. Voor het eerst werd systematisch onderscheid
gemaakt tussen de bewoners van de koningsgetrouwe gewesten, die als Flandes
werden aangeduid, en de opstandige gewesten, Holandés. Maar vooral opvallend
was een toegenomen aandacht voor de eigen, Spaanse identiteit, meer bijzonder de
eer van het Spaanse rijk. Vele auteurs vroegen zich af of deze eer had geleden onder
het vergelijk met de rebellen. Na de hervatting van de vijandelijkheden nam
vanzelfsprekend de kritiek op de Hollanders weer toe. Hen werd onder andere voor
de voeten geworpen, dat ze allerlei wreedheden tegen de indianen in Amerika hebben
begaan. Ook de hebzucht van de Hollanders was een dankbaar onderwerp.
Tegelijkertijd zagen Spaanse toneelauteurs nog mogelijkheden voor een vergelijk,
zij het op Spaanse termen. In heel wat toneelstukken uit deze periode worden
Nederlandse meisjes verliefd op Spaanse soldaten, aan wie zij zich uiteindelijk
onderwerpen. Hier ontmoetten concepten van eer en gender elkaar in een ook politiek
wenselijke uitkomst. Helaas liep het anders. In 1648 sloten beide partijen een
vredestraktaat. Dat luidde het einde in van de Spaanse belangstelling voor de
Hollanders. In hun plaats traden steeds meer de Engelsen en vooral de Fransen op
de voorgrond.
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De veranderingen in het beeld van de Hollanders zijn door Yolanda Rodríguez
Pérez zorgvuldig en met gevoel voor de historische omstandigheden in kaart gebracht.
De Tachtigjarige Oorlog in Spaanse ogen is helder gestructureerd en zeer toegankelijk
geschreven. Mijn bedenkingen richten zich daarom niet zozeer tegen wat er in staat,
als tegen datgene wat er juist niet in staat. Methodisch knoopt het onderzoek van
Rodríguez Pérez aan bij de imagologie, een tak van wetenschap die moeilijk los te
zien valt van hedendaagse obsessies rond beeldvorming en de media. Het is misschien
ook daaruit te verklaren dat de schrijfster opvallend weinig moeite heeft gedaan om
haar teksten in een bredere context te situeren. Slechts terloops komen we te weten
dat sommige kroniekschrijvers in de Lage Landen waren geweest en een deel van
de feiten die zij beschreven met eigen ogen hadden kunnen observeren. Voor de
meeste toneelschrijvers lijkt dit dan weer niet te gelden. Het is allicht typerend dat
zij hun Nederlandse karakters namen meegeven als Rosela, Aynora, Arcila en Ircana,
die op geen enkele wijze te verbinden zijn met bestaande namen uit deze streken.
Van een verschil tussen calvinisten en lutheranen lijken de meeste Spaanse auteurs
zich niet bewust te zijn. Ook zou men willen weten voor welk publiek deze teksten
werden geschreven. Wie gingen in Spanje naar het toneel: alleen het hof en de adel,
of bereikten deze stukken een ‘breed publiek’? En werden de kronieken vooral voor
een per definitie klein, boekenkopend publiek geproduceerd, of konden ze in goedkope
edities een grotere oplage bereiken? Werden ze wel eens herdrukt? Het zijn misschien
vragen die een historicus zich eerder stelt dan een literatuurhistorica. Toch hadden
deze vragen een interessant licht kunne werpen op de vraag bij welke Spanjaarden
die kritische beelden van de Lage Landen en hun bewoners terecht kwamen.
Ook binnen de traditie van de intertekstualiteit die door Rodríguez Pérez wordt
beoefend, was het misschien mogelijk geweest wat meer zicht te krijgen op de
ontwikkeling van de verschillende elementen in het clichébeeld dat in Spanje van
de Nederlanden bestond - en omgekeerd. Het voorbeeld van het gebruik van een
zestiende-eeuwse Spaanse aan-

Vooys. Jaargang 22

78
klacht tegen het Spaanse optreden in Latijns-Amerika, voor zowel Nederlandse kritiek
op het Spaanse optreden in de Lage Landen, als voor Spaanse kritiek op de
Nederlandse opstandelingen, demonstreert hoe bepaalde beelden zich voor
uiteenlopende doeleinden lieten gebruiken. Bij verschillende gelegenheden laat
Rodríguez Pérez weliswaar zien hoe Spaanse auteurs hun gegevens aan elkaar en
aan bekende bronnen als Guicciardini's Descrittione di tutti i Paesi Bassi ontleenden,
maar een systematische ontleding van de bronnen vanuit juist dit gezichtspunt is
achterwege gebleven. Daardoor heeft dit boek soms wat weg van een spiegelpaleis.
Maar wel een waarvan de beelden vaak verrassend zijn en altijd onderhoudend. Dit
was een boek dat hoognodig moest worden geschreven en we mogen Yolanda
Rodríguez Pérez dankbaar zijn voor het resultaat.
Maarten Prak
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[Nummer 2]
Redactioneel
In deze editie van Vooys overheerst het vroegmoderne. Maar liefst drie van de
artikelen hebben betrekking op een onderwerp uit deze periode. In ons hoofdartikel
inventariseren Marijke Meijer Drees en Joost Vrieler het tot nog toe nagenoeg
braakliggende terrein van de publicatie van testamenten in pamfletten. Marco Prandoni
zet zich in om Simon Schama's omstreden Embarrasment of Riches in ere te herstellen.
Aan de hand van vuur- en watermetaforiek in Vondels Gysbreght, onderzoekt hij in
hoeverre onze volksmentaliteit doordrongen is van de strijd met het water. Nina
Geerdink, op haar beurt, richt zich op lijkdichten van Jan Vos en Katharina Lescailje.
Ze toont aan dat een persoonlijke relatie van dichter tot overledene leidt tot lijkdichten
die afwijken van de daarvoor geldende standaardformule.
Het artikel van Albert van Zanten heeft een actueel onderwerp. Hij probeert uit
de literatuurbijlagen van het Reformatorisch Dagblad te destilleren hoe het conflict
tussen principieel traditionalisme en modern cultureel engagement wordt aangepakt
door de Gereformeerde Gemeenten.
Tot slot introduceert Vooys een nieuwe rubriek. In Uit de kast! creëert Vooys een
forum waar gerenommeerde personen uit de wereld der letteren hun visie op een
voor hen bepalend werk kunnen geven. Hiermee hoopt Vooys inspirerende en
persoonlijke verhalen te verzamelen, die de letters boven de letteren verheffen.
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Nagelaten nieuws
Testamenten in vroegmoderne pamfletten
De testamenttekst als literaire vorm. In vroegmoderne pamfletten is dat
een veelvoorkomend verschijnsel. Marijke Meijer Drees en Joost Vrieler
geven in dit artikel een overzicht van dergelijke pamfletten: in welke mate,
op welke manier en vooral waarom maakte men in de zeventiende en
achttiende eeuw gebruik van testamentteksten in pamfletten?
Marijke Meijer Drees, Joost Vrieler

Introductie
Zijn tegenwoordig televisie, krant en internet de meest bekende actualiteitenmedia,
in de vroegmoderne tijd heeft het pamflet die functie. Toenmalige pamfletten of
vlugschriften vormen een inhoudelijk gevarieerd nieuws- en communicatiemiddel.
Handzame, goedkope, snel gedrukte, losbladige, niet periodieke en actualiteitsgerichte
publicaties zijn het, een beetje vergelijkbaar met tegenwoordige brochures en folders.
Zo'n blaadje of boekje bevat één of meer teksten (soms ook afbeeldingen), het is
gericht op een breed, weinig gedifferentieerd lezerspubliek en bedoeld om die lezers
zowel te informeren en te beïnvloeden als - wat soms de hoofdmoot is - ontspanning
te bieden. Nieuwsberichten, verslagen, traktaten en ook literatuur, dat alles is door
en naast elkaar in pamfletten te vinden.
Onze belangstelling gaat in de eerste plaats uit naar die literatuur. Gedichten,
liederen en verhalen, brieven, toneel en dialogen zijn in het medium pamflet met
allerlei soorten vertegenwoordigd. Hierbij gaat het om gebruiksliteratuur die destijds
veelal een ondergronds bestaan heeft geleid en die, beroemde uitzonderingen als
Vondels aanvankelijk als pamflet verschenen treurspel Palamedes (1625) daargelaten,
tot dusverre voor de literatuurgeschiedschrijving grotendeels onbekend is gebleven.
Ook de zogeheten ‘testamenten’ behoren hiertoe. De pamflettenverzameling van de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, de grootste collectie pamfletten van Nederland,
bevat uit de periode waarop wij ons concentreren, circa 1600-1800, ruim veertig
pamfletten die in de titel met ‘testament’ of een enkele keer ‘codicil’ worden
aangeduid1. Aan de hand van deze deelverzameling
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Het Testament ofte Uutersten wille vande Nederlandsche Oorloghe (1609) Koninklijke Bibliotheek,
Den Haag (Kn. 1581).

willen we laten zien hoe testamenten in pamfletten gepresenteerd werden en hoe ze
functioneerden.
Hiermee sluiten we aan bij het eerdere onderzoek naar testamenten in andere
bronnen dan pamfletten. Een inventarisatie biedt Perrows artikel ‘The last will and
testament as a form of literature’ van 1913. Over onder meer politieke testamenten
handelt ‘Het testament, spiegel der mensheid’, een essayistische bijdrage aan een
eeuwfeestbundel van de ‘Broederschap der Candidaat-notarissen’ (Pitlo 1951).
Testamentteksten uit het Engelse en Franse taalgebied krijgen in deze beide publicaties
de meeste aandacht. Later onderzoek werd deels geconcentreerd op ‘literaire’ in de
zin van fictionele testamenten (Van Zoest 1974 over testamentteksten van François
Villon; Bach 1977 over testamenten in de Engelse literatuur), op antieke
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‘geestelijke’ testamenten of wijsheidsteksten (Von Nordheim 1980-1985) en op
daarmee vergelijkbare religieuze testamenten in de laatmiddeleeuwse Nederlanden.
(Mertens 1989) Wij richten ons op de testamenten in het actualiteitenmedium pamflet,
waarvan tot dusverre slechts één vroeg zeventiende-eeuwse Nederlandstalige
testamenttekst onderzocht is. (Coigneau 1992)
Het eerdere onderzoek naar testamentteksten heeft twee verschillende categorieën
opgeleverd. Van de eerste categorie, testamenten naar juridisch model, biedt de
twintigste-eeuwse Nederlandse liedcultuur een mooi en direct herkenbaar voorbeeld.
‘Na tweeëntwintig jaren in dit leven // Maak ik het testament op van mijn jeugd’ zijn
de beginregels van ‘Testament’ (1966), dat werd geschreven door Lennaert Nijgh
(overleden in 2002) en uitgevoerd door zanger Boudewijn de Groot. ‘Geld of goed’
kan de jeugdige, vooral door de liefde gedesillusioneerde ik-figuur - van het
romantische jongelingentype à la Piet Paaltjens - niet nalaten, want dat heeft hij niet
weten te vergaren. Wel figuurlijke legaten, zoals ‘mooie idealen // Goed van snit,
hoewel ze uit de mode zijn’ en, aan zijn vriendinnetje, ‘alle nachten // Dat ik tranen
om jouw ontrouw heb gestort’2. Dit is een vertegenwoordiger van de categorie literaire
testamentteksten die de talige basisstructuur van reële, juridische testamenten bevatten:
‘X laat L na aan Y’. (Van Zoest 1974, p. 57-123) Testamenten van deze categorie
kunnen verder onderscheiden worden naar hun functies. Dat zijn er in hoofdzaak
twee. De eerste kan primair de testateur of erflater betreffen; dan is het testament
vooral bedoeld om die persoon (een gepersonifieerde zaak is in vroegmoderne
pamfletten ook mogelijk, zoals we straks zullen zien) bespottelijk te maken of zelfs
te blameren. De tweede, geheel andere functie die de juridisch gemodelleerde
testamenten kunnen hebben, is uitdrukking geven aan een (liefdes)klacht, zoals dat
bijvoorbeeld gebeurt in het chanson ‘Testament’ van Nijgh/De Groot. (Bach 1977,
passim)
De andere categorie testamentteksten die wordt onderscheiden, bestaat uit
testamenten in overdrachtelijke zin. De tekst zelf is het legaat en het begrip testament,
waarmee de tekst in de titel wordt aangeduid, wordt als metafoor gebruikt. Het gaat
dan om geestelijke/religieuze, politieke of ethische testamenten in de zin van laatste
levenswijsheden, vermaningen, raadgevingen, voorschriften en dergelijke, afkomstig
van - of toegeschreven aan: pseudepigrafisch - een stervende of onschuldig ter dood
veroordeelde. Hedendaagse representanten van dit metaforische type testamentteksten
zijn ons niet bekend, maar het is evident dat de veel gebezigde formulering
‘gedachtegoed van Pim’ verwijst naar het uit columns en boeken bijeen te rapen
politieke testament van LPF-idool Pim Fortuyn. Religieuze voorbeelden stammen
zowel uit de late Middeleeuwen (Mertens 1989) als de refor-
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matietijd. (Coigneau 1992, p. 120) Zo biedt de doopsgezinde martelarenbundel Offer
des Heeren ‘[...] een Testament van Lenaert Plovier, het welck hy zijnen kinderen
nae gelaten heeft, doen [toen] hy ghevangen lach om het woort des Heeren tot
Antwerpen, ende heeft aldaer zijn leven ghelaten, int Jaer 1559’3. Dit is een prozatekst
waarin de vanwege zijn doopsgezindheid opgepakte laken- en zijdehandelaar Plovier
afscheid neemt van zijn kinderen, tot wie hij zich rechtstreeks richt, met ‘een cleyn
vermaninge’ bestaande uit aansporingen om hun moeder gehoorzaam te zijn en
indachtig het Nieuwe Testament godsvruchtig te leven. Plovier eindigt met de woorden
‘Dit is het Testament dat ick u lieden na late, gheschreven tot Antwerpen op den
Steen [de stadsgevangenis], daer ick ghevanghen lach, om het ghetuychenisse Jesu.
By my uwe Vader, Lenaert Plovier.’ Ploviers testament zal, gelet op de vermanende
inhoud, vooral als vrome, praktische lering zijn opgevat. Niet alleen voor de eerst
aangesprokenen, Ploviers kinderen, werd het van belang geacht, maar ook voor
andere lezers. Het ‘Liedeken van Lenaert Plovier’ dat er direct op volgt, wijst hierop:
nadat alle aansporingen uit het testament nog eens zijn vermeld, luiden de slotregels:
‘Dit is voor zijn cleyn wichten // En om yeder te stichten.’
Dit vroegmoderne martelaarstestament is om nog een andere reden illustratief.
Het geeft aan waarom fictionaliteit - voor sommige onderzoekers (Van Zoest 1974,
Bach 1977) het criterium om van ‘literaire’ testamenten te kunnen spreken - geen
bruikbaar begrip is voor historische testamentteksten. In het Offer des Heeren wordt
het geestelijke testament van Plovier als zijn ‘echte’ nalatenschap gepresenteerd: de
authentieke afscheidsbrief van een reëel persoon. In de door ons onderzochte
pamfletten doen verreweg de meeste testamenten, zowel de metaforische als de
juridisch gemodelleerde, vergelijkbaar ‘echt’ aan. Ze staan op naam van bestaande
personen: vorsten of andere hooggeplaatsten en ook burgers. De vraag of deze
testamenten niet tòch verzonnen zijn of dat ze teruggaan op de reële documenten
(wat trouwens lang niet altijd valt na te gaan) is voor ons niet van belang. Zelfs al
zou dat laatste zo zijn, dan nog zijn het geen ‘echte’ testamenten. Immers, de persoon
of instantie die er beslag op heeft weten te leggen, heeft ze in pamfletvorm openbaar
gemaakt en ze daarmee een andere functie gegeven.
Met deze voorkennis gewapend, presenteren we onze bevindingen met testamenten
in vroegmoderne pamfletten (ca. 1600-1800). Daarvan hebben we er 46 gevonden.
We concentreren ons op hun presentatievormen - hoe zien ze er uit? - en mogelijke
functies - waarvoor zijn ze in het licht van de toenmalige actualiteit bedoeld? Twee
pamfletten hebben we al snel opzij gelegd; hierin zijn de testamenten ondergeschikt
gemaakt aan een ander
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tekstgenre, waarin ze zijn ingebed: een samenspraak (Kn. 14502) en een toneelstuk
(Kn. 19450). Dit verschijnsel doet zich overigens ook buiten het medium pamflet
voor. (Perrow 1913, Bach 1977). De overige 44 testamenten zijn onder te brengen
in de twee categorieën die we zojuist vermeld hebben: testamenten volgens juridisch
model (I) en metaforische testamenten (II).

I De duivelse oorlog, koninklijke hoogheden, vette varkens en meer
erflaters
In de overgrote meerderheid van de ruim veertig pamfletten met testamentteksten
die wij onderzocht hebben, 36 stuks, is de opzet als juridisch document goed te
herkennen. Die basisstructuur ‘X laat L na aan Y’ wordt op verschillende manieren
uitgewerkt. Zowel het perspectief van waaruit de wilsbeschikking wordt
gepresenteerd, als de mate van concreetheid van de erflater of testateur kunnen
variëren. Een ik-testateur is de ‘vertelinstantie’ of een ik-notaris, en de testateur kan
ofwel een personificatie zijn (zoals ‘de oorlog’) ofwel een persoon. Ook hebben we
een dierentestament gevonden. Qua functie lopen de testamenten evenzeer uiteen.
In sommige gevallen zijn ze primair gericht op meestal opzienbarende
nieuwsverschaffing, in andere gaat het erom afbreuk te doen aan destijds bekende
personen of zaken uit de actualiteit. Voor dit laatste kan lichter of zwaarder retorisch
geschut ingezet worden; het doel varieert van bespotten tot heftig bekritiseren en
blameren. Deze diversiteit in presentatievorm en functie willen we nu zichtbaar
maken door een aantal testamenten van dichtbij te bekijken.

Oorlog geeft ellende
Uit 1607 en 1609 dateert een zestal pamfletten met testamenten die inspelen op het
toen in brede kring groeiende verlangen naar het einde van de oorlog met Spanje,
die al ruim veertig jaar aan de gang was. Zowel de stadsbewoners als de boeren op
het platteland hadden er schoon genoeg van nog langer te moeten lijden onder zware
belastingen en de terreur van plunderende troepen. In mei 1607 was een
wapenstilstand voor acht maanden ingegaan, een periode die gebruikt zou worden
voor onderhandelingen over een langduriger bestand. Deze verliepen echter niet
zonder strubbelingen, voor een deel te wijten aan interne verdeeldheid binnen de
Republiek der Verenigde Nederlanden. Na de sluiting van het Twaalfjarig Bestand
in april 1609 was die verdeeldheid nog steeds een feit. Zowel voorals tegenstanders
verwoordden de heersende emoties en standpunten, onder meer in pamfletten.
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Het Testament vande Oorloghe uit 1607 (Kn. 1409, 1410, 1410A en 1411) moet,
gezien de maar liefst acht uitgaven die ervan overgeleverd zijn, een populaire
vredestekst zijn geweest. Het is een testament op rijm, waarin de gepersonifieerde
doodzieke Oorlog in eenentwintig strofen van negen regels haar nalatenschap bekend
maakt. De auteur, een Brugse rederijker, gaat verborgen achter de zinspreuk ‘Selden
tijt, zonder strijdt’. Zijn testament is een navolging van Le Testament de la Guerre
(ca. 1477) van de Franse ‘rhétoriqueur’ en secretaris aan het Bourgondische hof,
Jean Molinet, wiens werken al sinds de eerste helft van de zestiende eeuw invloed
hebben uitgeoefend op die van Zuid-Nederlandse rederijkers. (Coigneau 1992.)
De stervende Oorlog voelt de noodzaak haar testament te maken. Terwijl haar
toestand langzaam verslechtert, kent ze aan allerlei standen en groeperingen legaten
toe, die verwijzen naar concrete roerende goederen of naar allegorisch voorgestelde
abstracta. Zo schenkt zij de tirannen, die ze haar dienaren noemt en die de dood van
vrouwen en kinderen op hun geweten hebben, verbanning, uitstoting, armoede en
ziekte. De steden krijgen zware belastingen, ontmantelde torens, afgebroken
stadsmuren en berooide burgers. Aan het platteland legateert ze onder meer verwoeste
kastelen en verbrande huizen, kapotte sluizen, bestolen en vermoorde kooplui en
verkrachte vrouwen. Verwoeste kloosters, geschonden kerkers, kelders zonder wijn,
zolders zonder graan et cetera, zijn voor de (katholieke) geestelijkheid.
Bevolkingsgroepen die van de oorlogssituatie hebben geprofiteerd krijgen een legaat
in termen van stevige kritiek. Dat zijn niet alleen de beroepsgroepen die direct met
de oorlogsvoering te maken hadden, zoals soldaten, wapenmakers en hoeren uit de
legertros, maar ook bijvoorbeeld brouwers die met hun bier en bakkers die met hun
brood geknoeid hebben. In de slotstrofe, die als ‘Conclusie’ wordt aangemerkt,
spreekt Oorlog de ‘menschen’ toe en vraagt hun voor haar te bidden en God lief te
hebben ‘op dat ghy een salige Peys meucht verwerven.’. (Citaat uit Kn. 1410A)
De meeste van de legaten zijn rechtstreekse ontleningen aan het Franse voorbeeld.
Wel heeft de auteur zijn testament met algemene bewoordingen aan de Nederlandse
oorlogssituatie aangepast en de inhoud minder scabreus en bijtend gemaakt dan die
van het origineel. Seksuele dubbelzinnigheden uit de Franse tekst zijn vermeden en
de vinnige satire die de bron kenmerkt, is in deze navolging ruimschoots vermengd
met vrome vermaningen en expliciet moraliserende verklaringen. (Coigneau 1992,
pp. 126, 127)
De auteur van Het Testament ofte Uutersten wille vande Nederlandsche Oorloghe
(Kn. 1581) en het Codicille van de Nederlandsche Oorloghe (Kn.
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1584), beide uit 1609, heeft de aanvang van het Twaalfjarig Bestand in dat jaar
aangegrepen om het populaire oorlogstestament van zijn voorganger uit te breiden
en in bepaalde opzichten na te volgen, teneinde eveneens de vrede te propageren.
Zijn ruim tien pagina's tellende gedicht draagt de retorische aanduiding ‘prosopopeia’:
de uitbeelding van een verzonnen persoon, hier de gepersonifieerde Oorlog, die zelf
aan het woord komt. Wie de auteur is die achter het pseudoniem ‘Yemand van
Waermond’ schuil gaat, weten we niet. De term ‘codicil’ in zijn tweede pamflet
verwijst naar een aanvullende bepaling bij een testament; dit pamflet is een
pseudo-codicil, dat als aanvulling dient op het eerste, waarover nu meer.
De Oorlog presenteert zich als een diabolisch personage. Deze ‘dochter Lucifers,
uyt Duyvelschen gheslacht’ is ook nog eens moeder van alle kwaad en zuster van
de tweedracht. Ze heeft haar testament bij ‘veel Notarisen publijck in schrift ghestelt’
en hoopt dat haar laatste wil in openbaar drukwerk bekend gemaakt wordt - het
pamflet is dus zo'n bekendmaking. Oorlog blikt eerst terug op haar leven en geeft in
dat kader een uitvoerig chronologisch overzicht van gebeurtenissen uit de oorlog
tegen Spanje. In de kantlijn staan jaartallen en toepasselijke Latijnse citaten uit de
Aeneis, waarmee de strijd van de Nederlanders de allure krijgt van de Trojaanse
oorlog. Ongeveer halverwege het gedicht verdeelt Oorlog haar legaten. Daarbij volgt
dit testament een vergelijkbaar procedé als dat van ‘Selden tijdt, zonder strijdt’.
(Coigneau 1992, p. 127) Ook hier laat Oorlog aan het platteland afgebrande dorpen
na en aan de geplunderde steden armoede en vervallen handel. Dezelfde
bevolkingsgroepen worden ‘begunstigd’: de katholieke geestelijkheid, hier met name
de Jezuïeten, krijgt ook in dit testament allerlei rampspoed toebedeeld en op
beroepsgroepen die de oorlog ten eigen bate hebben misbruikt, wordt eveneens
ongezouten kritiek geleverd.
Maar dit testament is concreter en uitvoeriger en het brengt bovendien nieuwe
elementen in. Zo mag ook de paus zich verheugen in ‘den vreeselicken schrick van
syn dry-dobbel-Croone’, zoals het symbool van zijn macht wordt aangeduid en krijgt
de hertog Alva een vreselijk zwaard waarmee hij de oorlog, wanneer hij ook maar
wil, uit de hel tevoorschijn kan laten komen. Filips III, koning van Spanje, erft zowel
de schulden van zijn voorganger, Filips II, als de vergeefse hoop de Spaanse
heerschappij over de Nederlanden ooit nog eens te herstellen, als Gods toorn, die hij
ruimschoots verdiend heeft met bloed vergieten van onschuldige slachtoffers.
Eveneens nieuw is dat Oorlog positieve schenkingen doet aan de Nederlandse partij.
De kooplieden wordt vrije handel op de Oost toebedeeld, de soldaten een zorgeloze
toekomst en hun leider Maurits niet alleen onsterfelijke roem, maar ook een wijs en
vreedzaam bestuur.

Hoogheden en een megalomaan
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In de vroegmoderne tijd stond het wel en wee van koninklijke hoogheden en andere
hoogwaardigheidsbekleders in het brandpunt van de publieke belangstelling, net als
tegenwoordig. Onze verzameling bevat twaalf pamfletten met testamenten van binnenen buitenlandse grootheden en één exemplaar van een gek, die zich inbeeldt zo'n
hooggeplaatst persoon - ‘Monarch van Europa’, ‘Grave van Hollandt’ en nog veel
meer - te zijn. Op dit laatste komen we zo terug.
De testamentpamfletten van de echte hoogheden houden hun lezers voor dat ze
teruggaan op originele wilsbeschikkingen. Hierop wijzen bijvoorbeeld de precieze
dateringen aan het eind en zinsnedes als ‘Accoordeert met zyn Principaal [origineel]’
of ‘Na het Origineel, Ghetranslateert uyt het Françoys inde Nederlandtsche Tale’ en
‘Onder stondt: Ghelesen, ghepubliceert, ende gheregistreert, om te worden
gheexecuteert conform den Inhoudt van dien’ op respectievelijk het titelblad en de
laatste pagina van het pamflet met het testament van de Franse koning Lodewijk XIII
(Kn. 4905), dat in zijn sterfjaar 1643 werd gepubliceerd. De formuleringen
’Accoordeert [...]’ en ‘Onder stond’ maken echter wel duidelijk dat het betreffende
pamflet hoogstens een getrouwe weergave biedt van het ‘echte’ document. Van dit
soort bewoordingen, zoals bijvoorbeeld ook ‘Was geteekent’, zijn er in testamenten
van dit type nog veel meer te vinden; ze geven aan dat we met een afschrift te doen
hebben. Men sprak dan ook wel van ‘Copye’, zoals de titel ‘Copye van het Testament
des Konings van Groot Brittannien’ aangeeft. (Kn. 14730, uit 1702, het sterfjaar van
stadhouderkoning Willem III)
Het merendeel van deze testamenten zal de doorsnee lezer, zo stellen wij ons voor,
tegemoet zijn gekomen in diens wens alle mogelijke nieuws en informatie over de
groten der aarde te consumeren om zich te kunnen vergapen aan hun macht,
rijkdommen en uitzonderlijkheid. Een nieuwsgierige belangstelling wellicht zoals
die ook tegenwoordig de talloze kijkers beheerst van ‘royalty’-programma's over
huwelijks- en begrafenisceremonies, of van RTL-boulevard. Hoe dan ook, er was
vraag naar dit soort testamentpamfletten en uitgevers zagen er dus brood in. In 1702
zag de Haagse boekdrukker Gerrit Rammazeyn zijn kans schoon om de vraag naar
hooghedennieuws extra te gelde te maken: niet alleen het testament van de in dat
jaar overleden Willem III gaf hij uit, maar tevens allerlei testamenten van eerder
gestorven Oranjeprinsen en -stadhouders, zoals Maurits en Frederik Hendrik. (Kn.
14726, 14726, 14729) Bovendien voorzag hij deze stukken van verbindend
commentaar, waarin hij de kopers van zijn pam-
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fletten op extra details trakteerde. Zo lezen we bijvoorbeeld dat er tussen Maurits en
zijn (half)broer Frederik Hendrik, in tegenstelling tot wat ‘men meende’, beslist geen
sprake is geweest van ‘eenige Jalousie’ en meningsverschillen. Uit Maurits' testament
blijkt immers het tegendeel, aldus Rammazeyn, want hij legateerde Frederik Hendrik
zo ‘mildelijck ende goethartich alles’ dat de ‘volle Suster’ van Maurits, de prinses
van Portugal, ‘gans onvernoecht was’ vanwege ‘de kleyne partye, die haer wiert
besprooken’. (Kn. 14726, p. 15)
Pamfletten met testamenten van hooggeplaatsten waren uiteraard ook
nieuwsbronnen voor speculatie over de politieke toekomst: wie had de overledene
als zijn (troon)opvolger aangewezen, wie waren er verder nog erfgenaam? Anders
gezegd, met welke grootheden moest voortaan bij staatszaken rekening worden
gehouden? Zo was het testament van de omstreden Italiaanse kardinaal en Franse
politicus Mazarin uit 1663 (Kn. 8702, 8703) niet alleen nieuws omdat deze ’Eersten
Dienaer des Koninks van Vrankrijk’ na zijn overlijden gigantische sommen geld,
diamanten, schilderijen en tapijten had nagelaten (alles in detail beschreven), het zal
ook nog eens de negatieve reputatie van inhalige en machtsbeluste politicus, die hij
in de Republiek had, bevestigd hebben, sinds hij eind jaren veertig de vrede met
Spanje had proberen te verijdelen. Maar dat dit testamentpamflet juist in 1663 - twee
jaar na Mazarins dood - werd uitgebracht, doet bovenal veronderstellen dat het als
een waarschuwing moest fungeren voor Nederlandse machthebbers inzake de Franse
politiek ten opzichte van de Republiek. In april 1662. had Lodewijk XIV een
bondgenootschap met de Republiek gesloten, waarin het lot van de zuidelijke, Spaanse
Nederlanden na de dood van Filips IV onuitgesproken was gebleven. Alom werd terecht - vermoed dat Lodewijk deze gebieden zodra de mogelijkheid zich zou
voordoen bij Frankrijk wilde inlijven. Om de machtigste politicus van de Republiek,
raadpensionaris Johan de Witt, alvast op zijn hand te krijgen, probeerde hij hem in
januari 1663 via zijn ambassadeur om te kopen met een jaarlijks uit te keren bedrag
van zeven tot negen keer het salaris dat hij als raadpensionaris verdiende. Nadat De
Witt tot drie keer toe beleefd geweigerd had dit voorstel zelfs maar in overweging
te nemen, bleef men van Franse diplomatieke zijde met attenties en complimenten
strooien. Allemaal vergeefse moeite, maar in combinatie met het gesloten verdrag
legden de Franse versierpogingen bij buitenstaanders wel de basis voor de reputatie
die De Witt later, in het Rampjaar 1672, zo noodlottig is geworden: hij zou een
marionet in de handen van de Franse koning geweest zijn. (Rowen 1985, pp. 126-129)
Vooralsnog raadselachtig is het testament van ene Pieter Herberts, ‘Gewaende
Grave van Hollandt &c. Sittende in 't Lazarushuys’ te
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Amsterdam, ‘Met Gratie en Privilegie van onse Gravelijck [sic] Genade’ in 1680
gedrukt ‘in de aloude Stadt Verona, by de Lazarusklap’. (Kn. 11748) Dat Herberts
een voorloper is van het type man ‘die denkt dat hij Napoleon is’, een
grootheidswaanzinnige dus, is meteen duidelijk. Hierbij past dat zijn testament is
opgemaakt in de Lazarus- of Leprozeninrichting, waar getuige bijvoorbeeld
Focquenbrochs klucht Min in 't Lazarushuys (1674) meer gekken opgesloten werden.
Maar of dit testamentpamflet zomaar een grap is, of dat het zinspeelt op iets actueels,
hebben we niet kunnen achterhalen.4

De nalatenschap van vette varkens
In het Testament vande gemeste varckens (Kn. 5619, uit 1647?) presenteren
vetgemeste varkens zich vlak voor hun dood - het is slachttijd - als grootgrondbezitters
die uitvaardigen wat er met hun stoffelijke resten dient te gebeuren.5 Hun bloed,
organen en ingewanden bestemmen ze voor fatsoenlijke huismoeders opdat die er
allerhande lekker gekruide worsten van maken, de (ruwe) haren gaan onder meer
naar borstelmakers, terwijl de staarten (met erotische connotatie) speciaal jonge
vrouwen toekomen, die ze moeten inzouten zodat ze later in de hutspot verwerkt
kunnen worden, enzovoort. Het komische karakter van deze tekst wordt versterkt
door het contrast tussen taalregister en inhoud. De varkens geven een nauwgezette
imitatie van het jargon dat voor testamenten, ordonnanties en dergelijke gangbaar
was en dat we nu nog steeds wel herkennen van notariële akten. Kenmerkend zijn
de ellenlange volzinnen, het ontbreken van alinea's en het gebruik van allerlei
standaardformuleringen, zoals ‘recommanderen [aanbevelen] en belasten’, ‘gesproken
en geordonneerd [opgedragen]’ en ‘ter ordonnantie [in opdracht] van dezelve’.
Wanneer, waar en waarom dit testamentpamflet precies gedrukt is, is niet bekend.
Het jaar van uitgave wordt op 1647 geschat (Knuttel 1978 onder nr. 5619), maar in
het pamflet zelf staat geen jaartal aangegeven. Dat het gedrukt werd in Westfalen
door Alias Hummeling, hartgrondig speketer en liefhebber van gebraden ribstuk,
zoals het titelblad vermeldt, is vanwege de inhoud weliswaar toepasselijk, maar zegt
weinig over de herkomst. Het Duitse Westfalen grensde direct aan oost Nederland
en stond onder meer bekend vanwege zijn varkensvlees, worsten en met name
hammen. Gesteld dat 1647 inderdaad het jaar van uitgave zou zijn, dan zou Westfalen
een (vage) verwijzing naar de toenmalige actualiteit kunnen zijn. Vanaf de herfst
van 1645 waren de Westfaalse steden Münster en Osnabrück het toneel van
grootscheepse diplomatieke bedrijvigheid ten behoeve van politieke onderhandelingen
die in 1648 tot een dubbele vredessluiting zou lei-
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den: de Vrede van Westfalen, die het einde betekende van de Dertigjarige Oorlog in
Duitsland, en de Vrede van Münster, waarmee de Tachtigjarige Oorlog tussen de
Republiek en Spanje werd beëindigd. Het varkenstestament zou de
vredesvoorbereidingen dan in het licht plaatsen van een naderend schransfestijn.
De vermoedelijke inspiratiebron van het varkenstestament geeft iets meer houvast
om te bepalen wat de functie van dit pamflet geweest zou kunnen zijn. Het
varkenstestament gaat terug op het veel oudere Testamentum porcelli (testament van
een varkentje), een anonieme Latijnse prozatekst waarin een varken, Grunnius
Corocotta Porcellus geheten (in het Nederlands bijvoorbeeld Klaasje Knorringa van
Zwijndrecht), dat op het punt staat geslacht te worden, de distributie van zijn
lichaamsdelen bekend maakt. (Ter Horst 1933) Kerkvader Hiëronymus heeft er
vermoedelijk als eerste melding van gemaakt: een flauwe scholierengrap, vond hij
het. Erasmus laat zich er minder knorrig over uit. In de voorrede bij zijn Lof der
Zotheid (1511) noemt hij het Testamentum porcelli in een heel rijtje van schertsteksten
uit het verleden, waarop hij met zijn lofrede van de Zotheid wil aansluiten. Het
Latijnse varkenstestament wordt, gelet op de taal en de stijl, op ca. 400 na Christus
gedateerd. De tekst is in een paar handschriften (onder andere uit de eerste helft van
de twaalfde eeuw) overgeleverd en in de tot nu toe als oudste bekende druk uit Fano
(Italië) van 1505. Vermoedelijk ooit begonnen als schooljongensgrap hield het
varkenstestament na 1505 een soort van zegetocht door de zestiende- en
zeventiende-eeuwse geleerdenliteratuur. Het werd vele malen herdrukt en bewerkt,
en kwam in allerlei soorten bronnen terecht. (Ter Horst 1933, pp. 61, 62) Zo raakte
het verbonden met onder meer spreekwoordenverzamelingen, zoals Erasmus' Adagia
en is het terug te vinden in zestiende-eeuwse commentaren op een (destijds vermaard)
Latijns kookboek. Ook nadien is het bekend gebleven via de talrijke zeventiendeen achttiende-eeuwse uitgaven van de zogenoemde Nugae venales, sive Thesaurus
ridendi et jocandi; hiervan bestaan bundeltjes uit 1642, 1644 en 1648, dus uit het
decennium waarin het varkenstestament geplaatst wordt. De ‘Nugae’
(niemendalletjes), verzamelbundels met schuine en anderszins grappig bedoelde
anekdotes, liedjes en poëzie, behoorden tot de luchtige ontspanningslectuur van
studenten aan Hollandse en Duitse universiteiten. Diverse, veelal zeer oude teksten
keerden er steeds weer in terug, zo ook dus het Latijnse varkenstestament.6 Hier zal
de oorsprong van ons varkenstestament liggen. Het gaat dus om een testament dat
als grap bedoeld is en waar een onbekende drukker kennelijk voldoende brood in
zag om het, misschien in 1647, als pamflet te laten verspreiden.7
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Demonisering van een Doelist en een Orangist
Op oudejaarsdag 1753 verscheen het eerste van hele reeks testamenten die deel
uitmaakte van een grootscheepse haatcampagne tegen een zekere Daniël Raap. (Kn.
180408; 18425-18428 uit 1754) Deze Amsterdamse middenstander - hij handelde
in porselein, chocola, koffie en vuurwerk - heeft geschiedenis gemaakt omdat hij in
1748 leiding gaf aan een revolutionaire volksbeweging, de Doelisten (zo genoemd
naar hun vergaderplaats, de Kloveniersdoelen in Amsterdam). De Doelisten
protesteerden, net als vergelijkbare groeperingen in andere steden van de Republiek,
tegen de vastgeroeste stadsregering, waar sinds de zeventiende eeuw steeds dezelfde
regentenfamilies de dienst uitmaakten en waar gewone burgers geen enkele politieke
invloed konden laten gelden. Eenheid viel in de Doelistenbeweging ver te zoeken een zwakte die haar uiteindelijk noodlottig zou worden. Radicalen pleitten onder
meer voor kiesrecht van de burgerij, terwijl bij de gematigden, van wie Raap een der
leiders was, eerbied en ontzag voor de wettige overheid te diep geworteld waren om
zo'n democratiseringsmaatregel te kunnen accepteren. Raap en de zijnen vestigden
hun hoop op de stadhouder, Willem IV. Hij had de positie om af te rekenen met de
stedelijke oligarchie. Nu was Willem IV bepaald niet van zins om ter wille van
ontevreden burgers regenten af te zetten. Wel legde hij contact met de agitatoren,
want naar zijn overtuiging kon het gewone volk, van oudsher verknocht aan de
Oranjestadhouders, uitstekend als pressiemiddel dienen tegen regenten die tegen zijn
belangen ingingen. Zijn instrument werd, in eerste aanleg tenminste, niet Raap - die,
ook al was hij vurig Oranjegezind, te weinig ervaren was - maar een Rotterdamse
pasteibakker. Deze Laurens van der Meer, een ‘beroepsvolksmenner en handlanger
van het hof’ (Geyl 1936, p. 51), stelde een gematigd programma op, moedigde Raap
aan dat naar buiten te brengen en hield zich op de achtergrond. De aan het
stadhouderlijk hof voorgekookte actiepunten behelsden onder meer dat de regenten
niet langer de diverse stedelijke ambten onder hun eigen verwanten mochten verdelen,
maar dat die op de vrije markt beschikbaar moesten komen; dat de stedelijke
postdienst aan de stadhouder overgedragen moest worden (wat Amsterdam in
tegenstelling tot andere Hollandse steden steeds had geweigerd) en dat het
stadhouderschap zowel in de mannelijke als de vrouwelijke lijn erfelijk zou worden.
(Geyl 1936, pp. 52, 53) Raap hield propagandatoespraken op de Doelen, schreef
pamfletten (bijvoorbeeld Kn. 17974, 17978) en vertoonde bovendien ‘sprekende
lichtbeelden’ voor zijn huis op de Vijgendam. Hoe we ons dit laatste precies moeten
voorstellen, is ons niet duidelijk (een soort powerpoint presentatie avant la lettre?),
maar zeker is wel dat zijn voorstellingen veel bekijks trok-
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het zeventiende-eeuwse metaforische testament hebben we aanzienlijk

Copia. Testament of Uyterste wille van den heere Daniel Raap (1753). Koninklijke Bibliotheek, Den
Haag (Kn. 18425).

ken. Rond de eerste september 1748, de datum waarop Willem IV in Amsterdam
was, ‘illumineerde’ hij ‘zijn gansche huis [...] met lasterlijke schilderagiën, decoratieën
en deviezen’, aldus het dagboek van een kritische tijdgenoot, die verder schrijft hoe
iedere avond duizenden mensen op de Vijgendam stonden te dringen om er een glimp
van op te vangen. Er trad bijvoorbeeld een vrouwelijke personificatie van de
Doelistenbeweging op, die de prins te hulp riep, die op zijn beurt met dreigende
gelaatsuitdrukking een van de burgemeesters veroordeelde. (Geyl 1936, p. 82)
Uiteindelijk liep het allemaal op niets uit. Na het vertrek van de stadhouder uit
Amsterdam (15 september 1748) was er weinig veranderd; er waren een paar regenten
uit het stadsbestuur gezet, maar de oligarchie was niet wezen-
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lijk aangetast. Raap, de Oranjeman, krijgt de schuld van alles: door zijn geheul met
de stadhouder is er niets bereikt. Voor de rest van zijn leven wordt hij getreiterd en
belasterd - wat hem er overigens niet van weerhoudt om er - bij alle gelegenheden
die zich voordoen - dapper mee door te gaan demonstraties van zijn Oranjeliefde te
geven. ‘Niets isser meer gehaat, als Raap met zijn gebroet,//De Heer bekeer' hem,
opdat hij 't niet wederdoet’, dicht een anonieme tijdgenoot en aan het stadhuis worden
briefjes geplakt die de burgerij uitnodigen ten huize van Raap zelf, om hem daar,
opgehangen aan zijn eigen deurkozijn, te zien bungelen. Wanneer het slachtoffer
eind 1753 ernstig ziek wordt, verschijnen er onmiddellijk anonieme pamfletten met
hatelijke testamenten. Raap wordt er letterlijk in gedemoniseerd.
De notaris, een handlanger van Lucifer, deelt mee dat de zieke Raap hem op twintig
november 1753 bezocht heeft om zijn testament te laten opmaken en geeft vervolgens
de inhoud ervan weer. Raap heeft allereerst zijn ziel aan Lucifer vermaakt en zijn
lichaam ‘hier aan de Voolewyk, ten prooy der Ravens’ - de Volewijk was het
galgenveld aan de overzijde van het IJ, waar de stoffelijke resten van opgehangen
dan wel geradbraakte misdadigers te zien waren. De verdere nalatenschap heeft de
testateur verdeeld over zijn vrouw, twee zoons en vijf dochters en verder een aantal
Doelisten. De blamering van Raap ligt vooral besloten in de omschrijvingen van de
erfstukken.
Naar zijn oudste, studerende zoon Albertus gaat de ‘Bibliotheek van Ongodistische
en afgodische boeken, als mede alle desselfs Eer en faam roovende, Landverdervende,
oproerige en tumulteuse boeken’, vermeldt het testament, en hieraan verbindt testateur
Raap de voorwaarde dat Albertus minstens dagelijks ‘twee Capittelen, in de werken
van den beroemden politicus of staatkundigen Itaaljaan MACHIAVEL’ dient te
lezen - dus de geschriften van Macchiavelli, die al sinds hun verschijning de
wijdverbreide, hardnekkige reputatie hadden van politiek gewetenloze, geloof- en
zedenondermijnende lectuur. De aantijging is uiteraard: aan verdorven boeken herkent
men de verdorvenheid van de bezitter, die er bovendien zijn zoon erfelijk mee belast.
Zo'n reputatieschending was al wel vaker toegepast in vroegere politieke pamfletten,
namelijk tegen Johan de Witt. Vlugschriften met zogenaamde catalogi van De Witts
bibliotheek moesten diens verregaande verdorvenheid openbaren. (Kn. 10343-345,
uit 1672)
Raaps Oranjeliefde en politieke actiepunten worden gehekeld in het legaat voor
Neeltje, zijn op een na jongste dochter. Zij krijgt ‘zyn Negotie van Oranje Linten,
Cocardes, Strikken en Wapentjes’, meldt het testament, met daarbij een ‘Manuschript’
waarin te lezen staat ‘aan welke persoonen
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zy gemelde Oranje Linten [et cetera] zal hebben te verkoopen’ bij een volgend
stadhouderlijk bezoek aan Amsterdam. De Oranjeparafernalia zijn volgens het
manuscript wel uitsluitend bedoeld voor die personen die het meest geijverd hebben
voor Raaps ‘verdoemelyke Concepten’, waarin we programmapunten van de Doelisten
herkennen als ‘'t Verkoopen van Ampten, de Posteryen aan 't Landt [en] het
Erffstadhouderschap’. Enzovoort. Nadat Raap op 10 januari overlijdt, vindt de finale
afrekening plaats. Aan de vooravond van zijn begrafenis worden de ruiten van zijn
woning ingegooid en zingt men spotliedjes. Op 15 januari is zijn stoffelijk overschot
in alle stilte en in het holst van de nacht - om de ‘muytsiekte des volks’ geen kans
te geven - in de Oude Kerk bijgezet. (De Voogd 1914, pp. 234, 235)
Vergelijkbaar satirisch is Het testament ofte uyterste wille van de nu overleedene
Ouderwetsche Nederlandsche Patriot (Kn. 1989o, uit 1781), dat deel uitmaakt van
een salvo van bijtende commentaren in pamfletvorm op het weekblad van die naam
en vooral op de man die het volschreef (Kn. 19888-894).8 Rijklof Michaël van Goens
(1748-1810), voormalig hoogleraar te Utrecht en lid van de Utrechtse vroedschap,
was het belangrijkste schrijftalent achter het op 18 augustus 1781 voor het eerst
verschenen prinsgezinde periodiek De Ouderwetsche Nederlandsche Patriot. Die
naam was programmatisch: de term ‘patriot’, die inmiddels was geclaimd door de
anti-stadhouderlijke patriottenbeweging, moest weer de ouderwets degelijke inhoud
van weleer krijgen, dat wil zeggen, gezags- en stadhoudersgetrouw. (Theeuwen 2002,
p. 584) Ondanks de subsidiëring door het stadhouderlijke hof heeft het blad vanwege
de gering blijvende afzet een kort en kwijnend bestaan geleid. In december 1782
werd het alweer opgeheven9; het testamentpamflet van 1781 laat het zelfs al in het
oprichtingsjaar ter ziele gaan. De uitgever was Pierre Gosse junior, die tevens tot
courantier van het orangistische partijblad de 's Gravenhaagsche Courant was
aangesteld, het belangrijkste en meest succesvolle medium van de Oranjepartij. Van
Goens gaf zijn weekblad een intellectueel hoogwaardige inhoud, maar hierdoor was
het moeilijk toegankelijk voor het bredere en minder ontwikkelde publiek. Daar
kwam nog bij dat hij zich een paar maanden eerder bij brede lagen van de bevolking
en tal van regenten gehaat had gemaakt met zijn op 11 maart 1781 verschenen Politiek
vertoog over het waar sistema van de stad van Amsterdam.10 Hierin had hij Amsterdam
ervan beticht altijd haar eigen, door de handel bepaalde belangen boven die der
Republiek te stellen en de Vierde Engelse oorlog, die sinds 1780 woedde, in feite
veroorzaakt te hebben. (Theeuwen 2002, pp. 235, 236; Van Wissing 2003 pp. 93,
94)
Het zogenaamde testament van ‘de ouderwetse patriot’ is, net als dat van
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Raap, een spottestament in de vorm van een notariële akte. Volgens notaris ‘Cato
Batavus’ - dat is de Nederlandse Cato of censor (naar de destijds beroemde Romein
Cato Maior) èn republikein (naar de evenzeer befaamde Romein, Cato Uticensis) dateert het van 2 oktober 1781 en bevat het een zevental legaten. Het eerste, bestaande
uit duizend gulden en een viertal fictieve ‘Manuscripten’ - met insinuerende titels
als ‘De Muytemaakers deeser Republiek, in hun waar Caracter ten toon gesteld’ moet gaan naar de Haagse oranjegezinde courantier en uitgever van Van Goens' blad,
Pierre Gosse junior, die zelf overigens in 1783 nader gehekeld zou worden in een
compleet testament op zijn naam. (Kn. 20443) ‘De Heer Scheepen van Goens’ krijgt
het tweede legaat: een som geld die voldoende is om er de rest van zijn leven de
pruiken ter bedekking van zijn kale kop mee te bekostigen. Dit geld krijgt hij ‘uyt
Consideratie van alle zyn uytgegeven Prulschriften [...] om den Broode geschreven.’
Zo gaat het door; een ieder die ook maar iets te maken had met het weekblad of met
Van Goens, wordt op de korrel genomen.

II Lering te land en ter zee
Metaforische testamenten - teksten die de politieke, religieuze of ethische nalatenschap
van een overledene vormen - zijn duidelijk minder vertegenwoordigd in onze
verzameling pamfletten: slechts acht op de ruim veertig die we onderzocht hebben.
Ze zijn geconcentreerd in de eerste decennia van de zeventiende eeuw - het laatste
metaforische testament is van 1630, daarna is het juridische type alles bepalend. Ook
van deze testamentteksten bespreken we enkele voorbeelden om de mogelijke variaties
in presentatievorm en functie zichtbaar te maken.

Sensatienieuws met moraal
Van 1609, 1610 en 1613 dateren drie testamentpamfletten met de levensverhalen
van onschuldig ter dood gebrachte personen - geen hoogheden of andere kopstukken,
maar net als in de zestiende-eeuwse martelaarstestamenten gewone burgers. (Kn.
1686, 1819, 2089) De gebeurtenissen worden vanuit een auctorieel perspectief als
een tragisch en sensationeel feitenrelaas gepresenteerd. Aan het slot maakt de verteller
echter steeds met zoveel woorden duidelijk dat misdaad nooit loont en dat de lezer
een waarschuwende spiegel voorgehouden krijgt. Twee van de drie testamenten
eindigen met een klacht in liedvorm (‘Beklagh liedeken’), waarin de onschuldigen
vlak voor hun dood vanuit de gevangenis hun lot beklagen en zich aan God
toevertrouwen. De liedjes zijn niet expliciet belerend, maar lijken qua sfeer
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Een Testament van een jonghe dochter van Vlissingen, die tot haar onschult onthooft is gheschiet
den vijfsten Januarii Anno 1613 (1613). Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. (Kn. 2089).

en situering wel op het klaagliedje van Plovier dat volgde op het eerder vermelde
testament van deze doopsgezinde martelaar in de zestiende-eeuwse bundel Offer des
Heeren.
In Een Testament van een Jongman van Antwerpen, welcke te Diest tot zijn onschult
onthooft is, om een Jonghe Dochters wille lezen we hoe een jongen uit Antwerpen
in Diest de knecht wordt van een koopman, wiens dochter verliefd op hem wordt.
De geliefden gaan heimelijk met elkaar naar bed. Zij wordt echter verliefd op een
ander en wil haar eerste minnaar kwijt, waartoe ze, om haar maagdelijke reputatie
niet in gevaar te brengen, de knecht in een val lokt. Nadat deze haar niets vermoedend,
zoals hij dat gewend is, haar in haar slaapkamer komt opzoeken, maakt ze, zich tot
bloedens toe krabbend en slaand, luid misbaar. Haar familie schiet toe en zij
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zweert dat hij haar verkracht heeft - waarbij ze, zo vermeldt de verteller, haar lichaam
en ziel aan de duivel overgeeft. De knecht belandt hierop in de gevangenis en
vervolgens op het schavot, waar hij onthoofd wordt. Nadien bezorgt de duivel de
dochter echter vreselijke wroeging en omdat ze niet verder kan leven, pleegt ze
zelfmoord. ‘Neempt hier exempel aen alle gy Dochters ende jonghesellen, ende
draeght beter liefde als dese Dochter’, besluit de auteur bij wijze van moraal.
Een vergelijkbare moralistische tournure biedt Een Testament van een jonghe
dochter van Vlissingen, die tot haar onschult onthooft is gheschiet den vijfsten
Januarii Anno 1613, waarin opnieuw een verhaal vol spanning en sensatie wordt
opgedist. Hierin maken we kennis met een schippersechtpaar waarvan de man
voornamelijk in de kroeg te vinden is. Hij houdt het met de waardin en verbrast zijn
geld. Zijn zeer godvruchtige vrouw drijft hij hiermee tot waanzin. Zij wordt hem te
lastig en hij wil van haar af. Met een dienstmaagd weet hij haar onder te brengen in
een dorp buiten Vlissingen. Maar daar knapt ze zienderogen op en wanneer haar
terugkeer onontkoombaar is geworden, beraamt de schipper, die zijn prettige leventje
in gevaar ziet komen, met zijn knecht een bruut plan. Samen zullen ze heimelijk naar
het huisje gaan waar de schippersvrouw verblijft, en haar 's nachts vermoorden. Die
opzet slaagt en na afloop besmeuren ze de kleren van de slapende dienstmeid met
het bloed van hun slachtoffer. Deze wordt aanvankelijk schuldig bevonden aan de
moord op haar bazin, maar uiteindelijk komt de waarheid toch aan het licht. De
knecht wordt opgehangen en de schipper, die op dat moment op zee is, krijgt zijn
straf aldaar: de duivel breekt zijn nek en neemt hem mee de lucht in. De auteur stelt
expliciet dat dit door minstens twintig mensen gezien is en dat de twee misdadigers
‘loon’ naar ‘werken’ hebben ontvangen.
Een Testament van een jonghe Dochter van Leyden, die binnen Steenwijck onthalst
is, tot hare groote onschult. Gheschiet in dese loopende maent, binnen
Steenwijckghelegen by Oldenzeel biedt een zo mogelijk nog sensationeler relaas. De
jonge dochter uit de titel is het dienstmeisje van een jonker, dat met haar baas en
diens echtgenote van Leiden naar Steenwijk verhuist. De jonker valt haar lastig met
seksuele avances en als ze hem afwijst, kan ze onmiddellijk op zoek gaan naar een
nieuwe werkgever. Ze vindt tot haar geluk een nieuwe betrekking en de jonker krijgt
een nieuwe dienstmaagd die hem wel ter wille is. Zo leeft iedereen een tijdje door,
totdat de vrouw van de jonker achter het bedrog van haar man komt en eist dat de
meid op staande voet ontslag krijgt. Haar overspelige echtgenoot en zijn liefje
besluiten zich van de vrouw des heizes te ontdoen en spoedig dient de gelegenheid
zich aan om dat op zo'n manier voor elkaar te krijgen dat ze zelf niet verdacht zullen
worden. Wanneer de oorspronkelijke werkneemster
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een brief komt ophalen bij haar baas de jonker, weet haar opvolgster haar mes te
stelen. Ze vermoordt er vervolgens haar bazin mee en de twee verhuizen dan snel
naar Oldenzaal. Een paar dagen later wordt de dode vrouw gevonden, met in haar
hals het mes dat de initialen van de eigenaresse draagt, meisje nummer één. Zij wordt
niets vermoedend opgepakt, schuldig bevonden en onthoofd. Ter afschrikking wordt
haar hoofd publiekelijk tentoongesteld. Dit tafereel zet een paar lieden uit Oldenzaal,
die de Steenwijkse markt bezoeken, aan het denken. Wanneer zij de geschiedenis
van het onthoofde meisje te horen krijgen, concluderen ze dat die wel eens te maken
kan hebben met de jonker en zijn meid die pas in Oldenzaal zijn komen wonen. Alles
komt uit en de twee misdadige geliefden worden in het openbaar geradbraakt en
onthoofd. De auteur vertelt dan dat zij ‘soo menichmael aen Godt [riepen] om
ghenaden ende dat hen een ander spiegelen souden [dat andere mensen hun voorbeeld
niet moesten volgen]’ en dat de onschuldig onthoofde vrouw alsnog een eervolle
begrafenis kreeg. Verwijzend naar de misdadigers besluit hij met de boodschap ‘hier
mede wachte hem een yegelijck, dat hy tot desen state niet en come, de Heere wil
ons hier voor behoeden, Amen.’
In de drie beschreven testamentpamfletten wordt sterk gesuggereerd dat ze op
actuele feiten berusten: persoon X (naam en toenaam) uit plaats Y (plus straatnaam)
is onlangs (dit jaar, deze maand) onschuldig aan zijn of haar eind gekomen. Zulk
‘waarachtig’ sensatienieuws was uit commercieel oogpunt kennelijk interessant,
want de drukker van het Vlissingse testament, Peter Verhagen, heeft er meer staaltjes
van uitgebracht, zij het niet als testament. Pamflettitels als Een waerachtige
beschryvinghe van een pastey backer, ghenaemt Pieter Iansz. van s'Hartogenbos
[...] hoe [...] dat hy een man heeft vermoort, genaemt Claes van Delft (uit 1609) en
Sekere ende waerachtighe nieuwe tydinghe van het droeve spectakel gheschiet, van
een arme, schamele wedu vrouwe die haerzelven met seven kinderen aen eenen
eycken boom verhangen heeft (uit 1614) spreken voor zich. (Kn. 1688 en pamflet
1880 uit de Universiteitsbibliotheek van Leiden (Thysiusverzameling)) Evenals onze
testamenten illustreren ze de populariteit van verhalen over onschuldig geëxecuteerden
en slachtoffers van geweld en moord, die in de vroegmoderne tijd door heel Europa
via goedkoop drukwerk gretig aftrek vonden. Die verhalen waren vaak gebaseerd
op feitelijke gebeurtenissen die zich hadden afgespeeld op reële locaties, maar de
auteurs of drukkers voegden er zo nodig - met het oog op een zo groot mogelijke
afzet - extra gruwelijke details aan toe. (Ruff 2001, pp. 17-37)
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Het gedachtegoed van een zeeheld en een bisschop
Het overlijden van de befaamde zeeheld Piet Hein op 18 juni 1629 werd aangegrepen
om een reeks gereformeerde vermaningen als diens geestelijke testament te
presenteren. Deze tekst maakt deel uit van het pamflet getiteld Tranen over den doodt
van den grooten admirael van Hollandt Pieter Pieterszoon Heyn. Midtsgaders syn
testament aen de [...] West-Indische Compagnie [...]. (1629; Kn. 3867) De auteur is
Dionysius Spranckhuysen, gereformeerd predikant en vriend van Hein, en het is
uitgegeven in Delft, de plaats waar Spranckhuysen zijn beroep uitoefende en waar
hij kort tevoren bij dezelfde uitgeversfamilie Kloeting een pamflet had doen
verschijnen ter gelegenheid van de verovering van de Zilvervloot onder Heins leiding
in september 1628. (Kn. 3858) De ‘tranen’verhandeling is een klaagrede in proza
over de dood van de held met veel aandacht voor zijn religieus bezielde moed en
vaderlandslievendheid. Spranckhuysen heeft de ‘lessen’ van zo'n ‘Notabel Patriot
ende vermaert persoon’ in het licht gebracht, zo meldt hij aan het eind van zijn
klaagrede, ‘onder den Tij tel van een Testament ofte Wterste wille onses Admiraels’.
Het testament zal zeelui en met name de bemanning op WIC-schepen praktische
richtlijnen bieden voor een vroom en deugdzaam zeemansbestaan.11 In de
testamenttekst is het niet de held zelf die zijn geestelijke nalatenschap presenteert,
maar de dominee:
Ick sal u aen-wijsen (ghelijck als uyt den mondt van den Heere Admirael
Pieter Pietersz. Heyn loffelijcker gedachtenisse) het eenighe 'twelck u
noodich is, op dat ghy alle geluck na wensch bereycken mooght
Dat eenige is de Deugd, welcke Hemel en Aerde, God ende Menschen,
Arbeydt ende Zeghen aen elck-anderen verknoopt: want, even als den
draet de Naelde volght, soo volgkt oock alle gheluck en heyl op de hielen
van de Deught. (p. 1)
De zeevarenden krijgen aanwijzingen voor een deugdzaam leven, zoals Hein die zelf
gegeven zou kunnen hebben. Dit blijken praktische gedragsvoorschriften te zijn,
bijvoorbeeld dat ze ‘korte, doch krachtig ghebeden’ moeten aantekenen en uit het
hoofd leren om ze onderweg steeds paraat te hebben en dat ze een bijbel aan boord
moeten meenemen ‘om u selven in het lesen van dien by leghen tijdt (die u daer niet
ontbreken en sal) te oeffenen’. Want, zegt Spranckhuysen met een citaat van Seneca,
ledigheid zonder boeken is als levend begraven zijn, en wie het lezen van de Heilige
Schrift ‘met lust begint te oeffenen’ begint opnieuw te leven. Lering en

Vooys. Jaargang 22

24
vermaak, de bijbel biedt het beide; tijd verdoen met ‘klucht-boucken, fabulen en
verdichte [verzonnen] histories’ of, nog erger, met kansspelen als dobbelen ‘en andere
guyterijen’ is dus onnodig en bovendien uit den boze. De hiërarchie op het schip
moet duidelijk zijn en daarom wordt gezagsdragers voorgehouden zich te laten gelden,
maar dan wel in alle vriendelijkheid, rechtvaardig en consequent, kortom ‘als een
Vader’ over zijn kinderen. Gewone bemanningsleden moeten hun overheden, zoals
de bijbel voorschrijft, gehoorzaam zijn en hun eventuele vergissingen lijdzaam
ondergaan. (pp. 4; 5; 9-12) Tenslotte gaat Sprankhuysen uitvoerig in op de vraag
hoe de zeelui zich te gedragen hebben tegenover anderen, dat wil zeggen enerzijds
hun ‘vyanden [...] de Spangiaerden’ en anderzijds ‘Wilde vreemden, in de
West-Indien’, die dan weliswaar geen vijanden zijn, maar ‘oock noch gene vrienden:
want onken maeckt onmin’. Ten aanzien van de eerste groep demonstreert hij dan
typisch retorische staaltjes van bewustzijnsvernauwende indoctrinatie. Met inktzwarte
details uit het oorlogsverleden worden de Spanjaarden afgeschilderd als een gruwelijk
wreed, onbetrouwbaar en barbaars volk van paapse, zondige afgodsdienaren.
Vervolgens krijgen de zeebonken het advies zich desnoods dood te vechten en zoveel
mogelijk Spanjaarden over de kling te jagen, omdat het per slot van rekening altijd
eervoller is ‘met het Swaerdt in de vuyst [te] sterven, als door de handt van eenen
pockighen Spaenschen Beul schandelijck ende wreedelijck om-ghebracht te worden’.
(pp. 15-18) Hoe anders dienen zij met de arme inboorlingen om te gaan, die zo
gruwelijk hebben geleden onder de Spaanse tirannie, zoals in ‘verscheyde Boecken’
is beschreven ‘tot een eeuwighe memorie ende verfoeyinge van de Spaanse natie’.
Vriendelijk en voorzichtig moeten zij de Indianen behandelen. Al zijn ze barbaars
en ongemanierd, het zijn ook mensen en ‘de Wet der Natuyren’ die net zo goed in
hun ‘als in uwe herten’ is gedrukt, ‘leert, dat de eene vrientschap de ander waerdt
is’. (pp. 18, 19)
Het calvinistische gedachtegoed van Piet Hein lijkt op het eerste gezicht scherp
te contrasteren met de denkbeelden van een Bossche bisschop in een pamflet van
een jaar later, getiteld Testament dat is, Gedenck-waerdige Aensprake van wijlen
heer Gisbertus Masius. (Kn. 4113) Toch was dat zeker niet de bedoeling. Dit
Testament dateert van 1630, het jaar nadat Frederik Hendrik 's-Hertogenbosch op de
Spanjaarden had veroverd. Het is een vertaling van de Latijnse oratie die Masius,
bisschop van Den Bosch, al in 1612 gehouden had voor een publiek van prominente
katholieken. Ten tijde van zijn rede was hij nog springlevend, maar ruim anderhalf
jaar later was hij overleden en de vertaler meldt zonder blikken of blozen in een
voorwoordje aan de burgers van Den Bosch dat de oratie beschouwd dient te worden
als het ‘testament’ van de overleden Masius. De bisschop had een behar-
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tenswaardige ‘lesse’ naar voren gebracht, namelijk dat uitsluitend de Heilige Schrift
de mensen leert hoe zij zich moeten gedragen en dat geen enkele christen, laat staan
een priester, zich kan vrijwaren van het lezen, onderzoeken en van buiten leren van
het evangelie van Christus. Dit nu was een opvatting die uitstekend van pas kwam
in het offensief dat gereformeerde predikanten - onder wie de latere Utrechtse
hoogleraar theologie Gisbertus Voetius, die tijdens het beleg in 1629 veldprediker
was geweest - inmiddels waren begonnen tegen de roomse geestelijkheid in Den
Bosch. Al eerder in 1630 hadden ze door dezelfde Bossche uitgever als die van het
Testament, Jan van Turnhout, als ‘Herders vande Christelijcke ghereformeerde
Kercke’ een manifest laten uitbrengen, waarin ze met de rooms-katholieken in
discussie waren gegaan (Kn. 4105) en dit had over en weer nieuwe pamfletten
losgemaakt. (Kn. 4106-4112) De anonymus die Masius' oratie uit het stof heeft
opgediept, zal dan ook wel uit de omgeving van de gereformeerde ‘herders’ afkomstig
zijn ge[weest.] Hij leverde ongetwijfeld een welkome bijdrage aan hun offensief,
immers, wat was er mooier dan de tegenstanders te laten overtuigen door een autoriteit
uit de eigen parochie?

Epiloog
De zojuist besproken vroegmoderne testamentteksten reageren in meerderheid op
actuele gebeurtenissen in de contemporaine werkelijkheid, of hebben die functie
gekregen. Ze zijn als pamflet openbaar gemaakt en fungeren dus ook als zodanig.
Informeren, opiniëren (beleren, bespotten en blameren) en amuseren (sensatie,
leedvermaak bieden) gaan, met wisselende accenten, samen. Uitgaande van de
verzameling testamentpamfletten die we onderzocht hebben, geven we tot slot enkele
samenvattende bevindingen. De zeventiende eeuw, met name in de eerste decennia,
biedt een in diverse opzichten rijker geschakeerd beeld van testamenten in pamfletten
dan de achttiende. In de achttiende eeuw domineert het testament naar juridisch
model volledig, het metaforische lijkt al lange tijd geheel verdwenen te zijn. Verder
zijn de testamentteksten dan overwegend bedoeld als politieke satire. Gevarieerd
wordt er alleen nog binnen deze toepassing, met het perspectief bijvoorbeeld. De
zeventiende-eeuwse testamentteksten in pamfletten lopen veel meer uiteen: het
juridische model is in allerlei variaties vertegenwoordigd. Van
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het zeventiende-eeuwse metaforische testament hebben we aanzienlijk minder, maar
ook weer heel verschillende navolgingen gevonden. Proza heeft in beide categorieën
al vroeg de overhand: na 1618 hebben we geen berijmde testamenten meer
aangetroffen.12
Tussen onze testamentteksten in pamfletten en het chanson ‘Testament’ van De
Groot/Nijgh uit 1966 gaapt een brede tijdskloof.13 Wat is er in al die tussenliggende
jaren mee gebeurd? En wanneer is speciaal het testament in liedvorm opnieuw
opgedoken? Dat zijn vragen voor nieuwsgierige literatuurdeskundigen die buiten de
gebaande paden van de gecanoniseerde tekstgenres willen treden.
Marijke Meijer Drees is senior docent-onderzoeker aan de Faculteit der
Letteren van de Universiteit Utrecht. Zij werkt op de afdeling
vroegmoderne letterkunde van het Instituut Nederlands en is momenteel
bezig aan een onderzoek naar pamfletten: Literatuur met effect;
Nederlandse pamfletten (circa 1600-1750). Joost Vrieler is één van de
promovendi die meewerkt aan dit pamflettenonderzoek. Hij is in 2000 als
neerlandicus afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In
2001 is hij aan de Universiteit Utrecht begonnen met zijn
promotieonderzoek. Hij onderzoekt de plaats en functie van poëzie in
vroegmoderne pamfletten.
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Barlaeus uit 1645 op de maand december, die samen met november traditioneel als
(varkens)slachtmaand gold. Barlaeus schrijft: ‘Optima Sus, quoties tua testamenta resignas.//
Me die, haeredem suminis esse tui. [vert.: Excellente zeug, telkens als je je testament maakt,
zeg dan dat ík de erfgenaam van je varkensuier ben]’. (geciteerd uit Porteman 1987, p. 142,
143)
7 Op het varkenstestament volgt in het pamflet nog een vergelijkbaar tekstje: een berijmde dialoog
over een vette os die geslacht wordt. Ook deze samenspraak lijkt louter als amusante scherts
bedoeld te zijn. Dierentestamenten worden gerekend tot de spottestamenten. (zie bijvoorbeeld
Bach 1977, p. 92-96; Perrow 1913, p. 701-703)
8 Aan al deze pamfletten verbindt Knuttel de auteursnaam N. Hoefnagel oftewel de journalist
Nicolaas Hoefnagel (1735-1784), één van de toentertijd in troebel water vissende broodschrijvers
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die de politieke en maatschappelijke spanningen ten gevolge van de oorlog ten eigen bate
aanwendden door in weekbladen, pamfletten en toneelstukken hetzes te ontketenen waarvoor
ze zich door één of soms zelfs twee partijen lieten betalen. (Hanou 2002, p. 144)
Een laatste stuiptrekking volgde nog in februari 1783. (Theeuwen 2002, p. 584)
Kn. 19756, 152 blz.(!); een Frans excerpt volgde spoedig, zie Kn, 19759, dat ook in vertaling
uitkwam, zie Kn. 19758, en in april 1781 verscheen nog een nadruk van de complete tekst: Kn.
19759. Reacties op het Politiek vertoog: Kn. 19760 t/m 19767.
Of Spranckhuysen zich schatplichtig heeft betoond aan een qua inhoud en doelgroep vergelijkbare
handleiding als Geestelick Compas (1617) van de Zierikzeese predikant Godefridus Udemans
is een vraag voor verder onderzoek. Dit boek voor zeelieden, schippers en vissers bevat eveneens
praktische richtlijnen voor de vroomheid in het dagelijkse leven aan boord.
Van 1618 dateren twee uitgaven van het Arminiaens Testament (Kn. 2275, 2276), waarvan één
(2276) met een berijmde tekst. Deze geïllustreerde testamenten maken deel uit van een toen
zeer krachtig pamflettenoffensief tegen de remonstranten, dat creatieve toepassingen laat zien
van in woord en beeld uitgewerkte concrete metaforiek. (Meijer Drees 2003)
En ook bijvoorbeeld ‘Mein Testament’ (1979) van de Duitse singer-songwriter Reinhard Mey,
dat zo opent: ‘In Erwartung jener Stunde,// Die man halt nicht vorher kennt,// Nehm' ich mir
Papier und Feder // Und beginn mein Testament.’ Zie voor de complete tekst:
http://www.janko.at/Musik/Reinhard%20Mey/Mein%20Testament.htm.
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Uit de kast!
Vooys introduceert een nieuwe rubriek: Uit de kast! Hierin biedt Vooys
gerenommeerde personen uit de wereld der letteren de gelegenheid om
hun passie voor een werk uit eigen boekenkast over te brengen. Dat passie
niet altijd positief geconnoteerd is, bewijst onze eerste gast Peter de Voogd,
hoogleraar Engels aan de Universiteit Utrecht. Het werk dat hij bespreekt
- al is het inmiddels letterlijk uit de kast verdwenen - heeft een sleutelrol
gespeeld in het verloop van zijn carrière.
Met de wat ongebruikelijke termijn van een ruime week, vroeg de redactie van Vooys
mij ‘een primair of secundair werk te bespreken, dat naar [mijn] mening van grote
waarde kan zijn voor de student.’ Dat is dubbel vragen om moeilijkheden (niet alleen
door die deadline maar ook het idee dat ik zou weten wat van grote waarde kan zijn
voor ‘de’ student), en ik ga dan ook graag op de uitnodiging in. Mijn onderwerp is
overigens fysiek uit mijn boekenkast verdwenen - het is een van de weinige boeken
die ik in mijn leven in de prullemand heb gegooid - zodat ik er niet letterlijk uit kan
citeren, maar het heeft tot op grote hoogte mijn academische en intellectuele leven
bepaald (ja, er is een verschil!).
Ik studeerde Engels tussen 1963 en 1971 - de studie bestond toen uit een
kandidaatsgedeelte van zo'n drie à vier jaar, en een doctoraalgedeelte, waarbij je twee
bijvakken moest doen, van nog eens twee of drie jaar. Een soort BaMa-model dus
maar dan één waarbij je kon nadenken. Bovendien kon (en mocht!) het wel eens
uitlopen, zeker als je er zoals ik filosofie bij deed. In die tijd werd de Britse anglistiek
nog steeds geteisterd door de vooroordelen van een invloedrijke docent in Cambridge,
Dr. F.R. Leavis, en de Nederlandse anglistiek door een te groot aantal zogenaamde
‘native speakers’ die het gedachtegoed van Leavis hier verspreidden. Die Frank
Raymond Leavis (1895-1978) was de oprichter en eindredacteur van een belangrijk
tijdschrift, Scrutiny, en auteur van werken als The Great Tradition, The Common
Pursuit, en D.H. Lawrence: Novelist, waarin, zonder een spoor van zelftwijfel,
literaire waardeoordelen werden gekoppeld aan selectieve ‘close readings’ van
passages die het gelijk van de auteur bevestigden.
Zo kwam het dat ik college kreeg van professor Birrell, die zowel in Nijmegen
als in Amsterdam (waar ik studeerde) de ‘Lesvisite’ versie van de
literatuurgeschiedenis doceerde. Hij liet daarbij geen ruimte voor afwijkende
meningen, en doceerde in mijn ogen dan ook helemaal geen literatuur maar slechts
zijn
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eigen (of beter gezegd, Leavis') opvattingen. Die werden uiteindelijk gebundeld in
een Prisma-boekje over de Engelse letterkunde dat ik nog steeds (zij het gelukkig
steeds minder) tweedehands tegenkom en dat ik bij eerste verschijning in 1969
vernietigend recenseerde voor het Haarlems Dagblad. Zelden heeft een provinciale
boekbespreking door een volstrekt onbekende student zo snel in fotokopie talloze
vakgenoten bereikt, en ik weet zeker dat het mijn wetenschappelijke carrière langdurig
heeft tegengehouden, want Birrell was een machtig man in de kleine wereld van de
Nederlandse anglistiek.
Ik was tweedejaars toen ik college moest lopen bij Birrell, en heb direct na het
moeizaam halen van zijn tentamen mijn verdere leespatroon negatief gespiegeld aan
zijn vooroordelen. Volgens de ‘Leavisite’ leer waren slechts enkele schrijvers de
moeite waard (die stonden dus prominent op mijn leeslijsten), en waren enkele auteurs
niet alleen niet de moeite waard, maar zelfs verderfelijk. Ik wist dus wat mij te doen
stond. Zo las ik van D.H. Lawrence alleen, en met een tegenzin die ook later nooit
echt verdwenen is, wat op de leeslijst stond en stortte ik mij vol overgave op James
Joyce (een overschatte ler, volgens Birrell). Sterker nog, alle door Leavis (en dus
ook door Birrell) verdoemde auteurs mochten zich in mijn levendige belangstelling
verheugen, en zo komt het dat ik mij in korte tijd bij sommige docenten onbemind
maakte door enthousiast te schrijven en te spreken over Henry Fielding (een viespeuk,
volgens Birrell), William Blake (een gek), W.M. Thackeray (een hypocriet), Laurence
Sterne (een onbeduidende geilaard), Wyndham Lewis (onbegrijpelijk, en een kwast),
Evelyn Waugh (een cynicus, en ook nog eens katholiek) en heel veel anderen,
waaromheen ik mijn verdere wetenschappelijke arbeid heb geplooid.
Birrells eenvoudige overzicht der Engelse letteren (T.A. Birrell, Engelse
Letterkunde, Utrecht: Prisma, 1969, 282 pp. - het bevat vrijwel ongewijzigd de
hoorcolleges uit 1964) heeft mijn studie en latere onderzoek dus diepgaand beïnvloed.
Niet alleen omdat het vrij lang duurde voordat ik na voltooiing van mijn studie een
baan kreeg aan een universiteit en ik in de tussentijd kennis kon maken met andere
onderwijsvormen (om niet te zeggen, met de wereld), maar vooral omdat ik een
duidelijk doel voor ogen had gekregen. Ik zou die Birrell wel eens logenstraffen en
met kracht van argumenten tegenspreken. Dit heeft mij in aanraking gebracht met
talloze interessante auteurs die ik anders ten onrechte links had laten liggen, het heeft
mij ook genoodzaakt echte argumenten te formuleren, gebaseerd op grondig
bronnenonderzoek en tekstuele analyse, maar het heeft me vooral een leven lang
oneindig veel plezier verschaft. William Blake was zo gek nog niet toen hij schreef
dat er zonder tegenstellingen geen vooruitgang is. Tot slot - want Vooys verdient een
waardig antwoord op de mij gestelde vraag - de ‘grote waarde voor de student’ van
het door mij voorgoed uit de kast verwijderde werk is misschien gelegen in de moraal
van mijn ontboezeming: verzet je tegen je leermeesters!
Peter de Voogd
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Gijsbreght tussen water en vuur1
Water- en vuurmetaforiek in de Gysbreght van Aemstel
Marco Prandoni
In de The Embarassment of Riches peilt Simon Schama de ‘waterrijke
diepten van de Nederlandse cultuur’. Marco Prandoni heeft dit werk als
uitgangspunt voor zijn morele analyse van de Gysbreght van Aemstel
genomen. Aan de hand van een vergelijking tussen de Gysbreght en de
Aeneis, laat hij zien hoe Vondel speelt met water- en vuurmetaforiek.

Twee stervende steden
't Aeloude Troje word herboren, / En gaet te gronde in 't gloeiende Amsterdam./ Ons
Amstel zal een Xanthus strecken [zijn], / Geverwt van bloed: de Kermerlandsche
[Kennemerlandse] vlam, /Als 't Griexsche vier, de daecken lecken. (Uit het ‘Voorspel’
van de Gysbreght van Aemstel, vss. 16-20). De spectaculaire val van Troje, zoals
verteld in het tweede boek van de Aeneis, trok Vondel als weinig andere literaire
voorvallen aan. In de Gysbreght van Aemstel presenteert hij het beeld van een tweede
Troje,
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Amsterdam, dat door de vijand in de as wordt gelegd.2
Na een beleg van een jaar zijn de Haarlemmers en Waterlanders, die de dood van
graaf Floris V wilden wreken, om onverklaarbare redenen uit Amsterdam vertrokken.
Maar dat blijkt bedrog te zijn: veel vijandige soldaten hebben zich verscholen in een
rijshoutschip, dat de stadsheer Gijsbreght van Aemstel nietsvermoedend de stad heeft
binnengehaald. Gedurende de kerstnacht, terwijl de Amsterdammers in de kerk zitten,
komen de vijanden uit het schip, en steken de hele stad in brand. Gijsbreght probeert
met alle macht Amsterdam te verdedigen, maar moet zich uiteindelijk in het slot van
de Aemstels terugtrekken. Daar verschijnt de aartsengel Rafaël, die Gijsbreght en
de zijnen aanspoort om naar Pruisen te vluchten. Hij voorspelt tevens de toekomstige
macht van Amsterdam, dat uit de as zal herrijzen.
Het motief van de ‘stervende stad’ past eigenlijk slechts ten dele bij het
middeleeuwse Amsterdam, dat Haarlemmers en Waterlanders te vuur en te zwaard
bestreden. Beleefde Troje bij de Griekse inval zijn slotakte, om daarna de geschiedenis
voorgoed te verlaten en het gebied van de poëzie en de mythe te betreden, het
veertiende-eeuwse Amsterdam zou daarentegen uit de as herrijzen: de hoogtijdagen
van zijn economische welvaart en politieke macht moesten nog komen.3 De
veelvuldige toespelingen op de dramatische ineenstorting van de stad in de tragedie,
allemaal aan de Aeneis ontleend, dienen dus niet als onomkeerbaar beschouwd te
worden. Ze getuigen eerder van Vondels aansluiting bij het grandioze en het
pathetische van zijn zo getrouw mogelijk geïmiteerde model en tonen hoe de Aeneis
kennelijk de gevoeligste snaren van zijn verbeeldingskracht had geraakt.
‘Urbs antiqua ruit multos dominata per annos’ [De eeuwenoude stad stort in, na
heerschappij van jaren] (Aeneis vs. 363). Het eerste deel van deze vermaarde versregel
(‘Urbs antiqua ruit’) gebruikt Vondel veelbetekenend als ondertitel voor zijn
Gysbreght. Later in de tragedie verwerkt hij de Vergiliaanse uitdrukking ‘a noble
line, of complete simplicity’ (Austin 1964, p. 156), in een bewogen grafschrift van
Amsterdam, bij monde van Arend van Aemstel: ‘De groote aeloude stad, vermaert
in oorelogen, / zoo scheeprijck, en voor wie zich zee en stroomen bogen, / den
vreemde en de nagebuur, en rijcken [staten] tot ontzagh, / gaet plotzelijck te gronde,
en zinckt met eenen slagh’ (Gysbreght van Aemstel vss. 1119-1122). In deze plechtige
amplificatie projecteert Vondel anachronistisch de maritieme macht van de geduchte
handelsstad van zijn tijd op het kleine feodale stadje Amsterdam aan het begin van
de veertiende eeuw, aan het randgebied van de grote geschiedenis. Dat doet hij
waarschijnlijk om zijn val spectaculairder, en dus de vergelijking met Troje plausibeler
te maken.
Het slot ‘en zinckt met eenen slagh’ sluit aan bij de waterbeelden van de
voorafgaande verzen. Dat komt niet als een verrassing: water heeft een heel belangrijk
aandeel in de beeldspraak van de Gysbreght. Het gaat vooral om vergelijkingen
waarin het kolkende water dat dijken en sluizen afbreekt, in verband wordt gebracht
met het vuur dat Amsterdam verzengt. Het esthetische potentieel van deze twee
natuurelementen ontplooit zich volledig in de tragedie: verwoestende kracht,
plasticiteit en beweeglijkheid, overweldigend
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geweld, waartegen de mensen maar weinig kunnen doen, indrukwekkende visuele
en akoestische effecten. Meer dan genoeg om Vondels barokke gevoeligheid te
prikkelen.
Maar naast hun artistieke behandeling leveren water en vuur nog andere interessante
aanknopingspunten op. Het is in feite mogelijk om ze binnen een kader te plaatsen
dat in brede zin ‘moreel’ kan worden genoemd: ik doel hier met name op het
interpretatiekader dat Simon Schama de vorming van het ‘Nederlanderschap’
verschafte in zijn wereldberoemd geworden mentaliteitsgeschiedenis The
Embarassment of Riches (in het Nederlands vertaald onder de titel Overvloed en
onbehagen).4 In zijn visie op de Nederlandse beeldvorming in de laatmiddeleeuwse
en vroegmoderne geschiedenis, als door de watersymboliek geschapen en schier
geobsedeerd, peilt Schama inderdaad de ‘waterrijke diepten van de Nederlandse
cultuur' en de vorming van een collectief zelfbeeld op basis daarvan: een “diluvian
personality”, ontstaan uit het verwerken van een traumatische “oerervaring”: de strijd
tegen het wassende water’. (Schama 1989, p. 36) De historicus benadrukt de
moraliserende strekking van de rampspoed in de Nederlandse cultuur, met een sterk
bijbelse lading: degenen die op de proef waren gesteld, maar uiteindelijk de rampspoed
hadden overleefd, werden voor het doorstaan van de beproeving beloond. ‘Mensen
die overstromingen hadden getrotseerd en overleefd, kon nauwelijks ontgaan hoezeer
de beproeving hen onderscheidde van anderen. Het op de proef stellen van het geloof
door tegenspoed was dus een wezenlijk element van de nationale cultuur’. (Schama
1989, pp. 36-37) Volgens Schama eisten de Nederlanders een ‘speciale
lotsbestemming’ voor zich op, gekenmerkt door ‘lijden en verlossing’: een redding
uit de ramp die vaak met een perspectief van morele wedergeboorte gepaard ging.
(Schama 1989, p. 36)
De Gysbreght past buitengewoon goed in dit kader, behalve dat de vuurproef hier
de plaats inneemt van de waterproef. Maar zoals we zagen, blijft vuur in de tragedie
voortdurend associaties met water oproepen, in beelden die aan het cultuurhistorisch
erfgoed van de Nederlanders worden ontleend.

Het verzengende vuur
De twee ‘aloude steden’ verzinken dus plotseling en onverwacht. Ze verzinken in
het vuur welteverstaan. Van meet af aan wordt de verwoesting van Troje en ook
Amsterdam als een hel van vlammen voorgesteld. Als Aeneas in zijn huis wakker
schrikt door de droomverschijning van Hector en het oorlogsgedruis van buiten,
krijgt hij onmiddellijk het schouwspel aangeboden van zijn brandende stad: ‘Iam
Deiphobi dedit ampla ruinam / Volcano superante domus, iam proximus ardet /
Ucalegon; Sigea igni freta lata relucent’ [De ruime woning van Deïphobus / is
ingestort, veroverd door Vulcanus' vuur; de buurman / Ucalegon brandt ook al; bij
Sigeium kaatst de zee een brede gloed]. (Aeneis vss. 310-312)
In het derde bedrijf van de tragedie volgt Vondel zeer nauwkeurig de verhaallijn
van zijn voorbeeld, vaak ook op het formele vlak. Na Badelochs ver-
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slag van de droomverschijning van Machteld van Velzen stormt de priester Peter het
paleis van de Aemstels binnen met het nieuws dat de vijand de stad is
binnengedrongen. Gijsbreght beklimt dan de Schreierstoren en aanschouwt het
brandende Amsterdam.
Precies zoals Aeneas, moet Gijsbreght totaal onverwacht toeschouwer zijn van
het branden van zijn eigen stad, vanaf een verhoogde uitkijkpost die hem een breed
uitzicht biedt: ‘De schepen branden al, en schitteren in 't Y, / ick zagh het groot
gebouw, Ian Wittens gevels, vallen. / En 't naaste huis daer aen dat staet in lichten
brand’ (Gysbreght van Aemstel vss. 876-879). Opvallend is hier de getrouwheid
waarmee Vondel zijn pretekst volgt bij de presentatie van twee herenhuizen: het ene
dat ineenstort, het andere dat in lichterlaaie staat.
In beide dichtwerken heeft de stichter van de brand een naam: de spion (Sinon in
de Aeneis en Vosmeer in de Gysbreght). De priesters Panthus en Peter leggen uit
hoe de verrader de vlam in het (Zee)paard heeft aangestoken, als teken van het begin
van de verwoesting (Aeneis vss. 329-330, Gysbreght van Aemstel vss. 836-837). In
het vervolg van de tragedie krijgen de toeschouwers keer op keer verschillende
verslagen te horen over de hemelhoge vlammen die de voornaamste gebouwen van
de stad, zijn politieke en geestelijke hart - de Nieuwe Kerk, het Stadhuis, het
Klarissenklooster: alledrie poëtische tegenhangers van het koninklijke paleis van
Priamus in de Aeneis - met de grond gelijk maken. Na een fel gevecht in de Nieuwe
Kerk zien de Amsterdammers ‘de vlam / Ten daecke van de kerck ten hemel
uitgeslaegen, / En 't heerelijck gebouw (...) branden lichter laegen’ (Gysbreght van
Aemstel vss. 1222-1224); daarna ‘stack de kerck de naeste huizen Aeneis / Van daer
begon de vlam in 't leien dack te slaen / Van 't Raedhuis’ (ibidem vss. 1351-1353);
Gijsbreght ziet uit de verte het Klarissenklooster in een flinke laag rook gehuld, de
vonken springen eruit. Nadat Haemstee de bisschop Gozewijn en de klarissen heeft
vermoord, doet hij ‘terstond den brand in't dack van 't klooster steecken. / Het vier
nam d'overhand’ (ibidem vss. 1505-1506).
In de hele stad laaien de vlammen hoog op, als Gijsbreght uiteindelijk in zijn
kasteel wordt teruggedreven. Met de verschijning van de aartsengel Rafaël, die we
ons als een (vurig?) licht moeten voorstellen, komt er aan het einde van de tragedie
de oplossing voor de uitzichtloze impasse waarin de protagonisten lijken te zitten.
De priester Peter vergelijkt hem met andere bijbelse engelverschijningen die bij hem
opkomen, die redding in nood brachten en allemaal met het vuur worden geassocieerd:
de eerste brandend in het vuur, als een vuurkolom die de Joden in de uittocht uit
Egypte leidde, de tweede en de derde als redders uit het vuur, respectievelijk van de
brandende Sodom en Gomorra en van een gloeiende oven. ‘Of liever [zijt ghy] die
gezant des hemels, die zoo klaer / voor Moses trock, gelijck een vierige pilaer? / Of
die den vromen Loth noch berghe eer 't vier van boven de steden stack in brand? of
die den gloenden oven / verkoelde, en brogt'er gaef [ongedeerd] drie jongelingen
uit?’ (Gysbreght van Aemstel vss. 1867-1871).5
Een zo voorgestelde bevrijding uit de brand, met dergelijke bijbelse antece-
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denten, toont duidelijke overeenkomsten met Schama's morele interpretatie van de
betekenis van de rampspoed in de Nederlandse cultuur. De verlossing door ingrijpen
van het goddelijke komt na het doorstaan van een verschrikkelijke vuurproef: de
Aemstels overleven de verbranding van hun hele wereld, die teloorgaat, feitelijk en
symbolisch door de vlammen verslonden. De engel biedt hun weliswaar in zijn
voorspelling een perspectief aan de Baltische Zee, maar de vervulling daarvan eist
van de ballingen het verlaten van alles wat tot nog toe een betekenis aan hun leven
heeft gegeven, van hun verleden en heden. De belofte van een ‘wedergeboorte’ kan
pas na een ‘louteringsfase in de beproeving’ uitkomen. De dimensie van de beproeving
treedt daarmee dus op de voorgrond: een beproeving die Gijsbreght bijna heel zijn
leven lang heeft moeten doorstaan, en die nu zijn toppunt bereikt bij het afstand doen
van dat, wat voor hem het allerbelangrijkste is, namelijk zijn taak als stadsheer tenminste in zijn vaderland.
In welke mate Schama's The Embarassment of Riches een nuttig referentiekader
voor de interpretatie van de Gysbreght kan zijn, zal pas duidelijker worden na de
analyse van de watermetaforiek. Maar eerst wil ik nog enkele opmerkingen maken
over het belang van het vuur in de tragedie, en de artistieke behandeling hiervan.
Het vuur heerst overal. In het grandioze toneel van water en licht dat de Gysbreght
is, speelt dit element een fundamentele rol. Zoals we zagen, was dit al het geval voor
Aeneis II.6 Vondel wist echter het poëtische potentieel daarvan in het gekerstende
kader van zijn werk ten volle te benutten, met tal van morele7 en bijbelse connotaties:
de vuurmetaforiek wordt bijvoorbeeld in de beroemde vierde rei (‘Waer werd
oprechter trouw’, vss. 1239-1286) op de liefde toegepast. Eeuwig vuur is evengoed
de vlam die de huwelijksband schept, in beelden die Vondel deze keer aan het
Hooglied (8, 6-7) ontleent8: ‘Geen water bluscht dit vuur, / het edelst, dat natuur /
ter wereld heeft ontsteecken. / Dit is het krachtigste ciment, / dat harten bind, als
muuren breecken / tot puin in 't end’ (Gysbreght van Aemstel vss 1263-69).
Maar tenminste even belangrijk als de inhoudelijke en morele boodschappen van
het vuur is de esthetische aantrekkelijkheid, die Vondel in het bijzonder tot de
creatieve wedijver met de brand van Troje in de Aeneis bewoog. Zijn barokke
gevoeligheid werd in feite bijna onweerstaanbaar aangetrokken door de plastische
beelden van de vlammen, met al hun verwoestende en spectaculaire kracht, die Troje
in de laatste nacht in de as hadden gelegd: met de oneindige, effectvolle lichtcontrasten
en weerkaatsingen in de zee, op de brandende oosterse paleizen en op de
wapenuitrustingen van de strijders, die bij Vergilius' meesterlijk verhaal hoorden.
Vondel zelf verwoordt dit overigens in de opdracht aan Hugo de Groot:
[...] Prickelde ons hier toe de genegentheid [begeerte], om eens (waer het
mogelijck) den schoonen brand van Troje t'Amsterdam, in het gezicht
zijner ingezetenen, te stichten, na [naar] het voorbeeld des goddelijcken
Mantuaens [Vergilius], die een vier ontstack, dat geuriger en heerlijcker
[voornamer] blaeckt dan de hemelsche
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vlam, die den fenix verteert. (Gysbreght van Aemstel vss. 49-56).
‘Prickelde, schoonen, geuriger, heerlijcker’: deze formuleringen drukken de opwinding
en het enthousiasme van de dichter uit, om de prachtige brand van Troje te
herscheppen en na te bootsen. Vondel doet dit met grote virtuositeit, beelden
scheppend van een intense visuele èn akoestische aantrekkelijkheid. Om dit aan te
tonen, kies ik een passage uit het vijfde bedrijf.
Het verslag van de bode nadert het einde. Nadat hij ooggetuige is van de
verwoesting van het Klarissenklooster, neemt hij de wijk naar het slot van de
Aemstels. Op weg daar naartoe komt hij in de buurt van de Beurs, waar de vijanden
veel waardevolle geplunderde voorwerpen aan het opstapelen zijn (Gysbreght van
Aemstel vss. 1507-1512). De passage is geheel op Aeneis (vss. 760-767) geïnspireerd,
behalve de beeldrijke conclusie: ‘De vlamme speelde in 't goud, en schitterde by
nacht’ (Gysbreght van Aemstel vss. 1512). Het schijnsel van de vlammen weerspiegelt
zich in de luxueuze sieraden en het kostbare bezit van de kerken, in contrast met de
omliggende nachtelijke duisternis. Hier hebben we een goed voorbeeld van Vondels
‘picturalistische werkwijze: hij roept imaginaire schilderijen voor de lezer op’.9
De bode vlucht uiteindelijk het kasteel van de Aemstels in. Hij vertrouwt zich aan
God en aan Gijsbreght toe. Daarna lijkt hij heel even te zwijgen, om samen met de
andere aanwezigen zijn oren te spitsen voor het geruis van buiten: ‘De wind steeckt
op, men hoort hem in de vlammen bruizen./ Een zee van gloed verdrinckt al d'overige
huizen’ (Gysbreght van Aemstel vss. 1517-1518). Deze passage heeft een ver
antecedent in de Aeneis; in Aeneas' dramatische terugkeer naar Troje wanneer hij op
zoek is naar zijn vrouw Creüsa, die op mysterieuze wijze uit de wijkende groep van
vluchtelingen spoorloos is verdwenen. De held ziet zijn eigen huis in lichterlaaie
staan: ‘Ilicet ignis edax summa ad fastigia vento / volvitur; exsuperant flammae, furit
aestus ad auras’ [Terstond ook blaast vraatzuchtig vuur tot aan de nok / met vlammen
hoog daarbovenuit, hun hitte woedt ten hemel]. (Aeneis vss. 758-759) Deze prachtige
versregels (die Vondel zich had herinnerd bij het verbeelden van de brandende Nieuwe
Kerk, Gysbreght van Aemstel vss. 1221-1223, zie boven) fungeren hier als niet meer
dan een uitgangspunt van een zeer verschillend beeld. ‘Das Naturschauspiel, in dem
die Elemente Wind und Feuer sich mischen, nimmt Aeneas visuell wahr, Gijsbrecht
dagegen akustisch. Dieser folgt dem Vorgang mit dem Or, jener mit dem Auge’,
stelde Hermann terecht. (Hermann 1928, p. 40) De wind wordt subject; na de cesuur
volgt er een uitdrukking van grote fonetische intensiteit (met alliteratie van de
geaspireerde medeklinker h en het onomatopeïsche werkwoord ‘bruizen’), die het
geloei van de wind in de vlammen zo goed als waarneembaar maakt.
‘Een zee van gloed verdrinckt al d'overige huizen’. De zee waarin Amsterdam
ondergaat is in deze laatste uitbeelding een ‘vuurzee’. De metafoor voegt de twee
natuurelementen samen, met al hun verwoestende connotaties, die de
verbeeldingswereld van de tragedie domineren: water en vuur.
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Het wassende water
Behalve in het teken van het vuur staat de beeldspraak van de Gysbreght nadrukkelijk
in het teken van het water: wassend water dat dammen en sluizen afbreekt en alles
verzwelgt. De vernietigende woede van dit natuurelement roept onmiddellijk
associaties op met die van het vuur. Geen wonder dat zijn vermogen om de grenzen
tussen aarde en zee plotseling en spectaculair om te vormen bij Vondel even grandioze
taferelen evoceert, die de verbeeldingskracht aanspreken. Telkens weer in de tragedie
treffen we zulke taferelen aan, waar het onstuimige water de onstuitbare opmars van
de vijanden verbeeldt. Ook in dit geval kan Vondel op de beeldspraak van Aeneis II
bouwen, waarin water een belangrijke functie heeft. Maar anders dan voor de
vuurafbeeldingen, ontvouwt Vondels verbeeldingskracht zich hier in volle vrijheid.
De taferelen die hij schept, steunend op het culturele erfgoed van zijn
‘Nederlanderschap’, hebben een nadrukkelijker realistisch tintje. Bovendien getuigen
ze van een diepere persoonlijke betrokkenheid. Enkele voorbeelden zullen dit duidelijk
laten zien.
In het vierde bedrijf vertelt Arend hoe de Nieuwe Kerk bezweken is, ondanks
Gijsbreghts moedige verzet. Hij verlevendigt zijn verslag met een brede vergelijking:
‘Gelijck een waterstroom geweld doet op een sluis, / en elx gehoor verdooft met
ysselijck geruis. / De deuren van de sluis zich kanten tegens 't wringen / des
springvloeds, voor een wijl, tot dat zy open springen, / en geven 't water ruimt, den
vloed den vrijen toom: / die wint dan veld, en ruckt de wortels met den boom, / en
huis en hof om veer, en zet de laege landen / in eene baere [volle] zee, met groene
en nieuwe stranden’. (Gysbreght van Aemstel vss. 1213-1220)
Formeel is dit een voorbeeld van Vondels meesterschap bij het scheppen van
levendige taferelen, die ons bijna daadwerkelijk voor ogen (en oren!) worden gebracht.
Het eerste dat hier opvalt, is het verdovende geluid van de oprukkende watermassa,
door de wind gedreven en akoestisch weergegeven door de herhaling van de sibilant
s en van de lange klinker o, met zijn donkere klankkleur: ‘Gelijck een waterstroom
geweld doet op een sluis,/ en elx gehoor verdooft met ysselijck geruis’. Na het
gewelddadige afbreken van de sluis, volgt het oog de razendsnelle terreinwinst van
de overstroming die zo meteen alles wegspoelt: in versregels 1218-1219 voegt het
herhaalde voegwoord ‘en’ (met een techniek die Vondel vaak gebruikt) telkens weer
een nieuw visueel detail toe, totdat het oog uiteindelijk het immense, pas geschapen
landschap kan overzien: ‘ [...] en zet de laege landen / in eene baere zee, met groene
en nieuwe stranden’. Het enjambement tussen de twee versregels, de herhaling van
de klinkers van openklankkleur a en e en de ritmevertraging van het slot na de cesuur,
die het oprukkende dynamische ritme van de voorafgaande versregels tot stilstand
brengt door de aanwezigheid van drie beklemtoonde tweelettergrepige woorden (‘met
groene en nieuwe stranden’): al deze procédés dragen bij tot het opengaan voor onze
ogen bij van het uitgestrekte, grandioze vergezicht van een nieuwe wereld, van grote
poëtische kracht.
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Het eerste aanknopingspunt moet ook in dit geval in de Aeneis opgespoord worden,
namelijk in twee verschillende vergelijkingen van het tweede boek van het epos, die
een variatie bieden op hetzelfde thema.10 In de eerste, op het moment dat Aeneas
vanaf het dak van zijn huis voor het eerst Troje in brand aanschouwt, zien we de
verwoestende krachten van water en vuur aan elkaar gekoppeld: ‘In segetem veluti
cum flamma furentibus Austris / incidit, aut rapidus montano flumine torrens / sternit
agros, sternit sata laeta, boumque labores / praecipitisque trahit silvas: stupet inscius
alto / accipiens sonitum saxi de vertice pastor’ [Zoals wanneer een vuur bij felle wind
een korenveld / bespringt; of als een snelle waterstroom vanuit de bergen / velden
vol stralende gewassen, al dat werk van ossen, / neerslaat en hele bossen omsleurt,
en hoog op de brugrug / een argeloze herder dat gedreun hoort en verstart] (Aeneis
vss. 304-308); ‘Non sic, aggeribus ruptis cum spumeus amnis / exiit oppositasque
evicit gurgite moles, / fertur in arva furens cumulo camposque per omnis / cum
stabulis armenta trahit’ [...nog erger dan wanneer een bruisende rivier de dijken /
verbreekt en kolkend al wat op zijn pad komt overstroomt, / een wilde berg die zich
op akkers stort en van elk veld / het vee meesleept, met stal en al]. (Aeneis vss.
496-499)
Vondel trof dus in zijn model het beeld van een waterstroom (in dit geval een
bergstroom, een alpenrivier in hoge waterstand), die buiten zijn oevers treedt en alles
wegspoelt wat hem tegemoet komt - vee, stallen en akkers. Het natuurbeeld, ook bij
Vergilius volkomen beroofd van mythologische en erudiete elementen,11 beviel
Vondel als weinig anderen. Hij probeerde het te wijzigen en te herscheppen volgens
zijn smaak en levenservaringen, en die van zijn volk.
De rivieroevers worden omgezet in een sluis die op het punt staat voor een
gigantische springvloed te wijken. Het verzet dat de sluis tot het laatst toe weet te
bieden, grijpt terug op de eeuwige strijd van de Nederlanders tegen een element, het
water, dat wel vernietigend is, maar toch door de mens, tenminste kan worden beheerst
tot op zekere hoogte en soms ook overwonnen. Op het moment dat de sluis door het
geweld van de springvloed wordt afgebroken, verschijnt een uitzicht voor onze ogen,
dat heel anders is dan de akkers van de Po-vlakte die voor de Noord-Italiaanse
Vergilius waarschijnlijk als inspiratiebron dienden: het onmetelijke landschap van
pas overstroomde gebieden in de Lage Landen, waarvan de grenzen nooit met
zekerheid kunnen worden vastgesteld door de steeds voorkomende overstromingen
(en natuurlijk eveneens door het tegenovergestelde eeuwige proces van
droogleggingen). Het gaat om ‘de wezenlijke kinetische eigenschap van een land
waar zelfs geen duidelijke grens tussen de elementen land en water leek te bestaan,
en waar de immense hemelruimte eeuwig leek te veranderen’, zoals Schama het
verwoordde. (Schama 1989, p. 23)
Dit ‘vernederlansen’ van de beeldspraak van het klassieke epos komt nog
duidelijker naar voren in een andere vergelijking. In het vierde bedrijf vertelt Arend
hoe het met Gijsbreghts zuster Kristijn is verlopen. Toen ze door de vijand uit het
Vrouwekoor van de Nieuwe Kerk werd weggesleept, slaagde Heemskerck, haar
verloofde, erin om haar voor een ogenblik te bevrijden. Dat
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zorgde echter voor een verwoede tegenaanval van de vijanden, die massaal naar de
plek stroomden en tal van Amsterdammers afslachtten. (Gysbreght van Aemstel vss.
1179-1205)
Vondel imiteerde Vergilius bij het visualiseren van de tegenaanval van de vijanden
in een natuurvergelijking: ‘Adversi rupto ceu quondam turbine venti / confligunt,
Zephyrusque Notusque et laetus Eois / Eurus equis; stridunt silvae saevitque tridenti
/ spumeus atque imo Nereus ciet aequora fundo’ [ ...Precies als winden die tekeergaan
bij een wervelstorm, / de Zefier en de Notus, en de Eurus die zijn paarden / vanuit
het oosten opjaagt; bossen kraken, Nereus slaat / zijn drietand in het schuim en roert
de zee vanaf de bodem] (Aeneis, vss. 416-419), wordt bij Vondel: ‘De winden buldren
zoo, al eer het weer [de storm] bedaert, / des winters tegens een [tegen elkaar], en
weten van geen strijcken [gaan liggen], / en zetten in gevaer de dammen en de dijcken,
/ door 't parssen van den vloed’. (Gysbreght van Aemstel, vss. 1190-1193)
Zoals Hermann terecht opmerkt: ‘Vergil sieht den Kampf der Winde mythologisch.
Vondel dagegen als konkretes Ereignis, das den Niederländer, dessen Land Dämme
nur ver der Flut schützen, in Gefahr bringt [...]. Den dazu herangezogenen Vorgang
sieht er aber ganz als schützen, wie er ihn der Wirklichkeit gesehen und erlebt hat’.
(Hermann 1928, pp. 28-29) Vondel neemt niet alleen het mythologische apparaat
van de Latijnse vergelijking (met zelfs de namen van de gepersonifieerde winden en
zee) weg. Hij schept bovendien een frisse en realistische scène van tegen elkaar
blazende windstoten, die de dijken bedreigen onder de druk van de springvloed. Het
uitgangspunt is weer Vergiliaans, maar Vondel gaat er naar eigen inzicht mee om,
puttend uit het Nederlandse cultuurhistorische erfgoed en verbeeldingsarsenaal.
Een dergelijke omgang met de klassieken wekt een zekere verrassing.
Vanzelfsprekend was het in elk geval niet, tenminste als wij naar andere werken van
Vondel kijken, en naar de gangbare mening van de literatuurcritici op dit punt. In
Het Lof der Zeevaert uit het jaar 1623 (het eerste werk dat sporen draagt van Vondels
omgang met de humanistische kringen) ontleende Vondel bijvoorbeeld het lange
verhaal van een zeestorm (vss. 261-314) helemaal aan verschillende passages uit de
Aeneis (boeken I en III) en uit Ovidius' Metamorphoses (boek XI, op zijn beurt op
de Aeneis geïnspireerd).12
Schenkeveld-van der Dussen, in haar veelzijdige beschouwing over het literaire
leven in al zijn vormen gedurende de Gouden Eeuw, kiest onder andere dit laatste
voorbeeld uit Het Lof der Zeevaert bij haar bespreking van Schama's stellingen.
Schenkeveld relativeert de kracht van Schama's interpretatie van het Nederlandse
‘vloedkarakter’: er zou voor deze stelling onvoldoende steun te vinden zijn in
literatuur, waar de imitatie van de klassieken altijd doorslaggevend bleef:
In zijn recente studie ‘The Enbarassment of Riches’ [...] heeft de
Amerikaanse [Engelse] historicus Simon Schama de betekenis van het
water zelf gekozen als leidraad voor zijn bestudering van de

Vooys. Jaargang 22

40
Nederlandse cultuur. De hoeveelheid vocht in de vaderlandse literatuur
is echter wat teleurstellend, al is er toch wel het een en ander te vinden
[...]. Gevaar dreigde er natuurlijk vooral op zee. De oceaan droeg de
handelsvloot van de Republiek de hele wereld over en zorgde voor rijkdom
en macht, maar de prijs daarvoor was hoog: veel schepen keerden nimmer
terug. Vondel heeft de wereldzeeën uitvoerig bezongen in ‘Het lof der
zeevaert’ van 1623. In dit gedicht zwaait hij de zeevaart inderdaad lof toe,
maar vooral ook probeert hij handel en zeevaart een moreel kader te
verschaffen [...]. Bij zo'n verhaal mag uiteraard een beschrijving van een
storm op zee niet ontbreken. In de beste traditie van Vergilius en Ovidius,
aangevuld met informatie uit eigentijdse reisjournalen, geeft Vondel een
huiveringwekkend beeld van de bulderende orkaan die beukt op het kleine
houten scheepje. Zelfs als het om de voor de Nederlanden zo overbekende
woelige baren ging, bleef de klassieke inspiratie van belang. Het was
Vondel duidelijk niet begonnen om een realistische beschrijving van de
zee, en zijn beschrijving van de storm is in de eerste plaats een topos met
argumentatieve kracht: zó gevaarlijk is het, en zó heldhaftig of eventueel
overmoedig is de mens die de tocht desondanks waagt.13
Volgens Schenkeveld bleef de mythologische en allegorische vormgeving (in de
zeventiende eeuw en met name bij Vondel), met alle literaire stileringen die daarbij
hoorden, elke realistische weergave van de beschreven natuurtaferelen filteren.14 In
haar interpretatie valt ieder element weliswaar binnen een ‘moreel kader’ te verklaren,
maar juist niet uitgaand van een collectieve oerervaring van de Nederlanders, die op
een realistische wijze wordt neergezet en tevens van een morele lading wordt voorzien.
De Gysbreght van Aemstel valt mijns inziens echter uitstekend binnen Schama's
interpretatiekader te plaatsen. En op een verrassende manier zelfs. De vergelijkingen
die ter discussie zijn gebracht, wezen al onmiskenbaar in die richting, maar we zijn
nog niet klaar met de analyse van de watermetaforiek in de tragedie. De strijd tegen
het gevaar van het water komt inderdaad meermalen, schier obsessief, in de
beeldspraak van de Gysbreght terug, als een latente rode draad die telkens weer
opduikt.
In het vijfde bedrijf wordt de dreigende overstroming vanuit een deels andere
invalshoek bekeken: Gijsbreght (hij is nu zelf aan het woord) wil de moedige
verdediging van het stadhuis door de zijnen neerzetten, en bedient zich daarvoor van
een beeld dat de collectieve inspanning van de gemeenschap voor het gemeengoed
sterk benadrukt: ‘En hiel hem staen [hield tegen] met kracht, als water voor den dijck;
/ wen 't landvolck opgeklept [door de noodklok opgeroepen] zich zoeckt by nacht te
redden, / en brengt vast zoden aen, en steenen, paelen, bedden / en bulsters
[matrassen], en al 't geen den zeedijck stutten kan, / daer die is doorgeweeckt; en
zweet met alle man’. (Gysbreght van Aemstel vss. 1295-1300)
Ik vind het veelzeggend dat bij de Nederlandse Vondel juist de situatie
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opkomt van een dijk die op het punt staat te bezwijken, ja zelfs gedeeltelijk ‘is
doorgeweeckt’, en toch door de hele gemeenschap wordt gestut. Het volkomen
realistische beeld van de mensen die zich midden in de nacht naar de zeedijk spoeden,
door de noodklok opgeroepen, ‘gewapend’ met de voorwerpen van hun arme
dagelijkse bestaan (één voor één genoemd: ‘zoden... steenen, paelen, bedden / en
bulsters’) wordt aan het traditionele erfgoed van de Nederlanders ontleend, en aan
hun persoonlijke levenservaringen.
Strijd tegen het water, strijd tegen de vijand. ‘De waterproef en de vuurproef
werden [...] rechtstreeks met elkaar in verband gebracht als ervaringen die een
beslissende rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de Nederlandse natie’. (Schama
1989, p. 56) Schama illustreert verder, aan de hand van de geschriften van de grote
zeventiende-eeuwse waterbouwkundige Andries Vierlingh (circa 1507-1579), hoe
deze gezamenlijke strijd op twee fronten door de Nederlanders werd ervaren en in
hun collectieve zelfbeeld werd verwerkt:
De Nederlandse gemeenschap [vertoonde] op momenten van het grootste
gevaar de meeste deugd en saamhorigheid. Vierlingh schreef hierover in
de bevlogen taal van de saamhorigheid. De vijand buiten moet weerstaan
met ‘de gemeene beurse ende met gemeene macht... geeft ghij de zee toe,
hoe zij meer sal willen hebben ende innestromen...’. In een beschrijving
van een dergelijke noodtoestand schilderde hij een tafereel van burgerlijke
onbaatzuchtigheid en eensgezindheid dat het officiële ideaal van de
Nederlandse burger bleef. (Schama 1989, p. 57)
In de vergelijking van de Gysbreght onderstreept het slot na de cesuur en zweet met
alle man de zin van een collectieve onderneming, die typerend blijkt te zijn (tenminste
als ideaal...) voor de poldermentaliteit van de Nederlanders uit alle tijden. De
gezamenlijke strijd tegen de vijand is in de tragedie, zoals we zagen, eigenlijk een
strijd tegen het verzengende vuur. De Amsterdammers moeten zich aan de ‘vuurproef’,
die voortdurend associaties met de ‘waterproef’ opwekt, onderwerpen. Het
uiteindelijke doorstaan daarvan rechtvaardigt een interpretatie van het slot die
opvallende overeenkomsten met Schama's stellingen vertoont, vooral waar hij het
over de ‘morele geografie’ van de Lage Landen heeft, met een sterk bijbelse lading.
Een heel gedurfde en vaak omstreden stelling:
De negentiende-eeuwse nationalistische historicus Robert Fruin heeft
opgemerkt dat herinneringen aan grote overstromingen in de late
middeleeuwen, van generatie op generatie overgeleverd in geschreven en
mondelinge folklore - fabels, balladen en sprookjes - de zeventiende-eeuwse
Nederlander het idee gaven dat ze de uitverkoren en gezegende
overlevenden van de zondvloed waren. En natuurlijk dreven calvinistische
predikanten deze analogie nog verder door. In hun retoriek waren de
overlevenden voorbestemd te
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erven; het land was niet alleen herwonnen maar ook verlost, en
tegelijkertijd ondergingen land en overledenen een morele transformatie.
Het onttrekken van land aan water was dus beladen met bijbelse betekenis
[...] Met andere woorden, door de speciale genadegave Gods hadden de
Nederlanders als het ware toestemming om land te scheppen. Daarom
hadden ze een heilig recht op hun land, waardoor trouw aan wereldlijke
heren of heersers was uitgesloten. Ze waren vastberaden niet aan vreemde
tirannen af te staan wat ze moeizaam op de zee hadden veroverd, en die
vastberadenheid was gebaseerd op het historische recht op het door de
voorouders gewonnen land, het morele recht van hen die eigenhandig het
land hebben geschapen en het bijbelse recht dat het overleven van de
zondevloed op zichzelf al een teken van goddelijke uitverkiezing was [...]
De zondevloeden van de late middeleeuwen speelden dezelfde rol in de
collectieve herinnering van de Zuidhollanders en Zeeuwen als de
bezoekingen van de zwarte dood in Vlaanderen en Italië [...] De rampen
leken een voorteken van een apocalyptisch einde van een zondige wereld,
een scheiding der zielen, of - een belangrijk beeld voor de Nederlanders
- een schone lei van zonden vrij. Uit die vreselijke vergelding moest een
nieuwe en schonere wereld herboren worden, en daartoe werd het verhaal
van Noach aangepast aan het beeld dat de Nederlanders van zichzelf
hadden: een volk gezegend met kinderlijke onschuld. (Schama 1989, pp.
46-48)
Aan het einde van de tragedie, als Badeloch uiteindelijk door Gijsbreght wordt
overtuigd om zonder hem met de kinderen Amsterdam per schip te verlaten, vraagt
ze deken Peter om een laatste gebed vóór het vertrek te verrichten. Dat doet hij op
een geïnspireerde toon, in een totale overgave aan Gods genade, op het moment dat
alles verloren lijkt te zijn en de toekomst alleen sombere vooruitzichten biedt:
‘Bescherm 't rechtvaerdigh hoofd, en bergh het overschot / der uitgeroeide stad,
genoodzaeckt [dat gedwongen wordt] door de baeren / in lande ballingschap, op
Gods gena, te vaeren. / Ghy hebt het huisgezin van Noah wel behoed, / dat op de
baeren dreef en hoogen watervloed, / doen 't water ymmer wies [steeds hoger werd],
tot daer de starren bloncken, / doen 't hemelhoogh geberghte en alle spitzen zoncken,
/ en al de weereld lagh in eene baere zee / gedompelt over 't hoofd, en kende strand
noch ree. / Ghy trooste door de duif die overbleve zielen. / d'Olijftack zey haer aen
[brachten hun het nieuws], hoe alle watren vielen. / Vertroost ons desgelijx in droeve
ballingschap. / Ghy weet daer van de maet, en kent den lesten stap. / Uw geest die
blaeze in 't zeil; uw heilige engel stiere / het roer, en zette ons op [aan wal], daer elck
u vrolijck viere’. (Gysbreght van Aemstel vss. 1808-1822)
Het beeld van de overstroomde gebieden wordt hier door de deken uitgebreid tot
de dimensies van een kosmische overvloed die niet alleen de grenzen tussen vasteland
en zee verwart, maar zelfs die tussen aarde en hemel:
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de zondvloed van de Genesis. Dat een dergelijke vergelijking bij de priester opkomt,
getuigt natuurlijk van zijn diepe angst in het perspectief van de ‘droeve ballingschap’
(vs. 1819), maar tegelijk ook van zijn vertrouwen dat God uiteindelijk de zin van
deze beproeving zal laten blijken (Gods interventie wordt uitgebeeld door de bijbelse
duif die alleen de kosmische oceaan met de olijftak overvliegt).
De verschijning van de aartsengel Rafaël is te beschouwen als het antwoord op
het gebed van de priester en tegelijk als het goddelijke teken dat de Aemstels de
‘uitverkorenen’ zijn. Hij geeft inderdaad een perspectief aan het vertrek van de
vluchtelingen. Elders zullen ze een nieuw leven herbouwen, om daar langzaam de
doorstane ellende te vergeten: ‘Ghy zult in dit gewest [Pruisen] een stad, Nieuw
Holland, bouwen/ en in gezonde lucht en weelige landouwen/ vergeeten al uw leet,
en overbrogten druck [doorstane ellende]’. (Gysbreght van Aemstel vss. 1860-1862)
Dit vage vooruitzicht op idyllische gebieden die bijna in de termen van een ‘Aards
Paradijs’ worden beschreven (‘...na'et vette land van Pruissen, / daer uit het Poolsch
geberght de Wijsselstroom koomt ruisschen, / die d'oevers rijck van vrucht
genoeghelijck bespoelt’, Gysbreght van Aemstel, vss. 1857-1859), ver van zorgen,
strookt inderdaad met het beeld van een ‘wedergeboorte’. De reiniging (waarop de
vergelijking met Noach en de zondvloed duidelijk zinspelen) is weliswaar niet zozeer
als een reiniging van schulden15 te beschouwen, als van het diepe verdriet dat het
verlaten van Amsterdam met zich meebrengt:16 de Aemstels zijn nu vooral op zoek
naar de vergetelheid.

De redding
De vluchtelingen gaan uiteindelijk scheep. Ze staan onder begeleiding van Gijsbreght
- door Peter ‘rechtvaardigh hoofd’ genoemd (vs. 1808) - die de politieke macht blijkt
uit te oefenen en nu als het ware de functie van ‘kapitein van het schip’ gaat bekleden.
Schama besteedt veel aandacht aan de zeer succesvolle ‘morele formule’ van tal van
reis- en ontdekkingsverhalen tussen zestiende en zeventiende eeuw, met rampspoeden
op zee en reddingen ter elfder ure, meestal als gevolg van een ‘louteringsfase in de
beproeving’. De ‘godvruchtelijke kapitein’ krijgt dan vaak een ‘haast mozaisch
karakter en [smeekt] de hulp van de almachtige God [af] om zijn kudde in veiligheid
te brengen’. Goddelijke wonderen zijn daarna de beloning voor deze houding. ‘Op
drift geraakt in die “grote historische oceaan” wordt de kleine bemanning, gelouterd
door de beproeving, geleid door een kapitein die zowel prins als bisschop, leider als
herder is: een waarlijk godvruchtige kapitein.’ (Schama 1989, pp. 42-45)
In de Gysbreght zijn er verrassende overeenkomsten met deze ‘vaste morele
formule’ te erkennen. De ‘vuurproef’ neemt hier de plaats in van de rampspoeden
op zee: Gijsbreght en de zijnen overleven tenauwernood, dankzij de goddelijke
interventie de verwoesting van hun stad, zoals in de bijbelse verhalen van reddingen
uit het vuur, die deken Pater evoceert.
Deze priester lijkt trouwens een sleutelfiguur te zijn. Hij gaat scheep met de
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vluchtelingen: anders dan in de reisverhalen die Schama aanhaalt, waar de kapitein
eveneens de geestelijke leidsman van de bemanning was, treedt hier een echte priester
op als tussenpersoon tussen de mensen en het goddelijke. Dit is bovendien een
interessante en natuurlijk niet toevallige wijziging van de plot van de Aeneis, waar
de belangrijkste priesterfiguur, Panthus, in de strijd om het leven komt. Vondel zorgt
daarentegen dat er in de tragedie twee bijna gelijkwaardige priesterfiguren optreden:
de proost Willem, Gijsbreghts broer, die op het altaar sterft (vs. 1205) en de deken
van de Nieuwe Kerk, Peter, die de ondergang van Amsterdam overleeft. Hij kan dus
als geestelijke leidsman van de vluchtelingen optreden (een functie die Aeneas' vader
Anchises in brede zin vervulde in de Aeneis), op een schip dat bovendien een engel
aan het roer heeft (zie vs. 1821): dit legt een speciale nadruk op de vroomheid van
de uitwijkende gemeenschap.
Het vertrekkende schip vormt dus een soort van ‘microkosmos’, een minuscule
staatscel die toch goed in elkaar zit en al de basis voor de toekomstige samenleving
in Nieuw Holland legt. Schama herinnert ons er tenslotte aan dat nog lang in de
zeventiende eeuw, en vooral onder het volk, ‘het middeleeuwse cliché van het schip
als moederkerk, de allegorische parabel van het Narrenschip en het humanistische
beeld van het Schip van Staat gecombineerd [werden] tot één metafoor van de
Nederlandse samenleving, zwalkend op de 'grote historische oceaan’. (Schama 1989,
p. 43) Beladen met al die connotaties - en natuurlijk vooral met de lading van een
ander literair schip, dat van Aeneas - vaart ons schip naar de open zee.
Marco Prandoni (1978, Padua, Italië) maakte voor zijn scriptie in de
Letteren (Padua 2002) de eerste Italiaanse vertaling van Vondels Gysbreght
van Aemstel. Bovendien begon Prandoni met een onderzoek naar de invloed
van Vergilius' Aeneis op de tragedie. Aan de Universiteit Utrecht heeft hij
dit onderzoek voortgezet met als doel een nieuw boek te schrijven over
de Gysbreght en de intertekstualiteit in het stuk.
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Eindnoten:
1 Met hartelijke dank aan Lia van Gemert voor haar scherpzinnige kritiek en voor haar steun.
2 Over Vondels creatieve navolging van Aeneis II zie vooral Hermann 1928 en Van der Paardt
1987. Ik citeer de tekst van de Gysbreght van Aemstel volgens de editie Smits-Veldt 1994. De
vertaling van de citaten uit de Aeneis is van M. d'Hane-Scheltema (D'Hane-Scheltema 2000),
met de Latijnse tekst die de vertaalster gebruikte (Williams 1972). Ik citeer daarnaast in de
noten steeds de prozavertaling van Vergilius' werk die Vondel zelf in 1646 publiceerde, negen
jaar dus na de Gysbreght (1637) (WB 6-7, editie van A.A. Verdenius). Deze vertaling kan ons
het beste inzicht geven in de Latijnse tekst die Vondel als basis had voor zijn navolging in de
Gysbreght.
3 Dat zegt Vondel duidelijk in de ‘Opdracht aan Hugo de Groot’ (r. 67-74) en in het ‘Voorspel’
(vss. 50-62). De aartsengel Rafaël voorspelt aan het slot van de tragedie de toekomstige macht
van de stad.
4 Het boek zorgde voor een grote verrassing bij zijn verschijning in 1987. Daarna lieten veel
historici kritische stemmen horen over zijn methodologische aanpak, vaak met het verwijt om
van geschiedenis een soort van ‘fiction’ te maken. Zie bijvoorbeeld. de discussie over Schama's
boek in BMGN (1989: met bijdragen van Price, Haitsma Mulier, Van Nierop). Frijhoff en Spies,
de auteurs van de alomvattende beschouwing over het ‘ijkpunt’ 1650 lijken voor Schama geen
goed woord over te hebben (pp. 66-67).
5 ‘Verwijzingen naar het optreden van een engel in de bijbelse geschiedenissen van resp. de
uittocht uit Egypte (Exodus XIII, 19-20), Lots redding voor de vernietiging van Sodom en
Gomorra (Genesis, XIX, pp. 15-23) en de redding van de drie jongelingen uit een gloeiende
oven (Daniël III, pp. 21-28)’ (Smits-Veldt 1994, 108, n. 68).
6 Zie daarover het (wat overdreven) artikel van Knox 1950
7 Naast de louterende functie in de zin van Schama, krijgen de vlammen in de tragedie ook andere
morele ladingen: die b.v. van metaforische afbeelding van het loslaten van de irrationele impulsen
door de losbandige soldaten, in een duistere nacht waar niet alleen het licht van het geloof, maar
ook dat van de rede is geblust (zie Gysbreght van Aemstel vss. 1637-1641: ‘De duisternis des
nachts maeckt alle ding oock gruwelijck: / dan schijnt het, watmen [waarvoor men] daeghs zich
schaemen zou, min schuwelijck, / in dees bloed dronckenschap, en blinde en dartle [losbandige]
lust, / die tot een vonxken toe al 't licht van reden bluscht, / van tammen [zachtaardige] menschen
maeckt onredelijcke dieren’). Interessant is ook in dit verband een passage uit Gijsbreghts
openingsmonoloog. De vijanden die Amsterdam woedend belegeren, om zich voor de moord
op Floris te wreken, zien niet ‘hoe de vlam/ van dezen fellen brand haer' eersten oirsprong nam
/ uit Floris geile borst’. (Gysbreght van Aemstel vss. 111-113) De ‘vlam’ van de ‘fellen brand’
is hier een metafoor voor de conflicten en de haat die in de laatste jaren zijn tekeergegaan.
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8 Zie Maximilianus 1968.
9 Van Gemert 2003, p. 402. Voor een algemene schets van de vaak bestudeerde verhouding tussen
beeldende kunsten en literatuur in Vondels werk en theoretische opvattingen, zie
Schenkeveld-van der Dussen 1994, p. 131 e.v.
10 Zie Hermann 1928, pp. 29-30.
11 De inspiratiebron van Vergilius is op zijn beurt (in dit netwerk van allusies door de eeuwen
heen dat literatuur is) Homerisch, van Ilias 4, vss. 452-456: ‘Zoals uit zijn bronnen twee westerse
stromen hun watervloed hoog van de bergen werpen naar hetzelfde dal in een diep ravijn - de
herder in het gebergte hoort van verre het dof gedreun’ (Schwartz 1981)
12 Spies 1987, pp. 121-126. Zie ook Den Haan 1985, p. 109. Interessant genoeg volgt er echter
een tweede passage die ‘in tegenstelling tot de voorgaande, geheel op de ervaringen van de
Nederlandse zeevaarders [berust], zoals Vondel die in hun journalen heeft kunnen lezen [...].
Het realiteitsgehalte van deze tweede stormbeschrijving verklaart trouwens tevens waaròm hij
werd opgenomen. Vanuit literair oogpunt mocht bij een stormbeschrijving natuurlijk de Vergiliusen Ovidius- “imitatio” niet ontbreken, maar blijkbaar had Vondel het gevoel dat daarmee aan
de realiteit zoals zijn lezers die kenden uit de vele gepubliceerde reisjournalen, te weinig recht
werd gedaan’, zoals Marijke Spies opmerkt (Spies 1987, pp. 125-126).
13 Schenkeveld-van der Dussen 1994, pp. 119-124. ‘Ook de Inwydinge van 't Stadthuis
t'Amsterdam’ uit 1655, in de beschrijving van de rampzalige overstroming van Diemermeerpolder
in 1651, biedt een goed voorbeeld van ‘hoe in een natuurbeschrijving het gebruik van de klassieke
mythologie een functioneel element kan zijn (...). Als de zee beschreven wordt als bondgenoot
van “vrouwe Nijd”, lag het gebruik van een personificatie op de klassieke manier voor de hand'’
(p. 122). Zie ook Price 1989: ‘The Dutch Republic was a small country with an international
orientation, not only through trade, but through the attitudes of the educated élite in particular
[...]. The literature cultivated by the educated elite is very much a case in point; this had as its
ideals and models the literature of Greek and Roman antiquity and the European Renaissance,
rather than anything specifically Dutch, bourgeois or otherwise’ (p. 41).
14 Dit is het geval met een allegorisch gebruik van de overstromende springvloed in de
openingsmonoloog, door de protagonist zelf verteld. Hij wil de verschrikkelijke wraak van
Floris' aanhangers tegen hemzelf en de zijnen in beeld brengen, met alle ellende die erop volgde.
Het realiteitsgehalte is hier natuurlijk minder evident, maar niet afwezig: ‘Waer uit een
springvloed is van zwarigheên gesproten, / die over steden ging en vast gebouwde sloten / en
dorpen zonder end, en menschen zonder tal, / van allerhande staet, dien 't eeuwig smaerten zal’
(Gysbreght van Aemstel vss. 45-48).
15 Ook al is een aantal onderzoekers van oudsher wél van mening dat Vondel een ‘schuld’ aan
Gijsbreght toekende. Zie voor de discussie hierover de recente bijdragen van Maljaars 2001 en
Konst 2003. Zowel Maljaars als Konst weerleggen met overtuigende argumenten deze
interpretatie.
16 ‘God beproeft en kastijdt Zijn kinderen. Dat is tot hun nut (Hebr. 12:10) [...]. Uiteindelijk is
het resultaat van deze beproeving een toestand van geluk en welzijn die de toestand van voor
de beproeving overtreft’ (Maljaars 2001, p. 161).
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Column
Modern versus postmodern
André Klukhuhn

In mijn academisch vormende cursus Liever de gifbeker besteed ik enige aandacht
aan de cultuurfilosofische discussie die in onze eigen tijd plaatsvindt en die bekend
staat als de controverse tussen de modernen en de postmodernen. Veel van mijn
studenten vinden dit een moeilijk onderwerp, omdat de begrippen die worden
gehanteerd zo vaag zijn, per wetenschappelijke, artistieke of filosofische discipline
verschillen en daarom lastig zijn te hanteren. Ik eis zelfs dat er een column over dat
onderwerp geschreven wordt en dit gebeurt dan na het nodige uitstel met veel gezucht
en gesteun, en de klacht die daarbij algemeen wordt geuit is dat ze zich er zo weinig
bij kunnen voorstellen. Nu ga ik me hier zeker niet inspannen om helderheid in de
postmoderne warboel te scheppen, zo dat al mogelijk is, maar ik wil de problematiek
waar het om gaat wel voelbaar maken en proberen te verduidelijken aan de hand van
een heel concreet voorbeeld. Het enige dat ik daarover vooraf even kwijt wil is dat
‘modern’, naast heel veel andere dingen, te maken heeft met eenduidigheid en
uniformiteit, terwijl ‘postmodern’ wordt gekenmerkt door pluriformiteit en
meerduidigheid. Een wetenschapsfilosoof als Karl Popper, die een volkomen
eenduidige wetenschappelijke methode propageert, kan daarom ‘modern’ worden
genoemd, terwijl de pluralistische methode die zijn vakgenoot en leerling Paul
Feyerabend voorstaat, als ‘postmodern’ te boek staat.
Nu dan het concrete voorbeeld. Toen ik nog studeerde - we hebben het nu over
de jaren zestig van de vorige eeuw - spraken mijn medestudenten en ik onze docenten
aan met u en mevrouw of mijnheer, en als het een hoogleraar betrof zelfs met
professor. Schreven we een brief dan was het van weledelgeleerd tot
weledelzeergeleerd aan toe. Later, rond 1970, toen ik zelf begon te doceren, waren
de tijden inmiddels grondig veranderd. Studenten spraken me consequent aan met
jij en jou en noemden me André en dat schreven ze ook in hun brieven. Beide
manieren van aan-
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spreken kunnen ‘moderne’ stromingen worden genoemd, want iedereen deed dat in
de betreffende periode overal en altijd klakkeloos op dezelfde manier, omdat dat nu
eenmaal zo hoorde. Toen ik, na een korte onderbreking van ruim een kwart eeuw,
vorig jaar weer begon met het geven van colleges, was ik uitermate benieuwd of zich
nog nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de communicatie tussen studenten en
docenten hadden voorgedaan. Nou, dat blijkt inderdaad het geval. In het begin is er
nog wel sprake van enige uniformiteit en is het vrijwel altijd ‘Beste mijnheer
Klukhuhn’ in de brief- en e-mailhoofden, wat behalve met de voor de hand liggende
onvertrouwdheid, ook wel te maken zal hebben met mijn gevorderde leeftijd. Maar
naarmate de cursus voortgaat neemt de diversiteit in de aanschrijftitels steeds verder
toe. Na ongeveer twee weken doet de eerste ‘Beste André Klukhuhn’ aarzelend zijn
intrede, een week later reeds gevolgd door ‘Beste André’, en de stap naar ‘Hoi André’
en zelfs een enkele ‘Hoi’ zonder meer, is dan nog maar klein en zo gezet. Kijk, en
dat is dan precies wat ik bedoel met de overgang van de moderne naar de postmoderne
tijd: in plaats van een alom gehanteerde standaardmethode kritiekloos toe te passen,
zoals dat tot een kwart eeuw geleden nog het geval was, wordt er door studenten
tegenwoordig kwistig gebruik gemaakt van het hele gamma aan aanspreek- en
aanschrijfmogelijkheden. En dan zeggen ze nog dat ze zich bij de controverse tussen
‘modern’ en ‘postmodern’ niets kunnen voorstellen.
Ikzelf geef gedurende dat hele zoekende overgangsproces naar de juiste
aanspreektitel geen enkele krimp en onderteken mijn brieven en e-mails consequent
met ‘André Klukhuhn’. Daarmee laat ik mijn studenten achter in grote onzekerheid
over mijn voorkeur; doen ze het wel goed? En die heb ik als ware postmodernist
natuurlijk niet.
André Klukhuhn is hoofd van de afdeling Studium Generale van de
Universiteit Utrecht. Zijn veelgeprezen boek De geschiedenis van het
denken is inmiddels aan de vierde druk toe.
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‘Het hart der dichters’
Persoonlijke thema's in de gelegenheidspoëzie van Jan Vos en
Katharina Lescailje.
Nina Geerdink
Bij het overlijden van een persoon van aanzien, werd in de zeventiende
eeuw vaak een lijkdicht geschreven om die persoon een eervol afscheid
te geven. Voor deze lijkdichten bestonden een aantal vaste topen. Wanneer
er echter sprake was van een persoonlijke band tussen dichter en
overledene, kon hier van worden afgeweken. Zo hebben Jan Vos en
Katharina Lescailje bij het overlijden van respectievelijk hun mecenas en
vriend een lijkdicht geschreven. Nina Geerdink toont aan dat in deze
lijkdichten ook persoonlijke gevoelens tot uitdrukking komen.
‘Het hart der Dichters kent men allerbest aan 't schrijven’. (Vos 1662, dl. II p. 145)
Deze laatste regel van een gedicht van Jan Vos lijkt allerminst van toepassing op
zeventiende-eeuwse gelegenheidspoëzie. Zoals het woord al zegt, worden
gelegenheidsgedichten geschreven bij een bepaalde gelegenheid. De bouw van een
stadhuis of het afbranden van een schouwburg, maar ook de dood van een dochter
van de dichter of een goede vriend van hem of haar. Dit laatste is een voorbeeld van
een familiair gelegenheidsgedicht, te onderscheiden van gedichten die geschreven
zijn bij publieke gebeurtenis-
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sen. (Schenkeveld-van der Dussen, 1984, pp. 80-81)
In de negentiende eeuw vond men zowel de publieke als de familiaire variant van
dergelijke poëzie uit de zeventiende eeuw niet de moeite van het bestuderen waard,
omdat er geen sprake zou zijn van persoonlijke emoties en een eigen aandrift om te
schrijven. (Ibidem, pp. 78-79) Dit had natuurlijk alles te maken met de expressieve
poëtica aan het eind van de negentiende eeuw en het geeft dan ook aan dat
zeventiende-eeuwse gelegenheidsgedichten vanuit een heel andere visie werden
geschreven. Gelegenheidspoëzie was vaak opgezet volgens bepaalde conventies,
waarin het uitdragen van een algemene moraal een belangrijk punt was. Omdat
dichters in de zeventiende eeuw gezien werden als wijze mensen, verwachtte men
van hen bespiegelingen over algemene normen en waarden. Een specifieke gebeurtenis
moest een universele betekenis krijgen, waardoor alle lezers mee zouden kunnen
voelen met de inhoud van het gedicht. (Spies 1675, p. 267) Toch komt achter deze
façade soms de persoon van de dichter naar voren, althans in de familiaire
gelegenheidspoëzie. Schenkeveld-van der Dussen stipt in een artikel uit 1989 al aan
dat verschillende zeventiende-eeuwse auteurs zich in hun gelegenheidspoëzie
persoonlijk uiten, op verschillende manieren. In mijn recent geschreven Bachelor
eindwerkstuk toon ik aan dat dit ook geldt voor de dichters Jan Vos en Katharina
Lescailje.1 Maar op welke manier biedt een genre waarin afzonderlijke, specifiek
bepaalde gebeurtenissen uit de persoonlijke sfeer verbonden zijn met een algemenere,
diepere betekenis, ruimte voor persoonlijke uitingen?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal ik in dit artikel exemplarisch twee
lijkdichten behandelen, van respectievelijk Jan Vos en Katharina Lescailje, twee
dichters uit het zeventiende-eeuwse Amsterdam bij wie poëzie een belangrijke rol
speelde bij het onderhouden van hun contacten.

Jan Vos
Jan Vos (1610/11-1667), glazenmaker en dichter, had een breed Amsterdams netwerk,
niet alleen in literaire, maar ook in regentenkringen. Ondanks het feit dat Vos geen
klassieke opleiding had, weet hij zonder al te veel moeite gunsten te verkrijgen van
(gelegenheids)mecenassen en bouwt met sommige van hen een speciale band op.
Vos trekt zich hierbij weinig aan van politieke en religieuze voorkeuren; een goede
verstandhouding is voor hem het belangrijkste. Hij geniet van de aandacht en wordt
erg populair binnen de Amsterdamse regentenklasse. (Van Stripriaan 2002, pp.
112-113) Buitendijk schrijft dit voornamelijk toe aan het feit dat Vos, als christelijke
stoïcijn, er blijk van geeft zijn hartstochten te kunnen beheersen. Een goede eigenschap
in de meer elitaire kringen. (Ed. Buitendijk 1975, p. 22) Dat Vos ook in
(Amsterdamse) literaire kringen populair werd, hangt waarschijnlijk vooral samen
met zijn vernieuwende, maar toch klassiek gestoelde toneel. Zijn vindingrijkheid en
verbeeldingskracht overtuigden in ieder geval Van Baerle, hoogleraar aan het
Amsterdamse Athenaeum Illustre, en de klassiek gevormde kring rondom deze
geleerde dichter. Vos heeft ook veel contacten met
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andere auteurs, zoals Jacob Westerbaen, Catharina Questiers en Joost van den Vondel.
(Ibidem, pp. 15, 28-30) Bovendien oogstte hij waardering als schouwburgregent
(1647-1667). Hij heeft grote invloed op het schouwburgrepertoire en wordt om zijn
keuzes op handen gedragen door de regentenklasse: er was een nauwe band tussen
Schouwburg en burgemeesters en over het algemeen was Vos hun zeer ter wille.
(Smits-Veldt 1998, pp. 265, 269)
Vos is vooral bekend gebleven om zijn toneelstukken, maar hij heeft ook veel
gelegenheidsgedichten geschreven. Deze zijn voor het eerst, althans met goedkeuring
van de auteur, gezamenlijk gepubliceerd in 1662. In 1671 vervolledigt zijn uitgever
Jacob Lescailje deze bundel, Alle de gedichten, met een tweede deel, de nagelaten
gedichten.2 Om aan te kunnen tonen hoe Vos in zijn gelegenheidswerk persoonlijke
thema's aansnijdt, is het belangrijk eerst de conventies in zijn oeuvre te bestuderen.
In hoeverre is Vos gewend de retorica na te volgen en wat zijn specifieke Vossiaanse
trekjes waar we niet van op hoeven te kijken? In al het gelegenheidswerk van Vos
valt bijvoorbeeld het veelvuldige gebruik van sententies op, algemeen-geldende
deviezen. Specifiek voor de lijkdichten is dat Vos uitgebreid ingaat op het sterfproces,
de overledene en de achterblijvers. Dit gebeurt over het algemeen vanuit de derde
persoon. Vos laat zien goed op de hoogte te zijn van de retorische conventies van
het genre. Zo volgt hij de traditionele opbouw van het lijkdicht in luctus (rouw), laus
(lof) en consolatio (troost). (Witstein 1969, p. 346) Het begin van het gedicht is
meestal een anekdotisch verhaal over de doodsstrijd, met de gepersonifieerde Dood
in de hoofdrol. Tegenstanders van de Dood kunnen in zo'n verhaal de laus en luctus
verwoorden. Na deze inleiding komen laus en luctus apart aan de orde.
In de luctus komen uitroepen van verdriet voor. Wanneer sprake is van een jong
persoon, gebruikt Vos vaak vergelijkingen met de lente of de groei van een bloem
die plotseling afgebroken wordt. Verder beschrijft hij in de luctus het verdriet van
de achterblijvers. Een veelgebruikte metafoor is hier de personificatie: een gebouw,
een buiten of de hele stad wordt rouwend voorgesteld, althans wanneer de overledene
iets betekend heeft voor de maatschappij. Door het gebruik van dergelijke
personificaties wordt de grote impact van het overlijden benadrukt. Hoewel hiermee
eigenlijk ook al sprake is van laus, worden de deugden van de overledene vaak ook
nog apart genoemd. Afhankelijk van de positie van de overledene in de maatschappij
worden in deze laus de verdiensten voor stad, gewest of gezin beschreven. Andere
loftopen verwijzen naar de goede eigenschappen van de overledene, die meestal
deugdzaam, vroom en geduldig is geweest. In de lijkdichten van Vos hangen laus
en consolatio sterk samen, omdat hij in zijn consolatio voortdurend benadrukt dat
de overledene juist door zijn of haar deugdzaamheid uitverkoren is voor het eeuwige
leven en dat de deugden van de overledene bovendien op aarde achterblijven omdat
die onsterfelijk zijn. De achterblijvers worden met deze troost-topen aangemaand
vooral niet te veel te rouwen, maar hij doet het voorkomen alsof hij er zelf wel
ondersteboven van is. Een veel voorkomende bescheidenheidstoop beschrijft dat hij
door zijn verdriet
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niet meer in staat is perfect te dichten: ‘de droefheid houdt geen maat’. (Vos, 1662,
dl. I, p. 711) Kenmerkend voor de stijl van Vos' lijkdichten is naast de pathetiek de
amplificatio, het uitbreiden en verbreden van belangrijke passages, zoals bekend uit
de leer van de retorica.3
In een intrigerend gedicht van Vos bij het overlijden van zijn belangrijkste mecenas,
Joan Huydecoper, valt op dat op sommige punten afgeweken wordt van de hierboven
beschreven conventies, zoals ik die in zijn andere gedichten ben tegengekomen.
Houdt dit verband met de persoonlijke relatie die Vos met zijn mecenas had?

Een lijkdicht bij het overlijden van Vos' belangrijkste mecenas
Joan Huydecoper (1599-1661) was de zoon van een rijke handelaar, Jan Jacobsz.
Bal, die zich later Huydecoper had laten noemen. Joan Huydecoper en zijn vrouw
Maria Coymans, dochter uit een vooraanstaande handelsfamilie, kregen zeven
kinderen. Huydecoper boekte het ene succes na het andere, waardoor de faam van
de familie in Amsterdamse kringen meer en meer steeg. Uiteindelijk werd hij, net
als zijn vader, burgemeester. Huydecoper profileerde zich graag als beschermheer
van kunstenaars, met name van dichters, zoals Hooft en Van Baerle, maar Jan Vos
was zijn belangrijkste protégé. Huydecoper gaf hem waarschijnlijk geen rechtstreekse
opdrachten, maar verrichtte vriendendiensten voor hem. Zo had Vos het aan
Huydecoper te danken dat hij het glas in lood van alle ruiten in nieuwe openbare
gebouwen in Amsterdam mocht maken. Bovendien werd Vos regelmatig uitgenodigd
op Goudesteijn, het landgoed van de Huydecopers. Vos profiteerde van de
bescherming van een vooraanstaande heer als Joan Huydecoper en in ruil daarvoor
schreef hij gedichten. Gedichten waarin hij gebeurtenissen in de familie bezong,
waardoor hij bijdroeg aan de reputatie van de Huydecopers. (Kooijmans 1997, pp.
113-114) Na de dood van Huydecoper senior in 1661 bleef het contact met zijn oudste
zoon, Johannes Huydecoper jr. en de rest van de familie bestaan. (Ibidem, pp.
181-182)
Het gedicht ‘Doodt-Bazuin van den Eed. Getr. Heer Joan Huidekooper, Ridder,
Heer van Maarseveen & c. Oudt-Burgemeester, Raadt en Bewinthebber der
Oost-Indische Maatschappy t'Amsterdam.’ is geschreven op dat overlijden van
Huydecoper senior, 26 oktober 1661. (Vos 1662, dl. I, pp. 712-717) Het is een redelijk
lange tekst van 180 regels, opgebouwd zoals we dat gewend zijn van Vos.
Overwegend in de derde persoon doet hij verslag van de gebeurtenissen rondom de
dood van Huydecoper. Dit gebeurt met de nodige pathetiek en in de meeste passages
is sprake van amplificatio. Om te beginnen zet hij met een aanschouwelijke
beschrijving in de eerste 49 regels de doodsstrijd uiteen. Vervolgens vindt in de
regels 50-138 de luctus plaats; zeer uitgebreid wordt het rouwproces beschreven. In
regel 139 wordt de consolatio verwoord, die er voor zorgt dat iedereen weer een
beetje bedaard is op de begrafenis, die in de regels 162-166 wordt beschreven. Ten
slotte neemt Vos zelf nog even het woord in de laatste regels, 167-180. In deze laat-
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ste passage is Vos expliciet persoonlijk aanwezig. Al in de aanschouwelijke
beschrijving van de doodsstrijd is hij impliciet aanwezig, maar in de luctus speelt
zijn persoon geen rol. Wel lijkt deze luctus een opbouw te kennen van weinig
persoonlijk naar meer persoonlijk (climax). Ik denk dat Vos met deze opbouw het
juiste evenwicht probeert te vinden tussen het uiten van zijn persoonlijke en algemeen
geldende gevoelens. Uit het hele gedicht spreekt in ieder geval een grote bewondering
voor de persoon van Huydecoper (laus) die tot de genoemde laatste passage universeel
blijft. Deze bewondering blijkt al direct in de aanschouwelijke beschrijving bij de
inzet. Vos voert de gepersonifieerde Dood ten tonele:
De Doodt, die 't al verdelgt wat immer wordt geschaapen,
Riep, toen zy hier in lang door haar moordtdaadig wapen,
Niet dan 't gemeene volk deedt daalen in het graf;
Ik zweer by deeze pijl, die my het Noodlot gaf,
5 Dat ik niet minder dan een Ridder zal doen duiken. (r. 1-5)

De Dood is dus op zoek naar een vooraanstaand persoon, na al dat gewone volk (r.
3) dat zij de laatste tijd vermoord heeft. Dat Huydecoper een vooraanstaand persoon
was, wordt in de regels 10-15 nog even benadrukt. Vos zet uiteen hoe goed hij zijn
burgemeesterstaak vervuld heeft. Ondertussen verzamelt de Dood moed, want dat
is nodig voor het doden van ‘groten’. In de regels 23-28 wordt een vergelijking
gemaakt met de dood van de beroemde Odysseus, Achilles en Caesar. En dan gebeurt
het in regel 38, de Dood schiet haar pijl af:
Nu quam haar pijl, o moordt! van Maarseveen verrassen.
My dunkt ik hoor de dop noch girsen deur zijn hart!
40 Hoe! hooren? Neen: o neen! Ik voel de dop, o smart!
Dwars door mijn boezem vliên, om 't leeven af te snyen.
Wie vrienden lyen ziet heeft deel aan 't zelfde lyen.
Oprechte liefde trekt niet minder dan natuur. (r. 38-43)

Tot nu toe was de beschrijving van de doodsstrijd zeer conventioneel. In deze passage
echter, is Vos opeens in de eerste persoon aanwezig. Uit de zeer pathetische passage
blijkt dat Vos meevoelt met de lijdende Huydecoper. Uit de sententie in de regels
42-43 blijkt impliciet dat Vos meevoelt als gevolg van de vriendschapsgevoelens
die hij voor Huydecoper koestert. Uit deze sententie komt naar voren dat wie vrienden
ziet lijden, zelf evenveel lijdt. Het maakt dan geen verschil of er enkel sprake is van
vriendschap (‘oprechte liefde’, r. 43) of van een bloedband (‘natuur’, r. 43). Deze
universele sententie is dus ook persoonlijk. Vos vergelijkt zijn eigen rouw impliciet
met die van de kinderen van Huydecoper. Vos beschouwt zijn gevoelens voor
Huydecoper dus als ‘oprechte liefde’.
Het geweeklaag van Vos in de regels 38-43 biedt al een voorproefje van de luctus,
die daadwerkelijk begint in regel 50. De luctus is in dit gedicht de
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meest amplificerende passage. Om aan te tonen hoe groot het verdriet is, laat Vos
werkelijk alles en iedereen de revue passeren. Hij personifieert het bestuur
(‘Raadthuis’, r. 50), de handel (‘Oostindishuis’, r. 51), het onderwijs (‘Hooftschool’,
r. 51) en de kunsten (‘Dichtkunst’, ‘Maalkunst’, ‘boukunst’, r. 52-54). Kortom: alles
wat van belang is voor de stad verkeert in rouw. Om de omvang van deze rouw te
benadrukken, voert Vos vervolgens heel het gepersonifieerde Amsterdam rouwend
ten tonele (r. 66-91). Deze voorstelling is bij Vos een conventionele metafoor gebleken
en de rouw van de stad wordt dan ook zeer uitgebreid beschreven. De stad rouwt
niet alleen omdat zij haar ‘starkste steunpilaar’ (r. 68) heeft verloren, maar ook om
de gevolgen van het verlies voor haar onderdanen. Vos beschrijft eerst de rouw van
het bestuur, de ‘hoge’ personen en vervolgens pas het verdriet van de ‘lagere’
bevolking van de stad:
Mijn trouwe Raadt, o spijt! is van de Doodt verraân.
85 Myn wapenschildt verliest een van haar wakkre leeuwen.
O overgroote val voor burger, weez' en weeuwen!
Deez' mist zijn vaader, die haar man en die zijn schildt.
Een onverwacht verlies wordt door geen troost gestilt.
Zoo klaagden Amsterdam in klem van nauwe banden. (r. 84-89)

Uit deze passage komt duidelijk naar voren dat Vos dit gedicht schrijft ter ere van
de publieke persoon van Huydecoper en niet als teken van medeleven of troost voor
de familie, die niet genoemd wordt in de luctus. Toch is het vervolg van de luctus al
meer persoonlijk, omdat nu het rouwende Maarsseveen en Goudesteijn ten tonele
worden gevoerd. De mensen daar zullen niet alleen de publieke persoon van
Huydecoper gekend hebben, maar ook zijn private persoonlijkheid. De beschrijving
van het verdriet wordt dan ook steeds pathetischer:
110 Hier moet zy [Maarsseveen] zwijgen: want de naare lijkgeschallen
Der Ingezeetenen van 't vruchtbaar Maarsseveen,
Verdoofden haar geklag, door jammerlijk geween.
Wie schaâ en smart gevoelt zal zich niet licht bedaaren.
Elk sloeg zijn handen, als uitzinnig, in zijn haaren,
De vuisten voor de borst en de nagels in 't gezicht. (r. 110-114)

De Maarsseveense bevolking lijkt helemaal door te draaien bij het idee dat zij het
voortaan zonder Huydecoper moeten stellen. Ook het gepersonifieerde Maarsseveen
rouwt. Bij het beschrijven van haar verdriet in de regels 118-127 wordt gebruik
gemaakt van topen uit het genre van de hofdichten. In de laatste passage van de luctus
passeren nog de rouwende goden (r. 129-132) en gepersonifieerde Deugden de revue.
Dan voert Vos in regel 139 de godin van recht en orde, Themis, ten tonele. Zij
verwoordt de traditionele consolatio-topen in een vermanend toespreken van de
rouwenden:
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Hy laat een luister na, die meer zal blinken dan
Het Raadthuis van uw Stadt. men weent wel om een man
145 Van oordeel: maar met maat: het weenen is verlooren.
Het leeven kan men eer dan smart in traanen smooren.
Wie dat zijn smart verzet blijft voogt van zijn gemoedt.
De wijzen houden standt in alle teegenspoedt.
De zon die 's avonds daalt komt 's uchtens weêr vertoogen. (r. 143-149)

Kortom: rouw niet teveel, want daar wordt het leven niet beter van. Maak liever
gebruik van al het goede dat de overledene heeft nagelaten. In de regels 150-157
worden de rouwenden aangespoord de stad roem te bezorgen, zoals ook Huydecoper
dat gedaan heeft. De woorden van Themis hebben gewerkt: het verdriet is niet
vergeten, maar men klaagt niet meer en de begrafenis van Huydecoper verloopt
vredig (r. 158-166).
Op het eind van het gedicht schrijft Vos voor de tweede keer een stukje in de eerste
persoon:
Ik leg mijn dichtpen, nat geweent, by hem in 't graf:
Want die mijn dichtpen stof om wel te dichten gaf,
Verschept nu zelf in stof, en wordt gedicht met steenen:
170 Maar deeze stof bestelt mijn oogen stof tot weenen.
O overwakkre Zoon, en Dochteren! gedoog
Dat ik mijn traanen met de traanen van uw oog,
In deeze droeve standt, al schreiendt mach deurmengen:
Heb ik mijn lach, in vreucht, by d'uwe moogen brengen?
175 Vergun dat ik, in rouw, uw smart verzel na plicht:
Gy mist uw vaader, ik de luister van mijn dicht.
Waar geen mecenen zijn versterven alle gunsten.
Men schrijf dan op zijn graf: hier leit hy die de kunsten
Handthaafden, en 't gemeen beschermden door zijn raân.
180 Een dubble deugdt verdient lauwrier en eikeblaân. (r. 167-180)

De persoonlijke thematiek is in deze passage ook expliciet, in tegenstelling tot de
eerdere passage in de eerste persoon. Deze regels wijdt Vos niet meer aan de publieke
persoon Huydecoper, maar aan zijn eigen verdriet en dat van de naaste verwanten.
In eerste instantie verwijst Vos naar de mecenasrelatie die hij met Huydecoper had.
Hij denkt dat hij nu wel op kan houden met dichten, omdat Huydecoper hem geen
stof tot dichten meer kan geven. Opvallend is het woord ‘bestelt’ in regel 170. Vos
zegt hier dat de dood van Huydecoper hem doet huilen. ‘Bestelt’ betekent dan bezorgt.
Maar in de meer letterlijke betekenis zou het ook kunnen duiden op een opdracht
voor het schrijven van dit gedicht. Dat is interessant omdat nog steeds onduidelijk
is of Vos directe opdrachten kreeg van de familie Huydecoper.
Hoe het ook zij, Vos laat in de volgende regels duidelijk merken dat zijn rouw
behalve literair van aard, ook vriendschappelijk is. In een apostrophe spreekt
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Vos in regel 171 de achtergebleven kinderen van Huydecoper aan. Hij vraagt hun
toestemming om samen te rouwen en vergelijkt in regel 176 hun verdriet met dat
van hem, ook al is het van heel andere aard. Het delen van smart duidt op een
vriendschapsrelatie. Het betreft hier dan de vriendschap met de familie. Bovendien
blijkt uit de regels 174-175 dat Vos voorheen ook altijd vreugde met hen heeft
gedeeld, wat iets zegt over de hechtheid van de band met de familie Huydecoper.
Na deze meer persoonlijke regels, keert Vos in de laatste vier regels weer terug naar
zijn relatie met Huydecoper als mecenas. Hij trekt deze relatie hier meer in het
algemene. Mecenen, zo zegt hij in regel 177, zijn onmisbaar. Hij eindigt met een
grafschrift voor Huydecoper waaruit blijkt dat hij het in hem waardeerde dat hij
zowel de kunsten heeft gehandhaafd, als de bevolking van Amsterdam, ook de
‘gewone’ man, heeft beschermd. Vos spreekt in deze laatste universele regels impliciet
over zichzelf, omdat beide waardevolle eigenschappen van Huydecoper op hem van
toepassing zijn geweest. Dat Vos zoveel aandacht besteedt aan de mecenasrelatie
die hij met Huydecoper had, kan een commercieel doel dienen. Vos hoopt
waarschijnlijk medelijden op te wekken bij de familie Huydecoper, in de hoop dat
zij de taak van de overleden vader zullen overnemen.
In dit zeer conventionele gedicht worden de regels van de retorica nageleefd: de
aanwezigheid van luctus, laus en consolatio, de pathetiek en de gebruikte topen zijn
daar voorbeelden van. Vos combineert in dit conventionele gedicht het persoonlijke
met het algemene. Hij schrijft over het overlijden van zijn mecenas in de derde
persoon en besteedt grote delen van de tekst aan het roemen van de publieke persoon
Huydecoper. Op verschillende punten zegt Vos impliciet iets over zichzelf en naar
het eind toe wordt hij steeds persoonlijker, om te eindigen met een aantal algemene
regels, waarin het persoonlijke impliciet besloten ligt. Zo is hij tot een goed
compromis gekomen, waarin hij enerzijds zijn verdriet toonde, maar anderzijds aan
de verwachtingen van het traditionele gelegenheidsgedicht voldeed. Tijdens het leven
van Huydecoper ziet Vos het als zijn taak de familienaam in ere te houden en na
diens dood blijft dat zo. Dat er in dit geval ook persoonlijke emoties bij komen kijken,
blijkt vooral uit de twee passages in de eerste persoon. In zijn lijkdichten voor andere
hogergeplaatste personen is hier namelijk geen sprake van. Het blijft dan bij het
vereren van de publieke weldaden van de overledene. Hier laat Vos blijken ook zelf
profijt te hebben gehad van het goede karakter van de overledene. Dat hij Huydecoper
zal missen als zijn mecenas en vriend, komt duidelijk naar voren. Dit gedicht is dus
persoonlijker van aard dan andere lijkdichten van Vos.

Katharina Lescailje
Katharina Lescailje (1649-1711) was de dochter van de bekende Amsterdamse
boekdrukker Jacob Lescailje. Ze begint al jong met dichten en mikt daarbij niet laag:
Vondel is haar grote voorbeeld. Ze schrijft verscheidene gedichten voor hem en in
veel van haar werk is de invloed van Vondel te herkennen. Hoewel Vondel misschien
iets te hoog gegrepen was voor Lescailje,
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mag het uiteindelijke resultaat er toch wel wezen. Zes van haar zeven toneelstukken
worden opgevoerd in de Amsterdamse schouwburg en ze schrijft tal van gedichten
voor haar brede literaire kring, die zich vooral in Amsterdam ophoudt. Deze
gelegenheidsgedichten getuigen misschien niet altijd van evenveel originaliteit, zij
verwerft er in de zeventiende eeuw wel faam mee. (Van Gemert 1997, pp. 396-398)
Lescailje nam in 1679 de uitgeverij van haar vader over, toen deze overleed. Ze
is altijd ongetrouwd gebleven en heeft zich ontwikkeld tot een zelfstandige,
intellectueel onderlegde vrouw. Er waren meer ongetrouwde dichteressen in
Amsterdam en Grabowsky veronderstelt dat zij tot hetzelfde netwerk behoorden als
Lescailje. Ze heeft inderdaad veel gedichten geschreven voor andere Amsterdamse
dichteressen. Van Gemert betoogt dat de banden tussen deze vrouwen niet altijd puur
vriendschappelijk waren. Was Lescailje misschien lesbisch?4 Ik zal hier in de conclusie
nog op terugkomen. Het is nu vooral belangrijk te beseffen dat Lescailje, lesbisch
of niet, een belangrijke spil was in het Amsterdamse literaire leven. Zij onderhield
behalve met haar familieleden nauwe contacten met collega-uitgevers en
collega-dichters.
De gelegenheidspoëzie van Lescailje is pas twintig jaar na haar dood gebundeld.
In 1731 verschijnen drie dikke delen Toneel- en mengelpoëzy.5 In veel van de
gedichten is de invloed van Vondel duidelijk merkbaar. Daarnaast staat Lescailje
bekend om haar niet erg originele beeldspraak. Ze maakt veelvuldig gebruik van
natuurtopiek: de opkomende zon, bloeiende bloemen en het begin of eind van de
vier seizoenen zijn vaak metaforisch. (Van Gemert 1997, p. 398) Welke conventies
ben ik tegengekomen in specifiek haar lijkdichten? Lescailje begint in dergelijke
gelegenheidspoëzie over het algemeen met een beschrijving in de derde persoon van
de doodsstrijd van de overledene, zoals we ook al bij Vos zagen. De voorbereidingen
van de gepersonifieerde Dood of de twistgesprekken tussen de verschillende klassieke
goden worden, vaak met amplificatio, uiteengezet. Vervolgens komen de drie bekende
retorische onderdelen aan bod; luctus, laus en consolatio. Lescailje richt zich meestal
op een breed publiek. In de luctus valt het bijvoorbeeld op dat ze regelmatig verwijst
naar het verdriet van de gepersonifieerde stad of streek, wanneer het om een publiek
persoon gaat. Wanneer uit de laus blijkt dat het om een eerzaam persoon gaat, worden
andere mensen in een apostrophe opgeroepen te rouwen om het overlijden. Ook
hierbij is vaak sprake van een personificatie van de stad Amsterdam of de gebouwen
in de stad, die dan worden aangespoord tot rouw. Het verdriet van de naasten van de
overledene speelt over het algemeen geen, of een minimale rol. Lescailje verwijst
ook praktisch nooit naar de relatie die zij persoonlijk met de overledene of de
verwanten gehad heeft. Voor het beschrijven van het goede karakter van de overledene
gebruikt ze doorgaans de bekende loftopen. Ook haar consolatio is bekend, hoewel
meer religieus getint dan bijvoorbeeld bij Jan Vos. Meestal verwijst ze naar de
verlossing van de overledene uit pijn of smart. De overledene is nu gelukkig, want
hij of zij heeft het eeuwige leven. De lijkdichten worden meestal gevolgd door een
kort grafdicht.
In het hieronder geanalyseerde lijkdicht wijkt Lescailje in vele opzichten af
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van de geschetste conventies. Het is niet toevallig dat ze dit juist doet in een gedicht
dat voor een goede bekende bedoeld is. Hoe benut Lescailje deze conventies van het
genre precies om haar persoonlijke betrokkenheid te tonen?

Lijkdicht voor een weduwnaar
Ludolph Smids (1649-1720) is een kennis van Katharina Lescailje die, bij het
schrijven van dit gedicht, niet in Amsterdam woont. Hij is geboren in Groningen en
daar na zijn studietijd teruggekeerd. In 1674 trouwt hij met Maria van Tinga. Na
haar overlijden op 11 juli 1682 gaat hij, in 1685, in Amsterdam wonen. Deze
verhuizing is min of meer het gevolg van zijn bekering tot het protestantisme en zijn
huwelijk met de protestantse Anna de Groot. In Amsterdam verkeert Smids, die
eigenlijk dokter is, in artistieke en wetenschappelijke kringen. Hij schrijft zelf ook
gedichten en houdt zich bezig met de geschiedenis. Hij is zeer geliefd bij
wetenschappers. (Van der Aa 1969, dl. VI, p. 237) Lescailje heeft meerdere gedichten
opgedragen aan Smids, ook al voordat hij naar Amsterdam verhuisde. Al in 1658
draagt Smids een dichtbundel, Gallerije ofte Proef van syne dichtoefeningen, met
noodige verklaaringen verrijkt, op aan Lescailje. (Ibidem, p. 237) Het gedicht ‘Aan
den heere Dr. Ludolph Smids; op het overlyden van zyn E. gemaalin Maria Margareta
Smids, gebooren Atinga.’ is gedateerd juli 1682. (Lescailje 1731, dl II, pp. 332-334)
Ook dit heeft Lescailje dus al geschreven toen Smids nog in Groningen woonde.
In dit lijkdicht voor de vrouw van Ludolph Smids richt Lescailje zich, zoals uit
de titel al blijkt, rechtstreeks tot de weduwnaar. Ook hier verschijnt de inmiddels
bekende driedeling laus, luctus en consolatio. Tot regel 32 is er sprake van luctus;
Lescailje laat blijken te sympathiseren met de rouw van Ludolph Smids om het verlies
van zijn vrouw. Vervolgens probeert ze hem te troosten (consolatio) in de regels
32-62. Lescailje noemt de goede eigenschappen (laus) van de overleden Maria op
verschillende plaatsen, ter ondersteuning van de luctus of consolatio. De basisstructuur
van dit gedicht is dus redelijk traditioneel. Vooral door de rechtstreeks aanspreking
van Smids vermoed ik dat Lescailje zich in dit gedicht persoonlijk opstelt ten opzichte
van haar vriend.
Zoals ik eerder al aangaf, is hiervan in de andere lijkdichten van Lescailje meestal
geen sprake. Ze houdt de naaste verwanten van de overledene vaak op de achtergrond,
terwijl Smids in dit gedicht in feite de hoofdrol vervult. Hij wordt niet alleen genoemd,
maar ook rechtstreeks aangesproken. Dat gebeurt in de titel (‘Aan den heere Dr.
Ludolph Smids’) en in regel 2, waar Lescailje hem ‘myn Vriend’ noemt. In de rest
van het gedicht wordt hij aangesproken met ‘gy’ (bijvoorbeeld r. 3) en blijkt de
gerichtheid op hem verder voornamelijk uit de betrekkelijke voornaamwoorden;
Lescailje spreekt bijvoorbeeld van ‘Uw ziel’ (r. 21) en ‘Uw Egade’ (r. 46).
Uit de luctus komt mijns inziens ook naar voren dat Lescailje zeer betrokken is.
De inleiding die Lescailje meestal geeft door het beschrijven van de doods-
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strijd blijft achterwege. Ze valt in de eerste drie regels meteen met de deur in huis:
Zo is uw waarde Bedgenoot
Beroofd, myn Vriend, van 't lieve leeven,
En gy zyt van haar hulp ontbloot? (r. 1-3)

Door het gebruik van het intieme woord ‘Bedgenoot’ (r. 1) en de heftige paradox
tussen het zachte ‘lieve leeven’ (r. 2) en het ruwe ‘Beroofd’ (r. 2), alsmede de directe
vraag in regel 3, komen deze regels heel betrokken en persoonlijk over. Vervolgens
beschrijft Lescailje in de regels 4-8 het gelukkige huwelijk van de twee, als een van
God gegeven verbond. Dit gebeurt met topen die we kennen uit het genre van de
huwelijkszangen:
Een hulp, u van Gods hand gegeeven
5 In uw geheiligd Trouwverbond,
Die, op het galmen van uw snaaren,
Door hand aan hand, en mond aan mond,
Heeft ingewyd uw vreugdig paaren. (r. 4-8)

De formulering van Lescailje doet denken aan Vondels woorden in het gedicht ‘Op
het verongelukken van Doctor Roscius’, die zijn reeds overleden vrouw en kind
achterna gaat. (Vondel, 1986 p. 772) Ook de inhoud van de geciteerde passage is
niet erg origineel. De gelukzaligheid van het huwelijk, het feit dat dit wordt
voorgesteld als een van God gegeven verbond en de harmonie van de twee zielen
die met name uit regel 7 spreekt, zijn bekende topen uit het genre van de
huwelijkszang. Hoewel ook de rest van de luctus veel topische elementen kent, van
rouw in dit geval, is er toch sprake van een persoonlijke benadering. Bijvoorbeeld
in de manier waarop Lescailje het verdriet van Smids beschrijft:
10 En gy, van rouw om 't hart geslaagen,
Ten einde hulp, ten einde raad,
Schreit, onder 't jammerlyke klaagen
By 't koude Lyk een heeten vloed
Van traanen, of gy 't kost verwarmen. (r. 10-14)

De laatste twee regels van deze passage vormen een typisch voorbeeld van
rouwtopiek. De tegenstelling warm-koud is ook bekend uit de lijkdichten van Vondel,
die bijvoorbeeld in het eerder genoemde gedicht 'Op het verongelukken van Doctor
Roscius' het koude lichaam van de overleden vrouw, tegenover de warme liefde van
de man stelt. Het feit dat Lescailje Smids rechtstreeks aanspreekt met een flinke dosis
pathos maakt dat deze regels toch van een persoonlijk medeleven getuigen. Lescailje
wendt voor te weten hoe Smids zich voelt. Ervan uitgaande dat ze (gezien de afstand)
na het overlijden van Maria nog geen contact hebben gehad, kan Lescailje in feite
niet weten
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hoe hij eraan toe is. Zijn intense verdriet wordt verder uitgewerkt met behulp van
twee klassiek-mythologische beeldspraken in de regels 17-18:
Uw marmer beeld blyft leevenloos,
En uw Pandore heeft geen ooren. (r. 17-18)

In regel 17 wordt gesproken van een ‘marmer beeld’, waarmee verwezen wordt naar
de liefde van Pygmalion voor zijn eigengemaakte vrouwenbeeld. Voor Smids is zijn
vrouw nu ook niet meer dan een beeld. In regel 18 wordt Maria vergeleken met
Pandora. Pandora, die volgens de klassieke mythologie een doos vol onheil naar de
aarde bracht, was mooi èn verstandig. Dit evenals Maria, die wel mooi en verstandig
was, maar onheil naar de aarde (althans naar Smids) brengt door zelf te vertrekken.
Dat hier wordt gezegd dat zij geen oren heeft kan volgens mij twee verklaringen
hebben. Misschien verwijst dit naar het feit dat Smids kan huilen en smeken wat hij
wil, maar dat zijn vrouw er niet naar zal luisteren; ze keert niet meer terug. Het kan
ook een vooruitwijzing betreffen. Later in het gedicht zal namelijk naar voren komen
dat Maria altijd naar de gedichten van Ludolph luisterde, hetgeen nu niet meer
mogelijk is.
Ook uit de regels 20-32 vind ik een zelfverzekerdheid omtrent de gevoelens van
Smids spreken, die alleen van een vriendin afkomstig kan zijn. Lescailje heeft het
niet over haar eigen verdriet, maar kende hem blijkbaar zo goed, dat ze zich volledig
in kan leven in dat van hem:
20 't Gezicht, dat u zo kon bekooren,
Uw ziel met schoone straal op straal
Verlichten, is van de aard verdweenen,
En blinkt in 's Hemels hoogste zaal.
Uw zielzon heeft hier uitgescheenen.
25 Helaas! ach! ach! zy is niet meer.
Nu zult gy haar gehoor niet streelen,
Met uw gedichten, keer op keer,
En zy uw lieve wysjes kweelen,
Op 't Cimbaalspel zo net, zo ras.
30 Zy was alleen uw hartsverlangen,
En, als Corinne aan Naso was,
De ziel van uw geleerde zangen. (r. 20-32)

Natuurlijk zijn sommige van deze gegevens te veronderstellen voor ieder gelukkig
huwelijk. Dat Lesailje spreekt van het bekorende gezicht van Maria of haar Smids'
‘zielzon’ noemt, is niet origineel en zou voor elk getrouwd stel kunnen gelden. Uit
het tweede gedeelte van deze passage lijkt echter naar voren te komen dat Lescailje
precies wist hoe het huwelijksleven van de Ludolph en Maria eruit zag en wat hij nu
dus zo aan haar mist. Er blijkt bijvoorbeeld uit dat Smids in zijn vrije tijd gedichten
schrijft, dat Maria daar graag naar luisterde en zijn teksten begeleidde met het
‘Cimbaalspel’ (het
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bespelen van een muziekinstrument dat lijkt op de tegenwoordige bekkens) zijn toch
wetenswaardigheden waarvan niet iedereen op de hoogte zal zijn geweest, zeker niet
in Amsterdam. In 1682 had Smids immers nog niets gepubliceerd. (Van der Aa 1969
dl. Vl, p. 237) Uit de vanzelfsprekendheid waarmee Lescailje naar het huwelijk
verwijst, komt haar persoonlijke band met Smids en zijn vrouw naar voren.
De klagende uitroep in regel 25 is het enige wat zou kunnen duiden op een uiting
van verdriet van Lescailje zelf. Maar ook dit kan een kreet uit medeleven zijn. De
uitroep is niet erg origineel geformuleerd, juist door de pathetiek van de verdubbeling
en het gebruik van uitroeptekens, maar dit was in die tijd wel het middel om aan te
geven dat er sprake is van heftige gevoelens. Lescailje benadrukt de heftigheid van
de emoties ook door het huwelijk van Ludolph en Maria te vergelijken met een
intense liefdesrelatie uit de klassieke oudheid. In de geciteerde passage verwijst ze
in regel 31 naar Corinne en Naso. Daarmee wordt Publius Ovidius Naso bedoeld,
die in zijn liefdespoëzie voortdurend uiting gaf aan zijn liefde voor Corinne.
Reeds in de luctus wordt vooruitgewezen naar de consolatio. In regel 22-23 gebruikt
Lescailje al de bekende troosttoop: Maria is nu in de hemel. In de consolatio wordt
deze toop verder uitgewerkt:
ô Orpheus, 't is vergeefs geschreid:
Uw Euridice is gantsch verdweenen,
35 En toegwyd aan de eeuwigheid.
Wat blyft gy klagten, zuchten, steenen,
Op 't leevenloos en 't lieve Lyk,
Dat door de dood wierd doof voor klagten?
Zy leeft op nieuw in 't Hemelryk. (r. 33-39)

Ook hier wordt verwezen naar het feit dat de overledene in de hemel is. Lescailje
maakt een vergelijking met Orpheus en Euridice, een bekend liefdespaar. Hiermee
benadrukt ze niet alleen opnieuw de grootsheid van de liefde tussen Ludolph en
Maria, maar ook het definitieve karakter van haar overlijden en het enorme verdriet
dat daarmee gepaard gaat. Orpheus moest, net als Smids nu, zijn vrouw in het rijk
der doden achterlaten.
Lescailje borduurt voort op de troost-toop in de volgende regels. Ze verwijst naar
de vergankelijkheid van het leven, naar de deugd van Maria die ervoor gezorgd heeft
dat zij een van de gelukkigen is voor wie de weg naar het eeuwige leven opengesteld
is en naar het feit dat Maria daarboven op Ludolph zal wachten:
Om op een nieuw, als in 't begin,
Met uwe rechterhand te paaren,
En te vereeuwigen uw min. (r. 57-59)

Lescailje sluit het gedicht tenslotte zeer topisch af door de consolatio nog eens kort
samen te vatten:
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60 Laat uwe droefheid dan bedaaren,
En onderwerp u 's Hemels lot.
Haar deugd leeft hier, haar ziel by God. (r. 60-63)

Het gedicht begint dus zeer persoonlijk, maar steunt in de consolatio steeds meer op
de bekende troost-topiek. Toch kent dit gedicht een meer persoonlijke benadering
dan het gros van de lijkdichten van Lescailje. De inleidende beschrijving van de
doodsstrijd in de derde persoon ontbreekt. Smids wordt persoonlijk aangesproken
en aandacht voor eventuele andere rouwenden uit de maatschappij is er niet. Zij richt
zich puur en alleen op Ludolph Smids en beschrijft hoe hij zijn vrouw in zijn
persoonlijk leven zal missen. Dit doet ze op een manier waaruit grote persoonlijke
betrokkenheid spreekt. Ze benadrukt voortdurend de intensiteit van de relatie van
Ludolph en Maria en de diepte van het verdriet dat hem nu overvalt. Lescailje maakt
geen plaats voor haar eventuele eigen verdriet, maar leeft duidelijk mee met haar
vriend Ludolph Smids. Zij kent hem blijkbaar zo goed dat ze zich zijn leed persoonlijk
aantrekt. Lescailje weet haar betrokkenheid te uiten binnen de traditionele retorische
driedeling van het lijkdicht. Ze wijkt slechts op een paar punten af van wat we gewend
zijn. Dat is het reeds genoemde ontbreken van de doodsstrijd, de slechts op Smids
gerichte luctus, en de manier waarop de laus verwerkt is: er is geen sprake van een
apart tekstdeel waarin de overledene lovend bezongen wordt. Dit houdt waarschijnlijk
verband met het feit dat het gedicht niet aan de overledene, maar aan de weduwnaar
gericht is.

Conclusie
Zowel Jan Vos als Katharina Lescailje vlechten hun persoonlijke betrokkenheid bij
de thematiek van hun lijkdichten door het gebruikelijke, algemene stramien van dit
type gedichten. Beiden proberen het persoonlijke een plaats te geven binnen een
algemeen kader. Het gaat hierbij niet zo zeer om de expressie van persoonlijke
emoties, maar vooral om het tonen van betrokkenheid bij de beschreven gebeurtenis.
Een betrokkenheid die in gedichten voor minder nauwe relaties ontbreekt. In de
geanalyseerde gedichten worden de conventies in grote lijnen gehandhaafd, maar de
dichters weten, ieder op hun eigen manier, toch uiting te geven aan de
vriendschappelijke relatie die ze hadden met geadresseerde en/of overledene. Lescailje
wijkt, meer dan Vos, inhoudelijk en in de structuur af van de conventies. Ze dicht
uit een afwijkend perspectief, begint het gedicht anders dan we gewend zijn, gebruikt
de klassieke mythologie op een andere manier en thematiseert de band die ze met
de geadresseerde heeft. Vos wijkt eigenlijk alleen inhoudelijk af. Hij houdt de
conventionele opbouw en versiering aan, maar laat zich persoonlijk zien doordat hij
passages invoegt in de ik-persoon. Vaker nog is hij impliciet in het gedicht aanwezig
in zijn veelvuldig gebruikte sententies, een ideale manier natuurlijk om het universele
en het persoonlijke te combineren. De manier waarop in de lijkdichten met het
persoonlijke wordt omgegaan, is exempla-
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risch voor de meeste persoonlijke gelegenheidsgedichten van Vos en Lescailje. Over
het algemeen is Vos voorzichtiger in het tonen van persoonlijke betrokkenheid.
Het genre van de gelegenheidsgedichten biedt dus ruimte voor persoonlijke inbreng,
met name door de mogelijkheid te spelen met de conventies. Het blijkt echter dat
deze twee dichters daar op een verschillende manier mee omgaan. De verschillen
tussen Vos en Lescailje zijn volgens mij vooral te verklaren door te kijken naar het
sociale netwerk van de schrijvers. Vos had veel mecenassen en schreef dan ook veel
gedichten in opdracht. Bovendien schreef hij veel gedichten in de publieke sfeer en
weinig in de familiaire sfeer. Dit alles in tegenstelling tot Lescailje, die zich als vrouw
niet kon profileren als publiek persoon en dus bijna nooit in opdracht schreef. Zij
gebruikte haar gedichten juist binnen haar eigen, familiaire, sociale netwerk. Het is
dus logisch dat Vos zichzelf minder laat zien in zijn poëzie en zich minder betrokken
toont bij de beschreven emoties dan Lescailje. Veel van zijn gedichten waren bedoeld
om iemand anders in het zonnetje te zetten en niet vanwege zijn of haar vriendschap
met Vos, maar vanwege zijn of haar publieke rol in de Amsterdamse samenleving.
Een andere reden zou kunnen zijn dat Lescailje later in de zeventiende eeuw leefde
dan Vos. Hoe dichter we bij de achttiende eeuw komen, hoe meer de
gelegenheidspoëzie een genre wordt waarin persoonlijke thema's een rol kunnen
spelen. (Schenkeveld- van der Dussen 1984)
Andere zeventiende-eeuwse dichters zullen misschien nog weer op andere manieren
omgaan met de ruimte die het genre biedt voor persoonlijke thema's. Het belangrijkste
is echter in te zien dat gelegenheidsgedichten, ondanks hun objectiverende
doelstelling, uiting kunnen geven aan persoonlijke relaties. Door te kijken naar de
manier waarop zeventiende-eeuwse dichters gebruik maken van de conventies van
het genre, kunnen de gedichten een nuttige bron zijn bij het onderzoeken van het
persoonlijke (sociale) leven van zeventiende-eeuwse dichters. Zo heeft mijn onderzoek
een nieuw licht geworpen op de ‘zaak’ Katharina Lescailje. Zoals ik eerder al zei,
betoogt Van Gemert dat Lescailje wel eens lesbisch geweest zou kunnen zijn. Om
deze veronderstelling te staven, analyseert zij een aantal gedichten met behulp van
de semiotiek. (Van Gemert 1995) In één van deze gedichten, ‘Anders. Aan de liefde’
(Lescailje I, p. 279), lijkt sprake te zijn van een verbroken liefdesrelatie. Onduidelijk
blijft of dit een relatie met een man of een vrouw is. Op basis van Lescailjes contacten
en de gepassioneerde gedichten die zij voor bepaalde vrouwen heeft geschreven,
concludeert Van Gemert dat de mogelijkheid dat het een vrouw was, niet uitgesloten
mag worden. Er was voor zover bekend simpelweg geen man in Katharina's leven.
Toch verwijst Lescailje in een ander gedicht, ‘Aan jonkvrouwe Sara de Canjoncle’
(Lescailje I, p. 353-354), naar een man:
En de vriend,
Die my dient,
Is op heden
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Uit dees Stede (r. 45-48)

De vraag is dus: wie was deze man, met wie Lescailje mogelijkerwijs een relatie
had? Een van de gedichten die mij opviel bij mijn zoektocht naar persoonlijkheid,
was een gedicht voor de Amsterdammer Cornelis Hobbe (1659-1712), ‘Aan den
heere Cornelis Hobbe op zyn verjaargetyde’ (Lescailje I, p. 148). Dit
verjaardagsgedicht wijkt op verschillende punten af van de andere
verjaardagsgedichten van Lescailje. Het lijkt erop dat zij het gedicht gebruikt om de
band die ze met Hobbe had te bestendigen, want er spreken gevoelens van vriendschap
en grote bewondering uit. Dit is het enige dat Lescailje voor Hobbe geschreven heeft
en veel meer dan zijn geboorte- en overlijdensdata weet ik helaas niet van hem, maar
het biedt een nieuw licht op de hierboven geschetste situatie. Blijkbaar was er wel
een man die Lescailje zeer hoog achtte en misschien is dit zelfs wel dé man... Dit
alles is echter slechts hypothetisch en verdient nader onderzoek. Het toont echter
wel aan hoe het zoeken naar persoonlijke thema's in zeventiende-eeuwse
gelegenheidsgedichten van nut kan zijn voor (letterkundig) historisch onderzoek.
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De kunst van Calvijn
De literatuurkritische praktijk van het Reformatorisch Dagblad
Albert van Zanten
Wereldmijding versus cultuurparticipatie: dat is het dilemma waar de
Gereformeerde Gemeenten mee kampen. Valt de traditionele overtuiging
te waarborgen nu cultuur uit de seculiere hoek ook de Gereformeerde zuil
begint binnen te dringen? Albert van Zanten onderwerpt de literatuurbijlage
van het Reformatorisch Dagblad aan een nauwkeurig onderzoek en biedt
ons een kijkje in de keuken van de ontwikkeling van een theologisch
verantwoorde literatuurkritiek.
Dat cultuurparticipatie voor hedendaagse orthodoxe christenen nog steeds een
probleem is, wordt duidelijk aan wie zich verdiept in de discussies over
literatuurethiek in het Reformatorisch Dagblad, de krant van de bevindelijk
gereformeerden. Uit dit dagblad blijkt dat de cultuurredactie van het RD kampt niet
de opgave om een ethiek te ontwikkelen die zowel trouw is aan de gereformeerde
traditie, als toepasbaar op de moderne literatuur. Bijgevolg zit het RD met het
probleem welke ethiek gehanteerd moet worden bij het uitvoeren van de
literatuurkritische praktijk.
In dit artikel zal ik een beeld schetsen van de problemen die het laveren tussen
principieel traditionalisme en modern cultureel engagement met zich meebrengt voor
de culturele voorhoede van de bevindelijk gereformeerde zuil. Daarbij zal ik in het
bijzonder ingaan op het literair engagement van het Reformatorisch Dagblad.

Zuilvorming
Toen de Verlichting in de negentiende eeuw ook de Nederlands Hervormde Kerk
binnendrong, leidde dat in 1834 tot de Afscheiding, waarbij een groep orthodoxe
gelovigen in de lijn van de Nadere Reformatie zich afscheidde van de vaderlandse
kerk. Ook binnen de afgescheiden stroming ontstonden later splitsingen. De grootste
groep afgescheidenen organiseerden zich onder leiding van Abraham Kuyper in de
gereformeerde kerken in Nederland. De andere groep bestond uit de bevindelijk
gereformeerden. De bevindelijken hadden sterke banden met de pietisten, die al vanaf
de zeventiende eeuw uit onvrede met de volkskerk huisgodsdienstoefeningen hielden,
de zogenaamde conventikels. Deze groep piëtisten bestond uit voornamelijk
laagopgeleide vromen, die zich sterk concentreerden op wereldmijding, persoonlijke
levensheiliging en een subjectieve geloofsbeleving.
Toen in 1834 de Afscheiding plaatsvond, was dat voor veel bevindelijken een
mogelijkheid om de dwalende moederkerk te verlaten. Na allerlei kerkelijke
verwikkelingen vond een deel van de bevindelijken haar thuis in het in 1907
opgerichte bevindelijk gereformeerde kerkverband, de
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Gereformeerde Gemeenten. Net als bij de piëtisten, speelden ook in de Gereformeerde
Gemeenten persoonlijke (bevindelijke) kennis van de geloofswaarheden, subjectieve
geloofsbeleving, sterke wereldmijding, alsmede een preoccupatie met de
Calvinistische predestinatieleer een belangrijke rol. In de loop van de twintigste eeuw
kreeg het bevindelijke gedachtegoed gestalte in een eigen zuil. In 1918 vond een
belangrijke daad van maatschappelijke organisatie plaats: de oprichting van de SGP.
Er volgden eigen onderwijsinstellingen, verenigingen, periodieken et cetera, en zo
was er rond de jaren zeventig een complete bevindelijke subzuil verrezen. Lange tijd
waren de bevindelijken vooral gericht op het consolideren van de eigen
verworvenheden en isoleerden zij zich sterk van de moderniteit. Ze hadden geen
televisie en slechts enkelen studeerden. Werken, boodschappen doen, trouwen, naar
school gaan en begraven worden, gebeurde allemaal binnen de eigen kring.
De laatste jaren lijkt de zuil echter sterk in beweging. Niet alleen intern is er veel
discussie over theologische zaken, ook de wereldmijding lijkt af te nemen en de
levensstijl wordt losser. De hiërarchische gemeenschapsstructuur, waarin
gezagsdragers, zoals predikanten, grote invloed uitoefenen op het privé-leven van
de gelovigen, heeft haar langste tijd gehad. Televisie-bezit - officieel door, de
Gereformeerde Gemeenten censurabel gesteld - neemt bijvoorbeeld toe, zonder
expliciete maatregelen van de kerk daartegen. Het opleidingsniveau van de
bevindelijken is gestegen en de belangstelling voor moderne cultuur sterk toegenomen,
vooral bij de intellectuele voorhoede. Het cultureel engagement is ook zichtbaar in
het Reformatorisch Dagblad waarin de laatste jaren veel aandacht is voor kunst en
cultuur. Op maandag verschijnt de culturele bijlage ‘Talent’ en op woensdag de
bijlage ‘Boeken’. Dit alles noopt de bevindelijk gereformeerden echter wel tot
nadenken over cultuurethiek, zoals blijkt uit het volgende citaat uit het RD:
Kunsten en wetenschappen kunnen een grote bedreiging vormen. Dat heeft te maken
met de macht, met het verleidende karakter ervan. Ze willen de mens kennis, inzicht,
levenswijsheid bieden, maar als ze dat doen vanuit het verkeerde perspectief, kan
diezelfde mens meegesleurd worden in een antichristelijke gedachtewereld, waaruit
hij moeilijk ontkomen kan. [...] Mag je als christen jezelf op die manier in verleiding
brengen? Wat gebeurt er met je, als je je gaat verdiepen in kunst en cultuur? Kan het
je dichter bij de Bijbel, bij God brengen als je je rekenschap geeft van de manier
waarop een bepaalde kunstuiting afwijkt van het christendom? Of zijn er citaten,
beelden, geluiden die je niet meer kwijt kunt raken, die voor altijd je blik op bepaalde
geloofswaarheden vertroebelen. (RD, 22 mei 2000)

Ethiek
Het Reformatorisch Dagblad functioneert in deze discussie als een belangrijk
platform. In 2000 publiceerde het RD het katern ‘Christen en kunst’, waarin de
cultuurredactie van de krant poogde een basis te formuleren voor een kunstethiek in
de lijn van de bevindelijk gereformeerde traditie. In dit katern kwam SGP-kamerlid
Kees van der Staaij aan het woord, die zich beroept op voorvader Calvijn:
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Calvijn prees kunstzinnigbeid en de schijnbaar nutteloze diversiteit in natuur en
cultuur als een gave van God. (RD, 5 juni 2000)
Ook de kerkvader Augustinus sprak van een gave van God, aldus professor T.M.
Hofman, nieuwtestamenticus aan de Theologische Universiteit van de Christelijke
Gereformeerde Kerken:
Voor Augustinus lag de goedheid van God ten grondslag aan de hele schepping. Die
goedheid moet een gevallen mens leren proeven. Het goede karakter van de
oorspronkelijke schepping heeft alles te maken met het door God haar gestelde doel.
(RD, 22 mei 2000)
Professor W.H. Velema, emeritus-hoogleraar ethiek aan dezelfde universiteit, tekent
hier wel bij aan:
het genieten van cultuur mag nooit gaan overheersen, je mag er niet meer dan een
beschei-
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den deel van je tijd aan besteden. (RD, 19 juni 2000)
Een bescheiden ruimte voor het gebruiken van de menselijke talenten is dus zeker
toegestaan; het is een gave van God. Maar naast het formuleren van een bijbels
fundament voor het genieten van cultuur, is het minstens zo belangrijk om na te
denken over de realiteit van een cultuur die niet uitgaat van een goddelijke opdracht.
Volgens een redacteur van het RD is het bij de omgang met ‘wereldse’ cultuur
belangrijk om selectief te zijn. Om dit aan te tonen citeert hij de gereformeerde
theoloog Voetius (1589-1676):
Dat de wetenschappen, kunsten en talen aangenaam en de mensen zeer nuttig zijn,
hebben wij aangetoond. [...] Dit is ook het algemene gevoelen geweest van de oude
christenen, zoals de oudvaders in hun geschriften tegen de heidenen dit gevoelen
ook altijd onder woorden gebracht hebben; zij laakten wel het misbruik van de
kunsten en wetenschappen, maar prezen de zaak zelf. (RD, 22 mei 2000)
Uit de woorden van Voetius blijkt dat kunst niet wordt beschouwd als een autonoom
fenomeen. Zoals alles zijn ook de kunsten onderworpen aan de wetten van de Schrift.
Professor T.M. Hofman:
Altijd zal de mens in al zijn cultuurarbeid moeten beseffen dat de aarde met haar
volheid het eigendom is van de Schepper: Ook over cultuur spreekt de Schrift niet
antropologisch maar theologisch. Dat is een wezenlijk andere benadering dan in het
moderne denken [...] Voor de autonome kunstenaar van deze tijd is dat iets
wezensvreemds. Ware kunst kent geen grenzen, doorbreekt taboes, shockeert en
confronteert. Eerbied voor heilige dingen, dienstbaarheid aan een hogere wet dan
die je jezelf stelt, geloof in een absolute waarheid - dat zijn gevoelens waarmee hij
niet uit de voeten kan. [...] Kunst is niet autonoom, maar onderworpen aan de normen
van Gods Woord. In het christendom is daarom geen onbegrensde ruimte voor het
vrije spel van de verbeelding (Ibidem)
Een belangrijke reden om toch kennis te nemen van cultuur die strijdig is met de
Calvinistische ethiek, is de functie die kunst kan hebben binnen de apologetiek. Wie
het christendom wil verdedigen tegen ‘wereldse’ invloeden, aan evangelisatie doet,
of, bijvoorbeeld vanwege werk of studie, buiten de eigen geloofsgroepering treedt,
moet volgens Hofman wel kennis hebben van de wereld om zich heen:
Als Paulus op de Areopagus spreekt [om de heidenen te bekeren], dient hij verstand
te hebben van de heidense filosofie. [...] Een christendocent die zijn leerlingen wegwijs
wil maken op het moeilijke terrein van de cultuur, moet wèl kennis hebben van allerlei
ontwikkelingen in beeldende kunst en muziek. De relatie met evangelisatie en
apologetiek is onmiskenbaar De hele geschiedenis door zijn christenen op
verantwoordelijke posten de strijd aangegaan met de eigentijdse gedachtewereld.
Ze zijn weerbaar, doordat ze die gedachtewereld van binnenuit kennen èn toetsen
aan de norm van de Schrift. Als gevolg daarvan wijzen ze bijvoorbeeld erotische,
heidens-mythologische en godslasterlijke elementen af (Ibidem)
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Kees van der Staaij geeft aan dat het wèl zaak is principieel te blijven. Dan zal een
cultuurminpende christen soms toch moeten zeggen:
Hier wil ik voor staan en deze grenzen ga ik niet over. (RD, 5 juni 2000)
Ook de heer G. Slootweg, leraar geschiedenis aan een christelijke scholengemeenschap
is van mening dat je bepaalde boeken beter niet kan lezen, ook al zijn ze literair
gezien misschien sterk:
[... ] ik heb ook wat boeken van Maarten 't Hart moeten lezen, maar ik vond het
evenmin een verrijking. Ook al zou het literair fantastisch zijn, het is zo slecht en
verwerpelijk dat je het beter ongelezen kunt laten. (RD, 22 mei 2000)
Het komt er dus op neer dat cultuur in beginsel een goddelijke gave is, goed in
zichzelf. In de, vanwege het apologetische argument toegestane, (beperkte)
kennismaking met de onchristelijke
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cultuur, is het wel van het grootste belang om principieel te blijven.
Uit de bovenstaande citaten blijkt dat men zich voor een basale rechtvaardiging
van het cultureel engagement beroept op een ethiek die voor een groot gedeelte
afkomstig is van de reformator Johannes Calvijn, of gelieerd is aan de Calvinistische
traditie. Maar in welke context functioneerde deze kunstethiek en valt deze zomaar
te transponeren naar de twintigste eeuw?

Augustinus en Calvijn
Een basaal punt in de christelijke kunstethiek is de vraag of een christen zich
überhaupt wel moet richten op het voortbrengen van kunst. De opvatting van de
kerkvader Augustinus (354-430) in dezen was dat de mens in het paradijs een soort
cultuurmandaat kreeg van God. Hoewel de paradijselijke harmonie door de zondeval
verstoord werd, bleef deze opdracht bestaan. Gods genade was nog steeds de basis
van de schepping en de mens kon dat ervaren door middel van kunst en cultuur.
Augustinus gaf een (neo)platonische invulling aan de goddelijke opdracht. Ware
kunst, dat wil zeggen: kunst zoals God het bedoelde, was een afspiegeling van God,
de hoogste schoonheid, een evocatie van de volmaakte maat, orde en harmonie. Het
genieten van een kunstwerk was dan ook geen doel op zichzelf, maar een middel tot
geestelijke verinnerlijking en tot oriëntatie op de onstoffelijke werkelijkheid van
God. Dit impliceerde tevens het pelgrimskarakter van het leven en het
rentmeesterschap van de mens op aarde. Hierin lag ook het verschil met de heidense
kunsten. Deze waren verleidelijk vanwege het zintuiglijke schone, maar trokken het
hart niet naar boven, omdat het niet op God gericht was. In de vroegchristelijke
oudheid werd de heidense letterkunde dan ook ‘literatura’ genoemd, ter onderscheid
van de christelijke ‘scriptura’. (Van der Ent 1977, p. 98)
De Geneefse reformator Johannes Calvijn (1509-1564) baseerde zich in belangrijke
mate op het werk van Augustinus. In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd,
ruimde Calvijn wel degelijk een plaats in voor kunst. Daarbij ging hij uit van wat hij
beschouwde als het ‘wettig gebruik’ van de kunst: in alle artes liberales, zowel in
de verheven als in de minder verheven vormen, moesten Gods lof en glorie worden
verheerlijkt. (Kuyper z.j., p. 138) Het wezen van de kunst kon bestaan door het goed
gebruiken van de gaven van de Heilige Geest, die de mens door de Goddelijke
goedgunstigheid waren geschonken. In zijn commentaar op het bijbelboek Exodus
verklaart Calvijn dat ‘alle kunsten uit God vloeien en te eren zijn als Goddelijke
uitvindingen.’ (Geciteerd bij Kuyper z.j., p. 138) Dit valt samen met de functie die
kunst heeft voor de mens. In zijn lezing ‘Het Calvinisme en de kunst’ verwoordde
Abraham Kuyper deze functie als volgt: ‘De kunsten zijn ons als troost bij deze lagen
stand des levens geschonken. Ze reageren tegen het ingezonkene van leven en natuur.’
(Kuyper z.j., p. 138) Kuyper bedoelde hiermee dat (volgens Calvijn) de verheerlijking
van God door de kunsten een veredeling van het leven na de zondeval was; een hoger
genot, geschonken door de Heilige Geest. Calvijn schreef kunst de roeping toe om
een hogere werkelijkheid te ontsluiten dan de zondige wereld te bieden heeft, om de
mens het wezenlijke schoon zoals het in de hof van Eden was en wat hem door de
zonde ontnomen is, gedeeltelijk terug te geven. Kunst had bij Calvijn de ‘mystieke
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taak om door het heimwee naar het verloren schoon tot de vooruitgenieting der
komende wereld op te klimmen.’ (Kuyper z.j., p. 140)
Calvijns ‘vooruitgenieting’ laat een platonische invloed zien, die het verbindt met
de klassieke Homerische kunstvisie, waarin de kunstenaar gezien wordt als dienaar
van de Muze die hem inspiratie heeft ingeblazen. Hij moet het transcendente rijk der
Ideeën ontsluiten. (Van der Ent 1977, p. 106) De christelijke renaissance-kunstenaars
konden goed uit de voeten met dit klassieke concept, vanwege het principe van
aemulatio, waarbij het klassieke ‘ware, goede en schone’ vervangen werd door een
christelijke invulling van deze begrippen. Ook christelijke renaissancedichters als
Hooft, De Decker en Huygens, konden kon bij het formuleren van hun literatuurethiek
dus uitgaan van het klassieke poëticale paradigma, waardoor zij niet in conflict
hoefden te komen met de beginselen van de contemporaine kunst. Illustratief in deze
is het
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poëticale gedicht ‘Heydens houwelijck’ van Revius1:
Soo wie een schone vrou van grieck of ander heyden
Vinck inden oorlach, en daer van niet wilde scheyden
Haer nagels corten most, afsneyden al haer haer,
Veranderen haer cleet, en trouwense daer naer:
O dichters, wildy u vermaken inde minne
Vande Romeynsche of de griecsche Piërinne2
Snoeyt af al watse heeft van weytsche dertelheyt
Van domme afgody, en spitse schamperheyt,
Omhelsetse daer na, sy sal u kinders geven
Die u gedachtenis in eeuwigheyt doen leven.
(J. Revius z.j., PP. 42-43)

In de praktijk betekende de theologische fundering van de kunsten beslist niet dat
literatuur alleen een lofprijzing op God of de goddelijke werken mocht zijn. Literatuur
had wel een duidelijk pedagogische functie en moest de mens verheffen, direct of
indirect, tot God. In principe kon literatuur dus overal over gaan. Een duidelijk
voorbeeld hiervan is Cats' Houwelick; een praktische, christelijke huwelijksethiek
met een moralistisch doel.
Maar met de Verlichting en de Romantiek begon dit alles te veranderen.
Wetenschap en kunst kregen een antropologische basis en werden steeds meer
losgekoppeld van de godsdienst. Literatuur werd individualistisch en expressief en
na de domineedichters was het echt afgelopen met de verheffende literatuur. Niets
illustreert dit beter dan Kloos' dichtregel ‘Ik ben een god in 't diepst van mijn
gedachten’. Geen ingeblazen talenten meer, maar een autodidactische kunstenaar.

Wereldmijding
De cultuurattitude van de twintigste-eeuwse bevindelijken is niet alleen terug te
voeren op de grote zeventiende-eeuwse Calvinisten, maar ook op de houding van de
achttiende-eeuwse piëtisten ten opzichte van cultuur. De achttiendeeeuwse piëtisten
produceerden veel poëzie, maar dit gebeurde - veel meer dan hun zeventiendeeeuwse
voorgangers - vooral in een subcultuur. De poëzie die de piëtisten schreven en lazen
was stichtelijk-religieus, en beschreef het geloofsleven in de tale Kanaäns. De bundels
waren vaak bedoeld voor de vromen die samen kwamen in de conventikels. Hoewel
deze poëzie bevindelijk was, mocht nooit de persoon van de dichter centraal staan;
‘zelfzucht en eigenbedoeling’ en ‘eigen eer zoeken’ was uit den boze. (Post 1995,
pp. 389-390) Het ging in de poëzie om het werk van God.
In hun gerichtheid op ‘de ziel en het zieleleven’ hadden de piëtisten weinig
boodschap aan de literaire traditie. Daar kwam bij dat de hogere cultuur voor de laag
opgeleide piëtisten vrijwel onbereikbaar was. Maar hier speelden ook principiële
argumenten een rol. Klassieke mythologie bijvoorbeeld kwam in de piëtistische
poëzie niet voor, ook niet in verchristelijkte vorm. (Exalto 2001, p. 92) Beelden uit
de klassieke godencultuur waren zelfs volstrekt taboe. (Post 1995, p. 389) Naarmate
de literatuur in de loop van de geschiedenis verder seculariseerde kwam zij steeds
verder af te staan van de piëtistische vromen, die de moderne kunsten beschouwden
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als een uiting van een goddeloze, zondige wereld. Deze attitude werd in de twintigste
eeuw alleen nog maar versterkt door de bevindelijke verzuiling. Men beschouwde
cultuur als een fenomeen dat ten onrechte de plaats van kerk en geloof innam, als
een hang naar brood en spelen, kenmerk van een wereld waarin met ‘God noch
gebod’ rekening werd gehouden. (Exalto 2001, p. 92)

Ethiek in de literatuurkritische praktijk
Uit het bovenstaande is duidelijk geworden dat de bevindelijk gereformeerden zich
zowel verbonden weten met de zeventiende-eeuwse, geëngageerde Calvinisten als
met de achttiende-eeuwse, cultuurmijdende piëtisten. Hieruit volgt de vraag welke
ethiek nu gehanteerd wordt in de confrontatie met de moderne literatuur. Het antwoord
hierop kan nergens beter worden gezocht dan in de literatuurkritische praktijk van
het Reformatorisch Dagblad. Ik heb gezocht naar constanten in de waardeoordelen
die de cultuurredactie van het RD uitspreekt bij het recenseren van moderne literatuur.
Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van recensies van literaire werken die verschenen
zijn in de jaren 1998-2004.
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Onverantwoord realisme
Wat veel voorkomt in de recensies is het bekritiseren van seks, geweld en vloeken
in literatuur. Literatuur hoeft geen ideale werkelijkheid te verbeelden, maar het
beschrijven van de realiteit van seksuele ongebondenheid, geweld en godslastering
mag niet zo ver gaan dat het ‘verkeerde emoties’ oproept bij de lezer. (RD, 19 mei
2000) Literatuurcritica Enny de Bruijn noemt Rushdies Woede een ‘ongenietbare
roman barstensvol leegte’:
Je zou bijna zeggen: Ga tijdens de Boekenweek vooral níet naar de boekhandel. Dit
boek moet een kroniek van onze tijd zijn. Dus kijk ik verbijsterd naar de onwerkelijke
New Yorkse wereld, waarin de personen tot poppen worden, die met seks, geweld
en godslasterlijk taalgebruik een enorme leegte moeten verhullen. Geen wonder dat
de woede onbeschaamd losbarst. (RD, 14 maart 2001)
De Bruijn signaleert in De vlieger van Maarten 't Hart een andere vorm van
onverantwoord realisme, namelijk het karikaturiseren van en schoppen tegen het
christelijk geloof:
Zijn beschrijving, van een avondmaalsdienst is te blasfemisch om, er iets uit te citeren.
Van het wezen van het geloof heeft Maarten 't Hart gewoon nooit iets begrepen. [...]
‘God bestaat niet’, zegt hij Nietzsche na. De kerk is een ‘louche firma.’ Woorden als
genade en verzoening vervullen hem met ‘diepe walging.’ De tocht van Maria en
Jozef naar Bethlehem is een ‘kletskoekverhaal.’ Uitermate scherp zijn deze uitspraken,
rancuneus en vaak denigrerend in de richting van christenen. (RD, 2 december 1998)

Kritiek op levensbeschouwing
Naast kritiek op ethisch onverantwoorde passages, wordt regelmatig de
levensbeschouwing die in een boek wordt verondersteld aan de orde gesteld. Daarbij
wordt aangegeven in welk opzicht deze levensbeschouwing afwijkt van de visie van
de recensent of van wat hij als levensbeschouwelijk gemeengoed bij de RD-achterban
veronderstelt. De levensbeschouwing wordt gezien als een realiteit waar het boek
van getuigt, maar er wordt niet mee ingestemd. Zo is de kritiek op Tessa de Loo's
Een bed in de hemel dat er een onaanvaardbare visie op God wordt verkondigd:
Ze [Tessa, hoofdpersoon van het boek] noemt het [gelovig worden] een religieuze
bevlieging, een typering die veelzeggend is. Het past volledig in haar eigen visie op
God: God bestaat, zo stelt ze, ‘zolang wij Hem denken.’ Waar hebben we dat meer
gehoord? Natuurlijk bij Freud, die God immers beschouwde als een projectie van
ons denken. In deze visie is de hemel leeg. [...] Zo bezien is dit vervagende en
ongrijpbare taalgebruik symbolisch voor een levensbeschouwing met vaagheid en
leegte als kern. (RD, 17 januari 2001)
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‘Leegte’ is een punt van kritiek dat vaker voorkomt in het RD. Het lijkt er op dat dit
waardeoordeel geïnterpreteerd moet worden als ‘nihilistisch’. Dit is ook de kritiek
op De vierde wand van Arthur Japin, waarin de recensent ‘als christen’ Japins visie
weerlegt:
Mijn [... ] bezwaar is van principiële aard. Japin beschouwt, blijkens zijn motto, de
wereld als een poel van ellende waaruit je door middel van een bepaalde illusie moet
proberen te ontsnappen. [...] Voor mij als christen is er echter een fundamenteel
verschil tussen het ontvluchten van de werkelijkheid [...] en het kracht putten uit het
geloof om daarmee de harde, zondige werkelijkheid van elke dag aan te kunnen!
(RD, zo oktober 1999)
Wanneer een auteur er blijk van geeft ernstig in het leven te staan en over existentiële
problemen na te denken, wordt dat gewaardeerd. Enny de Bruin over Spijkerschrift
van Kader Abdolah:
Spijkerschrift is een verrassing. Geen grof taalgebruik, geen platte scènes, maar
subtiel beschreven gebeurtenissen en gevoelens. Abdolah is een geschiedschrijver:
hij wil zijn verleden vastleggen. Hij neemt het leven ernstig, heeft iets te zeggen - al
gebeurt dat soms een beetje expliciet. (RD, 14 maart 2001)
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De apologetische en wereldoriënterende functie van het lezen van literatuur
Ook in recensies wordt het apologetische argument regelmatig genoemd. Zo zegt
dominee. J. Maasland in de recensie van Jan Siebelinks Engelen van het duister:
Het is in het bovenstaande voldoende duidelijk geworden: dit boek haalt op seksueel
terrein nogal wat bizarre kunsten uit de kast. Je kunt zoiets al lezend relativeren
door te beseffen dat de schrijver deze fictie gebruikt om de aangrijpende werkelijkheid
van het menselijk bestaan aankleding en invulling te geven. Als zodanig heeft het me
zeer aangegrepen en opnieuw geleerd hoe nauw het luistert om een gewoon gezond
mens te worden en vooral om dat ook te blijven zien in de verscheurde wereld waarin
we leven. (RD, 28 maart 2001)
Het lijkt er op of Maasland hier beweert dat hij door het lezen van dit boek meer
begrip heeft gekregen van de leegte buiten het christelijk geloof en daardoor juist
gesterkt is in zijn eigen opvattingen. Maar soms raadt een recensent aan om het
gerecenseerde boek niet te lezen. Opnieuw Maasland:
Wat te zeggen van dit boek? Het hangt er ten dele van af wat je zelf van een moderne
roman verwacht. Wil je een verhaal lezen waardoor je in je eigen oordeel bevestigd
wordt over alles wat er verkeerd is en verkeerd gaat in dit leven, dan kan ik het niet
aanbevelen. (RD, 28 maart 2001)
De recensent zegt hier eigenlijk: wanneer je dit boek leest met apologetische
bedoelingen, om er achter te komen hoe ‘de moderne mens’ is, kun je het lezen.
Anders is het geen aanrader.
Kortom, in de meeste recensies die ik heb gebruikt, worden elementen bekritiseerd
die in strijd zijn met het gereformeerde normenpatroon. Daarbij blijkt men het
belangrijk te vinden om ethisch onaanvaardbaar realisme aan te kaarten of te
verwerpen. Seks en godslastering blijken veel voorkomende struikelblokken.
Daarnaast worden levensbeschouwelijke ideeën in literatuur, die niet stroken met de
bevindelijke levensbeschouwing, bekritiseerd. De argumentatie bij deze kritiek blijft
vaak impliciet; ‘misstanden’ worden wel genoemd maar niet altijd expliciet verworpen
of weerlegd. Het apologetische argument kan een rechtvaardiging zijn om een ‘fout’
boek toch te lezen, maar de cultuurredactie van het RD is zich ook bewust van de
verregaande beïnvloeding van literatuur. Deze invloed is soms onwenselijk en daarom
adviseert men zo nu en dan een boek niet ter hand te nemen.

En Calvijn en de piëtisten dan?
Uit het voorgaande is gebleken dat het RD naar een ethisch verantwoorde vorm van
cultureel engagement toe wil. Ondanks de pogingen van het RD om enerzijds het
engagement principieel te funderen en anderzijds een verantwoorde ethiek te hanteren
in de literatuurkritische praktijk, blijven mijns inziens twee dingen toch onduidelijk:

Vooys. Jaargang 22

ten eerste, waar dat engagement op gebaseerd is en ten tweede welke ethiek men nu
precies hanteert.
Kennelijk heeft het RD de piëtistische cultuurmijding losgelaten, maar het is niet
duidelijk waar de recente omslag van ‘mijding naar wijding’ in het RD op gebaseerd
is. Men beroept zich hierbij op Calvijns notie dat cultuur een gave van God is, maar
dat lijkt me meer vanwege gebrek aan beter dan uit de overtuiging dat Calvijn
werkelijk iets te bieden heeft. Mijn bezwaar tegen dit beroep is namelijk dat Calvijns
kunstethiek niet toepasbaar is op de moderne literatuur, die geen theologisch maar
een antropologisch uitgangspunt heeft (in feite was het antropologische uitgangspunt
van kunst ook het bezwaar van de piëtisten). Calvijn formuleerde zijn theologisch
gefundeerde kunstethiek in de context van een cultuurperiode (de Renaissance)
waarin de verhouding van christelijke en ‘heidense’ literatuur veel minder
gecompliceerd was wegens een overeenkomstig kunstparadigma tussen deze twee.
Het is volgens mij dan ook niet mogelijk om bij de beoordeling van moderne
‘antropologische’ literatuur een theologisch paradigma te hanteren.
Dit is mijns inziens ook de reden waarom er in de recensies nauwelijks gerefereerd
wordt aan de Calvinistische literatuurethiek. Zoals we gezien
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hebben betekent dat echter zeker niet dat men geen ethisch normenpatroon hanteert.
Deze ethiek lijkt niet direct gebaseerd te zijn op Calvijns kunstethiek, maar veel meer
op het normenpatroon waar men in het eigen bevindelijke leven van uit gaat. Ik heb
één recensie kunnen ontdekken waarin duidelijk verwezen wordt naar de
Calvinistische ‘leer’ bij het uitspreken van een waardeoordeel. Het gaat om de (eerder
genoemde) recensie van Jan Siebelinks Engelen van het duister, geschreven door
MMaasland, waarin de predikant alleen vanuit een apologetische motivatie het boek
de moeite waard vindt:
Ik las onlangs dat Calvijns insteek bij kunst was: wat ethisch niet verantwoord is,
kan niet esthetisch waardevol genoemd worden. Kort gezegd: wat niet mag (vanuit
bijbels standpunt), kan niet mooi zijn en mag daarom niet gelezen worden. (RD, 28
maart 2001)
Ook het apologetische argument lijkt me onvoldoende basis voor de intrinsieke
aandacht voor moderne literatuur die men in het RD tentoonspreidt. De in zichzelf
gekeerde bevindelijke traditie kent geen Kuyperiaanse ‘opdracht voor de wereld’,
die zou eisen dat men een verregaande empathische houding aanneemt om de wereld
voor Christus te winnen.
Dit alles wijst er op dat het voor de bevindelijk gereformeerden een onmogelijkheid
lijkt om aan te sluiten bij de moderniteit en tegelijkertijd een fundamentalistische in de goede zin van het woord! - levensbeschouwing vast te houden. Dit levert bij
het RD dan ook een soort ambivalentie op. Enerzijds lijkt het of het RD het niet
aandurft om het concept ‘allesomvattende, systematische ethiek’ wat los te laten,
anderzijds wijst de literatuurkritische praktijk uit, dat dat de facto wel gebeurt. Deze
moeilijkheden zijn begrijpelijk, omdat de bevindelijk gereformeerden zich baseren
op een logisch-rationele, systematische bijbelinterpretatie (waarvan Calvijn de
belangrijkste initiator is geweest) en dus ook een systematische kunstethiek wenselijk
achten. Een bevindelijk gereformeerde kan daarom niet ‘gewoon’ geïnteresseerd zijn
in kunst en cultuur, dat moet gerechtvaardigd worden met een argument dat in de
totale levensbeschouwing past. Om met Thorbecke te eindigen: ‘Wie vindt den toon,
waarin deze dissonant zich oplost?’
Albert van Zanten is doctoraalstudent historische letterkunde aan de
Universiteit Utrecht. Op het moment werkt hij aan zijn scriptie bij moderne
letterkunde.
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Eindnoten:
1 In dit gedicht wordt gerefereerd aan Deuteronomium 21:10-14 (Statenvertaling): 10 Wanneer
gij zult uitgezogen zijn tot den strijd tegen uw vijanden; en de HEERE, uw God, hen zal gegeven
hebben in uw hand, dat gij hun gevangenen gevankelijk wegvoert; 11 En gij onder de gevangenen
zult zien een vrouw, schoon van gedaante, en gij lust tot haar gekregen zult hebben, dat gij ze
u ter vrouwe neemt; 12 Zo zult gij haar binnen in uw huis brengen: en zij zal haar hoofd scheren,
en haar nagelen besnijden. 13 En zij zal het kleed harer gevangenis van zich afleggen, en in uw
huis zitten, en haar vader en haar moeder een maand lang bewenen; en daarna zult gij tot haar
ingaan, en haar man zijn, en zij zal u ter vrouwe zijn.
2 Piërinne: muze.
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Recensies
P.W. van Wissing.
Stokebrand Janus 1787. Opkomst en ondergang van een achttiende-eeuws
satirisch politiek-literair weekblad.
Nijmegen (Vantilt) 2003.
600 pagina's ¤ 34,90
ISBN 9075697996

Warrige Van Wissing slaat de plank mis
De politieke emoties lopen hoog op in de jaren tachtig van de achttiende eeuw. In
de periode ervoor is de roep om staatkundige hervormingen allengs luider geworden
en het dispuut tussen patriotten en aanhangers van Willem V heeft gaandeweg een
grimmiger karakter gekregen. Onder de patriotten treft men gematigde geesten die
de macht van de stadhouder willen inperken en radicalen die Oranje voorgoed weg
willen hebben. In sommige steden vormen de patriotten legertjes waarmee lokale
regenten tot aftreden gedwongen worden en hier en daar lijkt het te gaan lukken
complete gewesten ‘patriots’ te verklaren. Willem V waagt het niet nog langer in
Den Haag te blijven en neemt de wijk naar Nijmegen. Uiteindelijk escaleert de situatie
volledig als in september 1787 het gezag van de stadhouder hersteld wordt met behulp
van een Pruisisch leger. Overal breken rellen uit en veel patriotten vluchten naar het
buitenland.
De uitgevers en boekhandelaren zullen deze politieke schermutselingen niet altijd
betreurd hebben; zij spinnen er goed garen bij. De deelnemers aan het openbare debat
wisselen immers hun argumenten zoals te doen gebruikelijk voor een groot deel via
de drukpers uit. Al sinds de zestiende eeuw gingen perioden van politieke onrust
vergezeld van grote hoeveelheden extra drukwerk. Deze periode vormt hierop geen
uitzondering. Een stroom pamfletten en spotprenten waarin Willem V als een dikke
domme sul en de patriotten als keeshondjes voorgesteld worden, gooit olie op het
vuur.
Een kleiner deel van de discussie en het commentaar van tijdgenoten daarop, vindt
zijn neerslag in satirische en politieke tijdschriften. Het pamflet en de spotprent
zouden tot diep in de negentiende eeuw het belangrijkste medium voor openbare
discussie blijven, maar een tijdschrift kon voor een uitgever lucratiever zijn: met een
tijdschrift heeft men de mogelijkheid de klanten voor langere tijd te binden aan een
reeks opvolgende nummers. Gert-Jan Johannes beschreef in een veelgeprezen studie
over de tijdschriftcultuur rond 1800 hoe in deze periode het ene na het andere nieuwe
tijdschrift gelanceerd werd. De meeste van die nieuwelingen, of het nu om
vaktijdschriften, genootschapsreeksen of algemeen culturele tijdschriften gaat, houden
het echter nog geen jaar uit. De opzet van klantenbinding mislukt dus meestal, maar
niet geschoten is ook in dit geval altijd mis.
De onrustige jaren tachtig zijn exemplarisch voor het door Johannes geschetste
beeld. Er verschenen tussen 1781 en 1787 ruim 80 nieuwe tijdschriften met titels als
De Politique Kruyers-knegt, De Republikein aan de Maas, Staadtkundig
Wyvenpraatje, Hollandsche Buurpraatje en Hartloper van Staat. De meerderheid
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van deze prachttitels bestaat inderdaad nog geen jaar, sterker nog, een groot aantal
haalt zelfs geen tweede of derde aflevering. In de jaren na 1787 is het dan ook
voorlopig weer gedaan met de hausse in nieuwe satirische en politieke tijdschriften.
Rond het revolutiejaar 1795 volgt nog een daverende opleving, maar dan is het alweer
snel uit met de pret.
Pieter van Wissing wijdde zijn proefschrift aan het satirisch-literaire weekblad
Janus. Dit periodiek conformeert zich geheel aan het door Johannes beschreven
algemene patroon van tijdschriftexploitatie. Janus verschijnt gedurende een periode
van acht maanden tussen 1 januari en 13 augustus 1787. Dat de redactie anoniem
wenst te blijven, behoort ook tot de gangbare achttiende-eeuwse praktijk. Wel
bijzonder is dat Janus, hoewel aanhanger van het patriotse kamp, zijn pijlen op de
daden van zowel patriotten als aanhangers van de stadhouder richt. Het blad volgt
beide groepen bijzonder kritisch. Vanwege dit streven om boven de partijen te staan,
moet Janus veel meer gezien worden als een satirisch, dan als een politiek blad.
De auteurs van Janus beheersen het hele spectrum van literaire stijlmiddelen van
hun tijd en dat betekent dubbele, driedubbele en vierdubbele bodems in de teksten.
Zoals de gewoonte is, vindt de satirische geseling zo versluierd mogelijk plaats. Zo
wordt vrijwel iedereen die bekritiseerd wordt, opgevoerd onder een bijnaam. Ook
gebeurtenissen en zaken worden met allerlei afleidingen aangeduid. Een
kanonneersloep Belus uit een artikel blijkt vernoemd naar een afgezette Amsterdamse
vroedschap met de naam Beels. Plaatsen krijgen fantasienamen als Durvenstein,
Helaas en Windbergen.
Janus is voor het grootste deel ongenietbaar voor ons geworden omdat de pointe
van de grappen verwijst naar allerlei actuele gebeurtenissen en personen van 1787.
De vele cryptische verwijzingen versterken deze vervreemding. Dat neemt niet weg
dat deze periodieken, mits afdoende ontsloten, een interessant studieobject kunnen
vormen voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkelingen in dit tijdvak.
Het is wel de vraag of men, zoals Van Wissing doet, 600 met twee kolommen vol
gedrukte pagina's kan wijden aan een enkel blad dat maar gedurende
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10 maanden verscheen. Wie zo op de vierkante centimeter wil werken en daarbij
leesbaar wenst te blijven, moet fascineren door zijn zienswijze, door een messcherpe
analyse, of desnoods door een aangename stijl. Om met het laatste te beginnen: Van
Wissing beheerst, anders dan de redactie van Janus, vrijwel geen enkel stijlmiddel
voldoende. Het boek is met een hark geschreven. Dit resulteert in zinsneden als: ‘Het
gebruik van gotische letters kwam tot 1800 regelmatig voor. Na die tijd kenmerkt
de productie van het gedrukte woord in Nederland zich door een tweedeling, teksten
in romein of in gotiek.’ Deze zin lijkt afbreuk te doen aan de werkelijkheid, waarin
gotiek en romein voor en na 1800 naast elkaar voor kwamen, alleen neemt het gebruik
van gotiek langzaam maar zeker af. Dit is slechts een voorbeeld. Van Wissing schrijft
op meer cruciale momenten zijn betoog zo warrig op, dat misverstanden ontstaan
over wat hij wil zeggen.
De zienswijze van Van Wissing is misschien best de moeite waard, maar de lezers
komen dat niet te weten, omdat zij niet in staat worden gesteld te zien wat de auteur
kennelijk ziet. Zo neemt hij nogal naïef aan dat de invloed van een blad afgemeten
kan worden aan de verschijningsfrequentie. Hij schrijft: ‘zal zo'n dubbelblad dat
enkele keren per week werd verspreid meer invloed gehad hebben dan een weekblad’.
Ongetwijfeld goed bedoeld, maar de lezer raakt het spoor bijster. Hangt de invloed
van een blad dan niet van veel meer en vooral andere variabelen af, zoals reputatie,
oplagecijfers en de mate waarin anderen er stof aan ontlenen? Heeft het regionale
advertentiesufferdje meer invloed dan een landelijk maandblad omdat de eerste
frequenter verschijnt? Dat bedoelt hij vast niet, maar het staat er wel. Door het hele
boek heen zitten bovendien fouten als ‘begint te verschenen’ en ‘tot de politieke
tijdschriften beschouw ik’. Het is spijtig dat niemand de moeite genomen heeft de
tekst nog eens goed door te lopen. Enige extra kritische redactie had hier wonderen
kunnen doen.
Ook de analyse van Janus als verschijnsel schiet schromelijk tekort. Wij moeten
volgens Van Wissing uitgebreid worden ingelicht over Janus omdat het blad onderdeel
was van een ’structurele politieke verandering’, waarbij hij geen moment duidelijk
weet te maken wat hij met structurele politieke verandering precies bedoelt en welk
onderdeel Janus daarvan dan precies vormt. Elders beweert hij in één en dezelfde
alinea dat de patriotten door hun vlucht in 1787 monddood waren gemaakt en dat ze
konden blijven publiceren omdat de persen pas in 1801-1802 werden stopgezet.
Van Wissing heeft van Janus zowel meer als minder willen maken dan het was.
Hij heeft het als iets bijzonders willen voorstellen, waar het een gangbaar product is
van de laat-achttiende-eeuwse drukpers. In sommige opzichten is het blad wel degelijk
een uniek verschijnsel, maar ook dat komt hem niet uit. Want hij heeft Janus ook
willen verheffen tot een schoolvoorbeeld van structurele langdurige ontwikkelingen
in de persgeschiedenis. Zijn betoog lijkt, voor zover het te volgen is, voortdurend op
deze twee benen te hinken. Daarom ontbreekt het aan richting in zijn studie, en dat
is voor een proefschrift een redelijk dodelijk gebrek.
Is het boek nu onbruikbaar voor historici en literatuurwetenschappers? Dat is zeker
niet het geval. Behalve de dissertatie bevat het boek 266 pagina's bijlagen, waarin
de onvoorstelbare hoeveelheid informatie die de auteur in de loop der jaren heeft
verzameld, is neergelegd. Zoals een overzicht van de politieke tijdschriften die tussen
1781 en 1787 naast Janus verschenen, een sleutel op de verwijzingen in Janus, een
inventarisatie van de aankondigingen en berichten die erin verschenen en een sleutel
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op de persoonsverwijzingen. Door de gedetailleerde reconstructie van dit soort zaken
zijn de bijlagen een nuttig naslagwerk voor literair, pers- en politieke historici. Zo'n
nuttig naslagwerk was er echter ook gekomen als men het gelaten had bij een nieuw
bezorgde editie van Janus met de omvangrijke annotatie die Van Wissing nu
toevoegde.
Jaren geleden schreef André Hanou, specialist in de literatuurgeschiedenis van de
achttiende eeuw, al enkele uitstekende artikelen over Janus. Het debat onder historici
over hoe de ontwikkelingen in de pers in het algemeen in deze roerige periode geduid
moeten worden, loopt nog. De studie van Van Wissing voegt aan deze stand van
zaken geen nieuwe inzichten toe.
José de Kruif.

Patrick Healy
Beauty and the sublime.
SUN (Amsterdam) 2003
160 pagina's 29,50
ISBN 90 5875 099

Een staat van onverschilligheid
De esthetica, en in het bijzonder het sublieme, is ‘hot’. Publicaties over esthetica
zien met enige regelmaat het licht en aan verscheidene universiteiten wordt er aandacht
besteed aan ‘het sublieme’, dat in de esthetica traditioneel onderscheiden wordt van
‘het schone’. In dit kader levert ook Patrick Healy een bijdrage.
Healy's werk Beauty and the sublime is gebaseerd op een reeks lezingen, gehouden
aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. In de inleiding van zijn boek stelt
Healy aan de hand van historische en meer recente publicaties over esthetica
brandende en problematische kwesties als de volgende aan de
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orde: kent de esthetica zijn oorsprong in de achttiende eeuw? Is de esthetica te
beschouwen als een wetenschap van kennis of als een theorie van de kunsten? Is
‘schoonheid’ een intrinsieke eigenschap van objecten of betreft het een wijze van
beschouwen door subjecten? Betreft de esthetica een zoektocht naar een universeel
principe ten grondslag aan een breed scala van ervaringen of omvat het een
contemporaine verzameling cultuurkritische opvattingen? Dit is slechts een
willekeurige en magere selectie uit de vragen die Healy oproept. Hoewel de inleiding
van het boek door haar beknoptheid en de aansluiting die zij zoekt bij een traditie in
de esthetica soms moeilijk te volgen zal zijn voor een lezer zonder enige voorkennis
op dit gebied, weet Healy de lezer zeker nieuwsgierig te maken.
De opgeroepen vragen dienen uitsluitend om de lezer enig inzicht te geven in de
complexe vraagstukken die binnen de esthetica aan de orde zijn. Healy verkeert
natuurlijk niet in de veronderstelling een passend antwoord te hebben op al deze
vragen. Door de vorm die hij aan zijn inleiding van Beauty and the sublime heeft
gegeven, wordt echter wel direct een eerste moeilijkheid van het boek aan het licht
gebracht: wat is de precieze inzet van het werk? Healy verwoordt zijn voornemen
met het boek zelf als volgt: ‘In the course of the short essays which follow, derived
from a series of lectures given in the Faculty of Architecture of the TU Delft, I have
tried to probe into some of the complexities and arguments provoked in that area of
philosophy which occupies itself with conceptual and theoretical study of aesthetic
experience: of art, questions about the practice of art, the way in which art gets
identified, and the kind of experience that is called aesthetic.’ (p. 13) Healy wil dus
enkele kwesties die spelen binnen de esthetica (dat ik het niet concreter kan
samenvatten, zegt al genoeg) aan de orde stellen.
Wanneer dit daadwerkelijk het geval is, volgt de vraag of de titel Beauty and the
sublime wel zo passend is voor een werk dat zich toch meer algemeen richt op vragen
binnen de esthetica. De flaptekst van het boek scherpt Healy's eigen woorden uit de
inleiding dan ook maar iets aan: ‘The author offers a compelling survey of the
development of philosophical aesthetics since the eighteenth century. In this dense
but lucid account he identifies the theme of aesthetics as the sublime and the beautiful
[...]’. Laat Healy dat nou net niet hebben gedaan. De ervaring van het sublieme en
het schone staat weliswaar centraal in de eerste twee hoofdstukken van het werk,
daarna verlegt de aandacht zich toch ook naar de andere kwesties binnen de esthetica.
Op zich geen ramp, maar dat maakt de titel van het werk, Beauty and the sublime,
misleidend - een, met het oog op de verkoop, ongetwijfeld meer ‘hot’ geachte titel
dan een misschien beter passende titel als ‘een kennismaking met de esthetica’.
Goed, laten we dan voorlopig uitgaan van de flaptekst: ‘een zeer beknopt, maar
helder overzicht van de esthetica vanaf de 18e eeuw’, met als ‘ontdekt’ hoofdthema
van de esthetica door de eeuwen heen het ‘schone’ en het ‘sublieme’. In 160 pagina's.
Herstel: 160 pagina's waarvan 139 daadwerkelijke hoofdtekst. In negen hoofdstukken
behandelt Healy negen filosofen en hun bijdragen aan de esthetica. Burke, Kant,
Hegel, Nietzsche, Simmel, Benjamin, Bachelard, Heidegger en Foucault passeren
de revue, waarbij Healy zijn selectie overigens niet nader verklaart.
Direct al bij het eerste hoofdstuk, de bespreking van Burke's A Philosophical
Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and the Beautiful, zijn er de
nodige aanmerkingen te maken. Ik zal Healy's behandeling van Burke hier relatief
uitgebreid becommentariëren, aangezien zijn aanpak in deze exemplarisch is voor
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de rest van het boek. De behandeling van Burke is ronduit rommelig. Dit nota bene,
terwijl Burke in zijn eigen werk zeer systematisch te werk gaat, geheel in de traditie
van de analytische filosofie. De bespreking van Burke's denken over het schone en
het sublieme vangt aan op bladzijde 15 en al op het eind van bladzijde 16 en op heel
bladzijde 17 gaat de bespreking voornamelijk over Lyotard, een Franse filosoof uit
de twintigste eeuw die eveneens over het sublieme heeft geschreven. Om eerlijk te
zijn is het zelfs nog een stukje ingewikkelder. Op bladzijde 16 voert Healy Lyotard
op als interpreet van Kant, die op zijn beurt in deze passage optreedt als interpreet
en beschouwer van het sublieme volgens Burke. Snapt u het nog? Voor een lezer
zonder enig referentiekader, is de bespreking van Burke aan de hand van een
vergelijking met Kant en Lyotard hoogstwaarschijnlijk nu al ontspoord. Bovendien
is het op zijn minst vreemd dat Kant wordt aangehaald, terwijl deze het hoofdstuk
na Burke pas behandeld gaat worden, en is het nog veel vreemder dat Lyotard
blijkbaar belangrijk genoeg wordt geacht om op de tweede pagina van de bespreking
van Burke ten tonele te worden gevoerd, terwijl er aan zijn denken verder geen apart
hoofdstuk wordt gewijd. Het lijkt er dan ook op dat dit werk van Healy eigenlijk nog
altijd uitsluitend als lezing kan functioneren, dat wil zeggen, binnen de context van
een uitgebreide mondelinge toelichting. Tot op dit moment in de bespreking van
Burke's sublieme heeft de lezer namelijk ook nog geen globale voorstelling van ‘de’
sublieme ervaring aangereikt gekregen, als houvast bij het lezen. Eenvoudig gezegd
is het nog een hele opgave voor de lezer om uit het verhaal van Healy over Burke
een systematisch beeld van diens theorie over het sublieme te reconstrueren.
Een beknopte reconstructie door deze lezer (met enige voorkennis) leidt ongeveer
tot het volgende: traditioneel wordt in de esthetica de sublieme ervaring onderscheiden
van de ervaring van het schone. Waar de ervaring van het schone getuigt van
harmonie, betreft de sublieme ervaring een ervaring ten overstaan van grootse en
afschrikwekkende objecten, het oneindige suggererend, waarbij het mense-
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lijke bevattingsvermogen maximaal op de proef wordt gesteld. Daarbij wordt een
paradoxale mengeling van gevoelens van angst, nietigheid en sensatie en verlichting
geregistreerd. Bij Burke vormt de doodsangst de noodzakelijke voorwaarde voor de
sublieme ervaring. Elk object of fenomeen dat fysiek bedreigend is, of eventueel de
idee oproept fysiek bedreigend te zijn, is in staat doodsangst te evoceren en is daarmee
een potentiële bron van het sublieme. De ervaring kan op twee, sterk aan elkaar
gerelateerde wijzen tot stand komen. Het is belangrijk te realiseren dat Burke pijn
en genot als twee van elkaar onafhankelijke ervaringen beschouwt (in tegenstelling
tot Locke, zoals Healy en passant en volledig overbodig nog even vermeldt). Het
wegnemen van pijn leidt niet automatisch tot genot en genot is niet hetzelfde als het
niet hebben van pijn. Een mens verkeert normaal gesproken in een staat van rust of
onverschilligheid, waarbij het eventuele wegnemen van pijn leidt tot weer een
onafhankelijke ervaring: verlichting.
Een subject kan nu een bedreiging vanuit een object onmiddelijk via de zintuigen
ervaren. In dit geval wordt de zintuiglijke beleving een ervaring van spanning en
pijn. Deze pijn is een directe weg naar de meest intense emotie van de mens: de
doodsangst. Alle overige emoties worden tijdelijk geblokkeerd en uitgesteld en het
subject is volledig verzadigd van de doodsangst. Op het moment dat de fysieke
bedreiging eindelijk op afstand lijkt, treedt er geleidelijk een gevoel van verlichting
in. Dit op afstand blijven van de werkelijke bedreiging zal in dit geval betekenen dat
het subject op voldoende afstand in ruimtelijke zin heeft kunnen blijven, of dat het
subject in temporele zin op afstand van de bedreiging is geraakt: de dreiging is
doorstaan. Maar de impact van de verlichting omvat meer dan alleen het opheffen
van een dreiging. De verlichting die in de sublieme ervaring wordt beleefd, wordt
door Burke vooral toegeschreven aan een hernieuwd gevoel van leven als gevolg
van de sublieme ervaring. De stimulatie van de zintuigen en de geest met als gevolg
de doodsangst en de confrontatie van het subject met de eigen sterfelijkheid, roept
een beleving van het instinct tot zelfbehoud op. Zodoende vormt de sublieme ervaring
dus een prikkel waardoor de staat van onverschilligheid waarin mensen kunnen
verkeren, wordt doorbroken: een ervaring van ‘verheviging’ of ‘intensivering’ van
het gevoel te leven is het gevolg.
Hiermee is Burke's sublieme uiteraard niet uitputtend besproken, dat spreekt voor
zich. Een recensie hoeft echter ook geen uitgebreide en systematische analyse van
Burke's sublieme te geven, iets wat we daarentegen wel mogen verwachten van een
boek dat dit als (deel)onderwerp gekozen heeft.
Typerend in de behandeling van Burke's sublieme door Healy is ook dat hij, als
gevolg van het feit dat hij Burke (onder andere) aan de hand van Lyotard behandelt,
Burke's sublieme uiteenzet alsof dit denken in eerste instantie geformuleerd is als
ervaring ten overstaan van de kunst (wat Lyotard als uitgangspunt neemt van zijn
denken over het sublieme). Burke staat daarentegen in een traditie waarin het sublieme
in eerste instantie als ervaring ten overstaan van natuurverschijnselen optrad. Door
de vele verwijzingen naar andere denkers binnen de hoofdstukken vraag je je als
lezer überhaupt soms af of Healy er op uit is per hoofdstuk systematisch het denken
van een filosoof uiteen te zetten, of op het verslag doen van zijn belezenheid. Healy
lijkt nogal eens het idee te hebben dat met alleen het noemen van de naam van een
filosoof, diens denken ook direct behandeld en duidelijk is voor de lezer. Typerend
genoeg luidt de allereerste regel van Healy's behandeling van de sublieme ervaring
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volgens Kant, in hoofdstuk twee, als volgt: ‘In his reading of the Kantian sublime,
Jean-François Lyotard introduces two important considerations, one comparative,
the other conceptual.’ Healy onderneemt nauwelijks pogingen het denken van de
behandelde filosofen eigenhandig een stem te geven. Tegelijkertijd twijfelt Beauty
and the sublime structureel tussen het zijn van een geschiedenis van de esthetica aan
de hand van denkers en het zijn van een overzicht van enkele vooraanstaande denkers
op het gebied van de esthetica. In ieder geval kan worden gesteld dat Beauty and the
sublime vanwege de veel te beknopte vorm nooit een bevredigend overzicht van de
esthetica vanaf de achttiende eeuw kan zijn en dat het geen uitputtende behandeling
van ‘het schone’ en ‘het sublieme’ in de esthetica is.
Het tragische aan Beauty and the sublime is, dat het te rommelig opgezet is en te
beknopt heeft willen zijn, terwijl het op zich veel informatie waarborgt. Daarnaast
is ook de beoogde doelgroep van het werk mij volkomen duister gebleven. Het boek
is voor ‘gewoon geïnteresseerden’ in ieder geval ongeschikt vanwege de sterke mate
waarin het werk leunt op voorkennis van de esthetica bij de lezer en als ‘vakliteratuur’
is het kort gezegd niet indrukwekkend. Er zijn betere en uitgebreidere werken over
het schone en het sublieme voorhanden, net als ‘geschiedenissen van de esthetica’.
Dit werk laat de lezer achter in de staat waarin de mens volgens Burke doorgaans
verkeert: onverschillig.
Tristan den Dekker
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[Nummer 3/4]
Redactioneel
Daar waar in de vorige Vooys de nadruk lag op het verleden, keert deze Vooys op
stel en sprong terug in de actualiteit met een dubbeldik themanummer over
contemporaine literaire theorie. Dit maakt dat het niveau van abstractie in deze Vooys
wellicht wat hoger ligt dan u van ons gewend bent. We hopen de inspanningen van
de lezer echter te belonen met inzicht in de opmerkelijke rol die theorie tegenwoordig
speelt in de academische wereld. Daartoe komt theorie op twee manieren aan bod:
theorie in bedrijf en theorie in beschouwing.
Van den Oever beschrijft de weerbarstigheid van het ‘groteske’ en toont aan dat
dit begrip zich beter laat vatten in een meta-poëtica dan in een poëtica. Brillenburg
Wurth volgt met een artikel dat zich laat lezen als een introductie in het
differentie-denken. Daarnaast onderwerpt zij het begrip ‘intermedialiteit’ aan een
kritische lezing.
In een drieluik geeft Vooys drie gerenommeerde auteurs de kans hun licht te laten
schijnen op theorie: zin, onzin en plaats in het wetenschappelijk bedrijf. Daar zijn
drie, soms overlappende, dan weer fundamenteel verschillende beschouwingen
uitgekomen. Dit bewijst opnieuw dat theorie verre van eenduidig aangewend wordt.
Dat ook de student zich aan theorie durft te wagen, bewijst Wallet. Hij onderzoekt
hoe een boek waarin kunstmatigheid zo sterk centraal staat, toch tegelijkertijd zo
meeslepend kan zijn; een confrontatie tussen de theorie van de meeslependheid en
Danielewski's House of Leaves. Ook viel Wallet de eer ten deel veelbekroond auteur
Hafid Bouazza te interviewen. Bij een glaasje absint vertelt Bouazza honderduit over
de liefde voor zijn talen en over hoe het voelt om iedereens lievelingsmarrokaan te
zijn.
Verder zijn er natuurlijk onze vaste rubrieken. Hoe theorie en gevoel samen kunnen
gaan bij de keuze van een ‘lievelingsboek’ toont Arie Jan Gelderblom in de tweede
aflevering van Uit de kast. De column is in dit nummer alweer voor de laatste keer
van de hand van André Klukhuhn. Op deze plaats willen wij hem hartelijk bedanken.
Hij zal de fakkel doorgeven aan Gaston Franssen, die we volgend nummer zullen
verwelkomen.
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Poësis, poëtica en metapoëtica van het groteske
Over de ontwikkeling van de groteske esthetiek vanaf de Renaissance
tot heden1
Annie van den Oever
‘Groteske’ kunst, of het esthetische genre van ‘het groteske’ laat zich over de eeuwen
heen regelmatig omschrijven, maar nauwelijks definiëren. Uit de uiteenlopende
reacties die het groteske heeft opgeroepen, blijkt de subversieve, weerbarstige aard
van dit begrip. In navolging van Harpham, de eerste wetenschapper die dit
wonderbaarlijke gegeven tot uitgangspunt voor zijn studie van het groteske verhief,
betoogt Annie van den Oever dat het groteske zich wèl vanuit het metapoeticale laat
benaderen.

Proloog
Over het groteske in kunst en literatuur is in de loop der eeuwen zeer veel, en ook
zeer veel tegenstrijdigs, geschreven. Een kenner op dit gebied, Geoffrey Harpham,
merkte eens op dat ‘grotesk’ wel een parfum lijkt, ‘designed to smell different on
each person’. (Harpham 1982, p. xvi) Wie heeft besloten zich met het
‘groteskenonderzoek’ te gaan bezighouden,
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snuift onherroepelijk deze indruk op. De pogingen tot ‘wezensbepaling’ van het
‘groteske’ leidden tot dusver niet alleen tot onenigheid over wat zich aan de rand
van het gebied zou bevinden, maar ook over wat het hart ervan zou uitmaken en wat
en wie typisch ‘grotesk’ zouden zijn: de mens-diergestalte? Of eerder de
‘Sprachgrotesken’ van Morgenstern en Mynona? Rabelais? Montaigne? Arcimboldo?
Jeroen Bosch? Kafka? Kundera? Nabokov? Flaubert? Fournier? Gogol? Beardsley?
Marga Minco? Til Brugman? Paul van Ostaijen?
Sommige onderzoekers hebben de betekenis van ‘het groteske’ zo ruim genomen,
dat haast alles eronder dreigt te vallen, waardoor ‘grotesk’ als
literatuurwetenschappelijk begrip onbruikbaar dreigt te worden. (Kayser 1960, p.
141)2 Anderen hebben, om niet ten onder te gaan in de kakofonie aan tegenstrijdige
opinies en studies en ‘an die Arbeit heran’ te kunnen gaan, op een praktische manier
het gebied op maat gesneden met een beperkt maar ‘bruikbaar’ model, louter voor
de beschrijving van deze of gene ‘groteske’ auteur. Waarom heeft juist groteske
kunst zoveel verschillende en zelfs diametraal tegengestelde benaderingen en
waarderingen over zich weten af te roepen?
Op deze vraag zal ik in mijn beschouwing ingaan. Welbeschouwd houdt dit in dat
in dit artikel, onvermijdelijk, twee samenhangende kwesties in nauwe samenhang
met elkaar moeten worden behandeld: ten eerste de manier waarop het groteske in
de neerlandistiek en de literatuurwetenschap als object van onderzoek een bijzonder
interessante rol kan spelen, en ten tweede de weerbarstigheid van deze esthetische
categorie.
Harpham typeerde het groteske naar mijn smaak met recht als de ‘slipperiest of
aesthetic categories’. Het is, zou men kunnen zeggen, een esthetische categorie die
nu al vijf eeuwen lang vaak verrassend felle reacties oproept. Blijkbaar heeft groteske
kunst het vermogen de poëticale uitgangspunten en normen van de beschouwers van
deze kunst te tarten. De geschiedenis leert bovendien, dat deze botsing niet zelden
tot een buitengewoon felle poëticale strijd leidt over de gewenste middelen, het doel,
de aard en de effecten van Goede en Grote Kunst. Het is een strijd die wordt
opgeroepen door kunst die wel als het tegendeel van Goede en Grote kunst wordt
ervaren: grof en ‘grotesk’, maar, vreemd genoeg, wèl fascinerend...
In dit artikel zal ik betogen, dat juist de metapoëticale analyse van de typisch
poëticale botsingen die groteske kunst doorgaans oproept, een bijzonder belang heeft
voor het literatuurwetenschappelijke onderzoek. Onder een metapoëticale
beschouwing wordt hier de beschouwing verstaan die niet tot doel heeft een poëticale
positie in te nemen of te verdedigen, maar die de ingenomen poëticale posities, vanaf
een metaniveau, sociologisch-historisch en esthetisch wil analyseren en verhelderen.
Om redenen van duidelijkheid en in overeenstemming met het doel van dit artikel
zal hier

Vooys. Jaargang 22

8
eerst het groteskenonderzoek ter sprake komen (er moet immers eerst een metapositie
worden verhelderd); pas in tweede instantie komt dan de groteske kunst zelf aan bod.
Het spreekt vanzelf dat hier de drie baanbrekende studies over het groteske aan de
orde komen. In het groteskenonderzoek van de jaren tachtig en negentig neemt de
omvattende studie van Geoffrey Harpham, On the Grotesque. Strategies of
Contradiction in Art and Literature, uit 1982, een speciale plaats in, zoals eerder de
gezaghebbende studies van Wolfgang Kayser, uit 1957, en het boek over Rabelais
van Michael Bachtin, uit 1968. Kayser schreef een begripsgeschiedenis in de Duitse
geisteswissenschaftliche Tradition, die wel als het startpunt van het
groteskenonderzoek is aangemerkt en waaraan ik hier als eerste aandacht zal besteden.

Herkomst van het begrip
De term ‘grotesk’ is in vijf achtereenvolgende eeuwen in uiteenlopende takken van
kunst gebruikt, in verschillende taalgebieden en soms ook in niet-Westerse culturen.
(Ibidem, pp. 141-142, Harpham 1982) Zeer grote schommelingen in de waardering
kenmerken de omgang met het begrip in deze eeuwen. De woord- en
begripsgeschiedenis leren hoezeer de betekenis van ‘grotesk’ zich schoksgewijs heeft
verruimd. Deze geschiedenis, die door Wolfgang Kayser is beschreven in zijn
standaardwerk over groteske kunst, is zo interessant, dat er na Kayser haast niemand
is die hieraan geen aandacht besteedt.
De benaming ‘grotesk’ gaat terug op de muurschilderingen in de grotten onder de
baden van Titus en in de zogeheten ‘Domus Aurea’ van Nero in Rome. Dit immense
Gouden paleis (niet in Rome maar ter grootte van Rome, zoals Tacitus vilein heeft
opgemerkt) is sinds kort weer te bezoeken, althans de ruïneuze restanten ervan. Nero's
paleis heeft eeuwenlang onder een dikke laag aarde begraven gelegen en zelfs de
Romeinen hadden lange tijd van het bestaan ervan geen weet. Pas bij opgravingen
in de late vijftiende eeuw ontdekte men hybridische afbeeldingen van saters en andere
dier-mensfiguren, cupido's en grillige tekeningen van planten. Ze vormden de
fantastische versieringen van de wanden en plafonds, overblijfselen uit de Romeinse
keizertijd. Benamingen als grottesco of grottesca (grotesk, van de grot) werden
aanvankelijk gebruikt als de aanduiding voor dit grillige type ‘grottekeningen’.
Welbeschouwd is die naam misleidend, want het ging feitelijk helemaal niet om een
grot maar om een paleis dat ooit gewoon boven de grond had gelegen, wat aan de
naamgeving een passend grotesk bijsmaakje geeft.3
Op de populariteit van de ontdekking van de groteske tekeningen volgden de
zestiende-eeuwse populaire imitaties in de ornamentale kunst door gerenommeerde
kunstenaars als Raphaël, Signorelli en Veneziano en in Neder-
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land Cornelius Bos. Deze werden, evenals hun voorbeelden, ‘grotesken’ genoemd.
Dit is een eerste verruiming van de betekenis van het woord.
In 1530 werd een begin gemaakt met het bouwen van het paleis van Fontainebleau.
Dit is herhaaldelijk beschreven als het eerste monumentale gebouw buiten Italië
waarin uitvoerig gebruik werd gemaakt van de nieuwe, zogeheten ‘groteske’
decoratiekunst. De groteske versieringen werden aangebracht rondom de afbeeldingen
van antieke taferelen, waarin de liefdesverhalen van de goden en hun metamorfosen
werden uitgebeeld. Niet alleen de wijze van decoreren maar ook het Franse woord
‘grotesque’ (of eigenlijk: crotesque) werd in de tijd van Fontainebleau ingevoerd.
(Ibidem)
Het moment van overdracht van de term door de Franse schrijver-essayist
Montaigne van het picturale naar het literaire, van schilderkunst naar literatuur (en
daarmee het eerste gebruik van het woord ‘grotesk’ als een conceptuele term) is
beschrijvenswaardig.

‘Ce discours est bien crotesque‘4
Op 28 februari 1571, de dag waarop hij 38 wordt, neemt Michel de Montaigne, zittend
in zijn bibliotheek, het besluit zich voortaan te wijden aan de studie van de klassieken.
Uit de noten die hij daarbij maakt, groeit zijn levenswerk, de Essays. Hij is omgeven
door een toen fabelachtige hoeveelheid van ongeveer duizend boeken, die hem voor
het merendeel zijn toegevallen uit de nalatenschap van zijn kort tevoren overleden
vriend. Hij weet zich nu sterfelijk en heeft zich uit het openbare leven teruggetrokken
om zich aan de studie en het schrijven te wijden, ‘à regler ma vie et ma mort’.5 De
bibliotheek die hem omgeeft bevat alle klassieke werken, van Aristoteles en Cicero
tot Horatius, Vergilius en Seneca. Het zijn echter niet de eeuwige klassieken, maar
zijn eigen sterfelijkheid die Montaigne over zijn leven doet schrijven, op een
onklassieke en merkwaardig lichte wijze. Het leven en de filosofie ontlenen aan de
sterfelijkheid zowel hun belachelijkheid (waarom zo ernstig zijn, oog in oog met het
leven?) als hun ernst (waarom lachen, oog in oog met de dood?).
Montaigne licht zijn manier van schrijven toe in zijn essay over zijn gestorven
vriend, ‘Over de vriendschap’, dat aldus begint:
Toen ik een schilder die bij mij in dienst is aan het werk zag, kreeg ik zin
het net zoals hij aan te pakken. Hij kiest steeds midden op de muur de
beste plek uit en brengt daar een schildering op aan, die hij met groot
vakmanschap uitvoert; de ruimten daaromheen vult hij met grotesken,
ofwel bizarre figuren, waarvan de charme slechts berust op de
verscheidenheid en de grillige aard. En wat zijn
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deze essays eigenlijk anders dan grotesken, monsterlijke lichamen
samengesteld uit allerlei ledematen, zonder vaste vorm, waarvan de
onderlinge samenhang, volgorde en proportie louter toeval zijn?
(Montaigne 1993, p. 17)
In de constatering van Montaigne schuilt iets dubbelzinnigs, iets ambivalents in het
bewonderen van de grote klassieken auteurs en in het, tòch, niet navolgen van hun
methode van schrijven/schilderen. Dubbelzinnig is dat hij koppig genoeg is zijn eigen
keuze te maken en tegelijk zichzelf enigszins omlaag haalt in het licht van de ook
door hem zo intens bewonderde klassieke auteurs. Kijkt Montaigne naar deze reuzen
(en de middeleeuwse en laatmiddeleeuwse mens waande zich immers niet meer dan
een dwerg op de schouders van deze reuzen), dan betreurt hij het dat hij zijn ideeën
niet, zoals zij, rechtstreeks, zuiver en als het ware buiten het schrijven om kan
‘verwoorden’. Aan de andere kant schuilt er toch ook wel iets van zelfspot en iets
moderns in het overdenken en etaleren van dit soort zelfkritiek, die op allerlei plaatsen
terugkeert in zijn werk. (Van Buuren 1982, p. 6)
De bovenstaande passage van Montaigne is al vaak geciteerd in studies van het
groteske. Ze markeert het eerste gebruik van de term ‘grotesk’ buiten het terrein van
de schilderkunst. Het woord ‘crotesque’ wordt ditmaal niet gebruikt als aanduiding
voor een bepaald type schildering, maar als een conceptuele term. Montaigne heeft
het woord op deze plaats van de schilderkunst op de literatuur overgedragen. Tegen
de conventies in beschrijft hij zijn eigen leven buiten en tegenover de klassieke
verbanden en de geschiedenis, en hij waarschuwt zijn lezers vooraf dat hijzelf de
stof vormt van zijn boek, een ‘frivool’ en ‘ijdel’ onderwerp. (Montaigne 1993, p.
13)
Zijn discours is ‘bien crotesque’. Enigszins ironisch heeft Montaigne zijn werk
ook wel aangeduid als ‘fricassee’, wat misschien vertaald mag worden met ‘hachee’:
stukjes vlees in een saus (viande coupé en morceaux et cuit dans une sauce).
(Montaigne 1993, p. 147) Variaties op deze metafoor komen bij Montaigne ook op
andere plaatsen voor: een geheel is versneden tot niet onsmakelijke stukjes; er is
geen schilderij midden op de muur maar wel een cascade aan versieringen in de
marge, als in groteske ‘ornamentale’ schilderkunst. De metaforiek van de ‘stukjes’
duikt telkens weer op in de groteske traditie: Gombrowicz gebruikt de metafoor van
de ‘compote’, Milan Kundera en vele anderen die van ‘merde’. Deze laatste
vergelijking is trouwens ook door Montaigne gemaakt: verwijzend naar een edelman
die thuis zijn ontlasting opspaarde in een rij potten, spreekt hij over zijn werk als
‘...de uitwerpselen van een oude geest: nu eens te hard, dan weer te flodderig, maar
nooit eens goed gebakken.’ (Ibidem, p. 151)
Bij de Nederlandse dichter Fritzi Harmsen van Beek vindt men de metafoor van
de lappendeken (buiten haar werk) en in haar programmatische
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verhaal ‘Neerbraak’ het ‘stukjes’ schrijven en de ‘neerbraak’, het braak liggen. Ook
deze metafoor komt bij Montaigne voor: met notities over de ‘braakliggende akkers’
van de geest en het ‘braakland van de verbeelding’ opent hij zijn essay ‘Over de
ledigheid’. (Montaigne 1993, p. 16) In al deze analogieën is sprake van stukjes of
van een onsamenhangende brij aan restjes van wat ooit een geheel was, van
bijkomstigheden die niet de plaats van een hoofdzaak kunnen innemen, van proza
zonder centrum, van een literatuur van de ‘restantjes’ die overigens niet zonder plezier
worden bereid, niet zonder een haast huiselijke levenslust worden geserveerd, met
een onstuimige, haast lichamelijke liefde voor het stoffelijke en concrete. Moi, j'aime
la vie.6

Positieve definiëring en betekenisverruiming: het groteske en het sublieme
Ondanks hartstochtelijke woorden van lof van grote schrijvers als Rabelais en
Montaigne werd groteske kunst toch alleen op zeer bepaalde momenten in de
geschiedenis gewaardeerd, globaal aangeduid in de Renaissance, de (pre-)Romantiek
en aan het begin van de twintigste eeuw. Hierover bestaat in de verschillende studies
grote overeenstemming. Het gaat bij nadere beschouwing om drie berucht
anti-klassieke periodes in de geschiedenis van kunst; in de woorden van Kayser: ‘[...]
das 16. Jahrhundert, die Zeit zwischen dem Sturm und Drang und der Romantik und
die Moderne. Es sind drei Epochen, die nicht mehr an das geschlossene Weltbild
und die bergende Ordnung der vorangehenden Zeiten glauben konnten.’ (Kayser
1960, p. 140) In deze drie perioden van vernieuwing bloeide de groteske kunst en
ook de beschouwing ervan door kunstenaars, schrijvers en filosofen maakte in zekere
zin een bloei door. In deze perioden vond een schoksgewijze verschuiving van de
betekenis van de term ‘grotesk’ plaats, na intervallen van relatieve stilte rond groteske
kunst.
Aan de grote betekenisverschuiving tijdens de Renaissance is op het moment zelf
maar weinig aandacht besteed. Veel meer aandacht kreeg de betekenisverschuiving
ten tijde van de Romantiek, waaraan ook later in het groteskenonderzoek bijzonder
veel aandacht is besteed, om te beginnen al in de studie van Kayser, die erop wees
dat toen voor het eerst in de geschiedenis uitvoerige beschouwingen aan groteske
kunst werden gewijd, door Hugo, Ruskin, Schlegel. Het zijn deze beschouwingen
uit de Romantiek die ‘het groteske’ naar voren schoven als een nieuwe en interessante
inbreuk op de klassieke esthetica, als een zelfstandige esthetische categorie en wel
als tegengesteld aan ‘het sublieme’.
De tegenstelling subliem/grotesk is een tegenstelling waarvan de echo's ook in
standaardwerken als die van Kayser (1957), Bachtin (1968) en Harp-
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ham (1982) zijn terug te vinden. Kayser sprak in het verlengde van de beschouwingen
uit de Romantiek behalve van ‘grotesken’ als genreaanduiding toch liever van ‘het
groteske’ als een esthetische categorie. Beide - genre en esthetische categorie - werden
door hem begrepen als inbreuken op de (klassieke) orde; met dien verstande, dat het
groteske niet verheft of optilt uit dit ondermaanse, maar ons van de wereld
‘vervreemdt’ of ons zelfs in de afgrond stort.
De pleidooien uit de Romantiek boden aan de latere onderzoekers zoveel meer
stof om op voort te bouwen, en zoveel meer aanknopingspunten voor reconstructie
van de artistieke en vooral de esthetische geschiedenis van groteske kunst dan de
reflecties op groteske kunst ten tijde van de Renaissance, die zoveel minder
uitgekristalliseerd en bovendien vrijwel louter afwijzend waren. Des te interessanter
is daarom de aan de opkomst en bloei van groteske kunst in de Renaissance gewijde
beschouwing van Hans Robert Jauss. Ik doel op zijn zeer lezenswaardige maar in
het groteskenonderzoek tamelijk onbekend gebleven bijdrage uit 1968; later is deze
weliswaar ook opgenomen in de verzamelbundel over groteske literatuur van Otto
Best uit 1980, maar deze bundel, in het Duits, was voor veel Engelstaligen mogelijk
slecht toegankelijk. Meer in het algemeen heeft de ontoegankelijkheid van Russische
en Duitse bronnen negatieve sporen nagelaten in het internationale
groteskenonderzoek. Een tweede voorbeeld is de trage en gebrekkige receptie van
de lucide beschouwingen door de Russische ‘Formalisten’ Ejchenbaum en Vinogradov
van het groteske bij Gogol, rond 1919.

De Renaissance en de christelijke legitimatie van het ‘afzichtelijke’
Het concreet-alledaagse, verondersteld lelijke, afstotelijke, lage en verworpene verschijnselen die door de klassieke esthetiek werden buitengesloten, maar in groteske
kunst en literatuur een onderkomen vonden - zijn aanvankelijk louter beschouwd in
hun antithetische verhouding tot het verhevene, schone, ware en goede. Deze
verschijnselen vielen buiten de scope van de klassieke esthetica, of toch althans
buiten de norm die daarin besloten lag. Het concreet-alledaagse verwierf zich hierdoor
maar zeer geleidelijk een plaats in de kunsten en de kunstbeschouwing. Hans Robert
Jauss laat in zijn verhandeling zien dat, door de christelijke legitimatie van de
representatie van het afstotelijke (das Häßliche), het concreet-alledaagse zich in de
literatuur vanaf de Middeleeuwen gaandeweg een plaats verwierf, en wel door de
niet aan de klassieke esthetiek gebonden nieuwe, groteske manieren van verbeelden.
In de beschouwing van Jauss staat de klassieke voorstellingstraditie naast
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en tegenover de christelijke; Jauss behandelt ze in hun wonderbaarlijke
Nebeneinander: in hun wonderlijke historische ‘naast elkaar bestaan’ op dit unieke
moment in de geschiedenis van het Westen. Uit de oplevende aandacht voor de
klassieken in de Renaissance wordt volgens Jauss een groteske esthetica geboren uit
een botsing tussen deze twee voorstellingstradities. Deze tradities, hoewel
incompatibel, raakten in deze specifieke historische context met elkaar verstrengeld.
Dit leidde tot beschouwing van elkaars en (her)overweging van de eigen
voorstellingswereld, ethiek en esthetiek, vanuit wat zich nu plotseling openbaarde
als een afwijkend en deels tegengesteld, maar plotseling denkbaar en zelfs
voorstelbaar voorstellingsperspectief.
Tegen de achtergrond van deze historische botsing van twee grote
representatietradities - de klassieke en de christelijke - stelt Jauss belang in de vraag
naar de specifiek christelijke legitimatie van voorstellingen van het ‘lelijke’ en
‘afstotelijke’ in de literatuur vanaf de Middeleeuwen. Hij stelt belang in de vraag
wanneer ze niet langer als een ontkenning van het klassieke Schone en Goede worden
voorgesteld (dus als lelijk/slecht), maar als een zelfstandige (in plaats van
antithetische) categorie van het concrete alledaagse leven, dat als das unideal
Individuelle voorstelbaar wordt buiten de context van het ideale en universele. Met
de bestaande, (laat-)middeleeuwse, christelijke (veelal picturale) voorstellingen van
de alledaagse werkelijkheid kwam de klassieke voorstellingswereld in de Renaissance
immers in botsing. Hierdoor kwam het historisch-alledaagse volgens Jauss ineens te
kijk te staan als das Hä×liche, dat pas weer langzaam, vanuit de toen nieuwe groteske
esthetica, opnieuw als Darstellungswürdig gelegitimeerd werd. (Jauss 1980, p. 148)
Jauss betoogt dat de alledaagse werkelijkheid weliswaar al langer zelfstandig
bestaansrecht had binnen de christelijke traditie, maar dat die, anders dan de klassieke
traditie, niet over een expliciet gearticuleerde poëtica of esthetica beschikte. Vanuit
de klassieke opvattingen was het, door de gerichtheid op het universele, het
boven-individuele en boven-historische, in beginsel onmogelijk het
historisch-alledaagse anders dan als het Hä×liche voor te stellen, dus om het als een
‘selbständige, d.h. nicht antithetische Kategorie des in der Kunst Darstellbaren’ op
te voeren.
Twee zaken wijst Jauss aan als de verleggers van de grenzen van wat in de kunsten
in de moderne tijd gaandeweg ‘darstellungswürdig’ werd gevonden. Ten eerste, dat
wat men de poesis of artistieke methode van het groteske zou kunnen noemen, de
nieuwe, onklassieke of averechtse methode voor het maken van artistieke
voorstellingen, die door Montaigne met zoveel bewondering werd gadegeslagen aan
de schilder in zijn huis, en die hij overdraagt naar zijn eigen terrein, dat van de
literatuur; door de nieuwe voorstellingsmethode werd een nieuwe (artistieke)
voorstellingstraditie (of tegentraditie) voortgebracht. Ten tweede, dat wat men het
articuleren van
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de nieuwe, onklassieke, averechtse, groteske poëtica of esthetica kan noemen; men
articuleert gaandeweg de wenselijkheid van de artistieke voorstelling van het
marginale, onideale, concrete, alledaagse en vooralsnog ongerepresenteerde, het doel
ervan, de aard, de middelen, de effecten. De piepjonge poëtica die gestalte kreeg
naast en weerwerk bood aan de oude klassieke esthetica en aan de verjonging ervan
uiteindelijk bijdroeg, noemt Jauss de ‘moderne Muse’ die de klassieke canon van
het schone doorbrak.
In meer algemene zin illustreert dit stukje geschiedenis het probleem van de
representeerbaarheid van het uitgeslotene en ongerepresenteerde binnen de specifieke
historische context die met het begin van de nieuwe tijd samenhangt en waarvoor
het historische nebeneinander en de botsing van twee incompatibele
representatietradities bepalend is geweest. Jauss maakt aannemelijk dat het geen
toeval is dat op dit specifieke historische breukvlak, uit de botsing van twee tradities,
een nieuwe groteske esthetiek werd geboren. Hij noemt dit een keerpunt in de
geschiedenis van de esthetiek (Poetik), een ‘Wendepunkt in der Geschichte der Poetik,
an dem diese Möglichkeit ausdrücklich formuliert und im Namen einer jetzt
nachzuholenden christlichen Ästhetik gegen die Herrschaft des
klassisch-humanistischen Kanons zum Programm einer neuen Epoche der Kunst
erhoben wurde.’ (Ibidem, p. 146)
De ontdekking7 van de ‘grotten’ met groteske kunst in het voormalige Gouden
Paleis van Nero op dat heel bijzondere moment in de gechiedenis, te weten aan het
begin van de Renaissance, heeft voor Jauss dus een grote betekenis: hij acht de
historische uitwerking van deze ontdekking van beslissend belang voor de
ontwikkeling van de kunsten en de kunstbeschouwing in de moderne tijd. Eenzelfde
groot belang kent ook Bachtin, die de tegenstelling elitair-klassiek versus
volks-grotesk uitwerkte in zijn Rabelais-studie, aan ontdekking en ontwikkeling van
de groteske artistieke methode toe. (Bachtin 1968, pp. 1-59, 437 e.v.) Het geldt daarna
ook voor Harpham; hij heeft alle mogelijke betekenissen van het ONT-dekkende
principe van groteske kunst beschouwd. Niettemin moet gezegd worden dat de
historische en systematische samenhangen en tegenstellingen die hier in het geding
zijn toch bovenal door Jauss bijzonder scherpzinnig zijn beredeneerd. Dat hij een
hele reeks van historische incidenten en verschijnselen beschouwt vanuit het
perspectief van de botsende representatieculturen, waarbij de ene beschikte over een
expliciete, oude, welgearticuleerde en welbekende esthetica, en de andere - de
christelijke - aanvankelijk nog niet, is verhelderend. Het geldt ook voor zijn stelling
dat de laatste aan de wieg van de nieuwe esthetische traditie stond, die van beslissend
belang bleek voor de legitimatie van de voorstelling van het concrete, alledaagse
leven. Het begrip ‘geschiedenis’ krijgt hierdoor in de nieuwe tijd gaandeweg een
nieuwe, concrete en alledaagse dimensie. Maken we in de vol-
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gende paragraaf, voordat we naar het huidige groteskenonderzoek kijken, even een
zijstap naar de studie van het groteske in de neerlandistiek in de jaren zeventig, dan
zien we dat het een sterke reductie is geweest van de kaders waarbinnen het
groteskenonderzoek aan het einde van de jaren zestig bewoog.

Het groteskenonderzoek in de neerlandistiek in de jaren zeventig
Het in 1957 verschenen standaardwerk van Wolfgang Kayser over het groteske in
literatuur en schilderkunst, Das Groteske. Seine Gestaltung in Malerei und Dichtung,
bij herdruk ingekort tot Das Groteske in Malerei und Dichtung, genoot in de
omliggende taalgebieden direct aanzien als een (compacte) studie die een doorbraak
in het denken over het groteske betekende. De effecten van de internationaal plotseling
sterk toegenomen belangstelling voor groteske kunst en literatuur waren al gauw ook
in ons taalgebied zichtbaar. Binnen de neerlandistiek in Nederland en Vlaanderen
vond het internationale groteskenonderzoek vooral weerklank in het onderzoek rond
de Kafka-vertaler Paul van Ostaijen. Kort na Kaysers standaardwerk verscheen de
studie van de germanist en Kafka-kenner Herman Uyttersprot, P. van Ostaijen en
zijn proza (1959). In 1970 volgden nog twee studies: van de autodidact Robert Snoeck,
Paul van Ostaijen, de satiricus en De bende van de stronk (1970), die veeleer de
satirische dan de groteske aspecten belichtte, een benadering waartegen E.M.
Beekman, in de tweede studie uit 1970, zich expliciet verzette.8 Zijn eigen
Homeopathy of the Absurd. The Grotesque in Paul van Ostaijens Creative Prose
was de eerste Van Ostaijen-studie die exclusief aan de groteske tekstkenmerken van
het groteske proza was gewijd. De studie was nieuw en bood een model voor verder
groteskenonderzoek in ons taalgebied in deze jaren.
Doel van Beekman was het oplossen van de interpretatieproblemen waarvoor Van
Ostaijens ondergewaardeerde verhalenbundel Vogelvrij (1927) en zijn andere
grotesken de lezers plaatsten. Beekmans aanpak is kenmerkend voor de benadering
van groteske literatuur binnen de neerlandistiek in die jaren. Zijn studie kent een
sterk formele gerichtheid. De hoofdmoot van zijn boek wordt gevormd door een
analyse van de verhaalvorm en de stijl van Van Ostaijen. Beekman liet zien dat,
hoewel de grotesken in vorm en stijl sterk afweken van de (realistische) roman, deze
zich toch goed lieten interpreteren en waarderen, ondanks hun ongewoonheid en
tegen een zekere miskenning ervan in. (Beekman 1970, pp. 18, 72, 85) Doel van
Beekman was dan ook door interpretatie aan de herwaardering of opwaardering van
de grotesken bij te dragen.
Van Ostaijens grotesken gelden in Nederland en Vlaanderen sinds de
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publicatie van Beekmans boek als prototypen van groteske verhalen. Niettemin is
dat niet de reden dat ik hier bij deze studie stilsta. Waar het mij hier om gaat is dat
Beekmans studie qua uitgangspunten, doelstellingen en aanpak de sporen draagt van
de benadering van de ergocentrische tekstinterpretatie, die in de neerlandistiek van
de jaren zestig opkwam en bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waar Beekman als
neerlandicus extra muros was aangesteld, al langer schoolmaakte. Beekman schreef
zijn boek onmiskenbaar tegen de achtergrond van het Europese groteskenonderzoek
en daarbij was hij als Vlaming goed bekend met de Van Ostaijen-studie, maar verder
was hij in zijn alledaagse universitaire leven omgeven door de toen nog sterke traditie
van het New Criticism, die overigens niet veel later onder vuur kwam te liggen, onder
andere door het spraakmakende ‘Against Interpretation’ van Susan Sontag.
In retrospectief waren de autonomiebewegingen in de zin van Maatje bepalend
voor de formulering van dit type groteskenonderzoek. Het waren de jaren van bloei
van de zogeheten autonomiebewegingen in de literatuurwetenschap, ook in Nederland,
waar de ergocentrische benadering werd bepleit in het tijdschrift Merlyn (1962-1966).
Kenmerkend voor deze toen nieuwe benadering was dat, in overeenstemming met
de tijd, naar allerlei aspecten van de ‘vorm’ of ‘structuur’ werd gekeken ten bate van
de interpretatie. Daarom ging de aandacht veelal uit naar één gedicht of roman of
verhaal, waarvan de veronderstelde specifieke betekenissamenhang werd
geproblematiseerd. De toenmalige beschouwingen hadden vaak een uitgesproken
‘formeel-linguïstisch’ aanzien. De gerichtheid op de interpretatie van de tekst gold
als de belangrijkste vernieuwing binnen de neerlandistiek van deze jaren.
Ook het groteskenonderzoek dat binnen deze specifieke context in de neerlandistiek
gestalte kreeg, paste zich zo goed mogelijk aan aan de nieuwe kaders, uitgangspunten,
doelstellingen en methoden. Grosso modo gold dus de vraag naar de betekenis van
de ‘groteske vorm’, gedefinieerd aan de hand van bepaalde afwijkende ‘formele’
kenmerken van stijl, verhaalvorm en genre, als de centrale vraagstelling van het
onderzoek. De vaststelling van de specifieke betekenissamenhang ofwel de
interpretatie was het doel.
Het groteskenonderzoek onderscheidde zich op al deze punten niet fundamenteel
van de andere benaderingen in deze zelfde tijd. Alleen het object van onderzoek
onderscheidde zich wel van wat in de hoogtijdagen van de tekstinterpretatie doorgaans
op de snijtafel lag. Terugblikkend is het probleem daarvan echter dat groteske kunst
een specifieke, afwijkende verhouding tot de praktijk van het interpreteren en
begrijpen onderhoudt, zoals in het latere groteskenonderzoek met klem naar voren
is gebracht. (Harpham 1982) Deze bijzonderheid kwam in het toenmalige onderzoek
echter niet
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aan bod. De interpretatie zelf, gericht op het vaststellen van de betekenis, zat de
analyse van en de reflectie op de interpretatiepraktijk én de vooronderstellingen die
eraan ten grondslag lagen in de weg. Hetzelfde gold voor de reflectie op de negatieve
waardering voor groteske literatuur: die bleef achterwege. Dat ‘teksten’ (in de termen
van die tijd) die als ‘grotesk’ werden aangemerkt weerstand boden aan de toenmalige
interpretatiepraktijk, aan waardering en literair-historische etikettering, was een
probleem dat geen aandacht kreeg. Alle vragen die deze situatie had kunnen en
wellicht ook had moeten oproepen - zoals vragen naar de uitgangspunten die aan de
toenmalige interpretatiepraktijk ten grondslag lagen en vragen naar de relatie van dit
specifieke object tot de toenmalige literaire traditie - vielen buiten de beperktere
scope van het toenmalige, vrijwel exclusief op interpretatie gerichte onderzoek binnen
de neerlandistiek.

Pogingen tot de formulering van een ‘metapoetics’ van het groteske in
het huidige onderzoek
Het recentere groteskenonderzoek, ingezet door de al genoemde Harpham, behelst
een breuk met het autonomistisch georiënteerde onderzoek, met de exclusieve
gerichtheid op interpretatie, met criticism als alfa en omega van onderzoek. Centraal
in Harphams gedachtegang - en hij bouwt wat dit betreft voort op Kayser en Bachtin
- staat de aanname dat groteske literatuur in een averechtse verhouding staat tot de
voorstellingstraditie. Dit is een dispositie die grote gevolgen heeft voor de receptie
van dit type kunst. Deze kunst sluit niet aan bij de verwachtingen van lezers en critici
(die zich plotseling koorddansers op een slap koord plegen te voelen, om het beeld
van Kayser aan te halen): zij worden immers geconfontreerd met een type
voorstellingen dat zij niet kennen en niet gewend zijn en, hoewel kenners, toch niet
goed onder weten te brengen.
Deze verwarrende maar karakteristieke, ‘averechtse’ dynamiek in de receptie van
groteske kunst heeft Harpham in het centrum van zijn studie geplaatst. De
merkwaardige reacties erop probeert hij in eerste instantie te begrijpen en te verklaren.
Het eerste punt dat hij dan ook naar voren brengt in zijn boek is dat wie verwacht
dat achter de aanduiding ‘groteskenonderzoek’ een min of meer massieve en
homogene eenheid aan studies schuilgaat, waartussen een hoge mate van
overeenstemming in uitgangspunten en werkwijzen bestaat, zoals in onderzoek toch
gebruikelijk is, totaal bedrogen uitkomt. Kenmerkend voor het gebied is (zoals
iedereen ondervindt die dit gebied betreedt) eerder het overweldigende aantal studies,
waartussen een zeldzaam gebrek aan overeenstemming bestaat. De studies steunen
op een buitensporige hoeveelheid voorbeelden, auteurs, kunstwerken en perioden,
waartussen geen dwingende overeenkomsten lijken te bestaan.
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Harpham heeft als eerste dit probleem niet genegeerd, maar het geanalyseerd. Hij
opent zijn boek dan ook met het probleem dat onderzoekers op dit terrein bekend
zal voorkomen: het is moeilijk om het gebied af te bakenen, om voorbeelden te vinden
van groteske kunst die ‘truly exemplary’ zijn, en zelfs om de studies van groteske
kunst te vinden die men, om vertrouwd te raken met het onderzoeksterrein, absoluut
gelezen zou moeten hebben, zoals op de meeste onderzoeksterreinen toch gebruikelijk
is. Hij noemt weliswaar de standaardwerken van Kayser en Bachtin, maar
ongebruikelijk is dan toch weer dat deze twee studies, hoewel ze beide grondig en
goed doordacht zijn, er in slagen elkaar op ‘vrijwel ieder punt’ tegen te spreken.9

Kijken naar het kijken naar groteske kunst
Harpham schreef veel van de tegenspraak in het groteskenonderzoek toe aan de
specifieke tegendraadse verhouding van deze kunst tot de leesof kijkconventies van
een bepaald moment; in iets ruimere zin: van de historisch gezien steeds veranderende
conventies die het weergeven van de werkelijkheid door kunst en het recipiëren van
deze kunst door kijkers en lezers reguleren. Kunst die als ‘grotesk’ wordt geoormerkt,
schept een situatie die de recipiënten verwart, en dit temeer omdat zij zich hun
ongewone positie ten opzichte van het kunstwerk niet bewust zijn. Harpham legde
dit probleem uit aan de hand van het beeld van Nabokovs ‘nonnon’.
Het probleem van het kijken naar groteske kunst vergeleek Harpham met het kijken
naar ‘nonnons’, die door Nabokov zijn beschreven in Invitation to a beheading als
‘absurd objects, shapeless, pockmarked, mottled, knobby things which, when placed
before a distorting mirror, become handsome and sensible.’ (Harpham 1982, p. 21)
Harpham interpreteerde dit als volgt:
The nonnons could be said to stand for the text, or the artifact itself; the
mirror is the act of interpretation. All interpretation disfigures the artifact
by rearranging it, taking elements out of their contexts, and placing them
in new juxtapositions to one another; but it takes a nonnon to see that
distortion. The handsome and sensible form we see in the mirror is, quite
simply, meaning - a recreation of the text according to the demands of
design or pattern, formal qualities which are prerequisites for any sense
of significance. (Ibidem)
Er zit een verraderlijke dubbelheid in dit beeld: het impliceert een onderscheid tussen
hen die kijken naar de ‘nonnon’ en hen die kijken naar dit kijken naar de ‘nonnon’
en de discrepantie opmerken tussen de pokdalige ‘nonnon’ en de reconstructie ervan
tot ‘handsome and sensible [thing]’. De
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laatsten (wetenschappers, tot wie Harpham kan worden gerekend) bestuderen de
receptie van deze kunst door de kritiek (‘kritiek’ wordt bedoeld in de meest ruime
zin van het woord, met insluiting van de tekstinterpretatie; ook: criticism). De
‘nonnon’ zelf is dus niet primair en exclusief hun object van onderzoek, zoals voor
de critici en de interpreten alias onderzoekers in de hoogtijdagen van de
autonomistische of ergocentrische benadering van literatuur (onder wie E.M.
Beekman). De ‘nonnon’ is slechts secundair en indirect object van het
groteskenonderzoek dat zichzelf begrijpt als onderzoek naar de eigenaardige,
tegendraadse relatie van deze kunst met haar recipiënten: omdat er een ‘nonnon’
nodig is om die relatie op metaniveau te kunnen bestuderen.
In tegenstelling tot de groteskenonderzoekers die zich in de positie van critici (en
kijkers of lezers) manoeuvreerden en problemen bij het begrijpen, onderbrengen en
waarderen van groteske kunst ervoeren, bracht Harpham twee typen problemen naar
voren. Ten eerste, het interpreteren, begrijpen en inpassen van deze afwijkende kunst
blijkt problematisch; ten tweede, dit probleem vraagt erom verklaard en begrepen te
worden; dit veronderstelt het innemen van een metaniveau ten aanzien van de receptie
(kritiek, interpretatie), zijnde het gebied waarin de problemen zich manifesteren.
Met betrekking tot het eerste: de verwarring op het primaire niveau van het kijken
naar groteske kunst is keer op keer gearticuleerd in de loop der eeuwen. Niet voor
niets is het groteske kunstwerk vaak aangeduid als een chimaera, een monstrum, een
mengvorm, een hybride vorm, een samenvoeging van dingen die niet samengevoegd
kunnen worden, een Januskop, een onding, een non-ding, een incompatibel ding dat
zich niet laat inpassen, een ongerijmdheid. Harpham typeerde groteske kunst als
disproportionele, afwijkende, abberante, atypische ‘nonnon - versions of the
conventional’. (Ibidem, pp. 22-23) Hij karakeriseerde groteske kunstwerken op een
verhelderende wijze als oninpasbare, ‘pokdalige’, averechtse

Vooys. Jaargang 22

20
versies van conventionele voorstellingen die zich stilzwijgend tegen conventionele
waarneming verzetten. Dit behelsde een doorbreking van de circulaire redenering
die na Kayser de interpretatiepraktijk was binnengeslopen: Arcimboldo (of Paul van
Ostaijen) is ‘grotesk’; ipso facto is ‘grotesk’: werk à la Arcimboldo (of Paul van
Osatijen).
Met betrekking tot het tweede; het grotere belang van Harphams benadering voor
het groteskenonderzoek school er echter in dat hij een onderscheid maakte tussen
het niveau van de receptie en het metaniveau ten opzichte daarvan in onderzoek.
Hierdoor schiep hij een nieuw kader voor de studie van de omvattende problemen
die zich voordeden in de praktijk van de interpretatie en die het groteskenonderzoek
tot dan toe zozeer hadden beheerst. Hij definieerde ‘grotesk’ niet langer in termen
van de veronderstelde immanente, boven-historische, formele kenmerken van het
groteske kunstwerk. Hij plaatste daarentegen de historisch en normatief geladen
waarneming van groteske kunst als een specifiek probleem in het groteskenonderzoek
in het centrum van de aandacht. Deze wijze van conceptualiseren van het probleem
waarvoor groteske kunst de critici en onderzoekers plaatst, veronderstelt een duidelijke
breuk met de essentialistische benadering van kunst.

Conclusie
Kayser schreef in de bevindingen van zijn boek over het groteske, dat, oog in oog
met groteske kunst, de ‘Kategorien unserer Weltorientierung versagen’. Harpham
heeft deze redenering doorgetrokken in zijn studie On the Grotesque en hij laat zien
dat de gebruikelijke categorieën en onderscheidingen van de kunstbeschouwing het
als het ware ‘begeven’ wanneer pogingen worden ondernomen om deze toe te passen
op groteske kunst. Groteske kunst blijkt onvoldoende compatibel te zijn met de
gebruikelijke termen en begrippen van de kunstbeschouwing. Hierdoor komen de
beschouwers van het groteske in aanvaring met de uitgangspunten die aan de
conventionele benaderingen, begrippen en routines van de kunstbeschouwing ten
grondslag liggen: met de apriori's van het denken over kunst. Daarin blijkt stilzwijgend
een norm besloten te liggen. De bekende begrippen uit het onderzoek, waaronder
ogenschijnlijk neutrale termen als ‘tekst’, ‘auteur’, ‘stijl’, ‘vorm’ en ‘betekenis’, zijn
impliciet poëticaal geladen, zoals blijkt wanneer deze afwijkende, groteske kunst er
mee in aanvaring komt, doordat deze kunst afwijkt van de esthetische en normatieve
uitgangspunten die aan de kunstbeschouwing ten grondslag liggen. De studie van
deze botsing van esthetische en poëticale uitgangspunten, die in het
groteskenonderzoek zo goed gestalte kan krijgen, draagt bij aan de formulering van
een metapoetics als grondslag voor het onderzoek naar kunst.
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Annie van den Oever is verbonden aan de Vakgroep Nederlands van de
Rijksuniversiteit Groningen. Zij deed onderzoek naar het groteske in de
literatuur. Zij promoveerde op een onderzoek naar F. Harmsen van Beek
en het groteske. Daarvan verscheen vorig jaar een handelseditie bij de
Bezige Bij onder de titel <Fritzi> en het groteske (Amsterdam, 2003).
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Eindnoten:
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2 Zie ook Harpham 1982, pp. xvi-xvii.
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Montaigne, Boek I, hfst. 28. Verder citeer ik uit de vertaling van Hans van Pinxteren uit 1993.
Montaigne in zijn laatste essay: zie Montaigne 1993, p. 153.
Zie Harpham 1982.
Zie Hadermann 1981.
Zie de inleiding van Harpham 1982. Een kanttekening bij Harphams visie op de controverse
tussen Kayser en Bachtin vindt men in hoofdstuk II.
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Heidegger

Lyotard

Derrida

Tussenbeide:
differentie, intermedialiteit, en het wonder van het monomedium
Van Heidegger tot De Saussure tot Derrida. Van een rotsvast geloof in de
eenheid van identiteit naar een alles-problematiserende nadruk op verschil,
of: differentie. Voor een ieder die zichzelf wel eens verloren is in de kluwen
van het denken dat in de jaren zestig voornamelijk in Frankrijk opkwam,
volgt hier een beknopte introductie in het differentie-denken. Waar
Heidegger het identiteitsbeginsel op z'n kop zette, doet Brillenburg Wurth
dat in een vergelijkbare beweging met het begrip intermedialiteit.
Kiene Brillenburg Wurth
Hedendaagse Franse theoretici roepen in Nederland vaak en veel weerstand op. Ze
schrijven moeilijk over zaken die nauwelijks te bevatten zijn, spelen maar wat in de
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rondte met taal en ondermijnen traditionele wetenschapsidealen. Ook geven ze
aanleiding tot wonderlijke performances op wetenschappelijke congressen. Zo maakte
ik een aantal jaren geleden een lezing mee van de Canadese wetenschapster Geraldine
Finch. Geïnspireerd door het werk van Jacques Derrida dreigde zij zichzelf te verliezen
in een opsomming van Engelse woorden die eindigden op -ction. Als klap op de
vuurpijl zong zij tenslotte in het Gregoriaans. Op datzelfde congres sprak een
Servische vrouw eveneens uit naam van Jacques Derrida het voornemen uit de
cultuurwetenschap in het algemeen, en de muziekwetenschap in het bijzonder, in
termen van fractals te herzien. Hoe dat precies in zijn werk zou moeten gaan, is mij
nooit helemaal duidelijk geworden, maar ter illustratie projecteerde de
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beamer een reusachtige bloemkoolachtige die verrassend achter het hoofd van de
spreekster ronddoolde. Helaas is Derrida er nu niet meer om te reflecteren op dit
soort opmerkelijke imitaties en toe-eigeningen.
Die weerstand dus - waar zou ze toch vandaan komen? En wat wil ze precies
weren? Niet de Franse filosofie als geheel. Want ‘Frans’ staat in de context van deze
weerstand voor filosofen die iets hebben met ‘verschil’. Afgezien van Derrida, gaat
het hier om mensen als Gilles Deleuze, Luce Iragaray, Michel Foucault, of
Jean-François Lyotard die vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw het West-Europese
denken ingrijpend hebben verstoord (‘Postmodern’ worden ze ook wel genoemd,
ook al heeft het gros van deze filosofen geen enkele affiniteit met de opgewekte
relativiteitsideologie van het postmoderne denken). Wat is precies het ‘verschil’ dat
deze filosofen bezighoudt? Is het wel ‘iets’, zoals we dingen die we om ons heen
kunnen zien ‘iets’ noemen? En wat moeten we met dat ‘verschil’ wanneer het gaat
om literatuur en andere kunstvormen? Dit zijn grote vragen - te groot voor dit artikel
- en ik maak ze hier dan ook kleiner door ‘verschil’ (of beter: differentie) specifiek
in te zetten voor een analyse van het concept intermedialiteit.1
Waarom ‘verschil’ met intermedialiteit? Intermedialiteit is de laatste jaren een
populair concept gebleken, dat echter met weinig zorgvuldigheid wordt gebruikt.
Ondanks een aantal grondige studies uit (voornamelijk) Duitse koker2, wordt
‘intermedialiteit’, ten eerste, (te) algemeen gebruikt als ‘relaties tussen de kunsten’,
ten tweede, (te) beperkt gebruikt als ‘relaties tussen woord en beeld’ (ekphrasis) en,
ten derde, te pas en te onpas verward met ‘multimedialiteit’. In het eerste geval is
intermedialiteit zo uitgerekt, of breed gemaakt, dat het niet meer te hanteren is als
een analytisch instrument. ‘Relaties tussen de kunsten’: zijn dat statische verbanden,
of juist speelse interacties, associaties, of verwantschappen? In het tweede geval
wordt een specifieke dynamiek tussen twee media (woord en beeld) op een
oneigenlijke manier algemeen gemaakt (zodat inderdaad het gros van de vergelijkende
mediastudies niet voorbij de ekphrastische horizon kijkt). In het derde geval wordt
een belangrijk verschil tussen inter (‘tussen’, ‘temidden van’) en multi (‘veel’,
‘meervoudig’) over het hoofd gezien - hoewel de twee elkaar raken in de
etymologische betekenis van het prefix ‘inter’ als ‘samen’. Dit verschil tussen ‘inter’
en ‘multi’ roept een interessante vraag op: wanneer is er sprake van een
‘tussen’-medialiteit, veeleer dan een ‘meervoudige’ medialiteit (zoals dat het geval
is in het combineren van verschillende media, bijvoorbeeld in opera of film)?
1
2

Ik wil Sander van Maas hierbij bedanken voor zijn geduldige ‘lessen in differentie’.
Zie hiervoor, Yvonne Spielman, Intermedialität. Das System Peter Greenaway, München:
Wilhelm Fink Verlag, 1998; Jürgen Müller, Intermedialitat. Formen moderner kultureller
Kommunikation, Münster: Nodus Publikationen, 1996; Johan Strutz en Peter Zima,
Literarische Polyophonie, Tübingen: Narr, 1996; Peter Wagner, red., Icons, Texts, Iconotexts:
Essays on Ekphrasis and Intermediality, Berlijn: De Gruyter, 1996; Peter Zima, red., Literatur
Intermedial: Musik, Malerei, Photographie, Film, Darmastadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1995; Peter Wagner, Reading Iconotexts: from Swift to the French
Revolution, Londen: Reaktion Books, 1995; Ursula Link-Heer & Volker Roloff, red., Louis
Buel: Film - Literatur - Intermedialität, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
1994; Frans-Jozef Albersmeier, Theater, Film, und Literatur in Frankreich. Medienwechsel
und Intermedialität, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1992; Harald Szeeman,
red., Der Hang zum Gesamtkunstwerk. Europäische Utopien seit 1800, Arau und Frankfurt
am Main: Sauerländer, 1983
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In dit artikel geef ik een antwoord op deze vraag met behulp van het ‘Franse’
differentiebegrip. Met de Rotterdamse filosoof Henk Oosterling, meen ik dat dit
differentiebegrip inzicht kan bieden in het specifieke, maar even ongrijpbare, ‘tussen’
van het intermediate. (Oosterling 2000) Anders dan Oosterling richt ik mij hierbij
echter niet op het interactieve en zelfs ethische aspect van intermedialiteit als een
‘tussen’ van het zijn: een tussenruimte waarin (affectieve) menselijke relaties bemiddeld door de zintuigen en de daaraan gekoppelde media - tot stand komen.3
De interactiviteit waar Oosterling het over heeft, wil ik daarentegen representeren
als een dynamiek tussen media onderling. Meer in het bijzonder zal ik het intermediate
opvatten als een kracht, of beweging, die monomedialiteit (waarmee ik de veronderstelde - unieke identiteit van één specifiek medium bedoel, zoals taal, beeld
of geluid) pas mogelijk maakt. Monomedialiteit, zo luidt mijn stelling, is

3

In Understandig Media (1964) betoogt Marshall McLuhan dat de verschillende media (zoals,
woord, beeld, of geluid) verlengstukken van de verschillende zintuigen zijn. Marshall
McLuhan, Understanding Media. The Extensions of Man, London en New York: Routledge,
2002.
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in de moderne Westerse kunsten steeds het effect geweest van een intermediale
besmetting of vervuiling - juist wanneer die kunsten zich zo ‘puur’ en ‘autonoom’
mogelijk opstelden. Deze besmetting (die ik een oorspronkelijke besmetting noem)
plaats ik hier binnen de kaders van de differentie zoals zij door Martin Heidegger en
Derrida is doordacht.

Verschil dat vóór hetzelfde komt: Martin Heidegger en Jacques Derrida
In het traditionele Westerse denken is ‘verschil’ of ‘differentie’ altijd lijnrecht
tegenover ‘hetzelfde’ en ‘identiteit’ geplaatst. Je hebt dingen die hetzelfde zijn, en
dingen die daarvan verschillen, je hebt eenzelfde soort of genus (bijvoorbeeld een
diersoort) met onderling verschillende onderdelen (zoals je binnen het diersoort
‘hond’ verschillende hondenrassen hebt), of je hebt het ‘eigene’ (wat bij jezelf hoort)
en het daar tegenover geplaatste ‘on-eigene’ (wat niet bij jezelf hoort). Al deze
betekenissen van ‘differentie’ en ‘identiteit’ gaan uit van een tegenstelling tussen de
twee (wat hetzelfde is, kan niet verschillen en vice versa). Belangrijker nog: wat
‘hetzelfde’ is, wordt in het traditionele Westerse denken steeds als basis of
uitgangspunt genomen ten opzichte van dat wat ‘anders’ of ‘verschillend’ is. Eerst
was er identiteit - sameness of eigenheid - en daarna pas een afgeleide of afwijking
daarvan: eerst was er de werkelijkheid, daarna de schijn, eerst was er de kern, daarna
een verstrooiing daarvan, eerst was er een origineel, daarna een reproductie, eerst
was er een ik, daarna een niet-ik, enzovoorts, enzovoorts.
De Duitse filosoof Martin Heidegger (1889-1976) bracht dit keurige onderscheid
echter aan het wankelen in één van de belangrijkste teksten uit de moderne filosofie:
Identität und Differenz (1957). Deze tekst bestaat uit twee lezingen, ‘Der Satz der
Identität’ en ‘Die onto-theo-logische Verfassung der Metahpysik’, waarin Heidegger
nadenkt over respectievelijk het identiteitsbeginsel en dat wat dit identiteitsbeginsel
uitsluit: differentie, verschil, of onderscheid. Ik zal hier alleen kort ingaan op een
fragment uit de eerste lezing.
In ‘Der Satz der Identität’ opent Heidegger met een positiebepaling ten opzichte
van de ‘wet’ van de identiteit zoals die wet in de Westerse filosofie altijd is gesteld:
A = A. Deze formule, zo stelt Heidegger, ‘drukt de gelijkheid van A en A uit’
(immers: A is gelijk aan A). (Heidegger 2001, p.13) Gelijkheid, zegt Heidegger, lijkt
in dit verband twee termen te veronderstellen: de ene A is gelijk aan de andere A.
De formule A = A zou dan neerkomen op een (niet erg zinvolle) vergelijking tussen
twee elkaar gelijkende termen. Volgens Heidegger reikt de ambitie van deze formule
dan ook verder. Wat ze eigenlijk zeggen wil is: ‘A is A, dat wil zeggen A is A
hetzelfde.’ (Ibidem) Of nog: ‘met zichzelf is elke A zelf hetzelfde’. (Ibidem, p. 15)
Dit betekent, dat het traditionele identiteitsbeginsel het identieke - dat wat met zichzelf
samenvalt, met zichzelf hetzelfde is - wil uitdrukken. Dit beginsel stelt (letterlijk)
de eenheid van identiteit.
Dan is er toch iets geks met dat identiteitsbeginsel aan de hand. Als dit beginsel
namelijk gebaseerd is op eenheid en zelf-genoeg-zaamheid (‘met zichzelf is elke A
zelf hetzelfde’), dan blijft het op zijn minst opmerkelijk dat we het ene (het identieke)
alleen maar met twee termen (de ene en de andere A) kunnen denken. Meer nog: dat
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gesuggereerd in het Latijnse idem, dat ook herhaling of verdubbeling betekent. Zo
bezien, stelt Heidegger, drukt het ‘is gelijk’-teken van de identiteitsformule een
bemiddeling van een verschil uit. Wanneer je zegt ‘A = A’, vooronderstel je eigenlijk
eerst een verschil tussen de ene en de andere A, om vervolgens te zeggen dat ze gelijk
zijn. (Ibidem, p. 39) Het ‘is gelijk’-teken lijkt op deze manier een breuk te verhullen
die in de formule van het identieke schuilt - een breuk tussen de ene en de andere A
die als het ware gelijmd wordt met de bemiddeling van de ene A door de andere.
Aldus blijkt, dat het identieke helemaal zo zelfgenoegzaam niet kan zijn. Ze is het
effect, of het resultaat, van de bemiddeling van een verschil: in het ‘hart’ van de
identiteit huist de differentie.
Dit verschil in het identieke was vóór Heidegger ook al gesignaleerd door de Duitse
Idealisten, zoals Johann Fichte (1762-1814), Friedrich Hölderlin (1770-1843) en
Novalis (1772-1800).4 Bij deze filosofen en dichters ging het vooral om het verschil
in de identiteitsformule Ik = Ik (en zoals Hölderlin opmerkte, kan ik niet zeggen ‘Ik
= Ik’ zonder (reeds altijd) een verschil tussen de ene en de andere ‘Ik’ te denken een probleem dat, naar mijn mening, is ingeschreven in het dubbelgangermotief van
de griezelverhalen of Gothics uit de Romantiek). Na Heidegger was het vooral Derrida
- en, op een andere manier, Deleuze - die het zijne dacht over een (oorspronkelijke)
differentie die voorafgaat aan (de illusie van) het ene of identieke. Ik zal dit hier
proberen uit te leggen aan de hand van een vroege kwestie uit het werk van Derrida:
het talige teken.
In onze cultuur kan alles - woorden, beelden, klanken, geuren, objecten - een teken
zijn, voor zover die woorden, beelden, klanken, geuren of objecten naar iets anders
verwijzen of voor iets anders ‘staan’. Hiermee wordt direct duidelijk wat de functie
is van ieder willekeurig teken: het teken komt in de plaats van iets anders. Dit ‘andere’
kan iets abstracts zijn (zoals het idee ‘liefde’ en het teken ♥ dat we hiervoor
gebruiken), of iets concreets (zoals het beest ‘hond’ en het woord hond dat we hiervoor
gebruiken), maar altijd is ze afwezig, waar het teken aanwezig is: de laatste neemt
steeds de plaats in van de eerste. Dit wil niet zeggen dat ik het woord ‘hond’ alleen
maar kan gebruiken wanneer mijn hond er niet bij is, maar dat de functie van het
woord ‘hond’ - als een teken - juist is, het beest ‘hond’ te substitueren in de wereld
van de taal. In die wereld is het beest afwezig, en functioneert het teken ‘hond’ bij
de gratie van deze afwezigheid.
De Zwitserse taalfilosoof Ferdinand de Saussure (1857-1913) - hij doceerde tussen
1906 en 1911 zijn beroemde Cours de linguistique générale aan de universiteit van
Genève - stelde dat de betekenis van tekens (of ze nu abstracte of concrete zaken
representeren) altijd conventioneel of arbitrair is. Tekens krijgen pas betekenis binnen,
ten eerste, de regels van de taal en, ten tweede, allerlei culturele codes en conventies
waarbinnen ze ‘werken’ of functioneren. Anders gezegd: de betekenis van tekens
hangt niet af van de dingen waar ze voor staan (die dingen zijn, met andere woorden,
niet ‘in zichzelf’ betekenisvol), maar van de taalregels en de culturele conventies die
zinvolle communicatie mogelijk maken.
Maar: wat is dan precies een teken? Volgens De Saussure bestaan tekens uit twee
componenten: een betekenisdrager of betekenaar en een concept of betekende. Als
4

Zie hiervoor bijvoorbeeld Andrew Bowie, Aesthetics and Subjectivity: from Kant to Nietzsche,
Manchester: Manchester University Press, 1993, 40-79.
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‘liefde’ (het betekende): het idee liefde kunnen
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we communiceren via het visuele plaatje ♥. Dit voorbeeld laat zien dat een betekenaar
iets is dat we kunnen waarnemen (namelijk: een plaatje dat we kunnen zien), terwijl
het betekende een idee of mentaal concept is (namelijk: het abstracte idee ‘liefde’).
Het idee ‘liefde’ kunnen we echter ook communiceren via het woord liefde, dat we
kunnen horen (wanneer het wordt uitgesproken), of zien (wanneer het is
opgeschreven). Dit woord bestaat uit de fonemen /l/, /i/, /e/, /f/, /d/ en /e/. Samen
vormen zij het klankbeeld /l/i/e/f/d/e. Dit klankbeeld (dat wil zeggen: het fysieke of
zintuiglijk waarneembare aspect van een woord) noemde De Saussure de betekenaar.
Het betekende was volgens hem het idee ‘liefde’ dat (via talige codes en conventies)
verbonden is met dat klankbeeld (de betekenaar) /l/i/e/f/d/e.
Nu is ‘liefde’ een abstract begrip: het is geen ding dat we kunnen aanwijzen, zoals
we een boom of een hond kunnen aanwijzen. Toch was het volgens De Saussure zo,
dat óók het klankbeeld b/o/o/m of h/o/n/d niet de (fysieke) drager is van het ding
boom of hond. Dit klankbeeld is de drager van het concept ‘boom’ of ‘hond’; van
de voorstelling die we bij ‘boom’ of ‘hond’ in ons hoofd hebben. Wanneer ik tegen
een collega zeg: ‘mijn hond blafte tegen een poes die in de boom zat’, dan zijn noch
die hond, noch die poes, noch die boom direct aanwezig - het is zelfs niet nodig dat
mijn collega die hond, poes, of boom ooit gezien heeft om te kunnen begrijpen wat
ik zeg. Wanneer ik het heb over een hond, weet iedereen dat ik een beest met vier
poten bedoel dat kan blaffen, daarvoor hoef ik niet te wachten totdat er een hond
voorbij komt. Onze mentale voorstelling ervan volstaat dan ook om communicatie
mogelijk te maken. Daarom zeggen we dat de betekenaar h/o/n/d als betekende de
mentale voorstelling ‘hond’ heeft - en niet het beest zelf. Samen vormen zij twee
kanten van dezelfde medaille: het teken.
De relatie tussen betekenaars en betekenden, zo stelde ik hierboven, is arbitrair
(gebaseerd op de wetten van taal en culturele conventies). Dit verklaart echter nog
niet hoe de identiteit van tekens wordt bepaald. Inderdaad, dat ik het teken ‘hond’
gebruik voor een beest op vier poten dat kan blaffen, en niet ‘paard’, wordt bepaald
door talige conventies. Dit verklaart waarom ik niet ‘paard’ maar ‘hond’ gebruik.
Dit verklaart echter nog niet hoe het teken ‘hond’ zijn eigen identiteit en - in relatie
hiermee - betekenis verkrijgt. Het antwoord op deze vraag is even simpel als
verrassend: door het onderlinge verschil tussen betekenaars. Ik licht dit toe aan de
hand van drie klankbeelden: m/a/a/g, z/a/a/g, k/r/a/a/g. Het zijn hier steeds de
klankverschillen die deze drie betekenaars van elkaar onderscheiden (dat wil zeggen
/m/,/z/ en /kr/). Zoals we hierboven zagen, zijn deze betekenaars onlosmakelijk
verbonden met betekenden. Dit betekent dat een verandering in de betekenaar
onvermijdelijk een verandering in het betekende tot gevolg zal hebben. Wanneer je
zegt ‘ik dronk een gat in mijn kraag en kreeg daardoor last van mijn maag’, dan weet
ik op basis van de specifieke klanksamenstelling van respectievelijk ‘kraag’ en ‘maag’
dat het in het eerste geval om een onderdeel van een kledingstuk gaat en in het tweede
geval om een orgaan. Blijkbaar is het zo dat het verschil tussen woorden of
klankbeelden steeds een andere betekenis mogelijk maakt.
Hieruit volgt, dat betekenis niet alleen tot stand komt door de correlatie tussen
betekenaar en betekende (dat wil zeggen: door middel van tekens), maar ook het
effect is van een systeem van verschillen. Deze verschillen lijken volstrekt willekeurig
(de reden waarom we ‘kraag’ voor een onder-
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deel van een kledingstuk gebruiken en ‘maag’ voor een orgaan is tenslotte arbitrair),
maar zij zijn het die de identiteit van een teken bepalen: ‘maag’ is ‘maag’ in het
verschil met ‘zaag’ en ‘kraag’. Betekenis is daarom differentieel, niet referentieel
van aard: betekenis wordt bepaald door de relaties en verschillen tussen betekenaars,
niet door de concepten waar die betekenaars aan gekoppeld zijn. Uiteindelijk zijn
het de verschillen die het hem doen. Ik herken ‘hond’ alleen in het verschil met de
betekenaars ‘stond’ en ‘mond’; de verschillen tussen /h/, /st/ en /m/ maken het verschil
in identiteit en betekenis mogelijk tussen ‘hond’, ‘stond’ en ‘mond’.
Hiermee ben ik eigenlijk weer teruggekeerd bij Heideggers filosofische standpunt
dat verschil (logisch) voorafgaat aan identiteit: de identiteit van een teken wordt niet
bepaald door datgene waar dit teken naar verwijst, maar is het effect van een beweging
van verschil tussen betekenaars. Dit is ook de positie van Derrida met betrekking tot
het teken in De la grammatologie (Derrida 1967). Derrida radicaliseerde de
tekentheorie van De Saussure door niet alleen het arbitrariteitsprincipe te huldigen,
maar ook en vooral door de mogelijkheid (en de traditionele prioriteit) van een ‘vooraf
gegeven’ betekende te ondermijnen. Zoals Paul Moyaert het uitlegt:
Het betekende gaat [volgens Derrida] niet meer vooraf aan de betekenaar,
maar wordt gearticuleerd vanuit een differentieel netwerk van betekenaars.
Het betekende verschijnt hier, aldus Derrida, in het differentieel interval
tussen betekenaars en is het effect van een differentie tussen betekenaars;
het wordt door de betekenaars geproduceerd. Dit heeft allereerst tot gevolg
dat het betekende zelf nooit in levende lijve is gegeven: het betekende is
een effect, en verschijnt als een spoor, une trace, in het spoor van een
differentie. [...] En ten tweede: het betekende verschijnt slechts in een
positie en vanuit de plaats van een betekenaar. (Moyaert 1986, p.53)5
De zelf-genoeg-zaamheid van het betekende, zoals dat in het traditionele Westerse
denken altijd werd verondersteld, is hiermee effectief ondergraven. Er is geen ding
of aanwezigheid buiten de taal die de identiteit van een teken bepaalt - zo'n
aanwezigheid functioneert alleen als een illusie in onze communicatie. Net zo'n illusie
is het, om te denken dat je ooit voorbij de oppervlaktestructuur van de taal kunt
komen om bij het Betekende (het Ding) Zelf te belanden. De grap is namelijk, dat
de betekenis van woorden (nauwkeuriger gesteld: de concepten die aan betekenaars
gekoppeld zijn) altijd alleen maar door middel van betekenaars kan worden uitgedrukt
en begrepen. Een woord moet ingevuld worden met behulp van andere woorden, en
die weer met behulp van andere woorden. Je komt nooit voorbij de horizon van
betekenaars. Hierdoor is de beweging van betekenis eindeloos: het betekende ‘op
zichzelf’ is onbereikbaar. Of, zoals Geoffrey Bennington het heeft gesteld: ’elke
betekenaar verwijst naar andere betekenaars, we bereiken nooit een betekende die
alleen naar zichzelf verwijst.’ (Bennington 1993, pp. 78-79)6 Er is daarom geen
5
6

Dit artikel van Moyaert is nog altijd één van de meest complete en heldere inleidingen
in het derridiaanse differentiedenken.
Uiteraard wordt hiermee het onderscheid tussen betekenaar en betekende op losse schroeven
gezet: betekenaars blijken tegelijkertijd betekenden, en andersom. Voor meer over Derrida
en differentie, zie Nico van der Sijde, Het literaire experiment. Jacques Derrida over
literatuur, Amsterdam en Meppel : Boom, 1998, 30-38, 63-77; Rodolphe Gasché, Inventions
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betekende mogelijk die (in de termen van Heidegger) met zichzelf zelf hetzelfde is.
Zo'n betekende is altijd het resultaat van een ‘interval’, een tussen - niet van zichzelf.

of Difference. On Jacques Derrida, Cambridge, Mass. en Londen: Harvard University Press,
22-57 en 82-106; Geoffrey Bennington, Jacques Derrida, 23-41, 70-97.
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Medialiteit en medium: middel, midden, supplement
Verschil of differentie draait bij Derrida dus om een ‘tussenbeide’ (of beter gezegd:
een ‘tussen’ dat voorafgaat aan de beide eenheden waartussen het wordt gedacht):
om een voortstuwende, temporele beweging van uitstelzonder-aankomst (het
betekende wordt als het identieke of eigene nooit bereikt) en, tegelijkertijd, om ‘het
articuleren van een [ruimtelijke] interval’ (het verschil tussen betekenaars). (Moyaert
1986, p. 50) Deze temporeelruimtelijke differentie noemt Derrida différance: een
opschorting (van het Latijnse differre) en een verschil inéén. Wat kan dit ‘tussen’
met intermedialiteit te maken hebben - en hoe kan dit ‘tussen’ dan precies worden
opgevat?
Om iets te kunnen zeggen over intermedialiteit, is het verstandig eerst het begrip
medialiteit te overdenken. ‘Medialiteit’ roept allereerst het begrip ‘medium’ op.
‘Medium’ kan betekenen: ‘midden’, ‘middenweg’, ‘middenstof’, ‘tussenin’,
‘tussenkomend’ of ‘tussenliggend’ en ‘middel’, ‘drager’, of ‘instrument’. Daarnaast
verwijst ‘medium’ in de specifieke context van de kunsttheorie naar het materiaal
of de techniek waarmee een kunstenaar werkt (bijvoorbeeld: woorden, beelden, of
klanken). In dit verband wordt ‘medium’ de laatste tijd steeds vaker gebruikt in plaats
van het meer ouderwets klinkende ‘kunstvorm’: het laatste begrip roept nog de
associatie met ‘hoge’ cultuur op, terwijl ‘medium’ beter past in het bredere,
antropologische begrip van cultuur dat gangbaar is binnen de ‘cultural studies’.
Als ‘middel’ en ‘midden’ of ‘tussenkomst’ heeft ‘medium’ de dubbele en
paradoxale functie dat het tegelijkertijd iets (een gevoel, gedachte, of idee) overbrengt
en uitwist. Pardon - uitwist? Inderdaad, voor zover ‘medium’ als ‘middel’ en ‘midden’
aan dezelfde logica is onderworpen, waaraan ook het teken is onderworpen: de logica
van de substitutie (zie hierboven). Dit kan als volgt worden verhelderd. Ten eerste:
wil je een gedachte overbrengen in woorden, beelden, of klanken, dan - zo wil het
in de traditionele visie - maak je een vertaalslag van die gedachte ‘op zichzelf’, in
het denken, naar die gedachte gevat in woorden, beelden, of klanken. Die vertaalslag
is een interventie: het ‘mediëren’ van een gedachte in woorden, beelden, of klanken
is een noodzakelijke tussenkomst of bemiddeling. Zonder die bemiddeling zou er
geen communicatie mogelijk zijn (of we zouden allemaal telepathische gaven moeten
hebben - wellicht een oud metafysisch ideaal).
Maar toch, ten tweede, dat bemiddelen doet (heel) wat af aan de gedachte zoals
zij oorspronkelijk en ogenblikkelijk werd gedacht. Zo, althans, luidt een bekende
klaagzang die we al sinds de Romantiek (zo niet langer) horen: het scheppingsproces
levert niet alleen iets op, het is tegelijkertijd een proces van verlies. ‘The mind in
creation is like a fading coal which some invisible influence, like an inconstant wind,
awakens to transitory brightness’, schreef de Engelse dichter Percy Bysshe Shelley
(1792-1822) in zijn Defence of Poetry (1821):
Could this influence be durable in its original purity and grace, it is
impossible to predict the greatness of the results; but when composition
begins inspiration is already on the decline, and the most glorious poetry
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that has ever been communicated to the world is probably a feeble shadow
of the original conceptions of the poet. (Shelley 1821, par.285)7

7

Op: http://eir.library.utoronto.ca/rpo/display/displayprose.cfm?prosenum=6, online
2004.
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De mooiste poëzie die ooit is overgebracht, zegt Shelley, is niet meer dan een flauw
afschijnsel van de oorspronkelijke gedachten van de dichter: het magische ‘nu’ van
de inspiratie, een ogenblik dat nauwelijks een moment in de tijd is, kan niet worden
vastgehouden maar raakt verloren in en door de dichterlijke scheppingsdaad - dat
wil zeggen, in en door de daad van verwoording. Wat eruit komt is nooit wat er in
zat. Wat er in zat, de gedachte die gedacht werd, wordt besmet met een ‘buiten’: met
de materialiteit van een woord, beeld, of klank die volgens Shelley niet eigen is aan
de gedachte zelf - en daarmee die gedachte op zichzelf wegvlakt. Vandaar de stelling
dat de tussenstap van de bemiddeling tegelijk een stap is naar... uitwissing.
Deze tussenstap zou je echter ook anders kunnen zien - en daarmee zou ‘medium’
als ‘midden’ en ‘middel’, een onherroepelijk vertroebelend middel in de Romantische
visie, wel eens een heel andere betekenis kunnen krijgen. Ik verwijs hierbij naar
Derrida's reflecties op het supplement. Waarom het supplement? ‘;Alles wat men in
termen van inkleding, aanhangsel, uitdrukking, omkadering, inlijsting en reproductie
begrijpt,’ zo omschrijft Moyaert het supplement, ‘is supplement van iets anders.’
(Moyaert 1986, p. 47) Ook de tussenstap van de bemiddeling vormt wat dat betreft
een materieel (zintuiglijk) verlengstuk, een toevoegsel of supplement, van een
‘immateriele’ gedachte. Zo zijn we althans gewoon over het supplement te denken:
eerst was er iets oorspronkelijks (bijvoorbeeld: de gedachte zelf ‘op zichzelf’), daarna
werd er iets van buitenaf aan toegevoegd (een verbalisering of visualisering). Dit
‘buiten’ is het supplement. In De la grammatologie overdenkt Derrida de logica van
dit supplement echter op een manier, die de weg opent naar een ‘andere’ logica van
de bemiddeling.
Zoals Shelley stelde (en dit is representatief voor een traditionele manier van
denken), was er eerst de volle aanwezigheid van de gedachte en daarna - en daaraan
toegevoegd - de afschaduwing daarvan in woorden. De eerste is het ‘positief’, de
laatste het ‘negatief’. Maar als die aanwezigheid zo vol, zo positief (definitief,
onomstotelijk) is, waarom heeft ze dan iets anders nodig om - letterlijk - present te
worden gesteld? Goed - ze is, volgens Shelley, te snel weer verdwenen om definitief
vastgehouden, in haar volledigheid vastgelegd, te worden, maar wijst dit niet juist
op een onvolledigheid of gebrek in die aanwezigheid? Zou er wel iets te suppleren
zijn als die aanwezigheid (de gedachte zelf ‘op zichzelf’) helemaal zelf-genoegzaam,
helemaal compleet was? Of, andersom gesteld, kan die aanwezigheid werkelijk
positief zijn als het suppleren ervan niettemin noodzakelijk is voor een present stellen
ervan? Het antwoord kan niet anders dan ontkennend zijn; het supplement is een
noodzakelijk kwaad, waar de aanwezigheid niet zonder kan. ‘Het supplement is de
noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarde voor de aanwezigheid [i.e. het present
stellen] van het aanwezige, het produceert en stelt een aanwezigheid in’ - en niet
andersom. (Ibidem, p. 49) Maar wat is die aanwezigheid die wordt ingesteld? Niet
een oorspronkelijke, zelfgenoegzame aanwezigheid, maar één die altijd al besmet
of bemiddeld is door de werking van het supplement. Daarmee is de besmetting
‘oorspronkelijk’ en die zelfgenoegzame aanwezigheid onbereikbaar gemaakt, eeuwig
uitgesteld in de eindeloze beweging van supplement naar supplement.
Op deze manier kom ik wederom bij Heideggers diagnose van het identieke als
het ‘ene’ dat altijd al verscheurd én verdubbeld is. Het midden (het medium), het ‘is
gelijk’ teken in de formule A = A, gaat logisch vooraf aan de
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mogelijkheid van A om als A present te worden gesteld - en stelt die presentie als
een volledige, oorspronkelijke presentie tegelijkertijd uit. In dit licht kan medialiteit
als een ‘oorspronkelijke’ besmettings- of bemiddelingstoestand worden beschouwd
die niet van ‘buiten’ komt, achteraf, maar altijd al in het ‘eigene’ of ‘identieke’ huist.
Of beter nog: een bemiddeling of verdubbeling die zich altijd al heeft voorgedaan.
Wat kan er dan nog over intermedialiteit worden gezegd?

Inter-medialiteit: tussen het midden?
Het moet misschien niet gekker worden. Heeft ‘medialiteit’ al te maken met het
‘midden’, dan komt daar nu het ‘tussen’ van ‘inter’ bij. Tussen het midden - is daar
nog iets zinnigs over te melden? Misschien niet, en zeker niet als ‘medium’ en
‘medialiteit” hier alleen maar abstracte denkfiguren blijven. ‘Medium’ is óók concreet,
als instrument, techniek, vormgeving, of tastbaar materiaal: een medium kan een
heel specifieke, stoffelijke bemiddeling zijn met een eigen structuur en logica. Zo
lijkt de logica van verbale media heel anders te zijn dan die van beeldende media:
een verhaal vertellen in woorden kan andere technieken verlangen dan een verhaal
vertellen in beelden - althans, beeldende media bieden andere mogelijkheden voor
zo'n vertelling, waarbij niet zozeer het ‘zeggen’ als wel het ‘tonen’ voorop kan komen
te staan. In de kunsttheorie neemt men op grond van zulke aannames (te) snel aan
dat er eenvoudigweg verschillende vormen van bemiddeling ‘bestaan’: het ene
medium is het andere niet. ‘De’ media worden dan ook alras gehypostaseerd
(gefundeerd) als iets eigens en gegeven: we spreken over het verbale, het aurale, of
het visuele medium alsof het vaste eenheden zijn met een ‘natuurlijke’ identiteit,
waarbij een eigen manier van vormgeven hoort.
De vraag is of dat eigenlijk wel kan. In de geschiedenis van de esthetische theorie
zie je het vaak genoeg gebeuren - ook al gaat het dan niet over ‘media’, maar over
verschijnings- of representatievormen van de verschillende kunsten. Gotthold Ephraim
Lessing (1729-1781), bijvoorbeeld, stelde een tweedeling voor tussen de zogenaamde
temporele (dichtkunst, muziek) en ruimtelijke (schilderkunst, beeldhouwkunst)
kunsten op grond van hun veronderstelde mediale eigenschappen: dat wil zeggen,
op grond van de manier waarop ze (het meest effectief) konden bemiddelen of
representeren. Vóór Lessing had Edmund Burke (1729-1797) in A Philosophical
Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful (1757) ook al een
grens tussen de visuele en de verbale kunsten getrokken. Volgens Burke functioneerde
de visuele kunst volgens het principe van de nabootsing, terwijl de verbale kunst
werkte volgens het principe van de substitutie: bij de eerste draaide het om een tonen
of onthullen dat volgens Burke bij de imitatie hoorde, bij de laatste juist om een
niet-tonen dat, aldus Burke, bij de suggestie hoorde.
In de laat-negentiende en twintigste eeuw, werden deze grenzen tussen de
representatiesystemen van de verschillende kunsten (terecht) in twijfel getrokken.
Goed, het ene teken was het andere niet, maar om te stellen dat - bijvoorbeeld literatuur niet ruimtelijk kan zijn, of schilderkunst niet temporeel, getuigde (volgens
kunsthistorici als Ernst Gombrich, of literatuurcritici als Joseph Frank en, later,

Vooys. Jaargang 22

Edward Said) van een zeer beperkte visie op de modus operandi van teksten en
beelden. Negentiende-eeuwse kunstenaar-
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componisten als Richard Wagner (1818-1883) hadden deze beperkingen al willen
opheffen in de multimediale droom van het Gesamtkunstwerk. Maar wie Wagners
Das Kunstwerk der Zukunft (1849) goed leest, ziet gelijk dat de samensmelting van
de verschillende kunsten in Wagners totaalkunstwerk de grenzen tussen die kunsten
eerder bevestigt dan ondermijnt. ‘De kunsten naast elkaar en met elkaar tot een nieuw
geheel’, zo kan Wagners ideaal worden samengevat. Maar daarbij blijven die kunsten
wél hun traditionele functie en ‘eigenheid’ behouden. Zo blijft de schilderkunst in
het Gesamtkunstwerk voor Wagner heel duidelijk een ruimtelijke kunst, zoals de
poëzie een temporele kunst blijft, en verschilt Wagners positie uiteindelijk niet zo
veel van die van Lessing.
Een andere visie op de interactie tussen ‘de’ media werd in de twintigste eeuw
ontwikkeld door Dick Higgins (1938-1998), de godfather van de theorie van de
intermedia. Ik geef de positie van Higgins over het ‘inter’ van intermedialiteit
hieronder kort weer - maar let op dat hij dit ‘inter’ (probleemloos) achteraf lokaliseert
tussen reeds bestaande, als ‘gegeven’ gedachte media.
In 1965 stelde Higgins in ‘Intermedia’ dat het concept intermedialiteit als analytisch
instrument kan worden gebruikt voor media die ten eerste tussen bestaande
(traditionele) media invallen, ten tweede zich onttrekken aan vaststaande esthetische
categorieën en ten derde daarom nog niet (definitief) geclassificeerd kunnen worden.
(Higgins 2004)8 Intermedialiteit betekent hier dan ook letterlijk: het er-tussen zijn
of vallen en wordt getypeerd door een hoge graad van voorlopigheid. Dit ‘tussen’
heeft niet alleen betrekking op een ruimte, of een beweging, tussen verschillende
media, maar ook tussen kunst en dat wat traditioneel niet tot kunst verheven was
(zoals bijvoorbeeld ready mades). Higgins verwijst hierbij dan ook naar kunstenaars
zoals Marcel Duchamp (met zijn welbekende w.c. pot in het museum) of componisten
als John Cage, die het traditionele onderscheid tussen ‘geordend geluid’ en ‘lawaai’
deconstrueerde. Het resultaat van dit soort tussenvormen was - in elk geval
aanvankelijk - niet gemakkelijk te duiden: kon je nog zeggen dat Cage ‘muziek’
componeerde, of dat akoestische dichters als Hugo Ball ‘gedichten’ schreven? Balls
klankuitingen vielen tussen woord- en geluidskunst in. Ook hielden ze het midden
tussen ‘kunst’ en ‘niet-kunst’, voor zover het vaak om rauwe uitstotingen ging die
vóór de twintigste-eeuwse avantgardistische experimenten vreemd waren aan de
poëzie.
‘Intermedialiteit’ lijkt dan ook innig verbonden met dergelijke avant-gardistische
experimenten. Die experimenten waren er immers op gericht het nieuwe, het
onbekende, het ongeziene, ongehoorde en nog niet gedachte te presenteren. De vraag
die de avant-garde zich stelde (om de Franse filosoof Jean-François Lyotard aan te
halen) was niet meer: ‘Wat is mooi?’, maar: ‘Wat kan men zeggen dat kunst is?’.
Deze vraag leidde haast als vanzelf naar een ondervraging en ontwrichting van de
traditionele mogelijkheidsvoorwaarden van de verschillende kunstvormen: wat was
schilderkunst, muziek, dichtkunst, literatuur, beeldhouwkunst, film? Hadden zij een
vaste basis, een fundament - of niet? De hybride vormen die in de twintigste eeuw
het licht zagen (zoals: graphic of visual novels, conceptuele kunst, grafische
muzieknotaties, performance art, happenings, mail art, of body art) lijken de
mogelijkheid van zo'n vaste basis te ondermijnen. Eerder onderstrepen zij de
instabiliteit en voorlopigheid van het ‘tussen’ - van ‘iets’ dat nog niet beslist is.
8

Op www.muse.jhu.edu/demo/len/34.1higgins.html, online 2004.
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Maar volgens Higgins houdt het verhaal niet op met deze voorlopigheid. Met een
dialectische wending stelt hij, dat intermedia na verloop van tijd media kunnen
worden (net zoals, bijvoorbeeld, interdisciplines in de wetenschap na verloop van
tijd officiële monodisciplines kunnen worden). Het ‘tussen’ van het intermedium is,
met andere woorden, een ‘tussenfase’ in een dialectisch proces van these (hier: een
traditioneel, bestaand medium), via antithese (hier: experimentele tussenvorm), naar
synthese (hier: de tussenvorm die een nieuw medium wordt). Dat is een fraai,
geruststellend en herkenbaar verhaal - hoeveel experimenten kunnen, tenslotte, de
gewenning van het publiek weerstaan? - maar het doet iets af aan het ‘inter’ als
‘tussen’ of ‘interval’ zoals ik dat hierboven heb beschreven. Higgins gaat, naar mijn
mening, uit van een onderscheid tussen media dat gebaseerd is op identiteit, in plaats
van verschil: volgens hem waren er eerst (twee of meer) media, waartussen een
interval kon worden geopend. In dit interval ontstond dan een voorlopige, hybride
vorm die zowel het ene als het andere (of tegelijkertijd: noch het ene, noch het andere)
medium was - en uiteindelijk ‘zichzelf’ werd. Volgens mij is het echter zo, dat er
eerst een interval is die de identiteit van specifieke media of bemiddelingen mogelijk
maakt - die identiteit is een effect van dat interval.
Hieronder zal ik aan de hand van een (even beroemde als beruchte) theorie van
de Amerikaanse criticus Clement Greenberg (1909-1994) over de avantgarde
uiteenzetten hoe intermedialiteit als een oorspronkelijke differentie kan worden
gedacht. Daarbij kom ik terug op de wat flauwe en harkerige uitdrukking ‘tussen het
midden’. Hoe onzinnig en dubbelop deze uitdrukking ook lijkt (zelfs zo, dat je jezelf
kunt afvragen of intermedialiteit niet een overbodig concept is, omdat het eigenlijk
niets méér zegt dan medialiteit als bemiddeling en verdubbeling), toch heeft zij op
een eigenaardige manier zin. ‘Het midden’ is, in deze context, de medialiteit - de
bemiddeling - die (als supplement) voorafgaat aan de afwezigheid die ze bemiddelt.
Deze bemiddeling, zo gaf ik hierboven al aan, is in de kunst- en mediatheorie weer
gehypostaseerd tot verschillende, specifieke bemiddelingen - dat wil zeggen, tot
verschillende monomedia, zoals ‘het’ visuele, ‘het’ verbale, of ‘het’ aurale medium.
Binnen de context van deze monomedia, zo wil ik voorstellen, functioneert
intermedialiteit als een oorspronkelijk interval dat de identiteit van deze media eerst
mogelijk maakt - achteraf, als het effect van een differentie.

Intermedialiteit: een illustratie
In ‘Towards a Newer Laocoon’ (1940) verdedigt Greenberg de stelling dat er zoiets
als een dominant medium in de kunsten kan bestaan - en dat ‘de’ literatuur zo'n
dominant of normatief medium was geworden in het zeventiende-eeuwse Europa:
Wanneer het nu gebeurt dat één kunstvorm een dominante rol krijgt, dan
wordt zij het prototype van alle kunst: de anderen proberen hun eigen
karaktertrekken af te schudden en imiteren het effect van dit prototype.
Op haar beurt, probeert de dominante kunstvorm de werking van de
anderen toe te eigenen. Het resultaat is een verwarring van de kunsten
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en vervormd raken; zij worden
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gedwongen hun eigen aard te ontkennen in een poging de effecten van de
dominante kunstvorm te evenaren. (Greenberg 1998, p. 555)
De interactie tussen verschillende kunstvormen presenteert Greenberg hier in termen
van een machtsstrijd, waarbij het dominante medium als een tiran en een veelvraat
wordt neergezet: de laatste dwingt de andere media zichzelf te ontkennen, en zuigt
tegelijkertijd de specifieke kenmerken en ‘werking’ van die andere media op. Dit
vat, aldus Greenberg, de relatie samen tussen ‘de’ literatuur en schilderkunst tegen
het einde van de zeventiende eeuw - en zo bleef het, tot het einde van de negentiende
eeuw. Of deze stelling klopt of niet, is niet van belang voor het vervolg van mijn
betoog. Om toegang te krijgen tot het ‘dominante domein’ van de kunst, begon de
schilderkunst literaire en meer in het bijzonder poëtische effecten na te streven, zodat
het de aandacht voor de specificiteit van het eigen medium verloor. (Ibidem)
Tot zover Greenbergs verhaal (inderdaad, ook Greenberg komt in zijn eigen vertoog
niet onder de veronderstelde dominantie van literatuur uit). Maar zoals elk
prototypisch plot heeft ook zijn verhaal een Redder. Die Redder is ‘de’ muziek.
Filosofen en kunstcritici hebben het graag over ‘de’ muziek (alsof zij een eenduidig
en universeel gegeven was) als uitzondering op de regel van de andere kunsten. Zo
is muziek ook in Greenbergs geschiedenis van de kunsten op wonderbaarlijke wijze
ontsnapt aan de imperialistische neigingen van de literatuur. Zelfs begon zij ‘als een
kunst op zichzelf’ tegen het einde van de negentiende eeuw, toen avant-gardistische
experimenten de schilderkunst voorzichtig kwamen verstoren, de normatieve status
van de literatuur over te nemen. Greenberg:
Vanwege haar ‘absolute’ karakter en haar afwijking van de imitatie, maar ook
omdat ze bijna volledig opging in de fysieke kwaliteit van het eigen medium en over
de beste middelen voor suggestie beschikte, had muziek de plaats [...] ingenomen als
de hoogste kunstvorm. Zij was de kunst die de andere [...] kunsten het meest benijdden
en die ze om het hardst probeerden te imiteren. (Ibidem, p. 557)
Greenberg representeert het medium muziek hier in formalistische termen, maar
voor het gemak verzuimt hij dit erbij te vermelden. Al sinds de achttiende eeuw
hadden filosofen als Adam Smith (1723-1790) ‘de’ muziek een speciale plaats
toegekend omdat zij, en zij alleen, haar eigen onderwerp was. Muziek ging volgens
Smith over... muziek en nergens anders over. In de negentiende eeuw verdedigde de
muziektheoreticus Eduard Hanslick (1825-1904) dezelfde stelling. Volgens Hanslick
was muziek een autonome kunst omdat zij in geen enkel opzicht afhankelijk was
van een buitenmuzikale wereld: muziek bestond uit muzikale vormen en die vormen
onderhielden geen relatie met een wereld buiten de muziek - als tekens verwezen
deze vormen hooguit naar elkaar, niet naar iets dat ‘ervoor’ kwam. Zoals Hanslick
stelde: er is niets in de natuur dat de muziek kan imiteren - zij ‘herhaalt’ geen
onderwerp dat al gekend en benoemd is, zodat zij ook geen benoembare inhoud heeft
voor ons denken in termen van bepalende concepten.9
Deze stelling is formalistisch, voor zover ze uitgaat van een ideaal waarbij

9

Zie hiervoor, Eduard Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen (1854)
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de vorm en het ‘materiaal’ van een medium haar eigen inhoud wordt. Ook Greenberg
verwoordt dit ideaal wanneer hij meent, dat muziek ‘abstract’ is - dat wil zeggen:
een kunst van de ‘pure vorm’ - omdat ‘zij haast niets anders dan zintuiglijk’ is.
(Ibidem) Anders gezegd: muziek is abstract voor zover zij niets anders dan haar eigen
zintuiglijke bewegingen, haar eigen vorm, figureert. Deze (veronderstelde)
zelf-genoegzaamheid, deze zelf-beslotenheid en fixatie op de eigen vorm, was volgens
Greenberg wat de nijd en jaloezie van de andere kunsten opriep.
De avant-garde schilderkunst (hier: de abstracte en abstract-expressionistische
schilderkunst) nam, aldus Greenberg, deze zelf-genoegzaamheid als ‘methode’ over
- en vond daarmee ‘de’ schilderkunst terug. Als een abstract (want bijna niets anders
dan zintuiglijk) medium, liet ‘de’ muziek aan de avant-garde schilders zien hoe zij
ook hùn medium konden uithollen van subject matter en verdunnen tot ‘puur’ picturaal
materiaal: hoe zij ook hùn medium konden reserveren voor dat éne zintuig (het oog)
waar het primair op gericht was. Het gevolg van dit spelletje leentjebuur was dan
ook, dat de schilderkunst (als abstracte schilderkunst) zich steeds verder in zichzelf
terugtrok. Wèg mooie plaatjes, imitaties en de illusie van een driedimensionale ruimte.
Wat overbleef, was een plat vlak met kleuren en lijnen: het ‘puur’ zintuiglijke als
het abstracte.
Greenbergs tekst is in meerdere opzichten vreemd. Vreemd voor hedendaagse
ogen (wie kan tenslotte nu nog volhouden dat muziek - onvermijdelijk onderdeel
van de culturele praktijk - geen deel heeft aan de circulatie van culturele betekenissen
en alleen ‘zichzelf’ vormgeeft?), maar ook vreemd als een tekst die twijfelt tussen
geschiedschrijving en theoretische speculatie. De geboorte van de avant-garde uit
de geest van de muziek - is dit een gedachtespel of een historische ontwikkeling in
‘Towards a Newer Laocoon’? Misschien is deze vraag in dit verband niet zo
interessant, en zou je kunnen zeggen dat ‘Towards a Newer Laocoon’ speelt met de
gedachte van een geboorte, een oorsprong, die altijd al een terugkeer èn een
nabootsing is. De geboorte, nauwkeuriger gesteld, van een kunstvorm (de abstracte
schilderkunst) die ‘zichzelf’ werd (bij zichzelf terugkeerde) door ‘anders’ te worden
(via de imitatie van de zogenaamde muzikale methode).
Maar wat is precies de status van ‘zichzelf’ in de formule schilderkunst =
schilderkunst? Is dit ‘zelf’ (in elk geval in de tekst van Greenberg) niet altijd al het
product of effect van een contaminatie? Greenberg laat zien, en ik ben het hierin met
hem eens, dat de dynamiek tussen de verschillende kunsten steeds zó is geweest dat
‘[e]lke kunst haar eigen kracht liet zien door de effecten te kapen van haar
zusterkunsten of door een zusterkunst tot onderwerp te nemen.’ (Ibidem) Dit komt
dicht in de buurt van een recentere mediatheorie, die stelt dat elk nieuw medium (in
onze tijd bijvoorbeeld de digitale media) nooit méér is dan een remediatie of
herbemiddeling van een bestaand medium - en dat dit bestaande medium ook weer
herschreven wordt via de ontwikkelingen in dat nieuwe medium (zoals de beelden
van het journaal steeds meer op webpagina's gaan lijken).10 Hier geldt: een (nieuw)
medium is het effect van mediale interactiviteit.
Zo is volgens Greenberg ook de geboorte van de abstracte schilderkunst het effect
van een mediale interactiviteit - en de vraag is of je die interactiviteit nog wel kunt
10

Zie hiervoor: Jay David Bolter and Richard Grusin, Remediation. Understanding New Media,
Cambridge, Mass.; London: MIT Press, 2000, 44-50, 51-62.
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opvatten als een activiteit tussen twee gegeven eenheden (bestaand versus nieuw
medium, schilderkunst versus muziek). Want
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hoewel ‘Towards a Newer Laocoon’ (wellicht ondanks zichzelf) de ‘puurheid’ van
de abstracte schilderkunst representeert in termen van een besmetting, is in dit geval
de besmettende partij toch steeds als een gegeven (een alternatief prototype) op de
achtergrond gedacht. Dit is bedenkelijk. Want ook ‘muziek’ is onderdeel van de
(onophoudelijke) keten van mediale interactiviteit: zij staat daar niet buiten. Muziek
als de zelfgenoegzame kunst bij uitstek: wellicht het resultaat van een dynamiek die
de leegheid van het talige teken verschoof naar het ‘buiten’ van de taal (de muziek).
Muziek als zintuiglijke kunst bij uitstek, die haar eigen materialiteit op de voorgrond
stelt: een muzikale praktijk die, zoals bijvoorbeeld de Impressionistische muziek,
zichzelf bevrijdt van syntactische parameters om de klankkleur ‘op zichzelf’ te laten
klinken, maar altijd al doortrokken is van visuele sporen - sporen die op hun beurt
weer muzikale sporen hebben in de chromatiek. Kortom: wanneer is een medium
monomediaal - helemaal zuiver, helemaal zichzelf, helemaal eigen?
Ik zou hierop willen antwoorden: het monomedium is iets wonderbaarlijks omdat
ze onvermijdelijk tot stand komt in een mediale interactiviteit. Waar zo'n medium
het meest uitgesproken en pontificaal de eigen materialiteit op de voorgrond stelt
(zoveel laat ‘Towards a Newer Laocoon’ wel zien), daar kun je juist een intermediale
reflexiviteit aan het werk zien. Misschien kun je hier spreken van een tekort, of een
gebrek, waardoor een (verondersteld) monomedium zichzelf met een ‘buiten’ (of
het nu om een methode, een techniek, of een effect van een ander medium gaat) moet
suppleren om zichzelf als zichzelf present te stellen. Intermedialiteit zou in dat geval
niet meer gaan om een ‘relatie tussen de kunsten’, maar om een interval of beweging
die de mogelijkheid van een monomedium tegelijkertijd instelt (een medium dat
zichzelf als zichzelf present stelt) èn uitstelt (een medium dat hierin juist besmet is
met de sporen van een ander medium).

Conclusies
Intermedialiteit, zo zou ik kort willen concluderen, is als concept minder interessant
als een algemene noemer voor de dynamiek tussen ‘bestaande’ media. Ik zou dit
concept juist willen inzetten wanneer een medium back to basic wil gaan, zichzelf
wil herontdekken en de eigen materialiteit op de voor grond wil plaatsen. Wanneer,
anders gezegd, een medium juist wil verhullen dat ze al bemiddeld is door een
nabootsing, een lening, of een verdubbeling van een ander medium. Op deze manier
biedt intermedialiteit (hier zelf een remediatie van de differentie) niet zozeer inzicht
in voorlopige media of kunstvormen die tussen bestaande categorieën invallen, maar
in de voorlopigheid en verdeeldheid van het innerlijk van monomedia ‘zelf’.
Kiene Brillenburg Wurth is als docent en onderzoekster verbonden aan
de opleiding Literatuurwetenschap van de Universiteit Utrecht. Zij houdt
zich bezig met intermedialiteit en differentie en ‘aural analysis’ (i.e. ‘aurale’
versie van visual/cultural analysis). Zij promoveerde op het muzikaal
sublieme.
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Je dient een schrijver te beoordelen op zijn stijl

Een interview met de succesvolle schrijver Hafid Bouazza, kort geleden nog genomineerd voor
de AKO-literatuurprijs 2004. ‘Natuurlijk’ over allochtoon zijn en absint, maar ook over het
schrijversbestaan in Amsterdam en zijn relatie met de literaire kritiek.
Barend Wallet
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Het is goed toeven op een mooie nazomerdag in Amsterdam Oud-Zuid. Het
concertgebouw straalt in al zijn glorie. In huize Bouazza wordt thee niet gebak
geserveerd door de vriendin van de jonge schrijver. Een meisje dartelt door het huis
rond. Op de keukentafel staat een wipstoeltje met de jongste telg, een schattig,
goedlachs jongetje. Fris uit de douche zit Bouazza klaar voor het interview, groot
glas met ijswater en een glaasje absint in de aanslag.
Hafid Bouazza zit er ontspannen en zelfverzekerd bij. Begrijpelijk, want ondanks
de geringe lengte van zijn schrijverschap heeft hij toch al de nodige literaire
hoogtepunten gekend. Zo werd op zo maart 2004 de Gouden Uilprijs aan hem
uitgereikt. Het was desgevraagd niet helemaal een donderslag bij heldere hemel voor
hem: ‘de media hadden me ongevraagd de rol van de gedoodverfde favoriet
toegeschoven’. Maar het bleef onverwacht, want ‘ik weet uit eigen ervaring dat bij
een jury de onvoorspelbaarheid een rol blijft spelen. Er moeten nu eenmaal
compromissen worden gesloten’. Minder blij was hij er niet om; ‘tijd voor een borrel’
was het laconieke commentaar na het in ontvangst nemen van de prijs. Bouazza kreeg
de prijs voor zijn meest recente roman, getiteld Paravion. Deze roman ‘is geschreven
als een bedwelmende woordendans’, aldus het juryrapport. Verder meldt het dat
Paravion ‘een hedendaagse fabel [is] over een heet politiek hangijzer, door Bouazza
stijlvol gesluierd in barokke taalpracht. Het leest als een Arabisch sprookje dat zich
vermengd heeft met een Griekse mythe en een hedendaagse tragedie.’
Het is niet het eerste succesvolle boek van Bouazza. In 1996 debuteert hij met De
voeten van Abdullah, dat lovend werd ontvangen en werd beloond met de E. du
Perronprijs. De voeten van Abdallah handelt in een dorp in Marokko waar de inwoners
en vooral de jeugd om leert gaan met ‘heimelijke geneugten’ en het volwassen
worden. Het boek is opgebouwd uit verschillende verhalen, omringd met een
sprookjesachtige sfeer. Zoals gezegd is de kritiek bijna zonder uitzondering lovend.
Haast iedereen noemt Bouazza's opvallende stijl.
In 1998 volgt de novelle Momo. Hoofdpersoon is de gelijknamige Momo, een
jongetje dat compleet in zijn eigen wereld leeft in een klein dorpje in Nederland. Hij
heeft met zijn eigen eenzame wereld totaal geen probleem, in tegenstelling tot zijn
hysterische moeder. Dit schitterend geschreven verhaal is weer geen toonbeeld van
realisme, ook hier hangt af en toe een ‘surrealistische’ of sprookjesachtige sfeer rond
de personages. De kritiek raakt verdeelder. Er komen ook minder positieve reacties
en Bouazza's stijl wordt hier en daar bekritiseerd omdat het ‘too much’ zou zijn.
In zool verschijnt Salomon, wederom niet verdeelde kritieken; het oordeel varieert
van flop tot (al dan niet geheel geslaagd) meesterwerk. Salomon speelt in Amsterdam,
waar een jongeman zijn ongelukkige liefde probeert te verwerken. Daarbij ontwikkelt
hij een vreemde obsessie voor de schimmige Kai. Het laatste gedeelte van het boek
wordt door de ex-vriendin van de jongen geschreven en is een onverhulde verwijzing
naar de monoloog van Molly Bloom uit Ulysses: ook hier is een vrouw aan het woord
in een verwoording van haar gevoelens, die zijn opgeschreven zonder interpunctie.
Vooral dit laatste gedeelte zaait verdeeldheid onder de recensenten. Maar zijn naam
is gevestigd en zal in de daaropvolgende jaren alleen nog maar bekender worden,
mede door verschillende optredens in de diverse media. Zo valt hem de eer ten deel
om ook in 2001 het boekenweekessay Een beer in bontjas te schrijven.
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Het schrijversbestaan
Bouazza werd misschien wel geboren als schrijver, maar het was niet meteen zijn
dagelijkse bezigheid en vorm van bestaan. Na de middelbare school heeft hij
Arabische taal- en letterkunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij
heeft de hele opleiding doorlopen tot en met zijn eindscriptie. Hij is echter niet verder
gekomen dan zo'n dertig pagina's. Hij is nooit afgestudeerd. Tijdens het schrijven
van zijn scriptie werd zijn eerste boek gepubliceerd. Hij ging Arabisch studeren om
de mogelijkheid te krijgen om met (Arabische) literatuur bezig te zijn en om in zijn
ogen belangrijk en interessant Arabisch werk te kunnen vertalen, en dat kan hij nu
ook, zonder zijn diploma. ‘Ik wilde de
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Arabische literatuur voor een groter publiek ontsluiten omdat ik denk dat die meer
dan de moeite waard is.’
De academische loopbaan werd ingeruild voor het schrijversbestaan. Bouazza
heeft met veel andere schrijvers contact. De auteurs kennen elkaar van het werk,
zoals van schrijversavonden, de werkzaamheden voor literaire tijdschriften of de
boekpublicaties. Ook zien ze elkaar regelmatig in café ‘De Zwart’. Zo ziet hij Allard
Schröder, Dick Matena en Arie van der Heijden daar regelmatig. En toen hij voor
een boek een tijdje de rust van Portugal goed kon gebruiken, mocht hij bij Gerrit
Komrij in diens woning logeren. ‘Amsterdam is toch een dorp.’
‘Het is de dorst die ze samenbrengt’, lacht Bouazza. Maar hij onderkent dat er een
bepaalde mythe rond het schrijverschap hangt. Er lijkt van de schrijver verwacht te
worden dat hij een stevige drinker is, een kroegtijger die in zijn schrijfsels zijn
zielenroerselen aan het grote publiek meedeelt. Bouazza houdt wel van een borrel.
Recent verscheen er een artikel in HP/De Tijd, waarin Bouazza zijn licht liet schijnen
over de legalisering van de drank absint (waaromheen ook al een mythisch floers
hangt!). Ook tijdens het interview nipt hij zoals gezegd af en toe genoeglijk van een
glaasje van het omstreden vocht. Bouazza veronderstelt dat de zucht van schrijvers
naar alcohol misschien komt doordat tijdens het schrijven en het creatieve proces de
verbeelding voortdurend wordt geprikkeld. ‘En als je dat niet hebt, dan is alcohol
niet helemaal een substituut, maar het doet een beetje hetzelfde. Het stimuleert ook
de verbeelding. Overigens zijn niet alle auteurs stevige drinkers hoor.’ Maar het
romantische beeld van de auteur is een clichébeeld en hopeloos verouderd. ‘Als ik
met een roman bezig ben, is discipline ontzettend belangrijk. In de periode tussendoor
kan alcohol.’

Puur vermaak
‘Je kan een schrijver niet vastpinnen op zijn thema's, je dient een schrijver te
beoordelen op zijn stijl!’ Bouazza is duidelijk op dit punt. Niet wáárover wordt
geschreven, maar de manier waarop is van belang. Het gaat erom hoe de auteur een
thema behandelt; elk onderwerp kan in principe interessant zijn, ‘als het maar met
talent is uitgevoerd.’ De nuance volgt natuurlijk; het moet wel de interesse van de
schrijver hebben, het moet hem of haar liggen, maar toch... Een getalenteerd schrijver
kan elk onderwerp interessant verwoorden. ‘Vroeger moesten Arabische dichters
niet alleen een lofdicht over een vaas kunnen schrijven; over dezelfde vaas moesten
ze een schimpdicht kunnen produceren.’ Het gaat niet om de vaas, maar om de
uitwerking. Bouazza neemt duidelijk positie in de eeuwige vorm-inhoud discussie.
De uiteindelijke vorm van een boek is definitief. ‘Een boek heeft nu eenmaal een
bepaalde vorm.’ Bij herdrukken weerstaat Bouazza de neiging om te gaan
herschrijven, ‘want dat is eindeloos’. Het boek is voor hem op een bepaald moment
af. Hij heeft eenmaal aan de verleiding van het herschrijven toegegeven, maar merkte
dat dit voor hem niet werkte. Het werd een volledig nieuw boek, maar niet naar
voldoening, want het bestaande boek bleef en waarom zou hij niet in diezelfde tijd
aan een ander boek werken? ‘Een boek is - net als een interview - een momentopname,
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en op een ander moment zal er dus een ander eindproduct uitkomen door het
veranderlijke karakter van een mens.’
Inhoud komt voor Bouazza dus op de tweede plaats. Betekent dat dan ook dat een
auteur zich niet hoeft te engageren zoals tegenwoordig nogal eens wordt gevraagd
van de literatuur? ‘Dat ligt helemaal aan de auteur zelf. Boeken mogen puur vermaak
zijn.’ Een boek mag geëngageerd zijn, maar uiteindelijk gaat het er toch om wat een
schrijver ermee doet, hoe hij het behandelt: ‘Een detective is voor mij net zo literair
als complexe literatuur van Nabokov of Cortázar. Ik geloof niet in betere of hogere
literatuur, ik geloof alleen in het individuele talent van de schrijver. Als er met talent
is geschreven, kan ik daar heel erg in meegaan. Het is niet alleen vermaak of alleen
engagement, het is én én, maar er spelen ook andere dingen mee, zijn visuele
vermogen en zijn gevoel voor humor.’ Schrijven voor een politiek doel is Bouazza
overigens vreemd. ‘Ik schrijf voor puur “instant” bevrediging, om de ballast in mijn
hoofd kwijt te raken.’
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Literatuur is voor Bouazza dan ook zonder twijfel een kunstvorm. Maar moet een
kunstenaar zich niet blijven afvragen waarom hij een bepaalde vorm gebruikt? ‘Het
enige antwoord dat een kunstenaar daarop kan geven is door nieuw werk te maken,
door nieuwe kunstwerken te blijven produceren. Het blijft iets mysterieus en mystieks;
het blijft heel moeilijk te benoemen. Het is in dat schemergebied waar het zich
allemaal afspeelt. Dat is een heel complex samenspel van onder andere intellect,
emotionaliteit, intuïtie, gevoel, extase noem maar op. Dat bepaalt uiteindelijk ook
de vonk.’ Waar dan de grens tussen literatuur en lectuur precies te vinden is, is
onmogelijk te zeggen, denkt hij. ‘Exact beschrijven waarom een bepaald boek zo
geniaal is, is schier onmogelijk. Nabokov heeft het bij de oude Russische meesters
geprobeerd, maar ook hem lukte het niet. Hij kon hooguit wijzen op de pracht van
passages, maar kon niet precies de vinger leggen op het briljante ervan.’

Trip met de taal
Een in het oog springend kenmerk van zijn boeken is Bouazza's omgang met de
Nederlandse taal. Hij heeft het zelf eens het predikaat ‘Vederlands’ meegegeven. De
meningen over zijn taalgebruik zijn verdeeld: van het negatieve predikaat ‘zinledig’,
via het nog steeds kritisch gestemde ‘bombastisch’, naar het licht positieve ‘innovatief’
tot en met jubelende superlatieven als ‘meesterlijk’ en ‘fantastisch fantasievol’.
Bouazza houdt van archaïsche woorden en schroomt niet om woorden als ‘grimmelend
licht’, (licht waarop stof dwarrelt) en ‘moezelen’ (eten terwijl er kruimels morsen)
te gebruiken. Woorden die hij vindt in zijn dooltochten door het Woordenboek der
Nederlandsche Taal. In eerdere interviews heeft hij al aangegeven dat hij graag in
deze taalschat grasduint. Via het woordenboek heeft hij onder andere de poëzie van
Geerten Gossaert leren kennen. ‘En ik was ook behoorlijk trots toen ik hoorde dat
de persoon die mijn werk naar het Frans vertaalt het woord “stuivelen” wilde opzoeken
in het woordenboek om de precieze betekenis te weten te komen, en aldaar een
verwijzing vond naar mijn werk! Dat is misschien wel de prestatie waar ik het meest
verguld mee ben.’
Paradoxaal genoeg levert zijn interesse in de (oude) Nederlandse taal hem de
stempel ‘exotisch’ op. Hij schrijft zinnen met woorden die zo Nederlands zijn, dat
de huidige Nederlander met al zijn anglicismen ze niet meer kent en het levert hem
het oordeel op dat zijn taal ‘onmiskenbaar exotisch is’ en dat ‘zijn gemoed is geblakerd
onder de Afrikaanse zon’. Toch is diezelfde taal, hoe sierlijk ook, het belangrijkste
gereedschap van Bouazza. ‘Als auteur ben ik me heel goed bewust van de beperkingen
van de taal. In het schrijven wil ik die beperkingen steeds een beetje opschuiven.
Omdat je weet dat het beperkt is, streef ik wel naar een bepaalde accuratesse zodat
ik in ieder geval die beelden en die resonanties in het hoofd van de lezer wil hebben,
zoals ik ze in m'n hoofd heb, maar er blijft voor de lezer natuurlijk altijd veel ruimte
over voor interpretatie. Maar ik wil zo nauwkeurig mogelijk zijn.’
Ondanks zijn fascinatie voor taal, is hij niet geïnteresseerd in de moderne
taalfilosofie. Dat een taal niet de werkelijkheid kan weergeven of altijd tekortschiet
bij het representeren houdt Bouazza niet bezig: ‘Ik ben geïnteresseerd in de
neurologische achtergrond van de taal. Hoe taal op de hersenen inwerkt.’ Hij verdiept
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zich liever in artikelen waarin verslag wordt gedaan van wetenschappelijk onderzoek
naar de functies en mogelijkheden van taal.
Taal en literatuur boeiden de jonge Bouazza al vroeg. Van jongs af aan heeft hij
veel gelezen. ‘Ik liet me nooit beperken door de actuele toestanden van de taal. Mijn
taal is ook opgebouwd uit de literatuur die ik heb gelezen. Mijn kennis van de
Arabische en Engelse literatuur en ook van de Nederlandse literatuur.’ In gesprek
met Bouazza komen veel literaire grootheden langs; in de anekdotes die hij vertelt,
maar ook bij de (lees)ervaringen die het lezen van de meesterwerken uit de
wereldliteratuur hem hebben gegeven. Als belangrijke inspiratiebronnen voor zijn
eigen werk noemt hij onder andere Edgar Allen Poe, Cortázar, Borges en Nabokov.
Wat Nederlandse literatuur betreft is hij naar eigen zeggen voornamelijk door de
poëzie beïnvloed. Maar: ‘Uiteindelijk heeft natuurlijk alles wat je leest
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invloed op je, of je het nu goed of slecht vindt.’
Ondanks deze grote voorlopers, heeft Bouazza een geheel eigen stijl verworven.
Bij elke kritiek op het werk van Bouazza wordt deze stijl genoemd. Zijn woordenschat
is geen alledaagse, slechts weinigen zullen hem zonder woordenboek kunnen lezen.
Bouazza weet dat: ‘Ik ben me er terdege van bewust dat heel veel woorden die ik
gebruik niet in de spreektaal voorkomen. Maar daar is de communicatie ook het
directe doel. En bij literatuur is communicatie ook een doel, maar er komt nog meer
bij, zoals de associatieve kracht of de beeldende kracht van taal.’ Dat niet elk woord
gemeengoed is voor elke lezer neemt hij voor lief. Hij gebruikt de woorden niet om
niet opzet te pronken met zijn rijke vocabulaire, maar om te zeggen wat hij wil, of
om een associatie op te roepen bij zijn lezer.
Bouazza heeft geen polemische inborst. In tegenstelling tot sommige andere
schrijvers die in essays of beschouwingen de poëtica van collega's aanvallen en de
eigen opvattingen uiteenzetten, heeft Bouazza die neiging om zijn eigen positie in
het literaire veld te bepalen nooit gehad en dus ook niet hoeven onderdrukken. ‘Wat
mij aantrekt in de taal is juist de gevarieerdheid en de vele schakeringen. De
oneindigheid daarin die fascineert me. Natuurlijk heb je een eigen poëtica, maar dat
is niet de enige en ik hen me daar heel bewust van en denk ook dat dat het
aantrekkelijke is van literatuur. De beste verdediging van je eigen poëtica is je eigen
werk.’ Een toonbeeld van tolerantie dus? ‘Ik ben ook te veel liefhebber om polemist
te zijn. Ik zie van te veel werk de schoonheid in om dit in vileine stukjes te gaan
afbranden. Ook al kunnen die polemieken wel weer heel mooi vilein zijn.’
De betekenis van zijn eigen romans zal Bouazza de lezer dan ook niet door de
strot duwen. Zo hoort het hoofdpersonage in Momo stemmen in zijn hoofd. Wat of
wie deze stemmen precies zijn, wordt in het verhaal niet helemaal duidelijk, mede
omdat deze stemmen de vertelinstantie vormen die het verhaal aan de lezer vertellen
en nogal geheimzinnig doen over hun eigen verschijning. ‘De toedracht en vorm van
deze wezens heb ik met opzet in het midden gelaten. Dit doe ik bij al mijn werk, ik
stuur liever een beetje bij met hints en clous.’ Met een reden, legt hij uit: ‘Ik streef
ernaar dat er bij elke volgende lezing meer naar boven komt. Ik wil gelaagdheid in
mijn boeken. Ik vind dat je niet te veel moet interpreteren en moet uitleggen. Het
visuele aspect van literatuur vind ik belangrijk. Hoe iemand beweegt, hoe iemand
eruit ziet... de rest moet al lezende, organisch erbij komen. Bij Nabokov had ik dat
heel sterk. De wereld die werd opgeroepen kon je bijna aanraken. Ik denk dat een
auteur altijd heel anders naar dingen kijkt.’

Allochtoon tegen wil en dank
Het toverwoord rond het schrijverschap van Bouazza is al een paar keer gevallen en
lijkt ook niet te vermijden; de afkomst van de auteur. Bouazza zegt er zelf niet zo
mee bezig te zijn. Het wordt hem ‘toegeschreven’. ‘Ook in dit interview moeten we
het er blijkbaar over hebben’, verzucht hij welhaast. ‘Laten we het dan maar snel
afhandelen, dan is het gebeurd. Het is niet dat ik er een hekel aan heb om over mijn
afkomst te praten, maar het blijft wel bijzonder dat het blijkbaar steeds weer moet.’
Mensen verdachten hem er zelfs van dat hij niet zijn tweede boek expres een
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‘niet-allochtoon’ onderwerp en ‘niet-allochtone’ sfeer had gekozen om zich af te
zetten tegen zijn brandmerk. ‘Onzin natuurlijk’, aldus Bouazza, maar hij was blij dat
hij na Momo niet meer met fluwelen handschoentjes werd aangepakt. ‘Er is niets zo
dodelijk als recensies die zeggen “wat goed van een Marokkaan” of iets dergelijks.
Ik wilde niet doodgeknuffeld worden door de kritiek en was dus eigenlijk blij met
de verdeelde reacties op mijn tweede roman.’ Bouazza heeft zich na zijn debuut
verzet tegen het standaardbeeld dat werd gecreëerd van de Marokkaanse schrijver.
In het boekenweekessay Een beer in bontjas probeert hij zich los te worstelen van
dit etiket van ‘allochtoons schrijver’ (‘Nederlandse schrijver van Marokkaanse
afkomst met Nederlandse Nationaliteit [voor] de voorzichtige mensen met een hang
naar volledigheid’) dat hem bij zijn debuut werd opgeplakt, maar met opzet een
roman schrijven die niets met allochtonen of Marokko te maken heeft gaat hem te
ver. ‘Ik wil
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volkomen vrij zijn in mijn onderwerpskeuze.’ Ondanks deze worsteling staan een
aantal van zijn publieke daden in het teken van de allochtone gemeenschap. In diverse
tijdschriften schrijft hij niet zelden gepassioneerde artikelen over het vraagstuk van
de integratie.
Het blijft echter opmerkelijk dat een allochtone schrijver altijd wordt onderzocht
op allochtone onderwerpen. Bouazza vertelt het verhaal van een homoseksuele
collega-schrijver die een roman heeft geschreven waar het onderwerp ‘homofilie’
niet in voorkomt, maar toch gaan de vragen die de auteur worden gesteld voornamelijk
over zijn seksuele voorkeur. Alsof een allochtoon eigenlijk altijd over allochtone
zaken moet schrijven en een homoseksueel over homoseksuele mensen. Bouazza
blijft het vreemd vinden: ‘In de literatuur gaat het erom via de verbeelding door te
dringen in andere werelden’; dat het onderwerp van tevoren bepaald is door afkomst
of geaardheid gaat er bij hem niet in. ‘Als je uit Marokko komt kun je ook
geïnteresseerd zijn in literatuur als kunstvorm en niet als verlengstuk van je identiteit.’
Bouazza vertelt een veelzeggende anekdote over allochtone schrijvers en hun
behandeling door lezers. Hij kreeg een keer de leesverslagen van een leesclubje te
lezen dat voor een bijeenkomst een boek van Abdelkader Benali, Kader Abdollah
en van Bouazza zelf had gelezen. In een verslag las Bouazza dat zijn boek als beste
werd bevonden, omdat daaruit het beste geleerd kon worden hoe men in Marokko
leefde. ‘Dat is niet zo gek,’ lacht Bouazza, ‘want Abdollah is een Pers, dus van hem
zul je dat niet zo snel leren!’

Een boodschappenkarretje van woorden
De relatie tussen een recensent en een auteur is niet altijd onproblematisch. Bouazza
heeft collega's fulminerend in de kroeg zien zitten omdat hun laatste schrijfsel
onrechtvaardig bejegend werd door de critici. ‘Voorstelbaar’, vindt hij, want het is
iets heel persoonlijks natuurlijk, toch een beetje een zielenkind, maar niet erg
bevorderlijk voor de gezondheid. Bouazza is niet iemand om op de kritiek te gaan
zitten foeteren in de kroeg. Hij trekt zich er niet al te veel van aan, trekt liever zijn
eigen plan. Hij leest echter wel alle recensies die hij kan bemachtigen. Hij toont daar
zelfs zeer goed van op de hoogte te zijn door af en toe te kunnen parafraseren wat
een criticus over een bepaald boek van hem heeft gezegd. Bij zijn debuut was dat
moeilijker. ‘Maar ik laat me daardoor niet meer uit mijn humeur halen, dat heb ik
afgeleerd.’
Dat wil niet zeggen dat hij geen mening heeft over de literaire kritiek. ‘Het leven
van auteurs en recensenten raakt elkaar alleen in het boek als dat besproken wordt als het goed is.’ En een recensent zou onbevooroordeeld die confrontatie aan moeten
gaan in de ogen van Bouazza. ‘Elke schrijver heeft zijn vocabulaire. Wat een criticus
zou moeten doen is het vocabulaire en de methode van de auteur onderzoeken en
niet van tevoren zeggen dat het niet goed is. Dit is nu eenmaal de bagage waar ik
mee schrijf en ik ben niet bezig om een boodschappenkarretje van woorden te etaleren.
Ik gebruik wat ik nodig heb. Het is niet dat ik woorden ga opzoeken of zoiets.’
Bouazza is blij dat zijn boeken niet onopgemerkt blijven. Zelfs de kleinere projecten
die hij onderneemt, krijgen aandacht in de kritieken. Zoals de kameropera die hij
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schreef en een jeugdboek dat hij vertaalde voor zijn oudste zoon. Omdat het door
Bouazza werd gedaan werd het besproken en daar is hij wel trots op. Hij blijft echter
realistisch; ‘Het kan verkeren’ haalt hij Bredere, aan.
Barend Wallet, oud-redacteur van Vooys, is bezig met de afronding van
zijn studies Nederlands en Literatuurwetenschap aan de Universiteit
Utrecht. Zijn scriptie gaat over postmoderniteit bij Tonnus Oosterhoff.
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Geboeid zijn ondanks de kunstmatigheid
Een nieuwe vorm van ‘immersion’ in Danielewski's House of Leaves?
Barend Wallet
Helemaal meegesleept worden door een boek, elke lezer kent dat wel. In de literaire
theorie heeft dit verschijnsel, ‘immersion’, vooral een plaats gekregen binnen de
negentiende-eeuwse traditie van het realisme. Barend Wallet laat in dit artikel zien
hoe ook de moderne lezer immersion kan ondergaan in de postmoderne onze tijd.
And then one evening I looked over at my clock and discovered seven
hours had passed. [...] That wasn't the last time I lost sense of time either.
In fact it began to happen more often, dozen of hours just blinking by, lost
in the twist of so many dangerous sentences. (Danielewski 2000, p. xviii)
Aan het woord is Johnny Truant, de ‘gelukkige’ vinder van een gigantische stapel
papier met allerlei aantekeningen, losse flarden, schetsjes en paperassen. Deze
immense verzameling tekst leert de lezer van Mark Z. Danielewski's boek House of
Leaves (2000) later zeer goed kennen als aantekeningen en gedachten over een film
genaamd ‘The Navidson Record’. Johnny Truant is niet zomaar een ‘introducer’, hij
is zelf ook een personage in dit knap
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geconstrueerde boek van Danielewski. Uit het citaat blijkt al dat het lezen van al die
losse flarden van ‘The Navidson Record’ een bezigheid is die met recht ‘immersive’
of meeslepend kan worden genoemd.
Over het meeslepende karakter van fictionaliteit bestaan verschillende theorieën.
In deze theorieën over ‘het jezelf verliezen in een boek’, ligt de nadruk sterk op
realistische literatuur. Het verhaal moet zo veel mogelijk op de werkelijkheid lijken
om de lezer de ‘echte’ werkelijkheid te doen vergeten en de werkelijkheid van het
boek te accepteren. Er is echter sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw een
stroming ontstaan binnen de literatuur die talig gericht is. Deze beweging staat wel
bekend als het ‘postmodernisme’. Zonder nu te willen verdwalen in het indelen van
literaire werken en het zeer brede en complexe debat over de benaming van deze
tendens, is het gerechtvaardigd om te zeggen dat er de laatste decennia meer aandacht
is voor de taal(filosofie) binnen de letterkunde. Binnen het postmodernisme hebben
veel literaire werken een ‘zelfbewust’ karakter. Door verschillende metafictionele
aspecten vestigt het literaire werk juist de aandacht op zijn fictionele aard. Dit gaat
ten koste van de mimesis. De literatuurtheorieën over het meeslepende karakter van
boeken blijven echter, zoals gezegd, gericht op wel degelijk realistische literatuur.
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Is het dan niet mogelijk om meegesleept te worden door een boek dat zich duidelijk
bewust is van zijn talige vorm? Deze vraag vormt de leidraad van dit artikel. Ik wil
een bestaande theorie over ‘immersion’ en fictionaliteit bekijken. Daarin moet een
onderscheid worden gemaakt tussen verschillende media, zoals films en boeken. Ik
zal me louter toespitsen op de literatuur. Het boek van Marie-Laure Ryan, Narrative
as Virtual Reality. Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media
(2001), zal met name aandacht krijgen. Ik wil de mogelijkheden onderzoeken om
haar theorie te gebruiken voor ‘postmodern’ werk, in casu het boek van Danielewski.
Ryan heeft het over een ‘immersive experience’ die goed te herkennen is in
realistische literatuur, maar hoe zit dat met nadrukkelijk kunstmatige werken? Gaat
haar theorie ook op voor hedendaagse literatuur die niet meer onder de noemer
‘realisme’ valt? Zo ja; geen probleem natuurlijk, maar bij een negatieve uitkomst
moet wellicht worden nagedacht over de mogelijkheidsvoorwaarden van het
meeslepende karakter van lezen in deze postmoderne tijd.

De poëtica van de onderdompeling
Ryan is één van de theoretici die zich heeft gebogen over het fenomeen dat een lezer
‘zich kan verliezen’ in een boek. De lezer is volledig geconcentreerd en raakt
verstrengeld in het wel en wee van de personages. De wereld om het boek heen wordt
volledig vergeten en voor een tijdje leeft men in de wereld van het boek. De
‘obstakels’ die men heeft bij het lezen van en inleven in een boek - de stapel papier
in je handen, de woorden die in staat moeten zijn om beelden op te roepen, enzovoorts
- worden zonder moeite ontweken door de ‘ondergedompelde’ lezer.1 Een gegeven
dat iedereen die graag leest kent. Maar, zoals de schrijfster zich afvraagt, ‘[...] what
can be said about immersion in a textual world except that it takes place?’ (Ryan
2001, p.11)
Vrij veel, zo leert het boek van Ryan ons. Niet alleen in literatuurwetenschap-pelijke
theorieën is veelvuldig gereflecteerd op het ‘opgaan in een
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boek’, maar ook in literatuur zelf. Ryan haalt een voorbeeld aan waarin wordt
gesproken over de verdorvenheid van het meeslepende karakter van boeken: ‘If we
believe some of the most celebrated parables of world literature, losing oneself in a
book, or in any kind of virtual reality, is a hazard for the health of the mind.’ (Ibidem,
p. 10) Ryan refereert aan Don Quixote, maar velen zullen ook denken aan Emma
Bovary, die haar bevallige hoofdje op hol laat brengen door boeken. De veelgehoorde
beschuldiging van de ‘immersive powers’ van een boek is ‘the alleged incompatibility
of the experience with the exercise of critical faculties.’ (Ibidem, p. 10) Maar men
kan over het meeslepende karakter van een boek heenstappen en het fenomeen zèlf
aan een kritische blik onderwerpen.
Ryan introduceert immersion als een veelgebruikte term: ‘The term immersion
has become so popular in contemporary culture that people tend to use it to describe
any kind of intensely pleasurable artistic experience or any absorbing activity.’
(Ibidem, p. 14) Op deze manier kan het gebruikt worden voor allerhande activiteiten:
van voetballen tot een kruiswoordraadsel maken, van een boek lezen tot een brief
schrijven. Maar Ryan wil de term beperken:
Here, however, I would like to single out and describe a specific type of
immersion, one that presupposes an imaginative relationship to a textual
world [...]. In the phenomenology of reading, immersion is the experience
through which a fictional world acquires the presence of an autonomous,
language-independent reality populated with live human beings. (Ibidem,
p. 14)
Niet alles is zomaar meeslepend:
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[...] it must create a space to which the reader, spectator, or user can
relate, and it must populate this space with individuated objects. It must,
in other words, construct the setting for a potential narrative action, even
though it may lack the temporal extension to develop this action into a
plot (Ibidem, pp. 14-15).
In deel twee van haar lijvige boek, ‘The poetics of immersion’, gaat Ryan het meest
uitgebreid in op de manier waarop een narratieve tekst meeslepend kan zijn. Ten
eerste zijn er verschillende niveaus van ‘onderdompeling’ tijdens het lezen, te weten
‘concentration’, ‘imaginative involvement’, ‘entrancement’ en ‘addiction’. Een
hoofdstuk later gaat ze dieper in op de manier waarop verschillende soorten immersion
tot stand kunnen komen. Ze onderscheidt drie soorten: ‘Spatial immersion, the
response to setting’, betekent dat de beschreven omgeving voldoende houvast biedt
voor de lezer om die voor zijn geestesoog te kunnen oproepen. De ruimte die wordt
beschreven gaat leven in het hoofd van de lezer en zorgt ervoor dat het gevoel ontstaat
dat de opgeroepen wereld een mogelijke wereld is, waaraan de lezer zou kunnen
deelnemen. De ‘emotional immersion, the response to character’ is vervolgens de
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geloofwaardigheid van de personages. Zijn deze voor de gemiddelde lezer levensecht
genoeg, met voldoende begrijpelijke emoties, zodat deze zich kan inleven in hun wel
en wee? De ‘temporal immersion, the response to plot’ ten slotte, is in mijn ogen
misschien wel het belangrijkste. Deze vorm van immersion wil zeggen dat de lezer
geïnteresseerd is in het verloop van de tijd in het boek, doordat de gebeurtenissen
nieuwsgierig maken naar wat gaat volgen. Waarom is een boek/film soms zo
bloedstollend spannend? Omdat er onzekerheid bestaat over wat gaat volgen.
Zoals ik in mijn inleiding al aanstipte, is het theoretische werk van Ryan vooral
goed toepasbaar op ‘realistische’ literatuur. Dit onderkent ze zelf ook: ‘The features
described in this chapter belong, overwhelmingly, to the narrative modes of the
nineteenth-century novel, a period style and literary movement widely known as
realism.’ (Ibidem, p. 157) De gebeurtenissen, personen en reacties in een boek moeten
zo geloofwaardig mogelijk blijven, om te kunnen voldoen aan ‘the game of
make-believe’. Als voorbeeld geeft Ryan de reactie op een fictionele waarschuwing
dat er een beer aankomt. De reactie moet dan overeenkomen met de fictie die
gecreëerd is met deze waarschuwing; de gewaarschuwde moet of vluchten voor de
beer of zich er tegen verweren, maar er niet een dansje mee gaan doen. In elke
(volgens de fictionele regels) legitieme reactie wordt het spel van fictie bevestigd:
‘In this creative activity resides the pleasure, and the point, of the game [of
make-believe, BW].’ (Ibidem, p. 107) Door deze redenering komt ze dan ook tot de
stelling dat de normaalste teksten het meest meeslepend zijn: ‘For a reader to be
caught up in a story, the textual world must be accessible through effortless
concentration [...]. The most immersive texts are therefore often the most familiar
ones [...]’. (Ibidem, p.96)
Dus de uitvindster geeft zelf al aan dat haar theorie gericht is op de realistische
literatuur. Maar het realisme is de negentiende eeuw. Hoe zit het met de
(laat-)twintigste-eeuwse literatuur? Passen de tekstgerichte benaderingen nog wel in
Ryans poëtica van ‘onderdompeling’? In de introductie van haar boek gaat ze in op
de veranderingen van de literatuur in de laatste decennia:

Vooys. Jaargang 22

48

Literature [...] took a ‘linguistic turn’ in the mid-twentieth century,
privileged form over content, emphasized spatial relations between words,
puns, intertextual allusion, parody, and self-referentiality [...]. As happened
in the visual arts, immersion was brought down by a playful attitude toward
the medium [...]. Meaning came to be described as unstable, decentered,
multiple, fluid, emergent - all concepts that have become hallmarks of
postmodern thought. (Ibidem, p. 5)
De wending naar de tekst, de afkeer van het mimetische wereldbeeld, hoeft volgens
haar niet te leiden tot verwerping van het ‘opgaan, of jezelf verliezen in een boek’:
Immersion may not have been particularly popular with the ‘textual’
brands of literary theory - those schools that describe the text as a system
of signs held together by horizontal relations between signifiers - but this
does not mean that the experience has been totally ignored since these
theories became mainstream. (Ibidem, p. 15)
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Ondanks de ‘impopulariteit’ van immersion in het tekstgerichte wereldbeeld van ‘het
postmoderne gedachtegoed’, ondanks de schijnbare onmogelijkheid tot het verenigen
van deze twee, houdt Ryan vast aan haar theorie en de gedefinieerde vormen van
immersion.2 Maar dat wringt hier en daar toch wel een beetje. Veel postmoderne
schrijvers plaatsen de taal op de voorgrond, terwijl Ryan toch onomwonden stelt dat
‘[l]anguage has to make itself invisible in order to create immersion’. (Ibidem, p.
159)
In het postmodernisme is het zeer gewoon om de lezer juist te vervreemden, hem
te wekken uit het meeslepende boek, hem bij zijn haren uit de onderdompeling te
trekken.3 Eén van de strategieën van het postmodernisme, zo zou men kunnen zeggen,
is het oplossen van de immersion. Het is niet postmodern om de lezer weg te laten
zinken in een meeslepend verhaal. Nee, het is uiterst postmodern om de lezer bewust
te maken van de constructie van het verhaal. Ryan beseft dat terdege, zoals blijkt uit
het volgende citaat:
I am not saying that all mimetic texts necessarily give rise to a truly
immersive experience, but rather that only those texts that are dominated
by mimetic statements can be experienced in an immersive manner. The
depth of immersion [...] depends on the style of the representation as well
as on the disposition of the reader. (Ibidem, p. 110)
Ondanks deze bezwaren wil ze echter haar theorie niet overboord gooien. Dit hoeft
mijns inziens ook niet.
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Endless snarls of words
Het vuistdikke debuut van Mark Z. Danielewski is een intrigerende roman. Ga met
dit boek in een trein zitten en iedereen heeft ontzag voor je dat je zo'n groot en dik
boek leest. Maar als je even later genoodzaakt bent het boek een kwartslag te draaien
omdat de tekst scheef is gedrukt, verandert de bewondering om je heen al gauw in
verbazing. En als je even later als een gek heen en weer moet bladeren of het boek
helemaal ondersteboven moet draaien omdat de tekst op z'n kop staat gedrukt, is de
berwondering volledig verdwenen en denkt men: ‘Zie je wel, iedereen die voor z'n
lol een boek leest is gek...’ House of Leaves is alleen al door zijn vorm een heel
bijzonder boek, een leeservaring die jezelf en je omgeving niet ongemerkt passeert.
Zoals gezegd bestaat het boek eigenlijk uit twee delen. Het hoofddeel is ‘The
Navidson Record’, waarvan moeilijk te zeggen is wat het nu precies is. Dit komt
doordat het eigenlijk verschillende lagen heeft en deze lagen van een zeer verschillend
karakter zijn. Een verslag van een overweldigende film, de zoektocht naar de
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werkelijkheid achter deze film, interviews met hoofdrolspelers, wetenschappelijke
onderbouwing van aspecten van de film, documentatie over details van de film en
nog veel meer. En in dit al ingewikkelde geheel breekt Johnny Truant, de persoon
die ons introduceert in ‘The Navidson Record’, regelmatig in met commentaar en
uitweidingen over nachtelijke escapades. Het is dus een soort van verhaal in een
verhaal, terwijl dit eerste ‘verhaal’ dus regelmatig opduikt in het tweede verhaal, al
is dat niet als personage van dat verhaal zelf. Johnny Truant blijft in een andere
‘wereld’, dat wil zeggen de wereld waarin de teksten over de film zijn gevonden; hij
speelt zelf geen rol in de film.
Direct bij zijn eerste woorden maakt hij geen erg stabiele indruk.4 Hij heeft constant
nachtmerries die een wrak van hem maken. Om dit tegen te gaan, ‘gebruikt’ hij wel
eens wat:
For a while there I tried every pill imaginable. Anything to curb the fear.
Excedrin PMs, Melatonin, L-tryptophan, Valium, Vicodin, quite a few
members of the barbital family A pretty extensive list, frequently mixed,
often matched, with shots of bourbon, a few lung rasping bong hits,
sometimes even the vaporous confidence-trip of cocaine. (Danielewski
2000, p. xi)
Al deze chemicaliën dus om de nachtmerries tegen te gaan. De nachtmerries zijn
begonnen met een nachtelijk telefoontje van boezemvriend Lude die hem meesleept
naar het appartement van een oude overleden man, genaamd Zampanò. Daar
aangekomen vinden ze een potdichte kamer van een eenzame, blinde oude man.
Naast het lijk vinden ze in de vloer angstaanjagende krassen waarvan de herkomst
onbekend blijft. Maar de aandacht van Johnny wordt met name getrokken door een
stapel papier:
As I discovered, there were reams and reams of it. Endless snarls of words,
sometimes twisting into meaning, sometimes into nothing at all, frequently
breaking apart, always branching off into other pieces I'd come across
later - on old napkins, the tattered
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edges of an envelope, once even on the back of a postage stamp; everything
and anything but empty; each fragment completely covered with the creep
of years and years of ink pronouncements; layered, crossed out, amended;
handwritten, typed; legible, illegible; impenetrable, lucid; torn, stained,
scotch taped; some bits crisp and clean, others faded, burnt or folded and
refolded so many times the creases have obliterated whole passages of
god knows what - sense? truth? deceit? a legacy of prohecy or lunacy or
nothing of the kind? and in the end achieving, designating, describing,
recreating - find your own words; I have no more; or plenty more but
why? and to tell - what? (Ibidem, p. xvii)
En dit zooitje, om het oneerbiedig te zeggen, wordt ons door Johnny voorgeschoteld.
Er zijn samenvattingen, verslagen, beschouwingen en nog veel meer in te vinden.
En om het nog erger te maken, wijst Johnny ons direct al op een aantal incorrectheden.
Zo zegt hij in zijn introductie al dat je kan zoeken wat je wil, maar er is in de echte
wereld (dat wil zeggen ‘de wereld van Johnny’) geen enkele film te vinden die de
titel ‘The Navidson Record’ draagt, zelfs niet een titel die er op lijkt. Een uitgebreide
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zoektocht van Johnny loopt op niks uit; de film blijkt niet te bestaan. Daarbij komt
Johnny er tijdens zoektochten in verscheidene bibliotheken achter dat een groot deel
van de boeken waar Zampanò naar verwijst, ook helemaal niet lijken te bestaan. Tel
daarbij de ongetwijfeld gemaakte fouten van de man en van Johnny zelf op en dan
kom je tot de conclusie dat ‘there's suddenly a whole lot here not to take too seriously’.
(Ibidem, p. xx) Maar dat doet eigenlijk helemaal niet ter zake, zo staat een paar regels
verderop te lezen: ‘See, the irony is it makes no difference that the documentary at
the heart of this book is fiction. Zampanò knew from the get go that what's real or
isn't real doesn't matter here. The consequences are the same.’
Zoals het eerste citaat in de inleiding al toonde, raakt Johnny compleet in de ban
van de tekst. Het lezen ervan wordt een bezigheid die zijn hele leven gaat beheersen.
Maar het doet meer dan dat; de tekst dringt ook zijn leven binnen, het neemt de
controle over het leven van de hulpeloze Johnny over. Hij waarschuwt de lezer voor
de overweldigende kracht (de ‘immersive power’?) van de tekst voordat hij ons eraan
overlevert. Met dit griezelige idee stapt de lezer de wereld van ‘The Navidson Record’
binnen.
De wereld van ‘The Navidson Record’ is een zeer bijzondere. Will Navidson,
kortweg Navy, is een veel gelauwerd fotograaf. Samen met zijn vrouw en kinderen
wil hij het leven in de stad ontvluchten en koopt een huis op het platteland. Helaas
blijkt dit niet zomaar een woning te zijn, maar het ‘huis’.5 Al snel laat het huis zijn
buitengewone karakter zien. In de woonkamer verschijnt ineens een extra deur die
gezien de bouw van het huis (de deur bevindt zich in de buitenmuur van de
woonkamer) naar buiten zou moeten leiden. Als een ware beeldverslaggever begint
Navy de vreemde gebeurtenissen in het huis op film vast te leggen. Dit alles
resulterend in de film ‘The Navidson Record’. Maar, zo leren we uit het boek, de
film verscheen niet direct in de complete versie. Er verschenen eerst een soort
voorlopers. Het vastleggen op film van het verschijnen van de geheimzinnige extra
deur in de woonkamer is het eerste wat op film staat en hier en daar in de Verenigde
Staten opduikt.

Vooys. Jaargang 22

51

In deze eerste korte film focust Navidson zijn camera in op de deur in zijn woonkamer.
In één lang, ononderbroken shot klimt hij vervolgens met de camera in zijn hand uit
het raam rechts van de deur, terwijl hij blijft filmen. Buiten in zijn bloembed
aangekomen, filmt Navidson de buitenmuur waarop niks van een deur of iets
dergelijks is te zien. Hij klimt door het raam aan de andere kant van de deur weer
naar binnen en focust weer in op de deur,
so proving, beyond a shadow of a doubt, that insulation or siding is the
only possible thing this doorway could lead to, which is when all laughter
stops, as Navidson's hand appears in frame and pulls open the door,
revealing a narrow black hallway at least ten feet long, prompting
Navidson to re-investigate, once again leading us on another
circumambulation of this strange passageway, climbing in and out of the
windows, pointing the camera to where the hallway should extend but
finding nothing more than his own backyard. (Ibidem, p. 4)
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Later in het verhaal gaan Navidson zelf, een speciaal expeditieteam, een vriend en
de broer van Navidson op onderzoek uit in de gang die leidt naar ruimtes die
angstaanjagend groot zijn, terwijl daar realistisch gezien helemaal niet de ruimte
voor is op het grondgebied van de familie Navidson. Maar wat de ruimtes pas echt
eng maakt, is dat ze van vorm veranderen. Een gang kan in deze ruimte moeiteloos
van een kleine doorgang veranderen in een enorm gangenstelsel; een trap van hooguit
tien treden zet zonder pardon uit tot een trappenhuis waarbij een wolkenkrabber
verbleekt. Navidson wil zelf, avontuurlijk ingesteld als hij is, op onderzoek uitgaan
in de geheimzinnige gangen. Maar zijn vrouw weet hem ervan te overtuigen om eerst
een gespecialiseerd expeditieteam de gangen te laten inspecteren. Dit team keert niet
terug, wat aanleiding genoeg is voor anderen, waaronder Navidson zelf, om ook het
gangenstelsel binnen te trekken. Voor iedereen die zich in de krochten van dit huis
waagt, blijkt dit levensbedreigend, want bij hun expedities raken ze allemaal hopeloos
verdwaald. Maar er is nog iets dat alles nog erger maakt. Er heerst constant het gevoel
dat ze in die angstaanjagende enorme ruimte niet alleen zijn. Niet dat ze iemand of
iets zien, maar af en toe is er een verschrikkelijk geluid te horen. En daarbij is er het
‘gevoel’, het constante afschuwelijke gevoel dat ze niet alleen zijn, dat er iets op het
punt staat ze te besluipen. In de woorden van Navidsons broer, Tom, als hij in de
enorme ruimte op zoek is naar het verdwenen gespecialiseerde expeditieteam:
Who am I kidding? A place like this has to be haunted. That's what
happened to Holloway and his team - the ghosts got 'em. That's what will
happen to Navy and me. [...] In fact, I bet they're here right now. Lurking.
(Ibidem, p. 253)
En de leider van het in het begin onverschrokken expeditieteam is na zijn
verdwalen en het kwijtraken van zijn mede-expeditieleden ook zeker van
een ‘aanwezigheid’: ‘There's something here. It's following me. No, it's
stalking me. I've been stalked by it for days but for some reason it's not
attacking. It's waiting, waiting for something. I don't know what. [...] I'm
not alone here. I'm not alone.’ (Ibidem, p. 5)
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Spannend genoeg?

Genoeg ingrediënten voor een spannend, zo niet bloedstollend verhaal. Aan alledrie
de soorten van immersion die Ryan onderzocht, lijkt te worden voldaan: aan ‘spatial
immersion, the response to setting’, want ook al is de ruimte niet echt realistisch,
omdat er ook op die manier op wordt gereageerd houdt het verhaal zelf zijn ‘echtheid’:
de familie Navidson kan ook niet geloven dat een dergelijk grote ruimte aan hun huis
zit en dat de ruimte kan veranderen, maar wordt genoodzaakt het serieus te nemen.
Ook de ‘temporal immersion, the response to plot’ is hier bevorderlijk voor het
onderdompelen van de lezer; door de onzekerheid over het vervolg is de spanning
op sommige momenten zeer hoog. En ten slotte wordt ook aan ‘emotional immersion,
the response to character’ voldaan: de lezer is bezorgd om het wel en wee van de
familie Navidson en hun vrienden.
Maar aan een door Ryan gesteld vereiste voor immersion (hierboven al een keer
eerder geciteerd) wordt overduidelijk niet voldaan in House of Leaves. ‘Language
has to make itself invisible in order to create immersion’ zegt Ryan in haar boek op
pagina 159. De taal doet veel in dit boek, maar hij verdwijnt in ieder geval niet op
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de achtergrond. Met name verderop in ‘The Navidson Record’ treedt de taal en de
vorm van het boek steeds meer op de voorgrond - paradoxaal genoeg op het moment
dat het verhaal zelf steeds spannender wordt; daarover later meer. Direct vanaf het
begin van ‘The Navidson Record’ is het overduidelijk dat het om een talig geheel
gaat. Het verhaal over de spannende film wordt uitgebreid geannoteerd. In de
voetnoten worden vaak de bronnen voor het beweerde genoemd, soms staat er de
vertaling van een buitenlands (lees: niet-Engels) stukje of er wordt extra informatie
gegeven omtrent een bepaald aspect van de film of de personages.6
Maar het zijn niet alleen dergelijke, wetenschappelijk verantwoorde voetnoten.
Johnny Truant grijpt de mogelijkheid van de voetnoot ook regelmatig aan om zijn
stem weer te laten horen. De eerste keer dat dit gebeurt, wordt als volgt in het boek
weergegeven (de 4 is de voetnoot die in de tekst achter een gedeeltelijk Engels en
gedeeltelijk Italiaans citaat staat):
4That first bit comes from Milton's Paradise Lost, Book 1, lines 65-67 The
second from Dante's Inferno, Canto III, lines 7-9. In 1939, some guy named
John D. Sinclair from the Oxford University Press translated the Italian
as follows: ‘Before me nothing was created but eternal things and I endure
eternally. Abandon every hope, ye that enter.’5
5In an effort to limit confusion, Mr. Truant's footnotes will appear in
Courier font while Zampanò's will appear in Times. We also wish to note
here that we have never actually met Mr. Truant. All matters regarding
the publication were adressed in letters or in rare instances over the phone.
- The Editors. (Ibidem, p. 4)
Om ‘de verwarring te beperken’ - staat er ironisch - worden de voetnoten in
verschillende lettertypes gedrukt. De ‘editors’ lijken wel te willen helpen,
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maar Johnny Truant doet niet bepaald zijn best om het overzichtelijk te houden.7
Regelmatig misbruikt hij de voetnoten om compleet te breken met het griezelverhaal
waarin de familie Navidson is terechtgekomen. Verslagen van nachtelijke (dronken)
zwerftochten door Los Angeles krijgt de lezer hierdoor te verhapstukken. Niet bepaald
bevorderend voor de immersion. Ook omdat de voetnoten soms zo lang zijn dat ze
een aantal pagina's in beslag nemen en de lezer na het lezen van zo'n voetnoot de
draad van het Navidson-verhaal kwijt is en dus zal moeten terugbladeren om verder
te kunnen, terwijl het verhaal juist zo spannend is.
Deze meerdere lagen in het verhaal, Navidson en de zijnen en hun belevenissen
en Johnny Truant met zijn escapades (en eventueel ook nog de ‘laag’ van de ‘editors’
van het boek, zie noot 6) dragen ook niet bij aan immersion volgens Ryan: ‘because
the reader's attention is split between two worlds, [...] he is never deeply immersed
in the text.’ (Ryan 2001, p. 155) Door het wisselen van de ene (vertel)wereld naar
de andere, heeft de lezer ook steeds het fictionele karakter van het verhaal in de gaten.
Maar niet alleen de voetnoten brengen de lezer aan de oppervlakte van zijn
onderdompeling. De vorm dringt zich zoals gezegd ook nogal nadrukkelijk aan de
lezer op. Het begint met het terugbladeren na de ellenlange voetnoten van Johnny
Truant, maar even later zal de lezer met zijn hoofd gaan zitten draaien om verder te
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kunnen lezen aangezien de tekst schuin op de pagina staat. Nog verderop zal het hele
boek worden omgedraaid omdat de tekst ondersteboven is gedrukt. Ook het
doorstrepen van de tekst komt voor en teksten worden op één pagina in verschillende
kaders naast elkaar geplaatst. Verder zijn er plekken waar tekst is weggelaten - witte
plekken die zijn opengelaten in de tekst, of kruizen die aangeven dat er wel wat heeft
gestaan, maar dat datgene helaas niet meer te redden viel. Dit wordt soms verantwoord
door. ‘Mr. Truant’ in een voetnoot:
Fred de Stabenrath purportedly exclaimed this right before he was ki
[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpart missingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]45
45 Zampanò left the rest of this footnote buried beneath a particularly
dark spill of ink. At least I'm assuming it's ink. Maybe it's not. Maybe it's
something else. But then that's not really important. In some cases, I've
managed to recover the lost text (see Chapter Nine). Here, however, I
failed. Five lines gone along with the rest of Mr. Stabenrath. (Ibidem, p.
38)

Immersion ondanks de kunstmatigheid
Er zijn vele zeer duidelijk aanwezige ‘signposts of fictionality’ te vinden in House
of Leaves. Ondanks dat is het boek een van de spannendste boeken die ik ooit heb
gelezen. Ik was volledig ondergedompeld in de wereld van de familie Navidson,
voelde een duidelijke angst ten opzichte van de afschrikwekkende krochten die het
huis herbergt en kon het boek haast niet wegleggen
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omdat ik zo benieuwd was naar wat zou volgen; is ontsnapping aan de immer
veranderende gangen van het huis mogelijk? Aan de drie typen van immersion van
Ryan lijkt dus te zijn voldaan.
Ik denk dat het hoge ‘immersion-gehalte’ van dit boek met name aan de ‘temporal
immersion’ ligt. Ryan definieert temporal immersion als volgt: ‘Temporal immersion
is the reader's desire for the knowledge that awaits her at the end of narrative time.’
(Ryan 2001, p. 140) Er zijn verschillende manieren waarop ‘suspense’ (‘the technical
name for this desire [the desire for the knowledge that awaits her at the end of
narrative time, BW]’, Ibidem) kan worden opgewekt volgens Ryan. Dat zijn de
vragen naar ‘wat gaat gebeuren?’, ‘hoe gaat het gebeuren?’, ‘wie heeft het gedaan?’
en ten slotte ‘hoe gaat de schrijver dit verhaal afronden?’. Voor House of Leaves zijn
met name de eerste twee vragen brandend. Wat zal er gebeuren met de mensen die
de angstaanjagende ruimtes van het huis intrekken? Hoe zal dit alles aflopen?
Het belangrijkste voor suspense is de onzekerheid: ‘Uncertainty is a necessary
condition for suspense. When uncertainty is removed from a situation, suspense
evaporates’. (Ibidem, p. 146) Het bijzondere aan House of Leaves is dat het de
onzekerheid lijkt te vergroten en de momenten van onzekerheid en dus spanning zij het wel kunstmatig - verlengt. Want, zoals gezegd, juist op de spannendste
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momenten neemt de vorm zijn meest groteske vormen aan. Wanneer Navidson of
iemand anders in een levensbedreigende situatie verkeert, schakelt het boek van een
geheel met tekst gevulde bladspiegel over naar hooguit drie regels of nog minder per
pagina. Op het moment dat de lezer in spanning verkeert, wil hij zo snel mogelijk
verder lezen om een einde te maken aan de onzekerheid. Maar door de plotsklaps
summiere hoeveelheid tekst per pagina wordt het leesproces vertraagd (en dus mede
benadrukt) en zal hij sneller gaan bladeren om de uitkomst van de penibele situatie
te weten te komen. Terwijl hij de lege bladspiegel voor zich heeft, zal de spanning
dus ook schier ondraaglijk worden en de immersion wellicht op het hoogste punt
komen. De kunstmatigheid lijkt hier niet zo zeer de immersion tegen te werken, maar
veeleer te vergroten. Ryans theorie wordt versterkt op een punt waarvan zij zelf stelt
dat het haar theorie verzwakt. De taligheid ondermijnt haar theorie niet, maar schiet
hem paradoxaal te hulp.

De verwerping van de theorie?
Moeten we, nu voor een dergelijk kunstmatig en talig werk als House of Leaves kan
worden vastgesteld dat het ook zeer goed onderdompelend kan werken voor een
lezer, de theorie van Ryan dan geheel herzien, of erger nog, verwerpen? Nee, zeker
niet, want de soorten immersion die ze voorstelt zijn ook bij dit werk zeer goed
bruikbaar. Wat denk ik wel kleine aanpassingen kan gebruiken, is de stelling van
Ryan dat immersion voornamelijk/alleen is toe te passen op realistische literatuur en
dat de taal zich op de achtergrond moet houden. Aanpassingen die ze bijzonder
genoeg zelf al lijkt aan te dragen en die dus al min of meer in haar theorie zijn
geïncorporeerd.
Op pagina 157 benadrukt Ryan nogmaals dat immersion en realisme een droompaar
zijn: ‘The features described in this chapter belong, overwhelmingly, to the narrative
modes of the nineteenth-century novel, a period style and literary movement widely
known as realism.’ (Ibidem, p. 157) Waarna ze
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nog eens uitgebreid de conventies van het realisme naloopt:
The ‘reality effect’ of nineteenth-century fiction is achieved by the least
natural, most ostentatiously fictional of narrative techniques - omniscient
narration, free indirect discourse, and variable focalization, all of which
presuppose morphing narrators whose manifestations oscillate between
embodied, opinionated human beings and invisible recording devices; but
the discrepancy between mode of narration and mimetic claim wasn't
noticed until the development of narratology and linguistic pragmatics,
because the mode of functioning of these techniques was to pass as
spontaneous self-inscription of events. Language has to make itself invisible
in order to create immersion. It is this yearning for a fully transparent
medium that led the early theorists of the novel, such as Percy Lubbock,
to posit ‘a convenient distinction between “showing”, which is artistic,
and “telling”, which is inartistic’ (Booth, Rhetoric of Fiction, 8). Or as
Lubbock himself puts it, ‘The art of fiction does not begin until the novelist
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thinks of his story as a matter to be shown, to be so exhibited that it will
tell itself’ (quote ibid.). (Ibidem, p. 157)
Maar zijn de realistische conventies zoals wij die kennen sinds de negentiende eeuw
wel zo exact gelijk aan ‘de werkelijkheid’? Is het niet een soort van gewenning aan
bepaalde technieken en tactieken van de schrijvers die claimen de werkelijkheid weer
te geven? En als ze dat op de legitieme manier doen, dat de lezers zich dan aan hun
kant van de afspraak houden en denken dat ze een realistische weergave van de
werkelijkheid lezen? Ryan zegt het als volgt: ‘The designation of the stylistic repertory
of realism as a set of fully arbitrary conventions would mean that the power of certain
devices to convey the impression “this is real” resides entirely in cultural habit and
has nothing tot do with the intrinsic effect of these devices on the imagination.’
(Ibidem, p. 160)8
Maar als men eenmaal gewend is aan een bepaalde manier van weergeven, kunnen
die bestaande conventies dan teruggedraaid worden naar de traditionele manier van
weergeven? Of zijn de verteltechnieken van onze tijd beter?
Why [...] has the diction of the nineteenth-century novel survived almost
intact in today's popular literature, whose appeal depends almost entirely
on immersivity, while ‘high’ literature, pursuing more diversified ideals
and often contemptuous of immersion, dares to use these modes only under
the protection of scare quotes and ironic distance? (Ibidem, p. 160)
De conclusie is gerechtvaardigd dat de grootmeesters van de realistische roman niet
de kunst onder knie hadden om te onthullen hoe de dingen nu werkelijk zijn of exacte
werkelijkheidsweergaven te geven, maar ‘the art of getting the reader involved in
the narrated events’. Niet ‘de werkelijkheid’ laten zien, maar volgens de conventies
de werkelijkheid in woorden vatten.
Wellicht zijn heden ten dage de conventies wel veranderd ten faveure
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van talige (postmoderne) werken. Dat House of Leaves in mij een ondergedompelde
lezer vond, is op deze manier te verklaren. Als we de literatuurgeschiedenissen mogen
geloven voer er een schok door literatuurminnend Nederland toen er voor het eerst
een ronduit metafictionele uitspraak als ‘Het regent voor het eerst in dit boek’
voorkwam in het werk van Polet. (Anbeek 1999, pp. 224-226)
Langzamerhand is de literatuurliefhebber toch een lezer geworden die redelijk wat
postmoderne werken heeft gelezen. Metafictionaliteit of taligheid zijn niets nieuws
of schokkends meer. Het haalt de lezer niet meer compleet uit zijn immersion; wellicht
is deze iets minder diep. Omdat House of Leaves de taligheid en kunstmatigheid op
een manier toepast die de immersion juist lijkt te vergroten, zoals ik hoop te hebben
aangetoond, is het boek dus ondanks (of dankzij) zijn kunstmatigheid een meeslepend
boek. En een lezer met wat (postmoderne) leesbagage kan onderhand gewend zijn
geraakt aan de conventies van het postmodernisme, en daarentegen juist de realistische
conventies als onwerkelijk zijn gaan zien. Zoals Goodman het ook al zag, ‘realism
is a matter not of resemblance but of ease of decoding, and this ease is explained by
the reader's or spectator's familiarity with a certain set of representational techniques.’
(Ryan 2001, p. 160) Taligheid is zeker geen ‘matter of resemblance’ maar kan wel
een conventie worden die de lezer aanziet als een correcte manier van weergeven.
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Resumerend kan dan worden gezegd dat Ryans theorie zeer goed bruikbaar blijft,
maar dat ze de koudwatervrees die ze heeft voor de taligheid van het postmodernisme
overboord zou moeten zetten. De taligheid kan haar theorie zelfs versterken.
Barend Wallet, oud-redacteur van Vooys, is bezig met de afronding van
zijn studies Nederlands en Literatuurwetenschap aan de Universiteit
Utrecht. Zijn scriptie gaat over postmoderniteit bij Tonnus Oosterhoff.
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Eindnoten:
1 Mijn woordenboek geeft als letterlijke vertaling van ‘immersion’ het Nederlandse woord
‘onderdompeling’. Voor het heil van goed lopende zinnen zonder al te veel herhaling, zal ik
echter in dit artikel naast de termen immersion/immersive en onderdompelen, ook het woord
‘meeslepen(d)’ gebruiken.
2 De term postmodern(isme) is adn problematisch in het gebruik. Over that het feit of een werk
of een schrijver postmodern(istisch) genoemd kan of mag worden, bestaat geen consensus. Ik
zal deze term hier gebruiken in de meest brede en algemene zin; voor de stroming in de literatuur
die tekstgericht is, de idee van werkelijkheid exact weergeven verwerpt, etcetera.
3 ‘Vervreemding’ is overigens voor de formalisten al het kenmerk bij uitstek voor alle
kunstvormen.
4 Zie ook de naam van onze leidsman door dit boek; een ‘truant’ is niet direct iemand on te
vertrouwen... een speaking name? De ‘unreliable narrator’ is voor Dorrit Cohn een verschijnsel
dat juist in de modernste boeken voorkomt, omdat het de afstand tussen de auteur en de verteller
benadrukt: ‘the discovery of unreliable narrators [...] has of late been on the rise, fulfilling
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Booth's prediction that the “pervasive irony hunt” would ultimately reach “even the most
obviously omniscient and reliable narrators.”’ (Cohn 1999, p. 130)
In het boek is elke keer het woord ‘house’ grijs gedrukt (in andere/eerdere uitgaven blauw) om
het er uit te lichten. Zelfs in woorden als ‘housekeeping’ en dergelijke zijn de letters van ‘house’
grijs. Waarom? Om nadruk te leggen op het woord? Nadruk op het kunstmatige?
De voetnoot is volgens Dorrit Cohn één van de kenmerken van een niet-fictionele tekst. (Cohn
1999, p. 110) Dit is een interessant aspect, want aan de ene kant geven de vele voetnoten ‘The
Navidson Record’ het geheel dus een authentiek tintje, een niet-fictioneel randje, maar aan de
andere kant haalt het de lezer, zeker met de soms ellenlange voetnoten in House of Leaves uit
zijn immersion. Is de voetnoot hier een ‘signpost of fictionality’ (de titel van een hoofdstuk uit
het boek van Cohn) of juist een ‘signpost of non-fictionality’?
Dat hiermee opnieuw een ‘level’ in het verhaal komt, mede omdat deze ‘editors’ zich ook
melden in de paratext, waar wordt geclaimd dat dit boek ‘a work of fiction’ is, is een zeer
interessant aspect. Het is een van de vele manieren waarop dit boek speelt met de conventies
van het fictionele spel. Niettemin moet ik dit aspect hier met het oog op de tijd en ruimte verder
met rust laten.
Deze gedachtegang hebben meerdere mensen gehad. (Ryan 2001, p. 160) Frappant genoeg ook
Harry Mulisch, nu niet bekendstaand als de meest vooruitstrevende en postmoderne van het
Nederlandse schrijversgilde, gepostuleerd in een van zijn meest recente werken: ‘Honderd jaar
lang mocht een verhaal niet op een verhaal lijken, maar alleen op de zogenaamde werkelijkheid;
gedurende die eeuw moest dus de verteller net zo onzichtbaar en anoniem zijn als de luisteraar.
[...] Als de verteller “ik” zei mocht hij daar niet zichzelf mee bedoelen, “ik” moest een ander
zijn: “de verteller”, een vertellend personage. Dat heette “realisme”, maar dat was het nu juist
niet. Die verkramping is inmiddels achter de rug, want een verhaal [...] bestond uiteindelijk
toch niet op een andere manier dan als de vertelling van een verteller.’ (Mulisch 1998, p. 19)
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Uit de kast!
In de rubriek Uit de kast! biedt Vooys gerenommeerde personen uit de
wereld der letteren de gelegenheid om hun passie voor een werk uit eigen
boekenkast over te brengen. In deze tweede aflevering haalt Arie Jan
Gelderblom - als docent-onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht
- herinneringen op aan zijn jeugdboeken en ziet zijn liefde voor de
spannende Bob Evers-serie weerspiegeld in Du Perrons Land van herkomst.
Bij ons thuis werd veel gelezen. Als kind verhugde ik me op de vrijdagavond, wanneer
ik in de gereformeerde leesbibliotheek misschien weer een deel van de Bob Evers-serie
kon bemachtigen. Jarenlang kon ik me niet voorstellen dat er iets spannenders was
geschreven. De misdaden die Jan Prins, Arie Roos en Bob Evers oplosten, roken
naar een moderne wereld van auto's, vliegtuigen, internationale treinen, jazzmuziek
en gekoelde Coca-Cola; zaken die veel gezinnen rond 1956 nog niet uit eigen ervaring
kenden. Schrijver Willy van der Heide had bovendien pakkende, allitererende titels
bedacht die een idee van ruimte, vooral buitenlandse ruimte suggereerden: Een
meesterstunt in Mexico, Trammelant op Trinidad, Hoog spel in Hong-Kong. Dat de
avonturen stees eenzelfde patroon volgden, en vol zaten met stereotiepen, viel me
als tienjarige niet op. Evenmin wisten mijn ouders of ik dat ze waren verzonnen door
iemand die tijdens de bezetting zijn talent aan de Duitsers had verhuurd.
Tegenwoordig haal ik Bob Evers niet meer uit de kast. Toch is de invloed van die
serie enorm geweest. Ik herken bijvoorbeeld oude fans, zoals een mediëvistische
collega uit Vlaanderen, die net als ik zelf nog steeds van Willy van der Heide geleerde
lessen in praktijk brengt: in een café gelijk afrekenen als de bestelling komt, en altijd
de auto achteruit inparkeren. In geval van nood ben je dan het snelste weg...
Hiermee vergeleken konden de literatuurlessen op het gymnasium aanvankelijk
alleen maar tegenvallen. In de derde lazen we klasikaal Hilderbrandsn Camera
obscura, maar kon die het halen bij een Pyjama-rel in Panama? Er zat geen cola in
de Camera. Voor proefwerken moesten we de inrichting van de tuinkamer van de
familie Stastok reproduceren, of kunnen verklaren wat een ‘marokijnen
kleindiënschrijntje’ en een ‘zonnige ferronière’ waren.
Het waren de jaren van Nederlands laatste koloniale oorlogie, de
Nieuw-Guineacrisis. Overal kwam je ‘gerepatrieerden’ en ‘spijtoptanten’ tegen, terug
uit de Oost, die aan school en straatbeeld iets exotisch gaven. In de Openbare Leeszaal
zocht ik ongestructureerd naar teksten en foto's over het verloren
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toverland in de Gordel van Smaragd. Dat ging van Hein Buitenwegs Java, droom
en herinnering via het fotoboek van E. Breton de Nijs (Rob Nieuwenhuys) Tempo
doeloe naar diens novelle Vergeelde portretten uit een Indisch familiealbum. Daarna
volgden Maria Dermoût, Beb Vuyk, H.J. Friedericy, en de Salamanderbloemlezingen
met Indische bellettrie. Steeds kwam ik in mijn lectuur verwijzingen tegen naar Het
land van herkomst van Du Perron.
In 1963, in de kerstvakantie van mijn eindexamenjaar, heb ik het boek voor het
eerst gelezen, in een vooroorlogse druk uit de Openbare Leeszaal, vol uitleenstempels
en lezerssporen. Het maakte een verpletterende indruk, die door latere lezingen alleen
maar is verdiept. Het levensverhaal van Arthur Ducroo, verteld aan zijn vrouw Jane,
was de eerste roman waarin ik iemand tegenkwam die niets te verbergen had en die
- in de woorden van Du Perron, naar wie Ducroo is gemodelleerd - ‘een
eerbiedwekkend bewijs van eerlijkheid’ leverde door ‘autobiografisch waarheid en
verzinsel [te] mengen’. Jeugd in een bemiddeld, grand-seigneuraal milieu in het Indië
rond 1910, overkomst naar Europa, waar het familiekapitaal wegsmelt in de crisistijd,
een neurotisch gezin in een Waals kasteeltje, belaagd door schuldeisers en notarissen,
en tussen dat alles Arthur die zich vechtend en discussiërend een plaats verovert: in
Batavia tussen de Indische jongens, in Europa tussen Nederlandse en Franse schrijvers
die de dreiging van communisme en nationaal-socialisme aan den lijve ervaren en
met de moed der wanhoop hun individualiteit blijven verdedigen.
Waarom vind ik het nog altijd zo'n hartverscheurend boek? Het is, thematisch
gezien, het boek van voorbij, voorbij, o, en voorgoed voorbij, maar tegelijkertijd ook
van de noodzaak om het leven een zin te blijven geven, hoe moeilijk dat ook is.
Tempo Doeloe op Java en Ducroo's kindertijd, onbereikbaar geworden in tijd en
ruimte, staan voor ieders pijnlijke afscheid van het geluk uit de tijd van ‘het kind dat
wij waren’. De intellectuele discussies in het Parijs van de vroege jaren dertig zijn
een actueel pleidooi voor de individuele menselijke waardigheid dat anno 2004 niet
aan actualiteit heeft ingeboet. Toen ik die gesprekken voor het eerst las, wist ik
voorgoed dat literatuur over het echte leven ging, en heel wat meer inhield dan
Hildebrands koekvergulden.
De structuur met alternerend Indische en Europese hoofdstukken is door veel
lezers als hinderlijk ervaren. Sommigen, op zoek naar nostalgie, prefereerden de
Indische gedeelten, anderen de intellectuele schermutselingen in het eigentijdse
Parijs. Mij komt deze opzet juist als heel harmonisch voor, want hij demonstreert
hoe een volwassen mens fundamenteel gestempeld is door zijn jeugd en bewust of
onbewust de idealen van zijn kindertijd blijft najagen. Hella Haasse heeft dezelfde
structuurformule met succes toegepast in Zelfportret als legkaart. Bij Du Perron
vormen de verschillende locaties, met name de huizen, even zovele reflecties van de
hoofdpersoon: de oud-Indische, gastvrije en griezelige villa Gedong Lami, of het
kille kasteeltje van Grouhy buiten Brussel waar Arthurs moeder Indische toverkrachten
probeert op te roepen om hem aan een goede echtgenote te helpen.
Intertekstueel is Het land van herkomst buitengewoon rijk. Arthurs leven is
gevormd door teksten, bijvoorbeeld door negentiende-eeuwse romans en populaire
liedjes. Hij vereenzelvigt zich met D'Artagnan, een van de Drie musketiers van
Alexandre Dumas, en leert zichzelf aldus om van ‘een vanzelf-
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sprekende lafaard te wordenn tot een weerbare knaap’. Daardoor is Het land van
herkomst in hoge mate een jongensboek, een literair jongensboek, met
jonggensboekachtige idealen als dapperheid en vechten voor zuiverheid.
Ideologiekritisch onderzoek (Mieke Bal in De canon onder vuur, 1991) heeft erop
gewezen dat Ducroos intellectuele leven weinig plaats aan vrouwen biedt, tal van
kinderlijke en elitaire trekken bevat, en zelfs sporen van racisme. Ik heb dat
verhelderende inzichten gevonden, die vreemd genoeg mijn liefde voor het boek
alleen maar verdiept hebben. er kwam nòg een betekenislaag tevoorschijn, die de
andere niet ontkracht, maar aanvult, tegenspreekt, nuanceert, en die de hoofdpersoon
daardoor nog overtuigender maakt. Er naar jezelf kijken, aldus het citaat uit Malraux
dat hij als motto aan Het land van herkomst meegaf, is alleen mogelijk als je op zoek
bent naar iets dat in jezelf zit, maar dat je niet vermoed had.
Arie Jan Gelderblom
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Column
Homerus RAPsode

André Klukhuhn
Toen in maart 2004 de vierde druk van de door De Roy van Zuydewijn in prachtige
Nederlandse hexameters vertaalde epen Ilias en Odyssee van de rapsode Homerus
verscheen, vond ik dat het geruststellende bewijs dat deze werken tegenwoordig nog
steeds grote aantrekkingskracht op ons uitoefenen. De reden daarvan is, denk ik, dat
de afstand tussen de oude heldendichten en hedendaags werk veel kleiner is dan de
bijna drieduizend jaar verschil in tijd doet vermoeden.
Dat de homerische epen geen autonome literatuur betreffen, maar dat het gaat om
mondelinge, gezongen teksten is op te maken uit de structuur van de gedichten. Uit
het oogpunt van muzikale ritmiek bij de voordracht zijn ze opgebouwd uit hexameters
van vijf dactylen (láng-kort-kort) gevolgd door een spondee (láng-lang) of trochee
(láng-kort), met uiteraard de nodige afwijkingen en uitzonderingen. Omdat van de
rapsode verwacht werd de uit vele duizenden regels bestaande teksten van buiten te
kennen, maakte Homerus hem dat wat makkelijker door voor steeds terugkerende
situaties - maaltijden, tweegevechten, veldslagen, sterfscènes, vergaderingen,
zonsopgangen, offers, spelen en andere rituelen - standaardformuleringen te gebruiken,
zodat er nogal wat letterlijke herhalingen in de gedichten voorkomen. Het is daarom
goed voor te stellen dat het naar de rapsode luisterende gezelschap de bekende en
vele malen herhaalde passages als een soort ‘refrein’ uit volle borst kon meezingen.
Zo letterlijk als de tekst van de epen ons bekend is, zo volledig tasten we in het
duister wat betreft de melodie en kunnen we er slechts naar gissen hoe de gezongen
voordrachten geklonken moeten hebben. Gelukkig zitten we niet helemaal zonder
aanknopingspunten, want ook tegenwoordig bestaan er nog gebieden in de wereld
waar optredens van barden of rapsoden daadwerkelijk plaatsvinden. En de manier
van zingzeggen waarop zij hun gedichten voor het publiek ten gehore brengen, vaak
ondersteund met een enkel instrument, voedt het vermoeden dat de rapsoden uit
Homerus' tijd
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wel eens vergelijkbaar geklonken kunnen hebben. Nog een stap verder doorgedacht
komt in het westerse cultuurgebied muzikaal gezien de rap naar alle waarschijnlijkheid
het dichtst bij de voordracht van de Griekse epen in de buurt. Het tegenargument dat
rappers zich van grove seksuele en gewelddadige teksten bedienen, terwijl die van
Homerus van een hoog en fijnzinnig literair gehalte zijn, snijdt geen hout. Als in de
Ilias Hera, vrouw èn zuster van Zeus, hem probeert te verleiden om haar zin te krijgen,
trekt ze alle erotische registers wijd open, waarna Zeus, duidelijk onder de indruk
en op zijn beurt van plan ook indruk te maken, al zijn overspelige relaties begint op
te biechten, alvorens ze samen in de open lucht de liefde bedrijven. En er doen zich
heel wat strijdtaferelen voor waarbij de hersenen binnen de helm uiteenspatten, een
lans via de nek de tong van achteren afsnijdt en de tanden uit de mond breekt, en
ledematen na met een slag te zijn afgehakt bloed spuitend op de grond vallen. Teksten
kortom, waarop de rappers van tegenwoordig jaloers kunnen zijn.
VPRO's Villa Achterwerk heeft een website waarop zes verschillende rapritmes
zijn af te spelen. Het is zeker de moeite waard om er eens eentje aan te klikken en
tegen die achtergrond zelf te proberen hoe de rapsode Homerus in zijn eigen dagen
geklonken zou kunnen hebben:
Tóen nu Meríones Téktons zóon op de vlúcht achterháald had, tróf hij de
kríjgsheld réchts in de bil, en ónder het scháambeen bóorde de púnt zich
dwárs door hem héen en dróng tot zijn bláas door. Kérmend kníkte de
mán door zijn kníeën; de dóodsnacht omgáf hem.
Wèl steeds op de accentjes met de rechterwijsvinger naar beneden wijzen!
André Klukhuhn is hoofd van de afdeling Studium Generale van de
Universiteit Utrecht. Zijn veelgeprezen boek De geschiedenis van het
denken is inmiddels aan de vierde druk toe.
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Literatuurwetenschap in ontwikkeling
Ernst van Alphen
Ernst van Alphen opent dit drieluik van beschouwingen over literaire
theorie. Hoewel literatuurwetenschap beoogt het (historisch) letterkundig
letterkundig onderzoek theoretisch te omkaderen, is ook het frame dat zij
presenteert onderhevig aan de tand des tijds. Om als wetenschappelijk
discipline relevant te blijven, is het noodzakelijk om met de tijd mee te
gaan en open te staan voor nieuwe, interdisciplinaire ontwikkelingen. In
dit artikel staan de kwaliteiten van de moderne student centraal.
Ook al lijkt het evident, toch staan we er niet genoeg bij stil: vakgebieden zijn aan
ontwikkelingen onderhevig. Het is niet alleen het object van een vakgebied binnen
de Letteren dat door de tijd heen verandert (literatuur, beeldende kunst, taal), ook de
manier van bestudering van dat object is historisch van aard en dus verre van stabiel.
Dit besef dwingt ons om stil te staan bij de huidige praktijken van ons vakgebied als
een historisch moment in de ontwikkeling van dat vakgebied. Wanneer we onze
eigen historische gesitueerdheid in het heden niet kunnen zien, en de praktijken in
ons vakgebied als vanzelfsprekend, natuurlijk, de ‘juiste’ zien, dan lopen we het
gevaar dat ons vakgebied tot een anachronisme wordt binnen de academie en binnen
de cultuur waaraan onze vakgebieden hun relevantie ontlenen.
De ontwikkeling van culturele disciplines zoals literatuurwetenschap en
kunstgeschiedenis, laat zich niet alleen afmeten aan methoden en vraagstellingen,
maar ook aan het kader waarbinnen het culturele object bestudeerd wordt. De
bestudering van literatuur vond bijvoorbeeld in de eerste helft van de twintigste eeuw
aan de meeste universiteiten niet plaats binnen een exclusief en autonoom kader van
literaire ontwikkeling, maar binnen de nationale geschiedenis. Zo heeft één van mijn
leermeesters, J.J.O. Oversteegen, eerst hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de
Universiteit van Amsterdam en daarna hoogleraar Theoretische Literatuurwetenschap
aan de Rijksuniversiteit Utrecht, nooit Nederlandse taal en letterkunde of Algemene
Literatuurwetenschap gestudeerd. Hij studeerde Vaderlandse Geschiedenis en binnen
dat kader specialiseerde hij zich in de Nederlandse
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literatuur. Om een ander voorbeeld te geven: in Frankrijk werd de eerste vakgroep
Kunstgeschiedenis pas dertig jaar geleden opgericht. Daarvóór werd beeldende kunst
ook als onderdeel van de nationale geschiedenis bestudeerd, dus binnen de vakgroep
Geschiedenis. Kortom, tot ver in de twintigste eeuw is de bestudering van culturele
objecten bepaald door het kader en belang van natievorming, een proces dat met
name in de eerste helft van de negentiende eeuw in alle hevigheid plaatsvond en in
de eerste helft van de twintigste eeuw behoorlijk aan erosie onderhevig was.
De bestudering van literatuur en kunst binnen hun eigen, autonome ont wikkeling
werd in het tweede deel van de twintigste eeuw mogelijk als een vertraagd uitvloeisel
van het modernisme zoals zich dat al aan het begin van de twintigste eeuw in alle
hevigheid in de Westerse cultuur gemanifesteerd had. Een van de hoofdkenmerken
van het modernisme is dat media, zoals literatuur of schilderkunst, zich ontwikkelen
volgens een eigen, immanent principe. Zo was ook literatuur op zoek naar de
specifieke mogelijkheden en grenzen van het eigen medium. Literatuur als spiegel
of product van de vaderlandse geschiedenis was toen niet langer een vanzelfsprekende
invalshoek om literatuur te benaderen, omdat de functie van ‘historische expressie’
niet meer specifiek bleek voor literatuur: die functie deelt literatuur met alle andere
culturele producten. Het modernistische streven van de media naar purificatie van
alles wat het gemeen had met andere media, vertaalde zich disciplinair in de
overtuiging dat literatuur geanalyseerd moest worden op grond van dat wat specifiek
‘literair’ was. Kortom, het was dankzij een ontwikkeling aan het begin van de
twintigste eeuw, dat de afzonderlijke vakgroepen Literatuurwetenschap en
Kunstgeschiedenis een halve eeuw later konden ontstaan.1
Vanaf de jaren zestig (ruim veertig jaar geleden) zijn echter de principes van het
modernisme op alle mogelijke manieren ter discussie komen te staan. Hiervoor zijn
zowel historische, technologische, maatschappelijke, culturele als wetenschappelijke
oorzaken aan te wijzen. Ik kan deze oorzaken in dit bestek slechts globaal aanstippen.
Op de eerste plaats was na de Holocaust het streven naar purificatie in een verdacht
daglicht komen te staan. Verder kon het ontstaan van nieuwe, hybride media zoals
film, televisie en internet onmogelijk met het modernistische medium-essentialisme
verklaard worden. Noch kon recht worden gedaan aan de nieuwe tekstvormen.
Vervolgens had de wetenschappelijke revolutie van de zogenaamde ‘linguistic turn’,
die zich met name in de literatuurwetenschap, antropologie en andere sociale
wetenschappen vanaf de jaren zestig had afgespeeld, ertoe geleid dat veel algemenere
en bredere kaders dan die van het specifiek-literaire werden aangewend om de
betekenisproductie van literatuur te kunnen begrijpen.2 Betekenis werd nu eerder als
resultaat of onderdeel van een algemeen cultureel of semiotisch proces beschouwd,
dan als specifiek
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literair. Literatuur werd gezien als een verbijzondering van de culturele productie
van betekenis.
De vraag is nu of de manier waarop wij nu literatuur bestuderen en onderwijzen,
zich nog enigszins laat begrijpen in relatie tot de cultuurhistorische ontwikkelingen
vanaf de jaren zestig. Of zijn de manieren waarop wij literatuur binnen het vakgebied
literatuurwetenschap bestuderen anachronistisch geworden? Op vele fronten zijn de
veranderingen binnen de literatuurwetenschap spectaculair. Sinds ik zelf begin jaren
tachtig literatuurwetenschap studeerde hebben zowel de theoretische als vergelijkende
literatuurwetenschap zich fundamenteel ontwikkeld. Literatuurtheorie bestond in
mijn studietijd voornamelijk uit methodologie: hoe kan literatuur wetenschappelijk
bestudeerd worden? Of het vak ontwikkelde algemene, universele theorieën over
bijvoorbeeld vertelstructuren of ‘de’ communicatiesituatie. Vandaag de dag is ‘theorie’
geen masterdiscourse meer dat algemene regels vastlegt en dicteert, maar een
specifiek, hoewel zeer hybride corpus teksten dat naast, niet boven, het corpus van
literaire teksten staat. Onder ‘theorie’ vallen (cultuur)historische, psychoanalytische,
filosofische, antropologische teksten of teksten uit het domein van gender- of
queerstudies, die ieder voor zich op verschillende manieren ingezet kunnen worden
om literatuur te belichten. Daarom wordt er vandaag de dag ook nauwelijks meer
over literatuurtheorie of kunsttheorie gepraat, maar over ‘theorie’ als zodanig. Het
betreft een specifiek soort reflectie, te onderscheiden van historisch onderzoek, dat
niet langer op zoek is naar de eigen aard of structuur van literatuur of van beeldende
kunst, maar dat culturele objecten zijdelings belicht. Er wordt niet langer uitgegaan
van een hiërarchische relatie tussen theorie en het literaire ‘object’; er is eerder sprake
van een interactie tussen twee typen teksten en in die interactie verscherpen ze het
inzicht, enerzijds in onze omgang met literatuur, maar ook in de literaire tekst als
zodanig.
De vergelijkende literatuurwetenschap is ook aan grondige revisie onderhevig
geweest. Toen ik Literatuurwetenschap studeerde, behelsde dat vak de vergelijking
van eenzelfde verschijnsel (bijvoorbeeld de Romantiek) in verschillende met elkaar
in contact staande taalgebieden. Op dat moment waren de consequenties van
historische processen als postkolonialisme en globalisering, die toen al geruime tijd
zeer actueel waren, voor de bestudering van literatuur nog niet getrokken. Het Westen
stond nog in het centrum van de wereld en we hielden ons slechts met Westerse
literaturen bezig. In de twintig jaar die sindsdien zijn verstreken, is men wel degelijk
bezig die consequenties te trekken en vergelijkende literatuurwetenschap verwordt
steeds meer tot interculturele literatuurwetenschap.
Nu stond in de ‘oude’ situatie niet zomaar het Westen centraal, dat centrum had
weer zijn eigen (machts)centrum. Westerse literaturen betekende
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in de praktijk Duitse, Engelse (Amerikaanse) en Franse literatuur. Kennis van
Nederlandse, Italiaanse, Spaanse en Scandinavische literaturen was in de praktijk
van marginaal belang om kennis te hebben van de wereld en dus van de Westerse
literatuur. Maar wanneer dit soort centrisme niet langer houdbaar is, niet zozeer
vanuit ethisch maar vooral vanuit wetenschappelijk oogpunt, hoe moet vergelijkende,
in de zin van interculturele, literatuurwetenschap dan ingevuld worden? Moet het
vak meer democratisch worden, dus moet het aantal literaturen radicaal uitgebreid
worden? Moeten studenten Literatuurwetenschap nu ook grondige kennis hebben
van bijvoorbeeld Afrikaanse, Japanse en Caribische literaturen? Afgezien van het
feit dat zo'n studieopzet praktisch onhaalbaar is, zou zoiets blijk geven van een
encyclopedische ambitie die eerder in de negentiende dan in de eenentwintigste eeuw
thuis hoort. Interculturele literatuurwetenschap betekent daarom niet het eindeloos
uitbreiden van het corpus literatuur met de literaturen van andere taalgebieden, maar
het bestuderen en onderwijzen van literaire productie en receptie als een intercultureel
proces op zichzelf; niet als de expressie van homogene culturen maar als praktijk in
een heterogene cultuur, waarin onvergelijkbaarheid net zo belangrijk is als
vergelijkbaarheid.
Nu hebben er de afgelopen twintig jaar in zowel het middelbaar als het universitair
onderwijs grote veranderingen plaats gevonden, die vergaande praktische gevolgen
hebben gehad voor de literatuurwetenschap in Nederland. Toen Literatuurwetenschap
een kopstudie was die gevolgd kon worden na de afronding van een driejarige
kandidaatsopleiding in een specifieke taal en cultuur, kon je ervan uitgaan dat
studenten op z'n minst één taal en literatuur grondig beheersten, en twee andere talen
en literaturen op middelbare schoolniveau. Met de invoering van de tweefasestructuur,
wordt een kopstudie echter na de propedeuse begonnen. Literatuurstudie is op de
middelbare school zo goed als afwezig en binnen de universitaire talenopleidingen
tot een elementair niveau gereduceerd. In de huidige situatie hebben studenten die
aan een studie literatuurwetenschap beginnen dus niet langer (grondige) kennis van
meerdere literaturen en ze spreken hun talen nog slechts op middelbare schoolniveau.
Vraag is nu of we nostalgisch terug moeten gaan verlangen naar een onderwijssysteem
waar in o de jaren zestig definitief een punt achter is gezet, of dat we meer realistisch
moeten zijn en de studie op moeten zetten op zo'n manier dat de bagage die studenten
vandaag de dag wèl hebben, niet tegen hun werkt, maar juist productief ingezet kan
worden.
Deze zeer pragmatische gedachtegang staat niet persé op gespannen voet met een
reflectie over de inhoudelijke ontwikkeling van het vakgebied literatuurwetenschap.
Dit moge blijken uit het volgende geval. Ook al heeft de literatuurwetenschap zich
op hoofdpunten ontwikkeld conform de cul-
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tuurhistorische ontwikkelingen waarin zij als vakgebied ingebed is, er is één
historische ontwikkeling waar literatuurwetenschap nog steeds geen recht aan weet
te doen. En die betreft nu juist de bagage die de huidige studenten wel hebben. Ik
kan deze ontwikkeling het best illustreren aan de hand van een observatie, die Umberto
Eco die doet in een inleiding bij een studie van zijn collega Omar Calabrese over
neobarok. Eco constateert belangrijke overeenkomsten tussen zijn studie The Open
Work die hij tussen 1958 en 1962 schreef en Calabrese's boek uit de jaren tachtig.
De vragen waar deze twee boeken mee worstelen zijn overeenkomstig, maar de
presentatie van die problemen is heel anders en ook verschillen de gekozen
voorbeelden. Eco vraagt zich af ‘how closely my book would have resembled
Neo-Baroque: A Sign of the Times if I had written it now?’
Hij beschrijft de verschillen tussen de twee werken als volgt. Hij zelf hield zich
bezig met ‘openness’ van avant-garde teksten en met de dialectiek tussen de structuur
van de tekst en de omgang daarmee door een lezer. Calabrese daarentegen beperkt
zich niet tot een afgebakend domein als avant-garde teksten. Ook gaat hij niet uit
van een bepaalde structuur die werken zouden hebben en een specifieke omgang
daarmee of reactie daarop van lezers. Calabrese concentreert zich op ‘processes,
flows and interpretative drifts that concern, not single works, but the totality of
messages that circulate in the area of communication.’ (Calabrese 1987, p. ix) Eco
zet de twee benaderingen van literatuur uiteindelijk als volgt tegen elkaar af:
In other words, the ‘reader’ I spoke of in The Open Work was confronted
by an author who proposed a message, and then had to make his own
decisions. Calabrese's ‘reader’; on the other hand, has a remote control
device in his hand, which he can use to compose his own message by taking
excerpts from the infinite messages that assail him from every direction.
(Calabrese 1987, p. x)
Het leesgedrag van Calabrese's lezer brengt onder meer met zich mee dat literaire
voorbeelden continu verbonden worden met voorbeelden uit films, advertenties,
beeldende kunst, televisie en internet. Al deze culturele objecten vormen één cultureel
continuüm. Gaat dit leesgedrag ten koste van een diepgaande kennis van literatuur?
Helemaal niet, maar die kennis is wel anders van aard. Literatuur wordt veel minder
begrepen vanuit een eigen immanente traditie en ontwikkeling en veel meer als
verknoopt met de rest van het culturele domein.
Op gezette tijden proberen cultuurpessimisten ons ervan te overtuigen dat als
gevolg van de huidige overweldigende aanwezigheid van visuele media, onze cultuur
aan schrikbarende vervlakking onderhevig is. Begin januari 2004 stond er echter op
de voorpagina van de New York Times een arti-
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kel over een wetenschappelijk onderzoek dat uitgewezen had dat het IQ van jongeren
de laatste jaren aanmerkelijk toegenomen was, alle sombere voorspellingen ten spijt.
Als verklaring daarvoor werden het kijken naar televisie, het gebruik van computers
en internet aangevoerd. Jongere generaties raties zijn niet langer slechts getraind in
verbal literacy, maar dankzij het gebruik van nieuwe media ook in visual literacy.
En moeiteloos kunnen zij overstappen van het ene symbolische systeem naar het
andere en er relaties tussen leggen. De literacy, ‘geletterdheid’ of liever, de mediale,
culturele competentie van jongere generaties, lijkt daardoor complexer te zijn dan
die van ‘ons’, oudere generaties, hetgeen hun intelligentie ten goede komt. Terwijl
wij nog steeds de grootste moeite hebben om de mogelijkheden van onze computer
te benutten of om onze videospeler in te stellen doen onze
studenten/kinderen/kleinkinderen dat in een handomdraai.
Wat zijn nu de gevolgen van deze cultuurhistorische ontwikkelingen voor
literatuurwetenschap? Op de eerste plaats is de productie van de literatuur de afgelopen
veertig jaar hierdoor grondig bepaald. Verhalen nemen andere vormen aan,
overgangen in teksten worden volgens een andere logica gemaakt, bijvoorbeeld
volgens die van hypertext. Dit suggereert dat we kennis van - wat ik zou willen
noemen - intermedialiteit, nodig hebben om recente literatuur te kunnen begrijpen.
Maar de gevolgen zijn groter. Het perspectief van intermedialiteit kan ook aspecten
van oudere literatuur die door het medium-essentialisme waarmee wij zijn groot
gebracht onderbelicht gebleven zijn, tot hun recht laten komen. Immers, hoe vanzelf
sprekend het idee ook moge lijken dat we een literaire tekst moeten bestuderen als
onderdeel van een literaire traditie en immanente ontwikkeling, dat idee is recent en
heerste niet in de eeuwen voorafgaand aan de twintigste.
Maar, zult u tegenwerpen, verwordt het vak literatuurwetenschap met een meer
intermediale benadering van literatuur niet tot iets als Algemene Letteren of Culturele
Studies? Ik wil die tegenwerping met nadruk weerspreken. Deze vakken, of liever,
bundeling van vakonderdelen, hebben geen duidelijk object meer. Mijn mening is
dat Literatuurwetenschap niet moet verwateren tot iets als ‘Woord en Beeld Studies’
of bovengenoemde studies. Literatuur moet als object in het centrum blijven staan,
maar van nu af aan moet dat object niet alleen vanuit intercultureel perspectief, maar
ook vanuit intermediaal perspectief benaderd worden. En dit betekent ook weer niet
dat de kennis van literaire tradities daarmee overbodig geworden is. In tegendeel.
Het intermediale perspectief is er complementair aan: het biedt een inzicht in literaire
productie en receptie dat verschilt van het inzicht dat we krijgen als we een tekst
binnen een literaire traditie plaatsen.
Wanneer ik tijdens een college literaire stromingen Realisme en Naturalisme
behandel is de rol die de stad in deze stromingen speelt een belangrijk onderwerp.
Steden veranderen in de negentiende eeuw razendsnel en
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vormen voor de bewoners en voor de flâneur een fascinerend maar ook bedreigend
schouwspel. Om het (historisch) specifieke van de literaire beschrijvingen van de
stad Parijs in bijvoorbeeld Zola's Une page d'amour aan studenten duidelijk te maken,
kan ik deze passages citeren. Meestal volgt dan een glazige blik. Wanneer ik echter
eerst enkele schilderijen van Gustave Caillebotte laat zien, bijvoorbeeld die waarop
we burgerlijke heren vanaf balkons over de straten van Parijs zien staren, dan kan
ik daarna heel
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makkelijk de specifieke manier uitleggen waarop in realistische beschrijvingen het
beschreven object gefocaliseerd wordt. Het motief van de stad is immers in het
Realisme geen specifiek literair motief; het manifesteert zich even uitbundig in de
beeldende kunst. Vanuit beeldende kunst kan ik vervolgens efficiënt laten zien hoe
de stad in literatuur via specifieke technieken wordt ‘opgebouwd’ en uitleggen wat
daar realistisch aan is. Bij de evaluatie van dit college kwam één opmerking
herhaaldelijk terug: meer - dia's, meer vergelijkingen met beeldende kunst. Het is
duidelijk, dat studenten vatbaar zijn voor zulke intermediale vergelijkingen, omdat
ze visueel onderlegd zijn.
Een intermediale benadering van literatuur biedt ook pragmatische voordelen. Van
collega's in de Westerse talen hoor ik regelmatig de klacht dat hun studenten geen
passie meer hebben voor literatuur. Gezien de cultuurhistorische ontwikkeling die
ik zojuist geschetst heb, is het echter voor huidige dige generaties studenten uiterst
geforceerd om je exclusief op literatuur toe te leggen. Dat wil weer niet zeggen dat
ze geen interesse meer hebben voor literatuur. Maar een ‘puur’ literaire context voor
het begrijpen van literatuur sluit niet meer aan bij de manier waarop zij literatuur
lezen: in relatie tot een breder cultureel domein. Kortom, een meer intermediale
benadering van literatuur kan meer studenten interesseren voor een specialisatie in
letterkunde. En met zo'n benadering wordt tevens het soort literacy en intelligentie
- waarover zij veel meer dan wij beschikken - ingezet.
De bestudering van letterkunde binnen een taalopleiding is per definitie gebonden
aan het desbetreffende taalgebied. Geschiedenis, cultuur en (literaire) tradities binnen
dat taalgebied moeten noodzakelijkerwijs bij de bestudering van literatuur betrokken
worden Algemene literatuurwetenschap kent zo'n inperking niet. Het is dankzij die
relatieve openheid en vrijheid dat Algemene Literatuurwetenschap de eigenschap
heeft het vak van literatuurstudie in eerste instantie met de veranderende actualiteit
te verzoenen. Het is in die zin een soort laboratorium waarin de chemische reactie
tussen nieuwe en oude ingrediënten tot een vernieuwde stof wordt omgesmolten. En
met stof bedoel ik zowel het nieuw-ingebedde object ‘literatuur’ als ‘stof tot nadenken’
over wat de studie van literatuur in deze tijd het best kan zijn, uiteindelijk ook in de
specifieke letterkundes. Deze functie is niet voorbehouden aan Algemene
Literatuurwetenschap. Maar het vakgebied literatuurwetenschap is in de praktijk wel
een plek waar zich nieuwe inzichten en benaderingen laten uitkristalliseren, alvorens
ze doorwerken werken in de bestudering van specifieke letterkundes. Het is daarom
wellicht nu tijd om juist bij die opleiding een intermediale benadering van literatuur
te ontwikkelen. Op zo'n manier voorkomen we dat onze benadering van literatuur
tot een anachronisme wordt binnen de cultuur waaraan zij haar relevantie ontleent.
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Ernst van Alphen is literatuurwetenschappen. Hij bekleedt zowel een
leerstoel Literatuurwetenschap aan de Universiteit Leiden als aan de
prestigieuze. Californische universiteit Berkeley. Zijn interesse gaat
voornamelijk uit naar moderne literatuurtheorie.
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R. Krauss, The originality of the avantgarde and other modernist myths.
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Eindnoten:
1 Voor een verdere verdieping van het modernisme en medium-essentialisme, zie Rosalind Krauss,
The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myth 1987.
2 De ‘linguistic turn’ is de paradigmaverschuiving zoals die in de jaren zestig en zeventig in
literatuurwetenschap, antropologie en andere sociale wetenschappen plaats vond, waarbij
culturele fenomenen opgevat worden als gestructureerd als een taal. De taalkunde van F. de
Saussure bood daarvoor het theoretische kader. Voor een uitvoerige bespreking van de linguistic
turn en de principes hiervan, Jonathan Culler, Structuralist Poetics 1975

Vooys. Jaargang 22

72

A Rose for Literary Theory
Hans van Stralen
Tweede in dit drieluik over de plaats van theorie in de
literatuurwetenschappen is Hans van Stralens visie. Anders dan Van Alphen
ziet Van Stralen de hermeneutiek als de basisdiscipline van alle literaire
theorieën. Daarnaast verzet hij zich tegen wat vroeger verworpen werd
als eclecticisme - met alle daaraan verbonden negatieve connotaties - en
pleit ervoor een tekst tegelijkertijd vanuit verschillende theoretische
perspectieven te benaderen.
Waarom literaire theorie? Om het specifieke van het fenomeen ‘literatuur’ ten opzichte
van andere talige en culturele expressies in kaart te brengen. Vaak betreft het hier
vragen waar men een antwoord op wil krijgen, bijvoorbeeld ‘wat is literatuur?’, ‘wat
is de functie van literatuur’ en ‘aan welke behoeften kan of moet literatuur voldoen?’.
Deze verheldering is een voorwaarde voor iedere volgende stap in de omgang met
literatuur. Als we immers niet beseffen met wat voor een soort fenomeen we te maken
hebben, is het zinloos om tot interpretatie, lezersonderzoek of de analyse van de
talige aspecten van een tekst over te gaan.
Waarom literaire theorieën? Omdat elk fenomeen, en dus ook literatuur, zich vanuit
diverse invalshoeken laat benaderen en omdat de geschiedenis van de literaire
theorieën ons laat zien dat hier op verschillende wijzen over
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nagedacht is. Hoewel deze theorieën in principe onderling strijdig kunnen zijn of
zelfs intrinsieke manco's kunnen vertonen, is het omwille van de objectiviteit van
belang een zo breed mogelijk scala te bestuderen. Het verbaast mij nog steeds dat
op bepaalde universiteiten hermeneutische dan wel empirische benaderingen van de
literaire tekst in het curriculum geweerd worden. Natuurlijk kan men bepaalde
voorkeuren koesteren, maar tegelijk onthoudt men de student de mogelijkheid
dergelijke afwegingen zelf te maken. Daarnaast ben ik verwonderd over het gegeven
dat veel nieuwe literaire theorieën een radicaal andere weg lijken willen in te slaan,
terwijl wetenschappers in het verleden toch fundamentele zaken opgemerkt hebben
die nog steeds waardevol zijn.
Wellicht gaat het bij literaire theorieën echter - in tegenstelling tot
natuurwetenschappelijke onderzoeken - niet alleen om on/ware uitspraken over
literatuur, maar ook om de aansluiting daarvan bij de actualiteit. Ik heb verschillende
malen deconstructivistische literatuurwetenschappers horen beweren dat de
hermeneutische beweging altijd naar een eenduidige betekenis van de tekst gezocht
zou hebben. Dit is om twee redenen onjuist. Ten eerste houden hermeneutici zich
niet met de concrete interpretatie van literaire teksten bezig, maar met de theorie van
de interpretatie. Ten tweede pleiten hermeneutici niet voor het blootleggen van de
eenduidige betekenis van de tekst, integendeel: vanaf de oudste denkbeelden van de
kerkvaders, waarop de hermeneutische beweging immers rust, heeft men oog gehad
voor de meerdere betekenislagen van de (religieuze) tekst. Had ook Augustinus
(358-430) al niet gewezen op het belang van de anagogische, allegorische en letterlijke
duiding van de tekst? Het enige dat men de hermeneutische beweging kan ‘verwijten’
is hun vaak onuitgesproken streven naar coherentie in theorieën over de interpretatie
van de literaire tekst. Kennelijk ervaren sommige literatuurwetenschappers deze
doelstelling vandaag de dag evenwel niet langer als actueel.
Er wordt wel beweerd dat binnen de geesteswetenschappen bepaalde bevindingen
een langer leven beschoren zijn dan in de natuurwetenschappen. Zo geven Plato's en
Aristoteles' concept van respectievelijk de ‘creatio’ en de ‘mimesis’ ons nog steeds
houvast bij de benadering van de literaire tekst. In de twintigste eeuw zijn er mijns
inziens een aantal literaire theorieën ontvouwd die nu nog steeds hun geldigheid
hebben behouden. Allereerst wijs ik op het inzicht dat literatuur een temporele kunst
is, opgebouwd uit taal, die zich als een soort secundair modellerend systeem ten
opzichte van het gangbare taalgebruik profileert. Literatuur neemt voor de perceptie
daarvan een zekere tijd in beslag, in tegenstelling tot het schilderij of het
beeldhouwwerk. Het lezen van een roman heeft een bepaalde tijd nodig voor we de
totaliteit ervan in beeld krijgen. Dit impliceert dat we als lezers tussentijdse prognoses
moeten maken die eventueel aan het slot
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bijstelling behoeven. Natuurlijk neemt de waarneming van een schilderij ook een
bepaalde tijd in beslag, maar we kunnen in dit geval moeilijk stellen dat we zo'n
kunstwerk half ‘uit’ hebben. Literatuur is daarnaast uit taal opgebouwd en niet uit
verf of klanken en ze vestigt in eerste instantie de aandacht op zichzelf door zich ten
opzichte van het gangbare taalgebruik te profileren. Daarom doen we langer over
het lezen van literatuur dan over het lezen van een krant. De empirische
literatuurwetenschap heeft dit alles adequaat in kaart gebracht en ze heeft zelfs laten
zien dat we langzamer gaan lezen als we een tekst uit een krant voorgeschoteld
krijgen die als literatuur gepresenteerd wordt. Conventies spelen dus een belangrijke
rol in het literaire circuit en dat brengt mij op de rol van de lezer.
Aangezien literatuur uit zinnen opgebouwd is en omdat de taal wezenlijk
tekortschiet bij de presentatie van een bepaalde werkelijkheid, heeft men terecht
vastgesteld dat literatuur een veelheid aan ‘open plekken’ vertoont. Roman Ingarden
(1893-1970) sprak als eerste over deze ‘Unbestimmtheitsstellen’, onduidelijkheden
en onvolledige informatie in literaire teksten, die uit de principiële beperkingen van
de taal voortkomen. Nu is het zo dat het filosofische essay en de reclametekst zich
ook van de taal bedienen, maar Ingarden heeft er terecht op gewezen dat in deze
gevallen ‘open plekken’ zo veel mogelijk vermeden worden, terwijl in het literaire
werk dit gegeven juist creatief ‘uitgebuit’ wordt. In wijsgerige en in wervende teksten
zal men indien mogelijk onbestemdheden proberen te vermijden. In het literaire werk
daarentegen presenteert men deze ‘open plekken’ juist als een uitdaging aan de lezer,
opdat hij vanuit zijn achtergrond en zijn interesse voor de gepresenteerde
werkelijkheid het literaire werk kan voltooien. Literatuur is dus essentieel incompleet
en ze heeft een welwillende lezer nodig die bereid is zijn ongeloof in de
gepresenteerde werkelijkheid op te schorten en de ‘open plekken’ te concretiseren.
Terwijl Ingarden nog meende dat zo'n concretisering al dan niet adequaat uitgevoerd
kon worden, heeft men er in de empirische literatuurwetenschap juist de nadruk op
gelegd dat zoiets onmogelijk en zelfs onwenselijk is en dat het zinvoller is te
onderzoeken waarom en waardoor lezers verschillende concretiseringen ontvouwen.
Dat reacties op een bericht vaak meer gewicht lijken te hebben dan het bericht zelf,
zagen we in de debatten rond de verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten. Als analisten
beweerden dat Kerry een sterker betoog heeft gevoerd dan zijn tegenstander Bush,
zagen we dat de prognoses van het presidentschap direct veranderden.
Tot nog toe heb ik vooral gesproken over wat tot de jaren zeventig wel de ontologie
van het literaire werk werd genoemd: de leer over het wezen van literatuur en de
voornaamste kenmerken daarvan. Van minstens zo groot belang is echter de wijze
waarop men met deze grondslagen omgaat. Op dat moment komt de methodologie
om de hoek kijken. Ik denk dat er
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vandaag de dag niet zozeer onenigheid heerst omtrent de genoemde grondslagen,
maar over de wijze van omgang daarmee. Marxistische literatuurwetenschappers
menen dat men de sociaal-economische context van het literaire werk moet domineren
binnen de literaire theorie en psychoanalytisch georiënteerde onderzoekers stellen
dat we in eerste instantie het onbewuste van de auteur dan wel de verzwegen lagen
in de tekst dienen op te sporen. Hermeneutici profileren zich graag met theorieën
waarin problemen rond de interpretatie van de tekst op de voorgrond staan, terwijl
empirici meer heil zien in de studie van het lezersgedrag.
In mijn studententijd gold het hanteren van meerdere methodes ten opzichte van
eenzelfde tekst als een verwerpelijke vorm van ‘eclecticisme’. Gelukkig zien we
vandaag de dag steeds meer dat juist de combinatie van de diverse methodes tot
inzicht in het literaire werk kan leiden. En nogmaals: elke theorie stelt verschillende
vragen. Jauss wilde andere dingen van de tekst weten dan Ingarden en het is lastig
vast te stellen welke vragen als legitiem gelden en welke niet. Freud projecteerde
met zijn concept van het Oedipuscomplex weliswaar een volledig vreemd gegeven
op de Griekse cul-
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tuur van Sophocles, maar hij heeft niettemin belangwekkende zaken aan getoond in
Oedipus Rex. Sartre heeft geprobeerd te tonen hoezeer het werk van Flaubert getuigde
van een lafhartige houding ten opzichte van het proletariaat. Natuurlijk impliceert
deze benadering een inperking ten opzichte van andere aspecten van het werk van
deze negentiende-eeuwse auteur, maar tegelijk heeft deze zelfgekozen blindheid ook
verrassende inzichten opgeleverd.
Mijns inziens zou de discussie tussen aanhangers van verschillende literaire
theorieën niettemin meer gewicht krijgen als we ons afvroegen welke vragen met
betrekking tot literaire teksten als zinvol beschouwd kunnen worden en welke niet.
Aangezien de hermeneutiek zich indringend met deze kwestie heeft beziggehouden,
meen ik dat deze discipline als de basis van alle literaire theorieën kan gelden.
Uiteraard dient men behoedzaam te zijn met het onderscheid tussen zinvolle en
zinledige vragen. Voorop staat dat ik ‘zinloos’ hier in de betekenis gebruik die Popper
en Wittgen stein daaraan hebben gegeven. Ik bedoel dan dat bepaalde vragen binnen
een afgebakend discours niet adequaat beantwoord kunnen worden. Een vraag als
‘leed deze schrijver aan depressies?’ moeten we terzijde schuiven, omdat er disciplines
bestaan - de psychologie bijvoorbeeld - die zich professioneel met deze vraag kunnen
bezighouden en omdat deze vraag niet beantwoord kan worden zolang men niet de
ambigue relatie tussen auteur en tekst adequaat in kaart gebracht heeft. Van sommige
vragen binnen de empirische literatuurwetenschap kan men zich afvragen of ze niet
bij sociologen in betere handen zijn. Zinledig schijnen mij ook de analyses van Martha
Nussbaum toe. De vraag of en hoe literaire teksten onze ethische oordeelsvorming
positief kunnen beïnvloeden, valt mijns inziens principieel niet te beantwoorden,
tenzij men - zoals Nussbaum zelf - een verslag geeft van de zegeningen die het
literaire werk de lezer/es heeft gebracht. Tegelijkblijft men dan in een solipsistisch
circuit gevangen.1 Uiteraard blijft het j lastig objectieve criteria te formuleren voor
zinvolle vragen met betrekking tot literaire theorieën, maar ik denk dat een goede
discussie gevoerd kan worden als men zijn houding ten opzichte van de grondslagen
van de literaire theorie duidelijk profileert.
Een van de meest fascinerende aspecten van de literaire theorievorming is naar
mijn idee het gegeven dat zulke theorieën ons inconsistent kunnen toeschijnen of
zelfs onze aversie kunnen oproepen, maar niettemin tot verrassende resultaten kunnen
leiden. Zo huldigt de marxist Goldmann het standpunt dat literatuur haar
geprivilegieerde status verkrijgt, wanneer ze in staat is op een adequate wijze de
ideologie van een bepaalde bevolkingsgroep uit te drukken. Het lijkt me dat we hier
met een cirkeltheorie te maken hebben, maar tegelijk heeft deze Franse
literatuursocioloog prachtig laten zien hoezeer de literatuur van het klooster Port
Royal aansloot bij
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de jansenistische ideologie.2 Het betreft hier in beide gevallen namelijk de opvatting
dat de mens slechts door genade heil kan verwerven en dat de rede een ontoereikend
middel is in de weg naar God. Ook bij de psychoanalytische benadering van literatuur
door Freud en zijn volgelingen kan men theoretische vraagtekens plaatsen. Naar mijn
idee heeft Sartre in zijn L'Être et le Néant (1943) in zijn hoofdstuk over de existentiële
psychoanalyse de notie van het ‘onbewuste’ met de grond gelijk gemaakt. Toch blijkt
steeds weer dat literaire werken zich moeiteloos voor een psychoanalytische
benadering kunnen lenen.
Naar de redenen van de hierboven genoemde ambiguïteit kan ik alleen maar gissen.
Hoe dan ook moeten we vaststellen dat een theorie niet altijd waterdicht hoeft te zijn
om te kunnen functioneren; een gegeven dat binnen de natuurwetenschap ondenkbaar
is. Het kan voorts zijn dat het geanalyseerde literaire werk de implausibele aspecten
vertoont, die ook de betreffende literaire theorie kenmerken. Daarnaast hoeft een
literaire tekst geen consistent wereldbeeld te presenteren; er kunnen wel ideeën in
literatuur ontvouwd worden, maar de bewijsvoering daarvan staat - in de tekst zelf
althans - niet ter discussie. We hebben immers met fictie en niet met een beschrijving
van de werkelijkheid te maken. Vaak zien we dat een ambigue theorie ons op een
spoor kan zetten, waarna we vervolgens zelfstandig verder kunnen werken.
In zeker opzicht kent de hierboven beschreven gang van zaken een schijnprobleem,
want veel literaire teksten laten zich - juist vanwege de overdaad aan open plekken
- niet in één of twee theorieën vangen. Dit nu wil ik aan het slot van dit essay
illustreren aan de hand van een deels psychoanalytische benadering van het bekende
verhaal A Rose for Emily van William Faulkner.
A Rose for Emily verscheen in april 1930 en geeft het verslag van een anonieme
dorpsbewoner uit het zuiden van de Verenigde Staten over de lotgevallen van een
zekere Mrs. Emily Grierson. Deze Emily woont tamelijk geïsoleerd in een dorp.
Behalve haar zwarte bediende heeft zij eigenlijk nauwelijks contacten. Ze weigert
belasting te betalen en weet de dorpelingen aan het roddelen te krijgen, doordat haar
huis een enorme stank verspreidt, waarvan men de oorzaak niet kan achterhalen. Aan
het slot van het verhaal blijkt dat zij haar geliefde Homer Barron, die tijdelijk bij
haar inwoonde, vergiftigd heeft. Het dorp verkeerde in de veronderstelling dat deze
aannemer verdwenen was, maar als Emily overleden is, treft men in een vergrendelde
kamer van haar huis het lijk van Barron aan.
De voor A Rose for Emily geëigende theoretische overwegingen van Freud liggen
naar mijn idee op het niveau van de belangstelling voor het huis van Mrs. Grierson.
Aangezien binnen de psychoanalytische benadering van kunstwerken het huis als
een symbool van het lichaam geldt, wil ik
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de onuitgesproken wens van het dorp om Emily seksueel te benaderen hier verder
uitwerken.
,
Emily woont na de dood van haar vader alleen; ze wordt slechts ‘beschermd’ door
de negerbediende. Daar hij van alles op de hoogte moet zijn in huize Grierson, maar
altijd zwijgt, kan men hem met Freuds concept van het onbewuste associëren.
Opvallend vaak probeert de buitenwacht het huis/lichaam van Emily binnen te
dringen.3 Allereerst is er sprake van een door Emily niet gewenst bezoek van de
dorpelingen die haar aan belastingverplichtingen herinneren. Daarna dringen vier
dorpsbewoners 's nachts in het geheim Emily's huis binnen om aldaar de vieze lucht
- naar later blijkt van Barrons lijk - te verdrijven. Vervolgens worden twee nichten
van Mrs. Grierson door de dorpelingen aangeschreven die haar ervan dienen te
overtuigen dat samenwonen met een man binnen de conventies van het dorp als
oneervol geldt. Ze verblijven een week in Emily's huis, maar ze hebben waarschijnlijk
weinig aan haar opvattingen kunnen veranderen. Aan het slot, na Mrs. Griersons
dood, betreden de dorpelingen haar huis en breken ze daar de geheime kamer - in
Freuds leer natuurlijk: de vagina - open. Binnen de psychoanalytische benadering
kan men deze actie moeilijk anders interpreteren dan als een soort bevrediging van
necrofiele gevoelens onder de dorpsbewoners, een postume verkrachting. In die zin
is de onthulling aan het slot van A Rose for Emily - zeer waarschijnlijk heeft Emily
tot haar dood naast het lijk van Homer geslapen - een analogon van de wens die de
buitenwacht ten aanzien van haar excentrieke bewoonster koesterde: haar verkrachten
en eventueel met haar slapen.4
Natuurlijk is er in dit verhaal meer aan de hand. Judith Fetterley heeft T in haar
opstel ‘A Rose for A Rose for Emily’ treffend laten zien dat Mrs. Grierson de haar
opgedrongen identiteit van de ‘lady’ niet accepteert. Volgens deze critica neemt
Emily door de moord wraak op haar starre omgeving en aldus heeft Faulkners verhaal
zeker ideologische connotaties. Het is inderdaad opvallend hoezeer de verteller zich
uitdrukt in niet bepaald
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waardevrije opposities. Zo stelt hij de dorpsbewoners/‘we’ tegenover Emily, de
ruimte van haar huis tegenover die van het dorp, het Noorden (Homer is een
minderwaardige ‘yankee’) tegenover het Zuiden, de jonge generatie tegenover de
oude, de mooie en welgestelde mensen tegenover de lelijke, de vrouwen uiteraard
tegenover de mannen en de mannen tegenover de negers, die hij in A Rose for Emily
neerbuigend met ‘niggers’ aanduidt.5
Vanuit de structuralistische invalshoek moeten we vaststellen dat de anonieme
verteller de visie van de dorpsbewoners weergeeft, waardoor zowel Emily als de
neger via hun ideologie gerepresenteerd worden. Emily als onconventionele vrouw
en de neger als buitenstaander hebben letterlijk geen stem, waardoor ik geneigd ben
begrip te krijgen voor hun zonderlinge gedrag.
Een strikte toepassing van Freuds leer op A Rose for Emily maakt al gauw een
geforceerde indruk. Hetzelfde geldt voor een structuralistische benadering, die strikt
genomen geen interpretatie levert, maar enkel het materiaal daartoe kan leveren en
in die zin onmisbaar is. Juist door verschillende theorieën op Faulkners verhaal toe
te passen kan men iets van de raadselachtige achtige sfeer van deze tekst in beeld
brengen. Het gebruik van meerdere theorieën ten behoeve van een primaire tekst
getuigt daarom niet van armoedig eclecticisme. Bovendien pleit het voor een literaire
tekst als er diverse modellen op toegepast kunnen worden. Omgekeerd kunnen we
vraagtekens plaatsen bij teksten die zich geheel vanuit één model laten begrijpen.
Naar mijn idee kenmerkt goede literatuur zich door het gegeven dat de wereld van
de betreffende literaire tekst zich telkens weer aan de totaliteit van de gehanteerde
theorieën onttrekt.
Hans van Stralen is als literatuurwetenschapper verbonden aan het Instituut
Vreemde Talen, Literatuurwetenschap, OGC en de Projectgroep
Letterkunde aan de Universiteit Utrecht.
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Eindnoten:
1 Het is overigens ook opvallend dat Nussbaum nooit spreekt over de negatieve effecten die
literatuur op de lezer kan uitoefenen, terwijl deze mogelijkheid niettemin in haar theorie besloten
ligt.
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2 Dat Goldmann ook volstrekt blind is voor belangrijke intertekstuele theologische relaties blijkt
op het moment dat hij de wereldberoemde uitspraak van Augustinus - ‘Het hart is onrustig
totdat het rust vindt in u’ - tot een anonieme getuigenis van een kloosterling uit Port Royal
herleidt.
3 Watkins merkt hierover op: ‘The contrast between Emily and the townpeople and between her
home and its surroundings is carried out by the invasions of her home by the adherents of the
new order in the town’.
(Watkins in Inge 1970, p. 46)
4 Magalamer en Volpe schrijven terecht: ‘[...] Emily Grierson's necrophilia, suggests the
necrophilia of an entire society that lived with a dead but unburied past’. (Magalamer en Volpe
in Inge 1970, p. 63)
5 Als Homer Barron in het dorp arriveert, kunnen we het volgende lezen: ‘The construction
company came with niggers and mules and machinery.’ In dit citaat worden negers dus op een
lijn gesteld met dieren en machines.
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Theorie doen - aan de hand van Joost van den Vondels werk
Frans-Willem Korsten
Van het belang van literaire theorie lijkt langzamerhand iedereen wel
doordrongen - al is niet iedereen het eens over de manier waarop, zoals is
gebleken uit de bijdragen van Van Alphen en Van Stralen. Controversieel
blijft ook het toepassen van (post)moderne theorieën op historische
literatuur. En dat is precies waar Korsten in dit artikel voor pleit. Hij
illustreert zijn these aan het Vondelonderzoek waar hij op dit moment mee
bezig is.
Theorie is onontkoombaar. Zelfs wie zegt ‘ik rotzooi maar wat aan’ (Karel Appel,
Nederlandse beeldend kunstenaar en schilder) of ‘het is maar een spelletje’ (Rudi
Völler, Duitse voetbaltrainer) plaatst zich in een theoretische discussie en vaak zelfs
in meerdere discussies. Dat wil niet zeggen dat Appel en Voller zelf sterk theoretisch
bezig zijn - al is het onverstandig hun theoretische kennis te onderschatten. Ze zijn
in de praktijk aan de slag. Die praktijk is theoretiseerbaar of ze is theorie in uitvoering.
Dat betekent weer niet dat theorie alles overkoepelend is: integendeel. Theorie is
alleen maar relevant in relatie tot de praktijk - of als praktijk. Waar Appel en Völler
het zich kunnen veroorloven om theorie te relativeren om zo de mythe die hen de
meeste glans verleent in stand te houden (die van, respectievelijk, authenticiteit en
spel), kunnen wetenschappers dat niet. Wetenschappers die theorie overbodig, lastig,
of moeilijk doenerig vinden, zijn charlatans die hun eigen praktijk verloochenen.
De afgelopen decennia is in het veld van de literatuurstudie heel wat
afgetheoretiseerd óver theorie. Dat was wel eens vermoeiend. Discussiëren over de
aard van discussie kan nuttig zijn, zelfs van wezenlijk belang, maar het gevaar dreigt
dat het discussiëren zelf doel wordt - iets wat onherroepelijk uitloopt op gediscuzeur
(Theo en Thea). In dezelfde afgelopen decennia is ondertussen een onfortuinlijke
scheiding in de Nederlandse literaire wetenschapswereld intact gebleven: die tussen
theorie en (nee, niet praktijk maar)
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historie. De institutionele benamingen zijn veelzeggend. Bij Literatuurwetenschap
is de theoretische literatuurwetenschap vaak nog een aparte tak van sport. Bij
Nederlands, Frans, Duits, Italiaans en Spaans kunnen studenten kiezen uit
Middeleeuwen, Renaissance en modernen. Bij de vakgroepen kunstgeschiedenis
(dus niet kunstwetenschap - analoog aan, bijvoorbeeld, muziekwetenschap) is er
vaak wel een onderdeel kunsttheorie maar de hoofdmoot van het aanbod bestaat uit
een historische benadering.
De institutionele opsplitsingen houden twee misvattingen in stand. Ten eerste dat
theorie en praktijk gescheiden zaken zijn, ten tweede dat een historische benadering
van het artistieke object minder theoretisch is (en een) theoretische benadering niet
historisch). Voor de goede orde: theorie en praktijk zijn wel onderscheidbaar, maar
niet principieel gescheiden. Voor ik zal laten zien hoe theorie en praktijk samen
kunnen gaan, besteed ik eerst aandacht aan hun onderscheidbaarheid. In relatie tot
de wetenschappelijke praktijk vraagt theorie ten eerste om inhoudelijk
beargumenteerde keuzes, ten tweede vereist ze methodologische onderbouwing en
consistentie, ten derde dient ze tot epistemologische reflectie, en tenslotte moet ze
leiden tot exploratie van hetgene dat nog niet bekend was.
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Theorie en praktijk apart en met elkaar
In de praktijk van het wetenschappelijk werk kan het nogal eens gebeuren dat mensen
keuzes maken onder druk van omstandigheden. Ze maken dan wel keuzes, maar die
zijn niet beargumenteerd - soms niet in relatie tot de belangen die wetenschappers
hebben bij het uitvoeren van hun onderzoek, soms niet in relatie tot de
methodologische onderbouwing van hun handelen. Voor ik op dat laatste overga, is
het goed hier te benadrukken dat het maken van keuzes inderdaad ook de belangen
betreft die wetenschappers hebben bij het uitvoeren van hun onderzoek. Iedereen die
de reflectie op ideologische, culturele of institutionele belangen afdoet als ‘gezeur’,
verdedigt enkel zonder argumentatie - dat wil zeggen op een niet wetenschappelijke
manier - zijn of haar eigen positie.
Een tweede doel van theorie is te zorgen voor een uitwerking van een verdedigbare
en relevante methode. Of men nu een sociologische, esthetische of poëticale
benadering kiest, men moet kunnen uitgaan van een systematische, methodisch
consistente onderbouwing en uitwerking van de gekozen invalshoek. Nota bene:
consistentie is iets anders dan coherentie. Er zijn vele theorieën die niet geheel
coherent zijn (ook in de natuurwetenschappen!). Dat is niet zo'n probleem.
Consistentie blijft echter een vereiste. Logische consistentie kan betekenen: het
constateren van incoherentie. Het betekent zeker dat de uitgangspunten, gekozen
methode en bevindingen logisch gezien kloppen of een rationele verklaring krijgen
die consistent is.
Theorie leidt ten derde tot reflectie op het praktisch handelen aan de hand van
vragen als: waarom onderzoek ik dit, waarom op deze manier, waarom is dit
belangrijk, voor wie? Hier keren sommige vragen terug die ik al behandeld leek te
hebben onder mijn punt ‘keuzes’. Dat betekent dat theorie niet alleen leidt tot reflectie,
maar zelfs tot meta-reflectie. Je kunt je iets afvragen (reflectie), maar je kunt je ook
afvragen waarom je je dat afvraagt (meta-reflectie). Tot slot: theorie moet er toe
leiden dat zaken in beeld komen die anders niet in beeld waren gekomen. Theorie
die ons alleen maar laat zien wat we al weten, is dode theorie.
Dat veel literatuurhistorici niet op ieder moment met deze theoretische
mogelijkheden en vereisten bezig zijn, is begrijpelijk. Ze zijn bezig in de praktijk,
met het wetenschappelijke handwerk: ze duiken de archieven in, zijn bezig met
historische documenten te ontcijferen, haarden tellen, laagjes grond wegschrapen.
Maar of die historici daarbij nu wel of niet regelmatig reflecteren op hun
wetenschappelijk handelen, ze doen ondertussen aan theorie. Wanneer ze er van
uitgaan dat historische documenten voor zich spreken, nemen ze een theoretische
positie in (en geen erg geavanceerde). Wanneer ze er van uitgaan dat historische
documenten een ‘eigen’ bete-
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kenis hebben, plaatsen ze zich misschien in een waardevolle traditie die uitgaat van
de anderssoortigheid van de tekst. Wanneer ze zeggen dat een historisch document
maar één eigenlijke betekenis heeft, zijn ze gedateerde hermeneutici. Wanneer ze
naïef omgaan met hun theoretische onderbouwing leidt dit tot wetenschappelijke
waardevermindering, wanneer ze er bewust en genuanceerd mee omgaan leidt het
tot waardevermeerdering.
Continue reflectie is veel gevraagd, maar periodieke reflectie is wel een vereiste,
al was het alleen maar om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Dat
zeg ik fout. ‘Op de hoogte zijn’ betekent niet zoveel. Wetenschappers dienen zich
steeds opnieuw te positioneren en (ook maatschappelijk) te verantwoorden voor hun
handelen. Ik bedoel niet een zogeheten politiek correcte verantwoording en ook geen
verantwoordingsterreur. Dick Advocaat moest zich tegen een horde journalisten
verweren, zelfs over de manier waarop hij trainingen organiseert en de vraag is ten
zeerste of dat moet. Wetenschappers zijn wel altijd antwoord verschuldigd op de
vragen: waarom onderzoeken we dit, waarom doen we dat op deze manier en voor
wie achten we dat relevant? Laat ik voor deze Vooys die vragen oppakken en zelf
beantwoorden - dan kan ik en passant wat meer zeggen over de relevantie van
moderne theorie met betrekking tot historische teksten.

Moderne theorie en een historisch object
Ik doe op dit moment onderzoek naar het werk van Joost van den Vondel. Wanneer
ik dat zou doen aan een vakgroep Renaissance binnen Nederlands zou dat weinig
verantwoording behoeven (wat meteen al jammer is). In mijn geval voer ik het
onderzoek uit aan een opleiding die sterk theoretisch is georiënteerd, die is gericht
op de moderne periodes van realisme, modernisme en postmodernisme, die
intermedialiteit en interculturaliteit hoog in het vaandel heeft. Mijn collega's vragen
dus, expliciet of impliciet: ‘Vondel??’ Ik had kunnen antwoorden: ‘Toeval.’ Ik moest
een keer college geven over barok en classicisme, ik las en herlas werk van Vondel
en raakte gefascineerd. Mooi, fascinatie is geen slecht startpunt, maar geen
rechtvaardiging. Ik was gefascineerd omdat ik meende te traceren dat in Vondels
werk elementen zaten die wetenschappelijk onderbelicht waren gebleven. Ik zag in
zijn werk een vergaande theoretische en praktische interventie in de maatschappij
van zijn tijd, die zowel een belangrijke stap betekende in de ontwikkeling van de
Westerse moderniteit, als een fundamentele kritiek leverde op onderdelen daarvan.
Daarom wilde ik het werk nader onderzoeken. Hoe?
De eerste vraag is vervolgens: om wat voor soort historisch onderzoek gaat het
mij? Ik ben niet gericht op (overigens wel geïnteresseerd in) de reacties in Vondels
tijd op zijn werk. Anders gezegd: mijn focus ligt niet bij de con-
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temporaine receptie van Vondels werk. Ik ben geïnteresseerd in de manier waarop
het werk historisch reflecteert op, en deels ook een reflectie is van, een historische
ontwikkeling. Centraal is hier de kwestie die zo pregnant is gesteld door Quentin
Skinner. (Skinner 2002) Skinner stelt dat we ons niet eeuwen later de actoren uit een
historische periode moeten toe-eigenen. Dat doen we wanneer we allerlei moderne
kwesties terugprojecteren in de tijd. Historische subjecten zijn zich niet bewust van
wat er eeuwen later staat te gebeuren. Hun handelen moet dus, volgens Skinner, strikt
in de tijd zelf worden bezien. Ik ben het daar deels mee eens, mits Skinners positie
niet neerkomt op ouderwets historicisme (de idee dat we vanuit het heden kunnen
ervaren en weergeven wat er eeuwen eerder ‘werkelijk’ is gebeurd of is gedacht). Ik
ben het er mee eens dat objecten uit een andere tijd of een andere cultuur niet
theoretisch moeten worden opgeslokt.
Waar ik van mening verschil met Skinner is dat subjecten altijd zowel historisch
gedetermineerd zijn als trans-historisch bestaan. Ik bezie Vondels werk in een
historische ontwikkeling. Ik bezie zijn werk vanuit het nu (iets anders is niet mogelijk),
ik beschouw het werk als een historisch object en probeer het als zodanig recht te
doen. Ik kijk dus niet naar wat het werk voor mij betekent in het ‘nu’ los van de
historische tijd waaruit het stamt. Ook dat is trouwens een volstrekt valide benadering,
die in een andere zin - in haar focus op het heden en de werking van teksten
daarbinnen - ook historisch is. Nee, dat leidt niet tot een ‘anything goes’. Elke
interpretatie moet worden overlegd aan een academische gemeenschap.
Wanneer ik het object historisch bekijk, heb ik veel moderne mogelijkheden tot
mijn beschikking op het vlak van analyse, benadering en thematiek. Om met dat
laatste te beginnen, de thematiek van ‘gender’ (waar allerlei methodische kwesties
aan verbonden zijn) is van groot belang in mijn onderzoek. Ik hoor in gedachten
enkele vakbroeders of -zusters lichtelijk smalend roepen: ‘O nee! De rol van de
vrouw! Dat weer! Nou, het is klip en klaar wat Vondel daarover denkt. De vrouw
moet luisteren naar de man en daarmee basta.’ Ik vraag het me ten zeerste af. In
Gysbreght van Aemstel verzekert de mannelijke hoofdpersoon herhaaldelijk zijn
volgens hem verwarde en overgevoelige vrouw dat ze vooral op hem moet vertrouwen
en naar hem moet luisteren. Maar aan het eind van het stuk daalt Gods engel af die
juist zegt dat Gysbreght naar zijn vrouw Badeloch moet luisteren. Historisch gezien
is er in Vondels tijd veel meer aan de hand met betrekking tot dit onderwerp dan we
eeuwenlang hebben gezien. Ik ben de kwestie van ‘gender’ niet aan het
terugprojecteren. De kwestie speelde toentertijd en dat is eeuwenlang uit zicht
gebleven omdat dat strookte met ideologische belangen.
Voor wie een voorbeeld wil van een radicaal geschrift over dit onderwerp - dat
bij Elsevier in Leiden uitkwam in 1654 - zoeke Arcangelas Tarabotti's
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La semplicitá ingannata (Verraden onschuld). Het geschrift had als originele - titel
Tirannia paterna en werd daarom onlangs door Letizia Panizza vertaald als Paternal
Tyranny (Panizza 2004). Voor wie, bijvoorbeeld, denkt dat koning Salomon door de
zeventiende-eeuwse toeschouwers niet anders kan zijn beschouwd dan als een stabiel
en wijs man en een Christelijke voorafspiegeling, vindt hier een zeventiende-eeuwse
stem die van Salomon zegt dat hij een inconsistente, zijn passies najagende, evenveel
vrouwen als idolen aanbiddende ‘man’ is. En nee, dat is geen geïsoleerde stem, want
Tarabotti had een brede kring van discussianten - bovendien leest ze de bijbel gewoon
goed. Dat deden de meeste van haar tijdgenoten trouwens ook, de bijbel lezen, en
die moet het dus minstens zijn opgevallen dat ze een interpretatief probleem hebben
als ze Salomon anders willen zien dan hoe Tarabotti hem schetst. Ook Vondel las
de bijbel goed.
Het thema ‘gender’ geeft aan dat ik moest nadenken over de kadrering van mijn
onderzoek. Ik wilde me niet beperken tot de literaire geschiedenis. Dat zou wel een
valide keuze zijn, maar dan kon ik niet spreken over de culturele interventie die de
tekst volgens mij inhoudt. Ik had en heb een interdisciplinaire benadering nodig die
zich uitstrekt over het terrein van het recht, van de religie, van de economie, van de
politiek - en in al die gebieden speelt ‘gender’ een belangrijke rol. Weer volgt een
andere keuze. Ik kan uitsluitend kijken naar hoe er toen werd gedacht over recht,
economie en religie, maar ik kan ook geïnteresseerd zijn in dwarsverbanden die
tijdgenoten soms niet konden zien of waarvan ze zich niet eens bewust waren. Ik
kies voor het laatste en dus voor een semiotische benadering waarin ik als
wetenschapper analyseer en interpreteer wat de verschillende teksten volgens mij
betekenen in hun historische verband. Nee (opnieuw), dat leidt niet tot een ‘anything
goes’. Ik overleg mijn bevindingen aan de academische kring en ik kijk dus wel drie
keer uit alvorens ik particuliere meningen ga verkondigen (wat niet betekent dat ik
geen fouten kan maken - die maak ik, en gelukkig zijn er dan vakgenoten die me
corrigeren).
In dit verband is de discussie die ik met Jan Konst voerde in het Tijdschrift voor
Nederlandse taal- en letterkunde (TNTL 1999 en 2000) relevant, aangezien hij me
in deze discussie beschuldigde van het voorleggen van particuliere meningen, alsof
ik graag dingen in de tekst wilde zien en die vervolgens frivool de wereld in hielp.
Onlangs kwalificeerde Konst mijn interpretatie van Vondels Jeptha kortweg als ‘een
deconstructivistische leesmethode’. (Konst 2003, p. 209) Prima hoor, in zo'n
leesmethode zit een theorie en praktijk besloten die grote verdiensten heeft. Konst
negeert die om door middel van zijn kwalificatie iets anders te suggereren. Zijn
suggestie is dat ideologiekritische studies van historische teksten uitsluitend modern
zijn, ofwel moderne projecties op de historische tekst. Ik hoef mezelf hier niet opnieuw
te verdedigen, want dat deed ik al in TNTL. Mijn punt is
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hier, verder gaande op de discussie, dat een manco aan theorie kan leiden tot
generaliseringen die de historische geladenheid van de tekst geen recht doen.

Anachronismen of manco's?
Laat ik als voorbeeld Konst zijn studie nemen over Fortuna, Fatum en Providentia
Dei in de Nederlandse tragedie .(Konst 2003) Het gaat om een rijke studie, vol van
belangrijke historische inzichten. Alles is goed onderbouwd. Toch blijven er kansen
liggen, als gevolg van theoretische manco's. Konst behandelt bijvoorbeeld Gods
voorzienigheid aan de hand van gruwelijke passages in Vondels werk. Hij citeert
een deel uit de verkrachtingscène in Gysbreght - het deel waarin de bastaardzoon
van Floris V (Witte van Haemstee) abdes Klaeris van Velsen verkracht, nota bene
op het dode lichaam van bisschop Gozewiin. Konst geeft van die passage geen nadere
analyse. Ik vind zo'n analyse onder alle omstandigheden een vereiste. De tekst spreekt
nooit ‘voor zich’. De vraag is altijd hoe een wetenschapper deze passage
(gedetailleerd) analyseert en als gevolg daarvan interpreteert. Het ontbreken van een
gedetailleerde analyse is een gemiste kans. Het vervolg is problematischer - en ik
vermeld met nadruk dat het me niet gaat om de persoon van Konst, maar om het
illustratieve karakter van wat er gebeurt.
Konst schrijft na het citaat: ‘Het verhaal over Klaeris van Velsen staat op een lijn
met de geschiedenis over de hongerende moeder die haar kleine kind verorbert in
Hierusalem verwoest. Met een groot aantal van dergelijke aangrijpende berichten
maakt Vondel de toeschouwers duidelijk dat Gysbreght net als de Dochter Sion
geconfronteerd wordt met de doldrieste wreedheid van een nietsontziende vijand...’.
(Konst 2003, p. 138) In de theorievorming van de laatste decennia is de narratologie
zeer invloedrijk geweest. Een onderdeel van die leer is het consequente onderscheid
tussen degenen die handelen en degenen die niet handelen of met wie gehandeld
wordt. In dit verband stelt Konst twee passages op één lijn die misschien een
thematische overeenkomst hebben, maar die juist structureel verschillend zijn. Met
wie is de kind-etende moeder nu vergelijkbaar: met Klaeris of met de verkrachter?
Konst zal zeggen: met Klaeris, want de moeder heeft zo'n honger omdat de Romeinen
de stad meedogenloos belegeren. Een narratologisch geschoolde wetenschapper zal
zeggen: dat ligt ingewikkelder.
In Konsts behandeling gaat een passage waarin een ‘hongerende’ verkrachter een
vrouw neemt naadloos over in een passage waarin een hongerende vrouw haar kind
‘neemt’. Wetenschappelijk gezien is het op zijn minst aanvechtbaar om die overgang
naadloos te maken en de passages ‘op één lijn’ te stellen. Als Konst zijn argument
staande wil houden, moet hij
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beargumenteren waarom hij een dochter als slachtoffer op één lijn stelt met een
moeder die kwaad doet (zelfs als ze dat doet onder de druk der omstandigheden).
Vervolgens is het de vraag of Vondel met dergelijke gruwelijke passages het publiek
van iets overtuigt of het publiek fascineert (wat iets anders is dan overtuigen). Wat
ook niet ongereflecteerd de revue kan passeren is het feit dat een Joodse moeder haar
kind opeet, terwijl een christelijke abdes slachtoffer is van een bastaard.
Nog steeds zijn er literatuurhistorici die het bovenstaande hadden kunnen
interrumperen met: ‘Narratologie? Een twintigste-eeuwse methodiek toepassen op
een zeventiende-eeuwse tekst? Dat leidt tot anachronisme!’ Ik heb dat verwijt
meerdere malen gehoord en ik kan simpelweg niet begrijpen hoe verstandige mensen
in dit vakgebied tot een slotsom komen die geldt voor geen enkel ander vakgebied.
Het is elders vanzelfsprekend dat de meest geavanceerde moderne technieken worden
toegepast om archeologische vondsten te analyseren. Het is relevant en vruchtbaar
als de nieuwste economische inzichten worden ingezet om economische patronen
van duizend jaar geleden nader te bezien. Dat zeventiende-eeuwers het begrip inflatie
niet kenden, betekent niet dat inflatie niet voorkwam. Dat ze de Marxistische
begrippen gebruikswaarde, ruilwaarde en symbolische waarde niet kenden: het klopt.
Maar wie de tulpomanie bestudeert, zal deze begrippen heel goed kunnen gebruiken
om inzichtelijker te maken wat daar nu precies gebeurde.
Zeventiende-eeuwse auteurs hadden hun eigen retorische theorieën. Maar in die
theorieën kwam het onderscheid tussen verhaal en argument niet voor en Vondels
stukken zijn een sterke mengeling van die twee. In de moderne theorievorming komt,
in tegenstelling tot de zeventiende-eeuwse retorische theorie, wel de interactie tussen
verhaal en argument voor. Dan is het ook volstrekt valide om die mengeling eens
nader te onderzoeken. Vergelijk: dat Homerus focalisatie niet kende als begrip,
betekent niet dat hij er in de praktijk niet mee kan werken. Theorie in praktijk heet
dat. Als iemand de theoretische woorden niet kent kan hij nog wel een vaardige
vakman zijn. Er zijn duizenden mensen die heerlijk kunnen koken zonder dat ze de
technische kooktermen kennen. Wij hebben de technische termen echter wel nodig
voor onze analyse.

Nieuwe inzichten: geen doel op zich
In het geval van mijn Vondelstudie gebruik ik twee recente studies die een nieuw
licht werpen op de ontwikkeling van het kapitalisme, de democratie en het recht.
Een studie is van Liah Greenfeld, The Spirit of Capitalism: Nationalism and Economic
Growth. (Greenfeld 2001) De andere is van Ross Zucker, Democratic Distributive
Justice. (Zucker 2001) De eerste studie
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geeft een moderne visie op de manier waarop het kapitalisme ontstaat in de
zeventiende eeuw. Laten we de kritiek van Skinner er eens op los laten: ‘De
zeventiende-eeuwers hadden geen benul van het kapitalisme, dus laten we ze daar
ook niet mee lastig vallen.’ Dat klopt, maar de zeventiende-eeuwers hebben nu
eenmaal, vanuit deze tijd bekeken, iets bijgedragen aan een historische ontwikkeling.
Greenfeld legt briljant uit waarom wat er gebeurde in Engeland wel gezien kan
worden als een radicale stap in de ontwikkeling van het kapitalisme en wat er gebeurde
in de Republiek der Nederlanden niet. Daardoor maakt ze ook een historisch verschil
zichtbaar in de soorten van economie in beide ‘landen’. Wat Greenfeld prachtig
beargumenteert is dat nationalisme en zijn stuwende kracht achter het kapitalisme
veel meer is dan een politieke idee, of een vormend beeld. Het betreft de vorming
van een levenshouding, van een cultuur, van een esthetiek, van een rechtssysteem.
De verschillen tussen Engeland en de Republiek der Nederlanden zijn in haar studie
dan ook niet strikt economisch, ze betreffen veel meer.
Greenfelds studie, die een nieuw licht werpt op het diffuse karakter van zoiets als
een Nederlandse nationale gedachte en dienovereenkomstig het afwijkende
economisch systeem in de Nederlandse Republiek, werkt weliswaar met moderne
inzichten, maar is in haar object historisch. Zuckers studie is zelfs dat niet. Hij besteedt
vooral aandacht aan de organisatie van de moderne democratie en de haar beregelende
principes van rechtvaardigheid. Ook hij moet terug de tijd in om te kunnen uitleggen
hoe sommige principes tot stand zijn gekomen - door welke praktijken en theorieën.
Maar hij besteedt daarbij geen aandacht aan de Nederlandse Republiek. Toch meen
ik te zien hoe datgene wat er economisch, juridisch, politiek, religieus en artistiek
gebeurt in het werk van Vondel een fascinerende stap is in het denken over de
democratie als garantsteller van een rechtvaardige distributie. Dat Vondel zich generlei
bewust was van het systeem van de democratie: het klopt. Maar zijn werk is een
belangwekkende bijdrage aan het denken over rechtvaardige distributie. Het
onderzoekt de ideeën, instanties en entiteiten (God) die rechtvaardige distributie
belemmeren. In ieder geval is dat een these die ik ga voorleggen aan mijn vakgenoten.
Dat zijn hopelijk niet alleen mijn Nederlandse vakgenoten. Ik wil ook een Engelse
versie maken van mijn studie, zodat Vondel internationaal gezien gaat worden als
een auteur die het bestuderen waard is. Ik vind hem het bestuderen waard vanwege
zijn grondig onderzoek van de relatie tussen theologie en politiek. Dat is geen
altmodisch onderwerp in de huidige tijd. Vondel adresseert principiële punten met
betrekking tot het begrip soevereiniteit.1 Nee, ik ben niet anachronistisch: het denken
over soevereiniteit kent in de Nederlandse Republiek een - noodgedwongen - krachtige
impuls, met als gevolg een ontwikkeling van ideeën waarvan sommigen tot op de
dag van vandaag omstreden en relevant zijn. Niet alleen als het
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gaat om de ontwikkeling van Europa, ook als het gaat om de rechtvaardige organisatie
van onze samenleving is het begrip soevereiniteit van het grootste belang. Het is dus
belangrijk om de geschiedenis van het denken daar over (in theorie en theatrale
praktijk) te kennen.
Ik doe dat alles niet door theorie toe te passen op Vondels teksten. Dat is een vorm
van plaatjes inkleuren die zelden echt leidt tot verhelderende verklaringen of inzichten.
Het is ingewikkelder. De discrepanties in Vondels teksten, de afwijkingen er in, de
zich herhalende patronen, de botsingen tussen verschillende visies; ze dagen me alle
uit om een theorie te vinden die ze kan verklaren. Theorie is, als het goed is, altijd
werk in uitvoering - net zo goed als werk in de praktijk. Het doel van dat werk is niet
nieuwe inzichten omwille van de nieuwe inzichten. Het doel is: interessante,
belangrijke inzichten in de structuur en aard van het historisch object. Het woord
‘inzicht’ is dan wel weer te gemakkelijk gebruikt. Het gaat om meer: een verrijkte
omgang met het historisch object, dat niet alleen de periode ‘van toen’ betreft, maar
ook onze relatie met die periode en met het ‘nu’.
Frans-Willem Korsten werkt bij de opleiding Literatuurwetenschap aan
de Universiteit Leiden. Hij is gespecialiseerd in onderzoeksgebieden als
retoriek, semiotiek, literatuur en recht, literatuur en economie en
ideologiekritiek. Naar aanleiding van zijn eerstejaarscolleges schreef hij
voor alle studenten Letteren een nieuwe inleiding in de
literatuurwetenschap: Lessen in literatuur (Nijmegen 2002).
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Eindnoten:
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1 Zijn teksten zijn in dit opzicht een tegenstelling - ver de tijd vooruit - op de stelling van de
Duitse rechtsgeleerde Carl Schmitt: ‘soeverein is hij die over de uitzonderingstoestand beschikt’.
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Recensies
A. van Heerikhuizen e.a. (red.)
Het Babylonische Europa. Opstellen over veeltaligheid.
Amsterdam (Salomé - Amsterdam University Press)
2004.
336 pagina's € 22,50
ISBN 90 5356 661 9

Taal, best belangrijk!
‘Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken.’ Zo vangt het bijbelverhaal
over de toren van Babel aan. De arrogantie van de mens, die met de bouw van een
toren die tot de hemelen reikte God íets te na kwam, werd afgestraft met een
ongekende spraakverwarring. ‘Divide and Conquer’ avant la lettre, laten we maar
zeggen. In ons post-Babylonische tijdperk ontstaat echter de behoefte om de praktische
problemen die Gods machtsvertoon met zich meebracht, te bestrijden. Zo ook in de
Europese Unie, waar - in het streven naar eenheid met behoud van eigen identiteit!
- taaldiversiteit enerzijds gekoesterd, anderzijds vervloekt wordt.
Het vierde lustrum van de opleiding Europese Studies aan de Universiteit van
Amsterdam wordt onder meer gevierd met de publicatie van Het Babylonische
Europa. Deze bundel essays neemt de taal als uitgangspunt voor de omschrijving
van het fenomeen Europa. In de woorden van Bruno van Naarden: ‘De auteurs van
dit boek zijn vooral gefascineerd door linguistische pluriformiteit omdat er weinig
andere verschijnselen zijn die ons zoveel over Europa kunnen leren.’ (p. 10) Deze
aanname blijkt een juiste te zijn geweest, want leren van dit boek doet men zeker.
Via de taal wordt de lezer langs de meest uiteenlopende aspecten van de Europese
Unie geleid; van Goethe's taalwetenschap tot lonesco's absurdisme, van taalbeleid
tot volksidenteit, van systematische segregatie tot integratie, van het leger tolken van
het Europese Parlement tot het streven naar één Europese taal.
Het boek is ruwweg op te splitsen in drie onderdelen. Het eerste deel richt zich op
oorsprong en geschiedenis van de Europese talen en taalwetenschap. In het tweede
en veruit meest uitgebreide deel komen politiek, recht en literatuur aan bod. Het
derde deel exploreert meertaligheid en onderzoekt de voors en tegens van een
gemeenschappelijke Europese taal. Het Babylonische Europa heeft in alle drie de
onderdelen de juiste balans tussen diverterende, dan weer basaal informatieve en
wetenschappelijk diepgravendere stukken weten te vinden. Op deze manier zal dit
boek een breed publiek weten te vermaken. Knapper dan dat - en wellicht de grootst
mogelijke pluim voor de redactie - is de haast ideale manier waarop de artikelen bij
elkaar aansluiten. Regelmatig lijkt een artikel noodzakelijkerwijs voort te vloeien
uit het voorafgaande: roept één artikel zijdelings een vraag op, in het volgende wordt
deze vraag beantwoord. De sporadische overlap heeft in dit geval slechts een positief,
versterkend effect. Waar een lezer zich doorgaans in de handjes mag knijpen éénmaal
iets dergelijks in een bundel essays volgens een thema te ervaren, verheft Het
Babylonische Europa het zo mogelijk tot de regel, en dat is heel knap. Zo laat dit
boek, ondanks of juist dankzij de opbouw uit tal van elementen, zich nadrukkelijk
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als geheel lezen: een sterke combinatie van ‘voor elk wat wils’ en een altijd terug te
vinden rode draad.
Het is onmogelijk in deze recensie recht te doen aan de verscheidenheid van thema's
waar Het Babylonische Europa aan raakt. Laat ik daarom uit elk onderdeel van deze
bundel één artikel lichten dat mij bijzonder interesseerde, raakte of verraste. Joep
Leerssen schrijft een knap stuk waarin hij laat zien dat het ontstaan en de
‘verwetenschappelijking’ van de taalstudie met Jacob Grimm al gauw nare,
taalchauvinistische trekjes kreeg. Bovendien blijkt uit dit stuk hoe verbonden
volkstaal, -eer en -identiteit (nog steeds) zijn: een thema dat in veel van de artikelen
terugkeert. Onder het motto: What's in a name? belicht P.J.G. Kapteyn een interessante
zaak. Een naar Duitsland geëmigreerde Griek herkent zichzelf niet meer in de
transliteratie van zijn naam van Griekse naar Latijnse letters. Dit belemmert hem
dusdanig in zijn recht van vrije vestiging, dat hij zijn ‘gedaantewisseling’ tot aan het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen aanvecht. Dit biedt de lezer een
blik in een onvoorstelbare krocht van Europese regelgevingen. Tot slot in deze
opsomming: Kathalijne Buitenweg en Sylvester Hoogmoed illustreren dat het
taalchauvinisme dat ten tijde van Grimm vorm kreeg, nu nog hardnekkig standhoudt.
Of verhult de inefficiënte kostenintensieve warboel van talen en tolken aan het
Europese Parlement een geheime agenda van het langzaamaan sturen naar één,
gemeenschappelijke werktaal? En welke wordt het dan? Want ook taaldominantie
blijkt een modegevoelig verschijnsel te zijn. De drie onderdelen van Het Babylonische
Europa schetsen respectievelijk de wortels, de status quo en de toekomst van dat
vluchtige fenomeen van een verenigd Europa.
Een enkel kritisch punt in deze stortvloed van lof zal niet misstaan. De vormgever,
al wordt deze expliciet bedankt, heeft toch wat steekjes laten vallen. Zo zijn woorden
regelmatig foutief afgebroken; hier ontbreekt het aan een witregel, daar staat weer
een onnodige (nota bene midden in een zin!); citaten zijn dan weer in de ene, dan
weer in de andere lettergrootte gezet en de kwaliteit van een enkele illustratie laat te
wensen over. Al
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laat dit de inhoud onaangetast, het is simpelweg zonde. Onder hetzelfde kopje
‘schoonheidsfoutjes’ valt Bruno van Naarden's foutief citeren van de
overheidscampagne die de burger opriep zich toch vooral voor de Europese Unie te
interesseren. In zijn voorwoord refereert hij regelmatig aan de slogan: ‘Europa, best
wel belangrijk!’ Een ieder die tijdens deze campagne zijn TV aan heeft gehad, zal
zich echter herinneren dat de slogan als volgt liep: ‘Europa, best belangrijk!’ Van
Naardens toevoeging van het woordje ‘wel’ maakt een toch al sullige campagne zo
mogelijk nog infantieler.
Hierbij moet worden aangetekend dat het lezen van dit boek meer inspireert tot
het laten gelden van je stem in de Europese Parlementsverkiezingen dan een
inhoudsloze oproep van overheidswege. En daarin schuilt de kracht van dit boek.
Het is gemakkelijk Europa links te laten liggen - een feit dat ook de overheid heeft
geconstateerd - juist omdat het alles en niks tegelijk is. Door een uitgangspunt te
kiezen waar iedereen ‘hands-on experience’ mee heeft (al is het maar omdat je
Paturain in Frankrijk nu eenmaal anders uitspreekt dan je in Nederland misschien
gewoon bent), legt Het Babylonische Europa thema's bloot die de lezer anders wellicht
links zou laten liggen wegens gebrek aan interesse, maar die bij nader inzien toch
bijzonder fascinerend zijn. Zo wist het recht, laat staan het Europese, mij niet eerder
te boeien, maar die arme Griek wiens naam niet te transponeren viel, heeft mij diep
geraakt.
Europa valt niet zomaar voor één gat te vangen: ‘Europa is nu eenmaal vele zaken
tegelijkertijd en de essentie ervan blijft ongrijpbaar.’ (p. 9) Deze bundel kiest ervoor
via een omtrekkende beweging de vele gedaanten van Europa schijnbaar zijdelings
te belichten. Het resultaat is een prikkelende, soms verrassende reis die via de kleinste
uithoeken toch uiteindelijk tot een goed beeld van het grote geheel leidt. Zo verschaft
Fernando Venancio's stuk over de taalkwestie in het toch oh zo kleine Galicië de
lezer een breder, algemener geldend inzicht in de veelal problematische verstrengeling
van taal, volksidentiteit en politiek. Deze interdisciplinaire en eventueel als
postmodern te bestempelen benadering sluit aan bij de geest van een relatief jonge
opleiding als Europese Studies. Gezien het geslaagde resultaat dringt de notie zich
op dat deze benadering wellicht de meest succesvolle is. Dat de verkozen
‘omtrekkende beweging’ dan de taal is geworden, doet het hart van deze
literatuurwetenschapper sneller kloppen. Zo laat Het Babylonische Europa mij achter
met een versterkt gevoel van: Taal, best belangrijk! En Europa trouwens ook.
Anaïs Conyn

Natascha Veldhorst
De perfecte verleiding. Muzikale scènes op het Amsterdams toneel in de
zeventiende eeuw.
Amsterdam (Amsterdam University Press) 2004.
280 pagina's € 34,50
ISBN 90 5356 676 7
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Verleidelijke tradities
‘Frisia non cantat’: deze pseudo-antieke kreet wordt vaak geïnterpreteerd als
‘Nederland zingt of musiceert niet’ en tracht zich al sinds de achttiende of negentiende
eeuw in te vechten in het Nederlandse zelfbeeld. Weliswaar heeft Nederland geen
componisten van het kaliber Mozart voortgebracht, toch werd in de lage landen volop
gemusiceerd - en vooral gezongen; thuis, in de kerk èn op het toneel. Geen toneelstuk
werd opgevoerd zonder muziek. Het onderzoek naar toneel in de zeventiende eeuw
is echter vooral gericht op de teksten. Voor De perfecte verleiding heeft Natascha
Veldhorst onderzoek gedaan naar de muzikale theaterpraktijk. Hiertoe heeft ze circa
achthonderd Amsterdamse toneelstukken uit de zeventiende eeuw onderzocht,
waarvan driekwart muzikale aanwijzingen bevat. Uit haar onderzoek blijkt dat het
gebruik van muziek op het toneel in hoge mate bepaald werd door conventies. Steeds
opnieuw keerden dezelfde muziekinstrumenten in een bepaalde context terug, werden
dezelfde melodieën gebruikt en zongen dezelfde soort personages.
Centraal in De perfecte verleiding staat het werk van de Amsterdammer Jan
Harmensz Krul (1601-1646), die streefde naar een synthese van poëzie en muziek
op het toneel. Om dit te bereiken richtte hij in 1634 de Amsterdamse Musyck-kamer
op. Hoewel deze kamer maar een jaar heeft bestaan en dus niet erg invloedrijk is
geweest, is de toneeldichter Krul volgens Veldhorst een goede representant van de
in zijn tijd heersende opvattingen over toneeldichten en de rol die muziek daarin
speelt. Tot de doorbraak van het Frans classicisme aan het einde van de zeventiende
eeuw was de verbintenis tussen muziek en toneel namelijk vanzelfsprekend. Muziek
werd op het toneel ingezet als tegenwoordig in films: om spanning op te roepen, tijd
te overbruggen, een humoristisch effect te bewerkstelligen etcetera. Daarnaast werd
aan muziek, harmonisch als de hemel zelf, bijzondere, magische krachten toegekend.
(pp. 24, 182)
Veldhorst heeft ervoor gekozen om aan de hand van de door haar bestudeerde
stukken vijf stereotiepe muzikale scènes te bespreken die regelmatig terugkeerden
op het Amsterdamse toneel: de gevangenisscène, de serenadescène, de
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offerscène, de slaapscène en de wachterscène. Al deze scènes blijken ingebed in een
lange traditie. De wachterscène bijvoorbeeld komt voort uit de Middelnederlandse
dageraadsliederen waarin een wachter twee geliefden waarschuwt voor het aanbreken
van de dag zodat ze - nog in het donker - ongemerkt uiteen kunnen gaan. Krul heeft
zo'n scène opgenomen in zijn tragikomedie Diana (1623). Het is tekenend dat hij
hiervoor de melodieaanduiding ‘Het daghet in den etc.’ gebruikt, waarmee hij verwijst
naar een van de bekendste dageraadsliederen ‘Het daghet in den oosten’ (overgeleverd
in het Antwerps liedboek).
Veldhorst laat zien hoe Krul en andere dichters keer op keer aansluiten bij een
(internationale) traditie door het gebruik van de stereotiepe scènes. Pas echt interessant
wordt het als er gespeeld wordt met conventies. Ook bij de wachterscène doet Krul
dit: slechts één van de twee minaars wordt gewekt door het trompetgeschal van de
wachter. Geen gezamenlijk geweeklaag van de geliefden dus over het al te vroege
scheiden; Prins Florentius springt uit Diana's bed en maakt zich uit de voeten. Het
herkennen én waarderen van dit spelen met tradities vereist voorkennis bij het publiek.
Zoals eigenlijk altijd wanneer het gaat om zeventiende-eeuwse literatuur, blijkt
ook hier dat auteurs geen oorspronkelijkheid nastreven, maar willen uitblinken in de
manier waarop ze omgaan met hun literaire voorbeelden. Translatio, imitatio,
aemulatio! Niet de meest vernieuwende invalshoek denkbaar dus. Toch is dit niet
het enige dat blijft hangen na het lezen van De perfecte verleiding: het boek geeft
inzicht in een facet van het zeventiende-eeuwse toneel dat vaak onderbelicht blijft,
namelijk de uitvoeringspraktijk. Zeker omdat muziek en tekst zó nauw verweven
waren is een uitsluitend tekstgerichte bestudering van toneelstukken te eng. De tekst
is slechts een geraamte, hier was men zich in de zeventiende eeuw al bewust van, zo
toont Veldhorst aan. (p.19)
Net zoals het zeventiende-eeuwse publiek een auteur en zijn werk pas op waarde
kon schatten als het kennis had van de traditie waarin het stond, zo is kennis van de
historische uitvoeringspraktijk voor ons als éénentwintigste-eeuwse lezers bij het
bestuderen van deze stukken onontbeerlijk. Zoals Veldhorst in haar conclusie aangeeft,
is er voor onderzoekers nog veel werk te verrichten op dit gebied. Muziek is slechts
één onderdeel van de uitvoeringspraktijk: ook het decor, de kostuums, stemgebruik
en belichting spelen een rol. (p. 184) Zoals uit het onderzoek van Veldhorst blijkt
zijn er nog aardig wat regieaanwijzingen op deze gebieden overgeleverd met de
toneelstukken, die als bron kunnen dienen voor verder onderzoek. Ook beeldmateriaal
kan hierbij een rol spelen, al is het niet altijd duidelijk in hoeverre gravures en
schilderijen de werkelijkheid afbeelden.
De perfecte verleiding is een leesbare en toegankelijke weerslag geworden van
Veldhorsts promotieonderzoek. Voor een geïnteresseerde lezer, die wellicht Vondel
nog wel kent van de middelbare school, spreekt een obscure figuur als Krul niet
direct tot de verbeelding, maar Veldhorst betrekt de lezer onmiddellijk bij het
onderwerp met veel aansprekende voorbeelden. Bovendien, doordat Veldhorst steeds
de stap maakt van Krul naar een groter perspectief, biedt het boek een goed overzicht
van de (internationale) toneeltraditie. Het ziet er bovendien puik uit, met veel
beeldmateriaal.
Met De perfecte verleiding slaat Veldhorst een voor de neerlandistiek nog vrij
nieuwe weg in; door niet de tèkst, maar de òpvoering centraal te stellen, komt ze tot
nieuwe inzichten voor de Nederlandse situatie. Muziek blijkt in hogere mate
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verbonden met toneel dan altijd gedacht. Aan de andere kant sluit Veldhorst,
neerlandica èn zangeres, zich aan bij een andere traditie, namelijk die van het
interdisciplinaire onderzoek dat literatuurhistorici en muziekwetenschappers samen
uitvoeren naar liederen. De perfecte verleiding presenteert het zeventiende-eeuwse
toneelstuk op een aantrekkelijke manier: de vaak onbekende stukken die ze bespreekt,
tekstueel wat minder interessant, blijken toch tot de verbeelding te spreken naarmate
men meer weet van de uitvoeringspraktijk. Toneel is een verleidelijk totaalconcept,
zoals Veldhorst duidelijk maakt. Ik kijk in ieder geval uit naar een heropvoering van
één van Kruis stukken.
Ellen Leijten
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