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4
Voor G.J. Visser

Erica van Boven, Een hoofdstuk apart. 'Vrouwenromans' in de literaire kritiek 1898-1930

7

Voorwoord
Dit boek gaat over het proza dat men doorgaans ‘damesromans’ noemt. De keuze
voor dit onderwerp kan wel enige toelichting, misschien zelfs enige verdediging
gebruiken, want het staat niet erg hoog aangeschreven. Het woord ‘damesroman’
heeft een klank die eerder een ironische reactie oproept dan uitnodigt tot nader
onderzoek. Sinds de jaren dertig hebben deze romans de naam onbenullig, langdradig
en huisbakken te zijn, te balanceren op de rand van de triviaalliteratuur, de voorlopers
te zijn van bouquetreeksproza en een bepaald type streekromans. De enige studie
die eraan is gewijd, Vrouwenspiegel (1936) van Annie Romein-Verschoor, bevestigt
met tal van voorbeelden het beeld van een genre waaraan literair weinig te beleven
valt. Daarmee leek het laatste woord over dit verschijnsel gezegd.
De gedachte zou kunnen ontstaan, dat ik hier een nieuwe visie op damesromans
zal presenteren, met een pleidooi voor herwaardering en eerherstel, maar dat is niet
het geval. Ik heb niet de romans zelf tot object van onderzoek gekozen, maar de
beeldvorming daarvan zoals die is ontstaan in de literaire kritiek. Onderscheidingen
als ‘vrouwenroman’ en ‘damesroman’ suggereren dat vrouwelijke auteurs een literaire
eenheid vormen. Dat wilde ik niet zonder meer als vanzelfsprekend gegeven
accepteren. Ik was juist geïnteresseerd in de vraag hoe zulke onderscheidingen zijn
ontstaan. Ik beschrijf hoe in de literaire kritiek van de eerste decennia van deze eeuw
literaire categorieën als ‘vrouwenroman’, ‘damesroman’ en ‘romanschrijvende
vrouwen’ tot stand komen, wat ze precies betekenen en welke consequenties een en
ander heeft voor het proza van vrouwen.
Omdat er de afgelopen jaren druk is geschreven en gediscussieerd over de hele
problematiek van vrouwen/vrouwelijkheid/literatuur, zal de lezer mogelijk niet
onbevangen aan een boek als dit beginnen. Het is daarom goed, mijn positie aan te
geven. Ik heb gepoogd, de handelwijze van critici te plaatsen in het historisch
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perspectief, vanuit de toen gangbare opvattingen en normen. Die betrek ik dan ook
steeds in het onderzoek, ook waar ze de grenzen van de literatuur te buiten gaan. Het
is mij er niet om te doen geweest, vanuit mijn huidig perspectief en huidige normen
een oordeel te vellen over de toenmalige literaire kritiek. Wat ik vooral heb willen
geven is een beschrijving van een normenstelsel uit het begin van de twintigste eeuw
dat zijn sporen in het heden heeft achtergelaten en dus des te meer om een kritische
beschouwing vraagt.
Bij het schrijven van dit proefschrift heb ik de steun van velen ondervonden. Enkelen
wil ik hier graag met name bedanken. Vanaf het eerste uur heeft mijn aanvankelijke
promotor prof. dr W. Blok mij geholpen bij mijn onderzoek. Hij bleef steeds
geïnteresseerd en bereid mij waardevolle adviezen te geven, ook toen mijn werk niet
binnen de termijn van zijn ius promovendi was voltooid. Prof. dr G.J. Dorleijn heeft
veel meer gedaan dan de rol van promotor in formele zin over te nemen. Van zijn
grondig en gedetailleerd commentaar heb ik een dankbaar gebruik gemaakt. De
inmiddels overleden Prof. dr H.G. Hubbeling was zo vriendelijk mijn paragraaf over
de psycholoog Heymans te lezen en van deskundig commentaar te voorzien. Veel
te danken heb ik ook aan J.M.J. Sicking, die de proza-ontwikkelingen van de
behandelde periode door en door kent. Hij las de eerste hoofdstukken en plaatste
kanttekeningen waar ik veel aan had. Aan dr J.H. Blok dank ik waardevolle suggesties
voor het historische gedeelte van hoofdstuk V. Onmisbaar was de hulp van
medewerkers van bibliotheken. Op de medewerkers van de Universiteitsbibliotheek
te Groningen kon ik steeds een beroep doen. Ik dank vooral Hester Verkruissen voor
de inzet en deskundigheid waarmee zij mijn bibliografie heeft gecorrigeerd en
aangevuld.
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I Voorbeschouwingen
1 Inleiding
In 1930 schrijft Anthonie Donker: ‘ons land [telt] circa 100 dames, die met een
breipen romans haken.’1. Romanschrijvende vrouwen vormden toen geen nieuw
verschijnsel. Al vanaf de opkomst van de roman waren er in Nederland vrouwen die
dit genre beoefenden: de achttiende en negentiende eeuw kenden een aanzienlijke
hoeveelheid romanschrijfsters. Maar een echte doorbraak van vrouwen in de
romanliteratuur zien we toch pas rond 1900.
De woorden van Anthonie Donker, ‘100 dames’, doen misschien vermoeden dat
die doorbraak een louter kwantitatieve zaak was, maar dat is toch niet het geval.
Verschillende literaire overzichten signaleren dat de schrijfsters na 1900 werk van
beduidend hogere kwaliteit leveren dan hun voorgangsters. De opkomst van
romanschrijfsters rond 1900 markeert wel degelijk ook een kwalitatieve doorbraak
van vrouwen in de letterkunde. Annie Romein-Verschoor ziet in die periode, rond
de eeuwwisseling, het begin van wat zij noemt ‘de eigenlijke vrouwenroman’. De
debuten uit 1899 van Margo Antink (Catherine) en Augusta de Wit (Verborgen
bronnen), zijn van die ‘eigenlijke vrouwenroman’ de eerste voorbeelden. Ze vormen
‘voor het eerst na tachtig proza van vrouwen dat geen lektuur, maar literatuur is.’2.
En Asselbergs spreekt van ‘een groep begaafde vrouwen’ die na 1898 met romans
voor de dag komt.3.
Het ligt daarom voor de hand het jaar 1898 als startpunt te nemen voor een
onderzoek naar het proza van deze schrijfsters, een onderzoek naar die ‘eigenlijke
vrouwenroman’. Als eindpunt heb ik 1930 gekozen: de generatie die dan in de
letterkunde optreedt (de ‘Dertigers’) maakt korte metten met romans van vrouwelijke
auteurs ofwel, zoals zij ze liever noemt, ‘damesromans’. Anthonie Donker is hiervan
een representant. Na 1930 is het algemeen gebruik in de literaire kritiek, deze romans
in ‘de leestrommel’ (Du
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Perron) te plaatsen.4. Ze zijn dan definitief naar het terrein van de triviaalliteratuur
verwezen.
Om hoeveel vrouwelijke auteurs het precies gaat in de periode 1898-1930 vermeldt
Asselbergs niet; hij noemt er in zijn handboek uit 1951 dertien en bespreekt er daarvan
zeven.5. In haar studie uit 1936 over de romanschrijfsters na 1880 noemt Annie
Romein-Verschoor vijftig schrijfsters uit de periode 1898-1930. In de literaire
tijdschriften worden in deze periode romans van ruim honderd vrouwen besproken.
Anthonie Donker zit er met zijn ‘100 dames’ dus niet ver naast.
In deze studie staat de vraag centraal hoe het proza van deze schrijfsters in de
literaire kritiek is ontvangen. De romans laat ik buiten beschouwing: mijn onderzoek
beperkt zich tot de reactie van de critici, de beschouwingen die zij eraan wijden en
de karakteriseringen die zij ervan geven. Deze aanpak (die ik hieronder zal motiveren)
heeft misschien als nadeel dat de lezer niet altijd precies weet op welke concrete
auteurs of werken critici doelen in hun algemene beschouwingen rond
‘vrouwen-literatuur’ of ‘damesromans’. Daarom geef ik hier, om de gedachten
enigszins te bepalen, een reeks namen en jaartallen. Meer dan een vrij willekeurige
opsomming is het niet. Elke poging tot indeling of karakterisering zou vooruitlopen
op wat ik wil laten zien, namelijk de wijze waarop de romans in hun eigen tijd worden
ingedeeld en gekarakteriseerd. Voor uitvoeriger gegevens over een groot deel van
de hieronder genoemde auteurs kan men terecht bij Annie Romein-Verschoor (1936).
Van de ‘circa honderd dames’ die in deze periode aan het proza bijdragen heeft maar
een klein aantal een bescheiden plaats in de literaire canon verworven. Knuvelder
(1976) vermeldt nog slechts: Fenna de Meyier (1874-1943), Cornélie Huygens en
Cécile Goekoop-de Jong van Beek en Donk (in een voetnoot), Augusta de Wit
(1864-1939), Margo Antink (1869-1957), Ina Boudier-Bakker (1875-1966), Top
Naeff (1878-1953), Carry van Bruggen (1881-1932), Annie Salomons (1885-1980)
en Nine van der Schaaf (1882-1973). Uitgezonderd Nine van der Schaaf, die slechts
in kleine kring bekendheid verwierf, waren de zeven laatstgenoemde schrijfsters in
hun eigen tijd de bekendste en populairste, zowel bij
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het publiek als aanvankelijk ook bij de literaire kritiek. Zij debuteerden rond de
eeuwwisseling of kort daarna, bleven enige tientallen jaren actief in de letterkunde
en brachten over het algemeen een omvangrijk oeuvre voort. In dezelfde periode,
tot aan 1910, verschenen werken van (ik noem rijp en groen door elkaar, in
alfabetische volgorde): Jo van Ammers-Küller, Sara Bouterse, Emma van Burg (ps.
van E.M.A. Timmer), Suze la Chapelle-Roobol, M. Constant (ps. van Marie Clant
van der Mijll), Anna Ekker, Anna van Gogh-Kaulbach, Tr. Hogerzeil, Sophie de
Jongh, Hélène Lapidoth-Swarth, Egb. C. van der Mandele, Marie Marx-Koning/Marie
Metz-Koning (ook: Morie), Cornélie Noordwal, Augusta Peaux, Jeanne Reyneke
van Stuwe, E.S. (ps. van K.C. Boxman-Winkler), Anna de Savornin Lohman. Na
1910 debuteerden schrijfsters als Dorothée Buijs, Neel Doff, Albertine Draayer-De
Haas, Ellen (ps. van D.C. Mollinger-Hooijer), Magda Foppe, Ellen Forest/Lucy d'
Audretsch (ps. van L.M. Pierson-Franssen), Marie Gijsen, J.M. Goedhart-Becker/J.M.
Yssel de Schepper-Becker, Anna Hers, C.M. van Hille-Gaerthé, A. van
Hoogstraten-Schoch, Marie Koenen, Agnes Maas-van der Moer, Henriëtte Mooy,
Marie Schmitz, Wilma (ps. van Wilhelmina Vermaat). Rond 1920 verschenen er
romans van jonge schrijfsters van wie de meesten slechts kort actief waren in de
letterkunde, een klein oeuvre voortbrachten, maar relatief vrij veel aandacht trokken:
Julia Frank, Emmy van Lokhorst, Alie Smeding/Alie van Wijhe-Smeding, Edith
Werkendam, Jo de Wit en Elisabeth Zernike. Nog later, maar nog voor 1930,
debuteerden mevrouw Baart de la Faille-Wichers Hoet, Sani van Bussum, Jos.
Brusse-van Huizen, Willy Corsari (ps. van W.A. Douwes-Schmidt), Fré Domisse,
Net Houwink, mevrouw Kuyper-van Oordt, Carla van Lidt de Jeude, Jet Luber, Jo
Manders, Marianne Philips, Eva Raedt-de Canter, Josine Reuling, Marie van Zeggelen
en J.P. Zoomers-Vermeer.
Er verschenen dus veel vrouwen min of meer gelijktijdig op het literaire toneel. Dat
kan de indruk wekken dat zij gemeenschappelijk optraden. Toch was dat niet het
geval. Het is juist karakteristiek voor de vrouwelijke auteurs dat zij een individuele
positie kozen, ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de literaire traditie.
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Uit de resultaten van een enquête die Annie Romein onder enkele schrijfsters hield,
blijkt bijvoorbeeld hoezeer zij zich buiten de literaire traditie plaatsten. Deze
romanschrijfsters, die na 1898 debuteerden, en wier proza volgens Annie Romein
zonder de vernieuwing van Tachtig ondenkbaar zou zijn, ontkennen invloed van de
Tachtigers te hebben ondergaan. Ze vertonen ‘de neiging haar ontwikkeling te zien
als een ondoorgrondelijk, innerlijk proces, waarop zij alle bewuste invloed van tachtig
verwerpen en de onbewuste slechts schoorvoetend aanvaarden’.6. Annie Romein
noemt hun opstelling ‘typisch individualistisch’. De schrijfsters wijzen geen invloeden
of voorbeelden aan, ze lijken hun auteurschap te beschouwen als een verschijnsel
dat los staat van de literaire bewegingen van hun tijd. ‘Het is opmerkelijk, dat
schrijfsters, die men naar haar literaire ontwikkeling vraagt, zo vaak - en niet zelden
met een tikje ergernis over die uitpluizerij - antwoorden, dat ze “zo maar” zijn gaan
schrijven, of er “vanzelf” of omdat ze “het niet konden laten” aan zijn begonnen.’7.,
zo schrijft Annie Romein. Dit beeld komt ook uit interviews naar voren. Thérèse
Hoven zegt in 1906 in Den Gulden Winckel over haar wording tot auteur8.: ‘'t Kwam
zoo van zelf.’9. En Ina Boudier-Bakker geeft in een interview met André de Ridder
uit 1915 het volgende beeld van haar vorming tot romanschrijfster: ‘Maar invloed
heb ik eigenlijk nooit veel ondervonden... Bij mij moet alles vanzelf komen, langzaam’
en: ‘Wel kan ik zekere literaire uitingen bewonderen maar ik neem er niets van in
me op: dat is zoo gegaan met het naturalisme als met de Nieuwe Gids-beweging...’10.
Haar eerste biograaf, P.H. Ritter, bevestigt haar individuele positie. Men moet haar
werk niet zien als een uitvloeisel van het Tachtiger-realisme: ‘Hadde Ina Boudier in
de achttiende eeuw geleefd, dan ware dezelfde kunst voor den dag gekomen.’11.
‘Vanzelf’ is het sleutelwoord. Ook in een enquête uit 1918 keert het steeds terug.
Die enquête, gepubliceerd onder de titel ‘Zelfwaarneming van schrijvende en
dichtende vrouwen’, vraagt schrijfsters niet naar invloeden of plaats in de traditie
(zoals de enquête van Annie Romein), maar naar ‘de wording van haar werken’. De
schrijfsters blijken het ontstaan van hun werk te zien als een proces waarop zij weinig
bewuste invloed uitoefenen: ‘vanzelf, ongewild’, ‘van zelf’, ‘uit mijn onbewustheid’,
‘wanneer het zelf wil’, ‘voor ik er mij van bewust ben’.12.

Erica van Boven, Een hoofdstuk apart. 'Vrouwenromans' in de literaire kritiek 1898-1930

13
Ook ten opzichte van elkaar namen de schrijfsters een onafhankelijke, individuele
houding in. Zij deden niet aan groepsvorming, zoals bijvoorbeeld Asselbergs opmerkt.
Hij ontleent het volgende beeld aan Onze Mei, een bundel waarin twaalf bekende
schrijfsters hun jeugdherinneringen vertellen: ‘Zij hadden in hun jeugd geen contact
met elkaar. Hun werkdadigheid vond ook nooit een stad als middelpunt. Tot
groepsvorming voelden zij zich weinig aangetrokken. Het is daarom gewoonlijk
onverschillig, in welk tijdschrift zij hun romans of novellen onderbrachten.’13.
Deze auteurs bezonnen zich dus ook niet groepsgewijs op hun schrijverschap, hun
positie in de letterkunde of hun romans. Zij begaven zich niet in literaire polemieken,
zij rekenden niet af met voorgangers en zij richtten geen tijdschrift op. We beschikken
dan ook niet over literaire programma's, manifesten, beginselverklaringen of andere
poëticale groepsuitingen van de vrouwelijke auteurs uit deze periode. Ook in
autobiografische geschriften vinden we geen sporen van een ‘groepspoëtica’ of
‘groepsbesef’. Degenen die hun herinneringen opschreven, zoals Top Naeff en Annie
Salomons, beklemtoonden hun individuele ontwikkeling.14.
Dat de schrijfsters helemaal niet zo geïnteresseerd waren in de meer theoretische
kanten van het schrijverschap, past in het beeld. Niet alleen gemeenschappelijke
maar ook individuele poëticale of literair-theoretische geschriften van vrouwelijke
auteurs uit deze periode zijn dun gezaaid. Annie Romein15. en Asselbergs16. signaleren
dit gemis aan theoretische bezinning, en ook in de eigen tijd merkte men het op. Aan
het slot van het eerdergenoemde interview met Ina Boudier-Bakker schrijft André
de Ridder: ‘Hare hand streelde iets of wat zenuwachtig over het fluweel van den
groenen Empire-sofa waarop ze, voor het venster, zat, een beetje verveeld, een beetje
weigerig, - gelijk de meeste schrijfsters, die er, in 't algemeen, niet de vaste principen
en de verstandelijke inzichten harer mannelijke collega's op na schijnen te houden,
hun welsprekendheid missen, maar in de plaats daarvan bieden haren glimlachenden
eenvoud en fijne vrouwelijkheid.’17. Carry van Bruggen vormt wat dit betreft een
uitzondering. André de Ridder karakteriseert haar zo: ‘Ik ontmoette nog zelden een
vrouwelijke auteur zoo spraakzaam, zoo exuberant van woord, zoo vol heftige
levensdrift. [...] Men zou moeilijk van een schrijver meer zelf-kennis, meer be-
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wustheid, meer bepaald inzicht omtrent het “waarheen?” en “waarom?” kunnen
vergen.’ Maar zij heeft dan ook volgens de interviewer ‘iets mannelijks in haar
gezicht, in haar woord, in hare houding’.18.
Ook uit de boekbesprekingen van de schrijfsters die als criticus optreden, spreekt
weinig of geen theoretische belangstelling voor literatuur. Die vrouwelijke critici
bepalen zich meestal tot het bespreken van de inhoud van het boek in kwestie, ze
laten algemene inleidingen, theoretische uitweidingen, inkaderingen in grotere literaire
of literair-historische verbanden en algemene problemen van vorm, stijl, genre of
stroming achterwege. Vrouwen nemen in de literaire kritiek van deze periode dan
ook geen vooraanstaande plaats in.
Carry van Bruggen is eigenlijk de enige schrijfster uit het begin van de eeuw die
veel reflecteert op het schrijverschap. Zij spreekt zich uit over literaire vraagstukken
en over haar eigen werk, in een interview, in artikelen - zoals haar artikelenserie
‘Moderne Litteratuur’ in De Amsterdamsche Dameskroniek van 1916 en 1917-, in
essays, kritieken en lezingen.
Het beeld dat zo is ontstaan verschilt van het beeld dat de mannelijke collega's
vertonen. De jongeren die rond 1918 gaan optreden bijvoorbeeld, gedroegen zich
wel heel anders dan de schrijfsters. Zij presenteerden zich nadrukkelijk als groep in
de literaire wereld, en ze begonnen met uitvoerige theoretische standpuntbepalingen.
Aanvankelijk schreven ze meer essays dan literaire werken. Ze markeerden hun
positie tegenover hun voorgangers, vooral die van Tachtig, en eisten zo hun plaats
op in de literaire traditie.
Het is al met al duidelijk dat er geen reden is om over de talrijke vrouwelijke auteurs
te spreken als over een groep; significant in hun gedrag is juist de afwezigheid van
alles wat op groepsvorming zou kunnen duiden. Ook van een beweging kan men in
hun geval niet spreken, wanneer men daaronder verstaat ‘een bewust en historisch
begrensbaar ontwikkelingsproces’.19. Hiervoor bleek dat juist bewuste
gemeenschappelijke standpunten omtrent eigen werk bij vrouwelijke auteurs
ontbreken. Men kan hen evenmin een
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generatie noemen.20. Zij missen generatiebesef, en daarnaast wijzen de schaarste aan
individuele en de afwezigheid van gezamenlijke poëticale uitingen erop, dat er bij
hen geen sprake is van een gemeenschappelijke wil tot poëticale vernieuwing.21.
Wel zou men misschien op basis van hun geboortejaar van een generatie kunnen
spreken: de ‘damesromanschrijfsters’ die Asselbergs bespreekt zijn op enkele na
geboren tussen 1870 en 1890. Maar Annie Romein behandelt in Vrouwenspiegel ook
een groot aantal na 1890 geboren schrijfsters, die pas later in de twintigste eeuw
beginnen te publiceren.
Maar hoewel de schrijfsters uit deze periode daartoe dus zelf geen aanleiding
gaven, staan ze toch als groep of generatie te boek. Dat is het gevolg van de
beeldvorming door anderen. Groepering van deze auteurs en hun werk komt van
buitenaf: van critici, literatuurbeschouwers, literatuurgeschiedschrijvers. Het blijkt
in alle soorten kritische geschriften eerder regel dan uitzondering te zijn dat men
deze schrijfsters en hun romans onderscheidt als een aparte groep.
De meeste handboeken, letterkundige overzichten en monografieën die aandacht
besteden aan de vrouwelijke auteurs van na de eeuwwisseling, bespreken ze te zamen.
Vaak krijgen de romans daarbij een groepsetiket opgeplakt: ‘De moderne
Tendenz-roman’22., ‘Vrouwenboeken’23., ‘De “Dames-roman”’24., ‘De moderne
vrouwenroman’25., ‘mevrouwenromans’26., ‘vrouwenliteratuur’27., ‘de Dames’28.. In
andere handboeken gebeurt hetzelfde, maar dan op een iets minder evidente manier.
Enkele voorbeelden: Coster plaatst in De ontwikkeling der moderne Nederlandsche
litteratuur vrouwelijke auteurs in het Naschrift bij elkaar29., Robbers behandelt per
periode steeds eerst de mannelijke en daarna, groepsgewijs, de vrouwelijke auteurs,
waarbij hij het ‘rationeel’ noemt hier en daar de chronologische volgorde los te laten
om de vrouwelijke auteurs te zamen te kunnen bespreken30., Van Leeuwen bespreekt
in Naturalisme en romantiek mannelijke en vrouwelijke auteurs door elkaar, maar
maakt toch hier en daar een opmerking die verraadt dat hij vrouwelijke auteurs apart
beschouwt, zoals: ‘Top Naeff (geb. 1878) is een der beste Nederlandse “schrijfsters”’31..
In Drift en bezinning bespreekt hij vrouwelijke auteurs gezamenlijk: ‘Onder de
schrijfsters moet verder aller-
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eerst genoemd worden [...]:’ (volgt bespreking van veertien vrouwelijke auteurs).32.
In zijn bijdrage aan Dichterschap en werkelijkheid presenteert Van Leeuwen tientallen
romanschrijvende vrouwen als een ‘school’.33. Zowel Robbers als Van Leeuwen
geven er trouwens blijk van dat zij vrouwelijke auteurs als een groep beschouwen
doordat zij deze uitsluitend met ‘hare zuster-auteurs’ (zoals Robbers zegt), vergelijken.
Rispens brengt de schrijfsters in Richtingen en figuren in de Nederlandsche
letterkunde na 1880 niet expliciet in een aparte groep onder, maar hij bespreekt ze
steeds op een kluitje.34.
Er verschijnen in deze periode tal van studies en artikelen die uitsluitend
romanliteratuur van vrouwen tot onderwerp hebben, of die uitsluitend handelen over
vrouwelijke auteurs. Ook daaruit blijkt dat men deze als een aparte categorie ziet.35.
In boekbesprekingen in de literaire tijdschriften is het niet anders: men bespreekt
het proza van vrouwen vaak groepsgewijs.36. Het is bovendien in deze periode
gebruikelijk om een roman van een vrouwelijke auteur uitsluitend met het werk van
andere ‘kunstzusters’ te vergelijken. Die doet eigenlijk iedere criticus; kennelijk deelt
men de overtuiging dat voor romans van vrouwelijke auteurs ander werk van vrouwen
het enige vergelijkingskader vormt. Als bijvoorbeeld Ritter Top Naeff ‘De koningin
onzer Letteren’ noemt, dan gaat hij ervan uit dat iedereen weet waarop hij doelt: niet
op haar plaats in de Nederlandse letterkunde in het algemeen, maar op haar positie
te midden van de vrouwelijke auteurs die hij in zijn boekje Ontmoetingen met
schrijvers apart, in een ‘vrouwelijk interludium’, bespreekt.37.
De ‘eerste plaats’ die vrouwelijke auteurs eventueel kunnen innemen, is altijd
gedacht ‘in de eerste rangen van de Hollandsche vrouwen-van-beteekenis’.38.
In sommige tijdschriften worden voor schrijfsters en hun werk speciale rubrieken
gereserveerd. Zo wijdt Frans Netscher in De Hollandsche Lelie (1903) een serie
artikelen aan vrouwelijke auteurs, en Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe bespreekt
in De Nieuwe Gids vijf jaar lang romans van vrouwen onder de titel ‘Over boeken
van schrijfsters’ (1915-1920). In deze serie bespreekt zij tientallen boeken,
kinderboeken en serieuze literaire romans door elkaar, waarschijnlijk bijna de totale
vrouwenproduktie uit die ja-
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ren. In het weekblad Het Leven verschijnt in de jaren 1919 en 1920 - ter ere van de
invoering van het vrouwenkiesrecht - een reeks portretten getiteld ‘De vrouwen die
voor ons schrijven’ door Is. Querido. De zeventien afleveringen bevatten elk een
artikel met foto van een schrijfster.
Dit alles wijst er op, dat het gangbaar was in vrouwelijke auteurs en hun werk een
aparte categorie te zien. Er is in dit opzicht duidelijk sprake van een dominante
tendentie in de literaire kritiek van deze periode. Critici beschouwden de
romanschrijvende vrouwen als een collectief, als een ‘verschijnsel’. Heel duidelijk
komt dit ook tot uitdrukking in de veelzeggende enkelvoudsvorm in titels als ‘De
Hollandsche vrouw in de Hollandsche literatuur’, ‘De vrouw en de literatuur’, ‘De
vrouw als schrijfster’, ‘De vrouw in de Nederlandse letterkunde’ en zelfs: ‘het
verschijnsel “schrijvende Vrouw”’.39.
De discrepantie tussen de individuele opstelling van de auteurs en de wijze waarop
critici hen en hun werk beschouwen, vormt de aanleiding tot deze studie. Het valt
op dat critici het proza van vrouwen als zodanig onderscheiden en isoleren. Ik zal
mij bezighouden met de vraag waarom zij dat doen. Het gaat mij erom de grondslag
te vinden van wat de literaire kritiek ‘het genre vrouwenroman’ noemt. Mijn
onderzoek richt zich daarom niet op de auteurs of hun romans, maar op de literaire
kritiek (in brede zin: de literatuurbeschouwing) uit deze periode. Maar waar ik de
beschouwingen van critici omtrent de romans onderzoek, spelen die romans zelf toch
ook een rol, zij het een indirecte.
Het onderzoek concentreert zich vooral op literair-kritisch materiaal waarin (romans
van) vrouwelijke auteurs op een of andere wijze met elkaar in verband worden
gebracht. Aan de literatuuropvattingen van de auteurs zelf wijd ik, vanwege de
schaarste aan poëticale gegevens, slechts een korte paragraaf. Over mijn werkwijze
het volgende. Het onderzoeksmateriaal bestaat uit handboeken en literaire overzichten,
literaire essaybundels, monografieën en literaire tijdschriften. Wat de eerste drie
categorieën betreft heb ik naar volledigheid gestreefd. Hoewel ik mij in principe heb
beperkt tot wat verschenen is in de periode 1898-1930, heb ik de handboeken en
overzichten bestudeerd tot en met 1951: het
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verschijningsjaar van Het tijdperk der vernieuwing van de Noordnederlandse
letterkunde van W.J.M.A. Asselbergs, de laatste die uitvoerig op de romanschrijfsters
ingaat. Omdat literatuurgeschiedenissen per definitie niet gelijktijdig met de
beschreven literaire gebeurtenissen verschijnen, heb ik daar de eindgrens van mijn
onderzoeksperiode (1930) dus overschreden. Enige uitloop na 1930 was soms ook
noodzakelijk om de opvattingen van de Dertigers uit de verf te laten komen.
Voor de periodieken heb ik mij gebaseerd op Siem Bakkers overzicht (1985). Ik
heb de tijdschriften onderzocht die staan opgesomd in de hoofdstukken 1 (1885-1916)
en 2 (1916-1944), exclusief de Vlaamse tijdschriften en de tijdschriften die na 1930
begonnen te verschijnen. In strijd met deze laatste regel heb ik Forum aan het corpus
toegevoegd.
Er zijn in principe geen dag- en weekbladen opgenomen. Op enkele punten ben
ik van deze aanpak afgeweken. Zo heb ik van enige belangrijke critici (Coster, Nijhoff,
Ter Braak, Du Perron) hun - al dan niet als verzameld werk - gebundelde
beschouwingen geraadpleegd. Bovendien heb ik in incidentele gevallen dag- of
weekbladpublikaties opgenomen die extra gegevens opleverden.
Doel van het onderzoek is dus de beweegredenen te reconstrueren van de critici
die vrouwelijke auteurs als groep, en hun romans als genre aanmerken. Zodoende
kan ik ook een beeld geven van het verschijnsel zelf: het ‘genre vrouwenroman’40.
dat critici onderscheiden. Ik wil daarmee een bijdrage leveren aan de
literatuurgeschiedschrijving van de eerste decennia van de twintigste eeuw. Maar ik
beperk mij niet tot strikt literair terrein: in de beschouwingen van critici rond
‘vrouwenromans’ spelen, zoals nog zal blijken, niet alleen literaire overwegingen
een rol.
Het boek is als volgt opgebouwd.
Dit inleidende Hoofdstuk I bevat twee voorbeschouwingen. In de eerste wordt het
probleem uiteengezet, in de tweede geef ik een nadere bepaling van het ‘verschijnsel
vrouwenroman’. Het gaat in deze paragraaf niet om de plaats van de ‘vrouwenroman’
in de literair-historische context, maar om de plaats die deze inneemt in de
belangstelling van de literaire kritiek.
In Hoofdstuk II stel ik de vraag aan de orde hoe critici dachten over
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het realisme na Tachtig, de stroming waarin zij de ‘vrouwenroman’ plaatsen. De
visies op het realisme zullen meer duidelijkheid scheppen in de gewoonte, de
‘vrouwenroman’ binnen het realisme af te zonderen. Na een inleiding (1) komen
eerst de opvattingen van de critici voor 1918 over de realistische proza-traditie aan
bod (2), vervolgens besteed ik aandacht aan de poëticale opvattingen van de
vrouwelijke auteurs zelf (3), en tenslotte bespreek ik de visies op het realisme van
de critici na 1918 (4). Dit hoofdstuk biedt in de tweede paragraaf ook een beknopt
beeld van de literatuuropvatting van de desbetreffende critici. Omdat het een algemeen
literair-historisch kader schetst, fungeert dit hoofdstuk mede als introductie op de
volgende, waarin ik opvattingen van critici speciaal over ‘vrouwenromans’ behandel.
Inmiddels zal dan voldoende basis aanwezig zijn om over te gaan tot beantwoording
van de vragen waar het om gaat. Dat gebeurt in de resterende hoofdstukken. In
Hoofdstuk III ga ik na, in hoeverre het ‘genre’ een literaire of literair-historische basis
heeft. Valt het in de ogen van critici samen met het realisme na Tachtig, of wordt
het daarbinnen als een aparte subcategorie beschouwd? Als dit laatste het geval blijkt,
gebeurt dat dan op literaire gronden en zo ja, welke? In de beschouwingen rond
‘vrouwenromans’ valt op dat de romans veelal eerder als een maatschappelijk dan
als een literair-esthetisch verschijnsel worden opgevat. In Hoofdstuk IV onderzoek
ik de sociale en maatschappelijke factoren die critici met ‘vrouwenromans’ in verband
brengen en ik ga na hoe zwaar zulke factoren wegen bij het onderscheiden van de
‘vrouwenroman’ als genre. In dit hoofdstuk besteed ik speciaal aandacht aan enkele
veelgebruikte benamingen voor ‘vrouwenromans’ waarin de relatie met de
sociaal-maatschappelijke werkelijkheid tot uiting komt: ‘emancipatieroman’ (2) en
‘damesroman’ (3).
In Hoofdstuk V stel ik tenslotte de vraag aan de orde, in hoeverre men in de
gangbare voorstellingen van vrouwelijkheid, die in deze periode vooral van
psychologische aard zijn, de basis van het ‘genre vrouwenroman’ kan aantreffen. In
dit hoofdstuk maak ik aannemelijk dat de in het begin van deze eeuw heersende
sekse-ideologie de visies van critici op romans van vrouwelijke auteurs diepgaand
heeft beïnvloed. Tevens onderzoek ik de aard en de mate van die invloed.

Erica van Boven, Een hoofdstuk apart. 'Vrouwenromans' in de literaire kritiek 1898-1930

20
In een afsluitend Hoofdstuk VI krijgt, na afweging van de verschillende resultaten,
de vraag naar de grondslag van het ‘genre vrouwenroman’ een antwoord. Daarmee
is het onderzoek afgerond.
Tenslotte ga ik in op enkele actuele discussies: de discussie rond vrouwelijke
auteurs en canonvorming, en vragen rond onderscheidingen als ‘vrouwenliteratuur’,
een ‘vrouwelijke traditie’, een ‘vrouwelijke stem’ in de letterkunde. Ik benader die
discussies vanuit mijn onderzoeksresultaten. Dit slotgedeelte heeft een meer
essayistisch karakter.

2 Aandacht voor ‘de vrouwenroman’
De volgende hoofdstukken (vooral III, IV en V), die de visies en opvattingen van
critici op ‘vrouwenromans’ behandelen, zullen onvermijdelijk de indruk wekken dat
dit ‘genre’ in het centrum van de belangstelling stond. Die hoofdstukken zijn nu
eenmaal gebaseerd op materiaal over ‘vrouwenromans’. Om die indruk bij voorbaat
enigszins te relativeren, of liever: om de aandacht voor ‘vrouwenromans’ in een
breder perspectief te plaatsen, gaat deze paragraaf aan die hoofdstukken vooraf.
Deze paragraaf gaat over de plaats die ‘vrouwenromans’ innemen in de
belangstelling van de literaire kritiek. Ik zal bezien hoeveel aandacht critici besteden
aan het verschijnsel ‘vrouwenroman’ in vergelijking met andere literaire
verschijnselen.
Men moet zich bij het onderstaande realiseren dat ‘de vrouwenroman’ in
kwantitatief opzicht een grote plaats in de letterkunde inneemt: in de door mij
onderzochte literaire tijdschriften worden tussen 1898 en 1930 335 romans van iets
meer dan honderd vrouwelijke auteurs besproken. We kunnen aannemen dat er nog
meer waren, want niet alle ‘vrouwenromans’ kregen een bespreking in deze
tijdschriften.
Hieronder stel ik achtereenvolgens aan de orde: de aandacht voor ‘vrouwenromans’
in handboeken, in monografieën, in bundels literaire opstellen en in literaire
tijdschriften.
Pas in handboeken en letterkundige overzichten die na 1916 verschijnen komen de
vrouwelijke auteurs die vanaf 1898 debuteren,
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ter sprake: voor het eerst in het handboek van J. Prinsen J. Lzn uit 1916. Van de 24
overzichten die vanaf dat jaar tot aan de publikatie van het handboek van Asselbergs
(1951) verschijnen en die de periode na Tachtig behandelen, besteden er twee geen
aandacht aan deze auteurs.41. De overige 22 bespreken de schrijfsters wel - in vijftien
gevallen groepsgewijs. Van die 22 besteden tien handboeken weinig, zeer weinig of
nauwelijks aandacht aan de vrouwen42., en de resterende twaalf doen (iets) meer dan
een opsomming geven: die wijden aan enkele schrijfsters een korte passage. Ook in
deze laatste gevallen komen de auteurs in kwestie vaak pas na de belangrijkste
stromingen en ontwikkelingen, met daarbijbehorende auteurs, in kort bestek aan bod.
Nooit worden vrouwelijke auteurs genoemd als voorbeeld van de belangrijkste
stromingen of ontwikkelingen, laat staan als voorbeeld van de beste prestaties binnen
de besproken literaire periode. Enkele overzichten geven expliciet een negatief
commentaar op deze auteurs en hun romans (zo doen bijvoorbeeld Van Leeuwen
1951 en Kelk 1938); overigens is duidelijk dat de geschiedschrijvers die een overzicht
geven van de ontwikkelingen in het verhalend proza na Tachtig, de romans van
vrouwelijke auteurs daarin geen belangrijke plaats toekennen. In de ogen van
literatuurhistorici speelden deze romanschrijfsters ‘als groep’ geen rol van betekenis.
Bekijken we de monografieën over een onderwerp uit de contemporaine
letterkunde43. dan wordt bovenstaande indruk versterkt: afgezien van de studies die
juist handelen over (romans van) vrouwelijke auteurs, bestaat overigens in
monografieën weinig aandacht voor deze romans en hun auteurs.
Ook in de ruim zestig bundels met literaire opstellen44. die vanaf de eeuwwisseling
verschijnen is de aandacht voor ‘vrouwenromans’ niet groot: in ongeveer de helft
van deze bundels komen ze ter sprake, maar vaak gebeurt dat op zeer beperkte schaal.
Bij die helft behoren bijvoorbeeld ook die bundels die één opstel bevatten over een
(roman van een) vrouwelijke auteur. Slechts eenderde gedeelte van deze bundels
besteedt er ruimere aandacht aan. Deze bundels bevatten meestal artikelen die eerder
in tijdschriften, dag- of weekbladen verschenen. Ze kunnen beschouwd worden als
een zeef waarin het belangrijkste uit zo'n tijdschrift, of het belangrijk-

Erica van Boven, Een hoofdstuk apart. 'Vrouwenromans' in de literaire kritiek 1898-1930

22
ste werk van een criticus, bewaard blijft. Zo zien de samenstellers van zo'n bundel
de functie ervan ook, getuige bijvoorbeeld de volgende opmerking van Leendertse
en Tazelaar bij de vijf delen Christelijke letterkundige studiën. Daarin zijn opgenomen
‘de naar ons inzicht meest belangrijke artikelen, belangrijk ook, omdat ze onderwerpen
betreffen, die de algemeene belangstelling hebben.’45. Van de tientallen artikelen in
de vijf bundels gaat er slechts één over een Nederlandse romanschrijfster. Dat
gegeven, gelegd naast de opmerking van de inleiders en gelegd naast het grote aantal
artikelen over ‘vrouwenromans’ in de christelijke tijdschriften waaruit de keuze is
gemaakt, vormt ook weer een indicatie voor de plaats die deze romans innemen in
de rangorde van critici.
Kijkt men per criticus, dan ziet men dat hetzelfde proces heeft plaatsgevonden.
Iemand als Is. Querido besprak in diverse tijdschriften heel wat romans van
vrouwelijke auteurs (bijvoorbeeld in De Amsterdamsche Dameskroniek). Maar in
zijn gebundelde opstellen: Literatuur en kunst 1906, twee bundels Studiën [1908 en
1912], Geschreven portretten 1912, Over literatuur 1924, Essay en critiek 1930, is
daarvan slechts een fractie terug te vinden. Weliswaar besteedt de ene criticus veel
meer aandacht aan het werk van vrouwen dan de andere, maar steeds wordt slechts
een niet-representatief klein deel van die besprekingen opgenomen in de bundeling
van zijn tijdschriftbijdragen.
Literaire tijdschriften zijn voor onderzoek naar ‘vrouwenromans’ een belangrijke
bron. De afstand tot de ontwikkelingen binnen de letterkunde is kleiner dan bij
handboeken, opstellenbundels en monografieën. Er zijn veel meer stukken over het
proza van vrouwen in te vinden dan in het overige materiaal, waar zulke stukken
vaak al zijn uitgezeefd.
Het is niet goed mogelijk algemene opmerkingen te maken over ‘de’ aandacht die
‘de’ literaire tijdschriften voor romans van vrouwelijke auteurs hebben. In de hier
behandelde periode maakt het verschijnsel ‘literair tijdschrift’ immers een ongekende
groei door: met name de periode na 1916 wordt gekenmerkt door een maatschappelijke
verzuiling, die een weerslag krijgt in het tijdschriftenbestand van die jaren. Niet
alleen literaire groeperingen, ook steeds meer politiek-maatschappelijke of
levensbeschouwe-
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lijke groepen richten hun eigen tijdschrift op. De aandacht voor romans van
vrouwelijke auteurs kan daarom het beste in het kader van die verschillende richtingen
worden bezien, door de tijdschriften van die richtingen op dit punt te vergelijken.46.
Het is gebruikelijk om de literaire tijdschriften47. te onderscheiden in
programmatische en niet-programmatische. De eerste soort omvat tijdschriften die
zijn gebaseerd op een eigen (literatuur-)opvatting. Het zijn tijdschriften met een eigen
richting en ‘kleur’, en meestal een daarbij aansluitende kritische en creatieve praktijk.
Vaak vormen ze de spreekbuis van een bepaalde groep. Voorbeelden van zulke
programmatische tijdschriften in de eerste decennia van deze eeuw zijn De Beweging,
Het Getij, De Vrije Bladen, Forum, De Stem, Nu, Opwaartsche Wegen, Roeping, De
Gemeenschap. De beginselen waarop zo'n programmatisch tijdschrift berust zijn
soms poëticaal (zoals bijvoorbeeld Het Getij, De Vrije Bladen, Forum) en soms
levensbeschouwelijk of religieus (De Stem, Opwaartsche Wegen, Roeping, De
Gemeenschap), of politiek-sociaal (Nu). Men spreekt in dit verband van gebonden
versus ongebonden programmatische tijdschriften.
De niet-programmatische tijdschriften worden gekarakteriseerd door het ontbreken
van vaste, nauw omschreven beginselen. Daarin kunnen auteurs van allerlei richtingen
en leeftijden publiceren. De kritische praktijk van zulke tijdschriften is meestal
neutraler en milder van toon. Deze tijdschriften zijn er niet zozeer op gericht de
letterkundige ontwikkelingen te sturen of sterk te beïnvloeden, als wel deze te volgen.
Tussen 1898 en 1930 spelen onder andere de volgende niet-programmatische
tijdschriften een rol in de letterkunde: De Tijdspiegel, De Gids, De Nieuwe Gids,
Groot Nederland, Den Gulden Winckel, Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. In
deze periode valt het onderscheid programmatisch - niet programmatisch dus
goeddeels samen met het onderscheid ‘jongere’ versus ‘oudere’ tijdschriften, hetgeen
voor de hand ligt: sterk programmatische tijdschriften beginnen meestal als
jongerentijdschrift en bestaan dan kort (Het Getij, De Vrije Bladen, Forum) of ze
verliezen op den duur hun programmatisch karakter (De Nieuwe Gids).
Met zo'n onderverdeling als uitgangspunt kan ik nu de aandacht van de
verschillende soorten tijdschriften voor (romans van) vrou-
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welijke auteurs vergelijken. Er wordt dan een duidelijk patroon zichtbaar: de
niet-programmatische, oudere tijdschriften bieden veel meer ruimte aan vrouwelijke
auteurs dan de programmatische, meest na 1916 opgerichte tijdschriften. Dat geldt
voor creatieve bijdragen van de schrijfsters: zij publiceren voornamelijk in Groot
Nederland48. en Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, en ze werken mee aan
bijvoorbeeld De Gids. Het geldt ook voor kritische besprekingen van hun werk: alle
niet-programmatische tijdschriften bespreken gedurende deze ruim dertig jaar
meerdere romans van vrouwelijke auteurs per jaar.
De programmatische tijdschriften uit deze periode, op enkele na spreekbuizen van
groepen jongeren na 1916, vertonen een heel ander beeld. De aandacht voor het
verhalend proza van vrouwen is hierin veel minder groot; in veel gevallen worden ook al bevat het tijdschrift in kwestie wel een recensie-rubriek - niet of nauwelijks
romans van vrouwelijke auteurs besproken. Toch zijn binnen de programmatische
tijdschriften op dit punt grote verschillen zichtbaar. Die blijken samen te vallen met
het onderscheid in gebonden en ongebonden tijdschriften: de eerste groep, met name
De Stem en de christelijke tijdschriften, bespreekt wel regelmatig romans van
vrouwelijke auteurs, de tweede groep - De Beweging, Het Getij, De Vrije Bladen,
Forum, en de avantgardistische tijdschriften zoals De Stijl - doet dat praktisch of
helemaal niet.49. Ook creatieve bijdragen van vrouwelijke auteurs treft men in deze
laatste groep tijdschriften zelden aan.50.
Wat betekent dit alles nu voor de plaats die deze romans innemen in de
belangstelling van de literaire kritiek? Duidelijk is geworden dat tijdschriften die
langlopend en niet-programmatisch zijn, de meeste ruimte bieden aan romans van
vrouwen, terwijl tijdschriften die na 1916 zijn opgericht volgens een bepaald
programma, over het algemeen deze romans negeren. Komt dat nu omdat na 1916
de ‘vrouwenroman’ al een uitstervende soort is, of speelt niet het tijdstip van
oprichting maar het programmatisch karakter van deze tijdschriften een
doorslaggevende rol? Om twee redenen moet het laatste het geval zijn. Ten eerste
komt juist rond 1920 een aantal nieuwe, jonge romanschrijfsters naar voren. Hiervóór
(pag. 11) noemde ik schrijfsters die dan de aandacht op zich vestigen: Julia Frank,
Emmy van Lokhorst, Alie Smeding, Edith Werken-
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dam, Jo de Wit en Elisabeth Zernike. Het is dus niet zo dat na 1916 ‘het verschijnsel
vrouwenroman’ tot het verleden zou behoren. Ten tweede besteedt een aantal
tijdschriften van na 1916 - namelijk die tijdschriften die hun programma ontlenen
aan een levensbeschouwing of religie - wel aandacht aan ‘vrouwenromans’. Het zijn
blijkbaar juist de tijdschriften die zich op een poëticaal programma baseren die deze
romans negeren, en die daarmee tonen weinig waarde te hechten aan wat zij zien als
‘het genre vrouwenroman’.51. Juist in die tijdschriften - met name in de reeks Het
Getij, De Vrije Bladen, Forum - wordt in de loop der jaren de vernieuwing van het
proza voorbereid en vormgegeven, en juist de aan die tijdschriften verbonden critici
oefenen een grote invloed uit op het literaire klimaat. Nu is dit alles niet
verbazingwekkend: de romans van vrouwelijke auteurs werden (zoals we zullen zien)
collectief in de realistische proza-traditie na Tachtig geplaatst, en juist tegen die
traditie verzetten de genoemde jongerentijdschriften zich. De romans van vrouwelijke
auteurs ondergaan in deze tijdschriften dus hetzelfde lot als die van mannelijke auteurs
uit de realistische traditie. Dit komt in het volgende hoofdstuk aan bod. Ik wil hier
nog even stilstaan bij een andere vraag: welke tijdschriften kiezen de schrijfsters zelf
uit voor het publiceren van hun werk? Die keuze is veelzeggend, niet zozeer voor
de plaats van ‘vrouwenromans’ in de belangstelling van de literaire kritiek, als wel
voor de rol die de schrijfsters spelen in het literaire leven. Ten eerste blijkt dat zij
voor hun bijdragen vooral de tijdschriften kiezen die zich niet op literaire vernieuwing
richten. Zij willen kennelijk niet in de frontlinie van de literaire ontwikkelingen staan,
en oefenen daarop weinig of geen invloed uit. Zij houden zich hoofdzakelijk op
neutraal en gematigd terrein op. Ten tweede blijkt dat deze schrijfsters hun werk
leveren aan verschillende niet-programmatische tijdschriften. Dat betekent dat zij
zich niet aan een bepaalde richting gebonden achten en niet groepsgewijs optreden.
Deze gegevens passen in het beeld dat ik hiervóór (pag. 12) schetste van de wijze
waarop de schrijfsters zich in de literaire wereld opstellen.
Terug naar de aandacht voor ‘vrouwenromans’. Een opvallend verschijnsel in deze
periode is, dat er een bepaalde samenhang bestaat tussen het aantal besprekingen
van romans van vrouwen in
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een tijdschrift enerzijds, en de aanwezigheid bij dat tijdschrift van een vrouwelijke
criticus anderzijds. Bij sommige tijdschriften wordt met de komst van een vrouwelijke
criticus een toename zichtbaar van besprekingen van vrouwenromans: zie bijvoorbeeld
de verandering in dit opzicht in De Nieuwe Gids wanneer Jeanne Kloos-Reyneke
van Stuwe de rubriek ‘Bibliographie’ gaat verzorgen. Tekenend is in dit verband wat
Annie Romein-Verschoor zegt over haar werk als recensent vanaf 1926 bij Het
Handelsblad (waarvan Maurits Uyldert toen letterkundig redacteur was): ‘Voor
Uyldert sprak het blijkbaar vanzelf, dat hij mij alle door vrouwen geschreven boeken
stuurde’.52. Hetzelfde zien we in bijvoorbeeld De Tijdspiegel. Elise Soer bespreekt
daarin alle ‘vrouwenromans’, in de rubriek ‘Onze leestafel’. In de praktijk leidt de
gewoonte ‘vrouwenromans’ bij voorkeur aan vrouwelijke critici te geven ertoe, dat
er in deze periode romans van vrouwelijke auteurs verschijnen die bijna uitsluitend
door vrouwelijke critici worden besproken. De ongeweten dingen van Ina
Boudier-Bakker uit 1915 wordt bijvoorbeeld gerecenseerd door Jeanne Kloos in De
Nieuwe Gids, door Margo Scharten-Antink in De Gids, door Elise Soer in De
Tijdspiegel, door Top Naeff in Den Gulden Winckel.
Het vrouwenproza krijgt vooral veel aandacht in de speciale vrouwentijdschriften.
Parallel aan de groeiende deelname van vrouwen aan de letterkunde, verschijnen er
vanaf het einde van de negentiende eeuw steeds meer van dergelijke bladen met
ondertitels als ‘Maandblad voor vrouwen en meisjes’, ‘Weekblad voor de vrouwen’
of ‘Letterkundig maandblad voor dames’. Een groot deel van deze periodieken bevat
ook letterkundige bijdragen, zowel creatief werk als boekbesprekingsrubrieken. De
vrouwentijdschriften lopen zeer uiteen qua doelstelling en karakter. Sommige zijn
vooral op het vrouwenleven gericht, bijvoorbeeld op het huishouden, maar ook op
bredere onderwerpen die de ontwikkeling van vrouwen betreffen (ik som op met jaar
van oprichting): De Vrouw en Haar Huis (1907), De Amsterdamsche Dameskroniek
(1915), Leven en Werken (1916); sommige zijn gericht op de belangen van vrouwen,
op ontwikkelingen binnen de vrouwenbeweging, op de emancipatie van vrouwen:
bijvoorbeeld Evolutie (1893), Belang en Recht (1896), De vrouw in de XXste eeuw
(1911); andere hebben een meer traditioneel karakter en proberen juist zulke ontwikke-
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lingen te keren, zoals De Hollandsche Lelie wanneer in 1902 jonkvrouw Anna de
Savornin Lohman hoofdredactrice wordt. Verder zijn er christelijke bladen, zoals
Onze Gids (1894), Christelijk Vrouwenleven (1917); socialistische, zoals De Vrouw
(1893), en bladen die speciaal aan letterkunde zijn gewijd zoals Arcadia (1900). Ik
heb hier trouwens alleen tijdschriften opgenomed die ook aandacht besteden aan
literatuur, en ook met die beperking is bovenstaande opsomming bij lange na niet
volledig.53. Hoe verschillend zulke tijdschriften ook zijn, ze hebben een aantal dingen
gemeen: ze zijn gericht op een vrouwelijk publiek, ze kennen meestal een vrouwelijke
redactie en ze besteden relatief veel aandacht aan door vrouwen geschreven romans.
Die aandacht komt tot uiting zowel in de creatieve bijdragen van schrijfsters, als in
de boekbesprekingsrubrieken.
Critici beschouwen romans van vrouwelijke auteurs als een apart genre. Voor dat
genre bestaat in de toonaangevende literaire tijdschriften weinig belangstelling. In
de neutralere, meest oudere tijdschriften krijgt het wel aandacht, vaak van vrouwelijke
critici. Het komt veel aan bod in de speciale vrouwentijdschriften. De romans
functioneren dus in ieder geval gedeeltelijk binnen een ‘vrouwencircuit’. Dit alles
kan er op wijzen, dat bij het onderscheiden van deze romans meer dan alleen literaire
factoren een rol spelen. Daarnaast kunnen we, omdat aandacht verband houdt met
waardering, concluderen dat ‘de vrouwenroman’ als verschijnsel geen hoge plaats
inneemt in de literaire rangorde.
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II Critici en het realisme na Tachtig
1 Enige opmerkingen vooraf
Hoofdstromingen in het proza na '80
Literaire overzichten uit de eerste helft van deze eeuw verdelen het proza na Tachtig
meestal in twee hoofdstromen: één die de werkelijkheidsbeschrijving van de
Tachtigers voortzet, en één die zich afwendt van de werkelijkheid ten gunste van de
verbeelding, en die dan ook ‘romantisch’, ‘neo-romantisch’ of ‘fantastisch’ wordt
genoemd.1.
Literatuurgeschiedschrijvers zijn het erover eens dat de vele romans van
vrouwelijke auteurs in hun totaal bij de eerste stroom horen. Slechts romans van
Nine van der Schaaf en sommige van Marie Metz-Koning, soms ook werken van
Carry van Bruggen worden door een enkeling hiervan uitgezonderd.2.
Men plaatst dus het proza van vrouwelijke auteurs in het voetspoor - of, volgens
sommigen, in de nabloei of nasleep - van Tachtig3., in de prozastroming die wordt
aangeduid als realisme, gematigd realisme4., gematigd en verslapt naturalisme5.,
vermenselijkt naturalisme6., ‘geacclimatiseerd’ naturalisme7., of psychologisch
realisme8.. Als genrebenamingen binnen deze prozastroom zijn onder andere te vinden:
vrouwenroman, damesroman, gezins- of familieroman, psychologische roman. Dit
hele complex van stromingen genreaanduidingen behandel ik in de loop van dit
hoofdstuk en het volgende. Met deze vele benamingen verwijst men globaal naar
hetzelfde terrein, en dat terrein zal ik verder gemakshalve aanduiden als ‘realisme’.
Nu de vrouwelijke auteurs daarbinnen worden geplaatst, ligt het voor de hand het
realisme aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Verschuiving in het realisme
De realistische prozastroom maakt gedurende de beginperiode van de twintigste
eeuw een zekere ontwikkeling door; een aantal critici
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zou trouwens ongetwijfeld liever van ‘afwikkeling’ dan van ‘ontwikkeling’ spreken
(zie hierna, paragraaf 4). Zowel in overzichtsboeken als in tijdschriftkritieken wijst
men op een verschuiving in het realisme. Verderop in dit hoofdstuk komt uitvoerig
aan de orde hoe deze verschuiving wordt waargenomen door de literaire kritiek. In
deze inleiding laat ik zien welk beeld de handboeken geven van de ontwikkeling in
het realisme na Tachtig. Herman Robbers signaleert in De Nederlandsche Litteratuur
na 1880 uit 1922 een nieuwe aandacht voor ‘de mensch’ en voor ‘moderne
zielsconflicten’, en hij besluit zijn boek met, in navolging van Coster, te wijzen op
een verschuiving ‘van de natuur naar de geest’.9. Volgens Herman Middendorp
ontwikkelt zich vanaf ongeveer 1900 de psychologische roman ‘die in plaats van het
afzichtelijke en stuitende van de buitenwereld te beschrijven, ontleding van het
menschelijke zieleleven gaf.’10. Annie Romein-Verschoor spreekt van psychologisch
realisme als van ‘een menselijke bevrijding’ ten opzichte van de naargeestige
werkelijkheidsuitbeelding van het naturalisme.11. Volgens Stuiveling is er niet zozeer
sprake van een vernieuwing van het realisme: hij blijft spreken van
‘waarnemingskunst’, die echter, onder invloed van de moderne psychologie, zich
richt op nieuwe motieven.12. Asselbergs tenslotte beschouwt het psychologisch
realisme wel als een vernieuwing die vanaf 1898 binnen het realisme optreedt: ‘De
vernieuwing ontstaat eerst, als in 1898 gelijktijdig in boeken van Augusta de Wit en
Margo Antink het realisme gezuiverd wordt door een deernisvolle invoeling van de
gemoedsbewegingen der geschetste gestalte.’13.
Deze greep uit de handboeken laat zien dat de vernieuwing of verschuiving die
men waarneemt een complex geheel vormt. Er komen op zijn minst twee aspecten
van deze wending naar voren, die in verschillende formuleringen door elkaar heen
lopen en met elkaar versmolten zijn. Het gaat kennelijk enerzijds om een
verinnerlijking, een wending naar binnen. Waarneming en beschrijving van de
uiterlijke werkelijkheid maken plaats voor het innerlijk, de ziel: het innerlijk van de
personages, zoals uit bovenstaande uitspraken bleek, maar ook, tegelijkertijd, de ziel
van de kunstenaar, die geacht wordt minder op basis van waarneming en meer vanuit
zijn innerlijk te werken. Deze wending naar het innerlijk van de kunstenaar wordt
bijvoorbeeld gesignaleerd door De Raaf en Griss
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(1920). Binnen de realisme-traditie zien zij een aantal schrijvers die ‘meer met hun
verbeelding opereren op basis van gevoel en intuïtie bij meer vluchtige waarneming’:
Robbers en De Meester en de vrouwelijke auteurs.14.
Anderzijds is er nog een wending in het spel, die we een vermenselijking of
verzedelijking zouden kunnen noemen. Die komt tot uiting in het gebruik van termen
als ‘menschenliefde’ (Robbers), het ‘afzichtelijke en stuitende van de buitenwereld’
(waarop volgens Middendorp het naturalisme zich richtte en dat nu wordt losgelaten),
de ‘menselijke bevrijding’ waarvan Annie Romein-Verschoor spreekt, en de
‘zuivering’ van het realisme die volgens Asselbergs heeft plaatsgevonden. In zulke
formuleringen blijkt de wending in kwestie ook een wending-ten-goede te zijn, een
wending in ethische, en ook in idealistische zin. Het vermeende pessimisme van het
naturalisme verdween ten gunste van menselijkheid, mensenliefde, innigheid en
zuiverheid.

Tweedeling: oudere en jongere critici
In dit hoofdstuk ga ik in op de realistische prozatraditie na Tachtig, en op de
verschuivingen die daarin kennelijk hebben plaatsgevonden. Ik zal overigens niet
die ontwikkelingen zelf bespreken, maar de visies daarop van critici.
Het is niet goed mogelijk om te spreken over ‘de’ opvattingen van ‘de’ literaire
kritiek over realistisch proza in de periode 1898-1930. Voor elke literair-historische
periode zijn zulke generaliseringen al moeilijk te geven. Maar de ruim dertig jaar
waarover het hier gaat, vormen niet eens een literair-historische ‘periode’ in de
betekenis die meestal aan dat begrip wordt gegeven: in de zin dat er gedurende die
jaren één systeem van literaire normen dominant is.15. In de vorige paragraaf bleek,
dat halverwege de periode 1898-1930 een verandering optreedt in de reactie van de
literaire kritiek op ‘vrouwenromans’. De tijdschriften die na 1916 worden opgericht
op basis van een bepaald literair programma, brengen voor het proza van vrouwen
geen belangstelling meer op, in tegenstelling tot de meer gematigde,
niet-programmatische tijdschriften van oudere datum. Deze tegenstelling tussen
ouderen en jongeren heeft niet slechts op ‘vrouwenromans’ betrekking, maar op de
realismetraditie na Tachtig in het algemeen. Het is immers uit lite-
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rair-historisch onderzoek bekend, dat de meningsverschillen tussen de ouderen en
de jongeren in deze jaren zich toespitsen op het realisme.16.
Het is daarom zinvol in mijn bespreking van visies op het realisme een tweedeling
aan te brengen. Binnen de literatuurgeschiedschrijving is het niet ongebruikelijk het
jaar 1918 als cesuur te hanteren. Rond dat jaar begint immers een nieuwe groep
auteurs zich als ‘jongeren’ te presenteren in oppositie met degenen die vanaf dat
moment tot ‘ouderen’ worden bestempeld.17. Een eerste aanwijzing voor het bestaan
van zo'n jongerengeneratie is een artikel van Constant van Wessem in Den Gulden
Winckel van 1917: ‘De beweging der jongeren’. Uit de literaire teksten zelf is na
1918 nog niet onmiddellijk een nieuwe richting af te lezen, zeker niet in het proza.
Maar in kritieken en essays gaat vanaf 1918 langzaam maar zeker een nieuw geheel
van poëticale opvattingen domineren. De jongeren spelen eerder een leidende rol in
de tijdschriftkritiek dan in de scheppende letterkunde. En juist omdat bij deze generatie
de creatieve praktijk achter blijft bij de vernieuwing van opvattingen en
uitgangspunten, is het jaar 1918 met name voor de literaire kritiek goed als cesuur
te gebruiken. Daarom zal ik in dit hoofdstuk eerst de opvattingen van de critici vóór
1918 bespreken (paragraaf 2), daarna die van degenen die na 1918 als criticus actief
worden (paragraaf 4). In een tussenparagraaf komen de opvattingen van de
vrouwelijke auteurs aan bod (paragraaf 3).

2 Literaire kritiek voor 1918
De ‘oudere generatie’ en het realisme
De generatie die onmiddellijk volgde op die van Tachtig presenteerde zich rond 1900.
d'Oliveira noemt deze generatie in zijn bundel interviews met enkele
vertegenwoordigers ervan: de jongere generatie. Hierin komt Carel Scharten aan het
woord die over zijn generatie spreekt als ‘Wij jongeren’18., en elders zegt Van Eckeren:
‘Wij, de jongeren van omstreeks 1900’.19. Toch zijn de romanschrijvers/critici van
deze generatie de literatuurgeschiedenis ingegaan als ouderen: men kent ze als
navolgers van Tachtig, en vooral als voorgangers van de generatie die zich vanaf
1918 in de literaire kritiek veel nadrukkelijker als jongeren profileerde. Dat
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zij als ouderen te boek staan heeft zeker ook te maken met hun bescheiden optreden
en hun gematigde denkbeelden. Deze ‘oudere generatie’ (zo blijf ik ze maar noemen)
staat hier centraal. Ik behandel de wijze waarop zij tegen het realisme na Tachtig
aankeek, de wending die zij daarin signaleerde en hoe zij deze waardeerde.
Kenmerkend voor de oudere generatie critici is, dat zij een grote belangstelling en
welwillendheid aan de dag legde voor het realistisch proza van na Tachtig. Dat is
overigens niet verwonderlijk, want velen van hen beoefenden zelf zulk proza. Carel
Scharten, Frans Coenen, Gerard van Hulzen, Herman Robbers, Gerard van Eckeren
en Johan de Meester waren behalve critici ook romanschrijvers. Hun romans worden
net als de ‘vrouwenromans’ tot de realistische prozatraditie na Tachtig gerekend.
Karakteristiek voor de oudere generatie is ook, dat zij de door mij genoemde
wending in het realisme aanvankelijk opvatte als een vernieuwende ontwikkeling.
De critici van deze generatie signaleren dezelfde verschuivingen als de latere
handboeken, namelijk verinnerlijking en verzedelijking.
Van Eckeren accentueert vooral het eerste. In een terugblik uit 1927 onder de titel
‘De Nederlandsche roman in de laatste vijfentwintig jaar’ behandelt hij de
ontwikkeling van met name het realisme. Hij wijst op de aanbidding van ‘de
“objectieve” zicht- en tastbare realiteit, als de werkelijkheid, welke zoo getrouw
mogelijk nagebeeld diende te worden’, die bij de jongeren aan het einde van de
negentiende en het begin van de twintigste eeuw te vinden was. Hij laat zien hoe die
werkelijkheidsaanbidding afnam en, na een periode van vervlakking, plaats maakte
voor ‘een herscheppen van die werkelijkheid tot een stukje van de eigen ziel.’20.
Volgens Van Eckeren gaat het dus om een wending van objectieve
werkelijkheidsbeschrijving naar het innerlijk van de auteur. Hij ziet die wending niet
alleen in het neoromantisch werk van auteurs als Van Schendel, Van Oordt, Van
Moerkerken of Van der Leeuw, maar hij doelt ook op een proces dat binnen het
realisme heeft plaatsgevonden. Zo vindt hij de roman Sprotje (1905) van Margo
Scharten-Antink een voorbeeld van een nieuw soort realisme. Het nieuwe van deze
roman bestaat volgens Van Eckeren hierin, dat de werkelijkheid slechts wordt
weergegeven voor zover ze op Sprotje
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betrekking heeft, alleen van haar uit wordt de werkelijkheid bezien. Wat Van Eckeren
beschrijft is een ontwikkeling naar psychologisch realisme en naar de psychologische
roman.
Frans Coenen wijst op het andere aspect: de verzedelijking van het proza. In 1920
geeft hij in Groot Nederland een overzicht van ‘Een jaar prozakunst’. Echt naturalisme
ziet hij in dat jaar nauwelijks meer. Ook het Tachtiger realisme in de zin van het
beschrijven van de zintuiglijke gewaarwordingen van de stoffelijke wereld is
ouderwets aan het worden. Maar Coenen beklemtoont niet zozeer een wending naar
de ziel, het innerlijk van de kunstenaar, als wel een tendentie van beschrijving en
bijbehorend taalschoon naar ‘het maatschappelijke en ethische, de karakter- en
zederoman, zou men kunnen zeggen.’ Coenen ziet langzamerhand de zedelijkheid
die door het naturalisme uit de literatuur verdreven was, weer terugkeren. De moderne
auteurs willen meer dan het puur esthetische, meer dan louter gewaarwordingen: ze
streven naar gedachten enideeën in de literatuur.21. Er is een verschuiving van
schoonheidals-doel naar een heroriëntatie op gedachteninhoud en ethiek.

Een late reactie op de wending in het realisme
Wat opvalt in de beschouwingen van de oudere generatie critici is, dat zij de wending
in het realisme pas in een laat stadium lijken te beseffen, en deze wending ook laat
dateren. Van Eckeren noemt 1907 als het jaar waarin de geestesgesteldheid zich
begint te verplaatsen van realisme naar verinnerlijking.22. In werkelijkheid zette dat
proces al veel eerder in. In het werk van Van Deyssel, Emants, Couperus en Van
Eeden bijvoorbeeld, is al voor de eeuwwisseling een verschuiving zichtbaar naar het
innerlijk van de personages. En ook op theoretisch niveau werd al in de vorige eeuw
geprotesteerd tegen de naturalistisch-realistische doctrine; zo verzetten Van Deyssel
en Verwey zich toen al tegen het beschrijven van de uiterlijke werkelijkheid. Het is
daarom goed om hier nogmaals te beklemtonen dat ik niet de ontwikkeling weergeef
zoals die zich in werkelijkheid heeft voorgedaan, maar uitsluitend de visie daarop
van de critici na Tachtig. En in die kring wordt de onvrede met het beschrijven van
de uiterlijke werkelijkheid pas rond 1907 merkbaar. In dat jaar schrijft Van Nouhuys
in Groot Nederland: ‘tegen het realisme als doctrine - tegen het realisme als
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mode is de reactie ontstaan en thans voelbaar aan alle zijden.’23. Deze reactie tegen
naturalisme en realisme, die bij de literaire voorhoede aan het eind van de negentiende
eeuw zichtbaar wordt, dringt dus rond 1907 in brede kring door. Het feit dat het
verzet tegen de naturalistische leer en praktijk bij de oudere generatie critici zo laat
op gang komt, toont wel aan dat zij geen koplopers waren.24.
De namen Van Deyssel, Verwey en ook Kloos zal men overigens in deze paragraaf
niet tegenkomen. Toch namen zij een prominente plaats in in de literaire kritiek van
deze periode, in het Tweemaandelijksch Tijdschrift (Van Deyssel en Verwey), De
XXe Eeuw (Van Deyssel en Verwey), De Beweging (Verwey) en De Nieuwe Gids
(Kloos). Maar met realistisch proza hielden zij zich niet (Verwey) of nauwelijks
(Kloos, Van Deyssel) bezig, laat staan met ‘vrouwenromans’. Dat is op zichzelf een
significant gegeven. Maar het brengt mee, dat hun visies op de ontwikkeling van het
proza weinig kunnen bijdragen aan mijn onderzoek naar de ‘vrouwenroman’. Daarom
speelt bijvoorbeeld het tijdschrift De Beweging, dat zich vanaf de oprichting in 1905
keert tegen de werkelijkheidsbeschrijving zoals de realistische auteurs die beoefenen,
hier geen rol. Verwey, de centrale figuur van De Beweging, verzet zich tegen
beschrijving van de uiterlijke werkelijkheid, maar zoekt de gewenste vernieuwing
in een heel andere richting. Niet in een verinnerlijkte vorm van realisme, maar in
een afwending van de werkelijkheid ten gunste van de verbeelding. Met de stroming
die het realisme voortzet of daarbinnen naar nieuwe wegen zoekt, heeft hij geen
affiniteit. Om die reden komt hij hier verder niet aan het woord. Deze paragraaf
handelt uitsluitend over de critici die wel veel besprekingen en beschouwingen wijden
aan realistisch proza en ‘vrouwenromans’. Dat zijn de critici na Tachtig, die vanaf
1900 optreden.

Wijziging van de houding tegenover het realisme
In de literaire tijdschriften van deze oudere critici is goed te volgen hoe hun houding
tegenover het realisme in de loop der jaren verandert. Eerst zien we hun verzet, vanaf
1907, tegen romans die niets anders doen dan de naturalistisch-realistische lijn
voortzetten. Dan, rond 1915, hun enthousiaste reactie op romans waarin het rea-
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lisme is omgebogen in psychologische richting. Weer tien jaar later is bij veel leden
van deze generatie het enthousiasme voor de psychologisch-realistische roman sterk
bekoeld. Tegen 1930 geldt de psychologische roman uit de realistische traditie als
verouderd. Dit verloop laat ik hieronder iets gedetailleerder zien.
In de klachten, rond 1907, over de vele realistische romans die sinds Tachtig zijn
verschenen, valt te horen dat men dit proza steeds meer gaat ervaren als vlakke
weergave van de realiteit, als leeg, koud en zielloos. In deze bezwaren ligt opgesloten
waaraan geleidelijk behoefte ontstaat: aan meer innerlijk en ziel, aan innigheid en
warmte, aan idee en gedachte. Wanneer in 1913 een roman verschijnt van een
schrijfster die, voortkomend uit de realistische traditie, de wending naar binnen op
radicale wijze gestalte geeft, dan begroeten deze critici die als hoopvol teken van
vernieuwing in ons proza, als uiting van (zoals Robbers zegt) ‘streven naar
innerlijkheid’, en dus als zeer ‘moderne reactie op het “oppervlakkig” realisme’.25.
Hetgeen niet wil zeggen dat de roman in kwestie positief wordt beoordeeld. Het
betreft de roman Heleen van Carry van Bruggen. Ook Dirk Coster ziet in Heleen de
vernieuwing van het realisme in de praktijk gebracht: ‘De schrijfster die met al haar
aandacht van buitenaf anderen trachtte te benaderen en te peilen, zien wij thans
vastberaden afdalen tot in de diepere schachten van de menschenziel, van haar eigen
ziel met name’. Hij noemt deze verandering een hoopvol teken, dat de richting
aangeeft waarheen ‘de geesten van Holland’ zich keren: ‘naar het Ik van den mensch,
naar zijne donkere kameren en naar de onberoerde schatten die daar sinds eeuwen
liggen.’26. Ook weer naar aanleiding van een roman van Carry van Bruggen (Een
coquette vrouw) verwoordt Gerard van Eckeren in Den Gulden Winckel van 1915
de richting waarin het proza zich ontwikkelt: ‘Verblijdend in hooge mate is het zeker,
dat men meer en meer gaat inzien, hoe een slaafs, peuterig weergeven van wat voor
oogen is, zoals dat geschiedde onder directen invloed van de Fransche naturalisten
en de Nieuwe Gids-beweging ten onzent, geen kunst genoemd mag worden.’ En
verderop: ‘In elk geval: geen koud of zielloos gefotografeer meer van een vlakke
werkelijkheid; geen botvieren van “den copieerlust des dagelijkschen levens.”’ De
‘wenschen van 't jongere geslacht’ zien er volgens van Eckeren zo uit: ‘Het naturalis-
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me, het realisme, de nuchtere, leege uiterlijkheidsbeschrijving hebben afgedaan; wij
wenschen iets anders, meer menschelijkheid, meer innerlijkheid; wij zoeken 't niet
langer in 't breede en grove, maar in 't diepe en fijne.’27.
Met het ‘jongere geslacht’ bedoelt Van Eckeren nog steeds zijn eigen generatie
critici na Tachtig. Maar kort na zijn uitspraken uit 1915 komt er, als gezegd, een
ander, nog jonger geslacht op, de generatie van 1918. Deze profileert zich vooral
met aanvallen op de hele realistische prozastroom, inclusief het psychologisch
realisme en de psychologische roman. Het is duidelijk dat de aanvallen van de
jongeren de houding van de oudere critici niet onberoerd laten. Schoorvoetend gaan
de laatsten, de een sneller dan de ander, afstand nemen van de realistische en
psychologisch-realistische prozastroom.
In 1917 opent een van de jongeren, Herman van den Bergh, de aanval. Dirk Costers
pleidooi voor proza dat zich richt op het ‘Ik van den mensch’ en Van Eckerens
enthousiaste begroeting van ‘meer menschelijkheid’ en ‘meer innigheid’ in de roman,
zijn dan nog maar enkele jaren geleden. De oudere generatie is op dat moment in het
stadium dat ze in de meer psychologische roman dé vernieuwing van het proza ziet.
Maar Herman van den Bergh valt juist de psychologische roman aan, en verwijt deze
precies de aandacht voor innerlijk en ziel die voor Coster en Van Eckeren als de
grote vernieuwing gold. Van den Bergh doet de verinnerlijking af als ‘de extatisch
glimlachende aanboring van vandaag-of-morgen-zieltjes’. De romans beschrijven
volgens hem ‘problemen van allerhoogst individueel gemoedsbestaan’, die een halve
eeuw geleden ‘door een derde-rangs Fransch provincieschrijvertje oneindig
interessanter opgelost [zijn].’28. Ze lijden aan wat hij een jaar later noemt: ‘de
psychologeerbacil’.29.
De jongeren na 1918 komen echter later aan bod. Hier citeerde ik Van den Bergh
alleen maar om enig reliëf te geven aan de houding van de oudere critici, die een
vernieuwende ontwikkeling zien in romans die beschrijving paren aan psychologische
analyses. De jongeren van 1918 denken daar dus heel anders over. Zij richten, hoewel
niet allemaal, hun aanval op de psychologische roman.
Hoe dan ook verandert onder druk van deze jongeren in de jaren twintig de houding
van de oudere critici. Frans Coenen ging overi-
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gens al eerder anders denken over de psychologische romans, het naar binnen verlegd
realisme dat de beschrijving van het uiterlijke leven heeft vervangen. Al in 1910
meent hij dat dit geschrijf misschien wel psychologische, maar geen literaire
verdiensten heeft.30. Allengs gaan ook Coenens generatiegenoten de psychologische
roman uit de realistische traditie beschouwen als een genre dat tot stilstand is gekomen
en dat uit de mode raakt.
Dat geldt overigens niet voor alle leden van de oudere generatie. Sommige blijven
langdurig en tegen alle rumoer in vasthouden aan realisme, psychologisch realisme
en psychologische roman. Robbers blijft, volgens Coster, het langst trouw aan het
realistisch adagium ‘dat een goedgeschilderde ui schoner is dan een slechtgeschilderde
engel’, en ook Coster zelf, die in sommige opzichten toch niet zo ver van de jongeren
af staat, laat het realisme slechts schoorvoetend los, en eigenlijk nooit helemaal. In
1924 bespreekt hij in De Stem een romantrilogie van mevrouw J.P. Zoomers-Vermeer,
waarin naar zijn zeggen het realisme tot een zodanig hoogtepunt komt dat de
schrijfster zelfs ‘een realiste bij Gods genade’ genoemd kan worden. Hij verbaast
zich erover dat deze romans desondanks nauwelijks enige aandacht, laat staan enig
enthousiasme bij critici hebben ontmoet. Dat brengt hem tot een vraag die in 1924
naïef aandoet: ‘Zou de ietwat verstrooide ontvangst van deze boeken er toch op
wijzen, dat het realisme gedemodeerd raakt (...)?’31. Het valt hem kennelijk zwaar
van het realisme afstand te doen. In 1926 betoont hij zich nog een verdediger van de
- dan inmiddels oudere - auteurs uit deze prozatraditie: ‘Op het oogenblik houden
m.i. de oudere prozaisten ons proza levend. Querido, Top Naeff, Ina Boudier, De
Jong, Ammers-Küller. In “In den avond” en “De straat” zie ik de psychische
verdieping van het vroegere realisme, de kroon op het werk in zekeren zin. Ik hoop
vooral dat er jongeren opstaan die ons proza in die richting verder brengen, juist in
die richting. Zich aandachtig rekenschap geven van de schoonheid van het
dagelijksche leven, dat is een goed Hollandsch werk.’32. De jongeren hebben zich
dan al jaren toegelegd op het bestrijden van juist deze ‘goed Hollandse’ prozatraditie.
Pas in 1927 lijkt Coster iets overgenomen te hebben van de bezwaren van de jongeren.
Hij schrijft dan naar aanleiding van De zondaar van Alie Smeding dat ‘het doffe,
zwaarmoedige en grauwe realisme,
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dat eindeloos de details en de gedachtetjes van onbeduidende levens optelde totdat
de cahiers boven de schrijftafellamp uitgroeiden, totdat er een uitgever kwam die er
een paar turfdikke deelen van maakte’33., dat dat realisme een overwonnen stadium
is.
Maar er zijn ook leden van de oudere generatie die al eerder afstand nemen van
deze richting in het proza, óók van de meer op het innerlijk gerichte psychologische
romans. Ik noemde hierboven al Frans Coenen. Voor Van Eckeren heeft de
psychologische roman in 1925 afgedaan. Hem is de kritiek van de jongeren op de
‘psychologeerbacil’ in de ‘angstwekkende dikkop’: onze roman, niet ontgaan. Hij
reageert in Den Gulden Winckel op P.H. Ritter, die de literaire kritiek verwijt de
psychologische roman in de ban te hebben gedaan. Ritter meent de oorzaak hiervan
te kunnen vinden in het gegeven dat dit genre zich op individuen en niet op ‘de groote
samenlevingsproblemen van dezen tijd’ richt, waardoor het voor de moderne tijd
geen betekenis meer heeft.34. Daaraan ligt het volgens Van Eckeren niet. De oorzaak
moet eerder hierin gezocht worden, dat de psychologische roman, ook die waarin de
uiterlijkheidsbeschrijving heeft plaatsgemaakt voor het innerlijk en de ziel, als genre
min of meer tot stilstand is gekomen en daarom niet meer kan bevredigen. Het is dan
tien jaar geleden dat hij verheugd constateerde hoe de lege uiterlijkheidsbeschrijving
verdween ten gunste van meer innerlijkheid, van het ‘diepe en fijne.’ Nu, in 1925,
is dat volop gebeurd. Maar daarmee is het genre dan ook min of meer uitgeput: ‘De
psychologische roman onzer dagen is de bijkans volmaakte vorm geworden van het
verlangen om rechtstreeks de natuur te herscheppen. Hij heeft niet meer de beperktheid
van het naturalisme, dat de natuur eenzijdig verstoffelijkte; hij is diep en breed en
erkent ook wel het mysterie als de ziel van alle zijn en worden. Hij heeft zich langs
zijn lijn ontwikkeld en zal zich op die lijn wellicht nog wat verder ontwikkelen,
aangezien er nu eenmaal geen stilstand is. En toch keeren zich steeds meerderen van
hem af. De “rust van het bereikt-hebben” wordt opgegeven voor de “drift naar het
onbegrensde”.’35. Ook Van Eckeren krijgt nu behoefte aan iets anders, iets heel nieuws,
niet meer ‘een willekeurige lepel brei uit den grooten roman-pot, die ten algemeenen
nutte nu al zoo veel jaren bij ons te vuur hangt en waar ieder zich naar believen uit
bedient.’36. In de poëzie is al een vernieuwing zichtbaar; Van Eckeren
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meent dat het proza zal volgen en een andere benadering van de stof zal geven,
waarin, als bij Vincent van Gogh, de natuurgetrouwe weergave verdwijnt om zo de
natuur ‘als een nieuwe vreeslijke en heerlijke waarheid te hervinden.’37.
Andere leden van de oudere generatie krijgen er nu eveneens langzamerhand
genoeg van. Tegen 1930 is de hele literaire kritiek - enkele hardnekkige ‘ouderen’
zoals Herman Robbers uitgezonderd - de jonge generatie gevolgd in haar verzet tegen
deze prozastroom, en in haar roep om nieuw, modem proza. Voorbeelden van dat
nieuwe proza zijn er dan trouwens nog maar weinig. Auteurs als Houwink, Helman,
Kuyle, Van Wessem en Den Doolaard geven volgens critici iets van dat moderne.
Tussen ongeveer 1907 en 1930 speelt zich dus een heel proces af in de literair-kritische
beschouwingen over de realistische, psychologisch-realistische en psychologische
roman, en dus ook over de ‘vrouwenroman’, die immers als onderdeel van de
realistische prozastroom gold. Veel jongere critici zagen de hele realistische traditie
zelfs als een vrouwentraditie, omdat er zoveel vrouwen aan deelnamen. Voor de
oudere critici lag dat anders. Zij schreven zelf zulk proza en beschouwden het
(psychologisch-)realisme dus niet als een exclusieve vrouwenzaak: het was ook hun
eigen traditie. Daarin ligt een mogelijke verklaring voor hun lang aanhoudende
welwillendheid tegenover dit proza en tegenover de ‘vrouwenroman’. Hun eigen
romanpraktijk past in de ontwikkelingen die ze als critici in het realisme signaleren.
Het is daarom niet verwonderlijk dat zij geneigd zijn de vernieuwende aspecten van
die ontwikkelingen te beklemtonen; in hun ogen heeft het realistisch proza zich met
zijn verinnerlijking en verzedelijking vernieuwd ten opzichte van het naturalisme
van Tachtig. De jongere critici, die niet zulke bindingen met het realistisch proza
hebben, zien er slechts verslapt epigonisme van Tachtig in. Wanneer
literatuurbeschouwers van die jongere generatie zich afvragen hoe de Nederlandse
romanschrijvers van na Tachtig toch aan hun beroemdheid zijn gekomen, dan vinden
ze als verklaring dat die schrijvers tevens critici waren die elkaar wederkerig in de
hoogte staken.

Erica van Boven, Een hoofdstuk apart. 'Vrouwenromans' in de literaire kritiek 1898-1930

41

Proza-opvattingen: ‘Wij wenschen iets anders, meer menschelijkheid’
De critici na Tachtig staan sterk onder invloed van hun grote voorgangers, maar
leggen toch ook nieuwe accenten op zaken als innerlijkheid, menselijkheid,
mensenliefde, innigheid, etcetera. Deze begrippen verwijzen naar de verschuivingen
binnen het realisme die deze critici waarnemen, zo zagen we hiervoor. Maar
tegelijkertijd vertegenwoordigen deze begrippen datgene wat deze generatie zelf
nastreeft en in romans essentieel acht: ze houden ook hun proza-opvattingen in.
Ambivalentie ten opzichte van het Tachtiger-naturalisme en de
Tachtiger-opvattingen in het algemeen, kenmerkt die proza-opvattingen. Op het
eerste gezicht zijn de critici van deze generatie aanhangers en bewonderaars van de
Tachtigers. Nemen we bijvoorbeeld Herman Robbers: uit zijn De Nederlandsche
litteratuur na 1880 spreekt een vurige bewondering voor de Tachtigers, en jarenlang
behoudt hij een voorkeur voor de objectieve beschrijvingskunst.38. Ook Carel Scharten
betoont zich in De krachten der toekomst (1909) een enthousiast aanhanger van de
Tachtiger-opvattingen. Dat spreekt uit zijn theoretische opvattingen en is ook in de
toon van zijn kritieken duidelijk te horen.
Scharten en Robbers zijn beiden representatief voor de generatie waarover het
hier gaat. Beiden tonen zich afhankelijk van de Tachtigers en beiden leggen een
voorkeur aan de dag voor werkelijkheidsbeschrijving - geleidelijk meer voor de
‘innerlijke’ werkelijkheid van de personages, voor psychologie en
gemoedsbeschrijving. Robbers zegt over zijn generatie tegen d'Oliveira: ‘dat wij er
voornamelijk voor waren de innerlijk-menschelijke bewegingen weer te geven en
de verhouding van de menschen onderling.’39. Maar daarnaast leggen beiden ook een
nieuw accent: ze willen menselijkheid in het proza.
In Schartens werk is deze accentverschuiving duidelijk aanwijsbaar. Acht jaar na
De krachten der toekomst verschijnt zijn bundel opstellen De roeping der kunst
(1917). Hierin noemt hij zich nog steeds een afstammeling van de Tachtigers, maar
dan één wiens opvattingen langzamerhand een andere richting zijn opgegaan. Een
richting waarin het begrip ‘menselijkheid’ centraal staat.40. Ook Johan de Meester
trouwens verwoordt tegen d'Olivei-
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ra een combinatie van verbondenheid met en afwending van Tachtiger-opvattingen:
‘Er is dus niet geweest bij mij ooit - ik heb vreeselijken eerbied voor “De Nieuwe
Gids” maar in dat opzicht sta ik dichter bij Heyermans en vooral bij Coenen - louter
schoonheidsverlangen. Mij is het vooral te doen om menschelijkheid en levensbegrip,
levensgewaarwording.’41.
Herman Robbers legt eveneens steeds de nadruk op ‘menselijkheid’. Voor hem is
het de conditio sine qua non voor alle kunst. ‘Menschelijkheid’ vormt het programma
voor zijn eigen romanpraktijk, die hij in De Nederlandsche litteratuur na 1880 als
volgt samenvat: ‘Doch zeker is menschelijkheid ten allen tijde, en voor alles, zijn
[Robbers'] leus geweest. Een ruim, bloed-warm volledig mensch te zijn, zelfs voor
alle kunstenaarschap heeft hij het nagestreefd.’42. ‘Menschelijkheid’ is ook de maatstaf
waarmee hij als criticus verhalend proza tegemoet treedt. In het jaar dat hij in
Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift zijn werk als criticus aanvangt, 1905, schrijft
hij dat de waarde van verhalend proza wordt bepaald ‘naar de zwaarte der
menschelijkheid’43. die erin naar voren komt.
Kortom, ‘menselijkheid’ is in de proza-opvatting van deze generatie het
sleutelwoord. In dit begrip ligt het eigene van deze critici besloten, datgene wat hun
programma onderscheidt van dat van Tachtig. Maar het is niet een begrip waarvan
de betekenis zonder meer duidelijk is. Ik laat hieronder zien welke betekenissen het
heeft voor deze generatie.

Het begrip ‘menselijkheid’
De critici na Tachtig gebruiken het begrip ‘menselijkheid’ vaak, maar ze expliciteren
het zelden. Herman Robbers doet dat in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift van
1919 echter wel. Volgens hem houdt menselijkheid in: het mysterie in de mens dat
zich in de kunst openbaart, ofwel: de ziel van de kunstenaar zoals die in het boek te
ontmoeten is. Hij formuleert dit als volgt: ‘Een goed boek heeft een ziel, evenals een
mensch. (...) De ziel nu van een goed boek is eigenlijk precies hetzelfde als de ziel
van zijn schrijver. (...) De ziel van een goed boek is de waarheid van den mensch die
dat boek schreef. Natuurlijk niet de volmaakte of volledige waarheid. Die bestaat nu
eenmaal niet. Maar toch: de waarheid, de herkenbare echtheid, dat wat wij de
menschelijkheid noemen.’44.

Erica van Boven, Een hoofdstuk apart. 'Vrouwenromans' in de literaire kritiek 1898-1930

43
Ook in het kritisch werk van Dirk Coster, die kort na 1910 als criticus begint op te
treden en in ieder geval gedeeltelijk bij deze generatie valt te rekenen, domineert het
begrip ‘menselijkheid’. Oversteegen wijdt in Vorm of vent een beschouwing aan
Costers literatuuropvattingen, waarin hij ook de inhoud bespreekt van deze ‘voor
Coster zo beslissende term’.45. Het belang dat Coster er aan hecht blijkt uit het feit
dat hij ‘menschelijkheid en persoonlijkheid als den eenigen grondslag van kunst
zoowel als van critiek erkent’.46. Coster geeft een soortgelijke omschrijving als
Robbers, want volgens hem komt het werk van een criticus hier op neer: ‘de criticus
toetst zijn onuitgesproken menschelijkheid aan de uitgesproken menschelijkheid van
den kunstenaar. (...) mensch toetst zich aan mensch.’47. Dertien jaar later zegt hij
tegen G.H. 's-Gravesande: ‘Ik herhaal dus: critiek is voor mij een psychologische
nieuwsgierigheid naar het innerlijkst leven van den mensch die zich uitspreekt.’48.
Deze uitspraken wekken de indruk dat met de term ‘menselijkheid’ het literaire
werk vooral als uiting van de schrijver wordt opgevat. Maar dat is toch niet het enige
dat deze critici interesseert, zelfs niet het voornaamste. Voor deze na-Tachtigers
duidt ‘menselijkheid’ niet op expressie van de ziel van de kunstenaar zonder meer,
het begrip heeft bij hen vooral een idealistische en ook een ethische lading. Met name
hun voorkeur voor het idealistisch-ethische is voor hen zo typerend. Zij vinden vooral
van belang dat een kunstenaar zich in zijn werk ‘zoo zuiver mogelijk’, ‘zuiver en
eerlijk’ uitspreekt, zo zegt Robbers tegen d'Oliveira.49. Elders stelt hij: een goede
auteur heeft tot taak ‘zijn persoonlijkheid, zijn immateriële eigenheid zuiver en rein
in zijn boek tot uiting te brengen.’50. Zuiverheid, reinheid, innigheid en warmte: dat
zijn karakteristieke aspecten van het begrip menselijkheid. Niet alleen bij Robbers,
maar ook bij Scharten. Deze vraagt van de kunstenaar menselijkheid ook in de zin
van: een warme, positieve toon, een liefdevolle houding, mensenliefde, en daarmee
vraagt hij van de literatuur ‘een nieuw idealisme’.51. Zulke begrippen brengen deze
critici bij praktisch elke beoordeling van verhalend proza te pas. Zij prijzen de roman
Geertje van De Meester eenstemmig, juist om de ‘menselijkheid’ in de boven
omschreven betekenis. Deze roman kan - gemeten naar reacties in de literaire kritiek
- exemplarisch

Erica van Boven, Een hoofdstuk apart. 'Vrouwenromans' in de literaire kritiek 1898-1930

44
genoemd worden voor de manier waarop die ‘menselijkheid’ in de praktijk van het
realistisch proza gestalte krijgt. Carel Scharten zegt van dit boek: ‘Wat ik min of
meer onbewust reeds had nagestreefd, wanneer ik in een warmer toon, in een meer
algemeen menschelijk gevoel, in de grenzenlooze liefde van een figuur als De
Meester's Geertje, mijn liefste bevredigingen vond, - dat werd in later jaren een
bewuste grondgedachte.’52. Een opstel over deze roman krijgt van Scharten de titel
mee: ‘Uitbloei van het realisme, of eerste opbloei eener nieuwe romantiek?’ Hij ziet
het boek als een ‘in een sterke lijning getrokken, hoog-gestrekten geestesstroom, de lijning van een uit de vlakte stijgende bergketen, zoo weifelloos opgaande, dat
haar inzinken als een bezinnen zijn [sic] tot nog heviger opgang’.53. Deze formulering
is misschien enigszins duister, maar maakt niettemin duidelijk wat Scharten in Geertje
ziet en toejuicht: een verschuiving naar idealisme. Hij karakteriseert de roman, die
toch ontegenzeglijk deel uitmaakt van de realistische traditie, als ‘idealistisch’.
Niet alleen Schartens literatuuropvatting, ook die van zijn generatiegenoten vertoont
trekken van idealisme.54. Dat wordt duidelijk uit Robbers' menselijkheid. Zoals gezegd
bestaat volgens hem de menselijkheid erin, dat men in een boek de (echte, zuivere,
reine) ziel van de kunstenaar kan ontmoeten. Door zo'n ontmoeting, door de
menselijkheid van het boek dus, kan dit een ontroering wekken ‘die ons boven de
onmiddellijkheden van ons leven uitheft, ons doorzichtiger en gelukkiger maakt, en
waarin wij hem, de schrijver, begrijpen, ons met hem verbonden voelen, als mensch
met mensch in het schoone “wonder der eenheid van ziel”.’55. Costers ‘Werk en wezen
der critiek’ vertoont duidelijk idealistische trekken. Ook hij zoekt in literatuur
schoonheid ‘naar geest en ziel’, ‘uitingen eener schoone en groote menschelijkheid’,
‘waarheden over kunst en leven’ die ‘zoo zuiver en volkomen mogelijk’ uitgesproken
worden.56.
In de voorbeelden tot nu toe had ‘menselijkheid’ steeds betrekking op de wijze
waarop de kunstenaar zich uit, c.q. dient te uiten; we zagen daarin een idealistisch
element. Ook in de opvattingen over de relatie literatuur-werkelijkheid zijn
idealistische, en vooral ethische elementen te vinden. We moeten daarbij niet uit het
oog verliezen dat het hier gaat om visies op realistisch proza. Daarin
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staat werkelijkheidsbeschrijving vanzelfsprekend centraal. De proza-opvatting van
deze critici is primair realistisch. Hun voorkeur gaat echter niet langer uit naar romans
die de werkelijkheid zonder meer beschrijven, maar naar romans die een
geïdealiseerde weergave van de werkelijkheid bieden. Zelfs Johan de Meester - die
toch dicht bij het realisme blijft - vertelt aan d'Oliveira dat hij zichzelf niet rekent tot
diegenen die onverschillig welk stuk werkelijkheid de moeite waard vinden om te
beschrijven. Voor zijn roman Geertje maakte hij een keuze uit de werkelijkheid: ‘Nu
kwam de werkelijkheid voor mij te staan en gaf mij zoo'n ideale figuur te
aanschouwen. Ik had maar te copieeren - maar ik deed het met de vreugde van iemand
die gevonden heeft zijn ideaal.’57. Daarom is het zo'n ‘levens-bejahend’58. boek
geworden, en daarom heeft het succes. Het sluit vanwege dit positieve realisme aan
bij de manier waarop deze generatie tegen werkelijkheidsbeschrijving aankijkt.
Robbers zegt daarover tegen d'Oliveira, dat hij niet streeft naar weergave van de
werkelijkheid op zich, maar naar het beschrijven van ‘het sublieme’. Dat zit voor
hem in een tafereeltje als: ‘in een stillen nacht een moeder, die met haar kind zit bij
een nachtlichtje en niet naar bed wil gaan, ofschoon haar voeten ijskoud zijn, omdat
het kind op haar schoot zoo lekker slaapt.’59. Zijn programma als auteur en als criticus
verwoordt hij in hetzelfde gesprek: ‘de verheerlijking van het leven en de
goddelijkheid van den mensch te bewijzen in zijn woord.’60.
In het woord ‘menselijkheid’ ligt dus een zekere idealisering van de werkelijkheid
besloten. Bij Scharten zagen we al een verschuiving van realisme-zonder-meer, naar
een geïdealiseerde weergave van de werkelijkheid en de wens boven de werkelijkheid
uit te stijgen. Costers lange besprekingen en verdedigingen van het werk van
Dostojevsky hebben een idealistisch karakter. Hij ziet in hem ‘de grootsten idealist
van den modernen tijd, de mensch voor wie het leven openstaat naar een oneindigheid
en naar de oneindige ontwikkeling der persoonlijkheid’61., en elders: degene die ‘den
modernen mensch [doet] [...] zien, dat dit alles [de nood en ellende van de wereld],
ook zelfs dit nog, verzoend zou kunnen worden in “een uiteindelijk heil”’.62. Om deze
reden stelt hij Dostojevsky boven Hamsun, die ‘de grootste naturalist [is] van den
modernen tijd, de mensch voor wien het aardsche leven een gesloten geheel is’.
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De gerichtheid van deze critici varieert dus van idealiserend (bij De Meester en
Robbers) tot idealistisch (bij Coster). Het is daarom niet verwonderlijk dat diverse
leden van deze generatie hun opvattingen in verband brengen met romantiek. Robbers
zegt tegen d'Oliveira, nadat hij zijn wensen over het beschrijven van ‘het sublieme’
heeft uiteengezet: ‘Ik geloof, dat de romantici hetzelfde wilden.’63.
Misschien is wel het meest typerende voor deze critici dat zij, met alle respect
voor hun voorgangers, de ethiek weer binnenhalen in de kunst. Schoonheid krijgt
bij deze generatie weer een ethisch aspect, hoewel ze in navolging van Tachtig
strekkingskunst blijven afwijzen. De schoonheid ligt voor hen weer in het goede, in
de verheerlijking van ‘het heilige, het kinderlijke en het vrouwelijke’.64. Robbers
bijvoorbeeld keert zich tegen moralistische strekking en didaktiek in de kunst, maar
meent toch dat literatuur te prijzen is als ‘er wel een hoog moreele, of liever ethische,
werking van uitgaat, omdat er ethisch niets hoogers bestaat dan de schoonheid’.65.
En: ‘Ik herhaal: het is nooit mijn bedoeling geweest, de menschen met mijn boeken
beter te maken, maar iedereen, ook een artiest, heeft toch behoefte aan de ethische
verdediging van zijn werk. Nu moet u dit goed in het oog houden. In hoogeren zin
erken ik geen verschil tusschen ethiek en aesthetiek, (...). Er bestaat maar één mooi.’66.
In Costers literatuuropvatting neemt dit ethische aspect een grote plaats in. Ook naar
zijn idee zijn esthetiek en ethiek onscheidbaar: ‘Waar is slechts wat schoon gezegd
wordt, niet schoon voornamelijk naar den vorm, maar schoon naar geest en ziel. In
der eeuwigheid zijn alle waarheden nooit iets anders dan uitingen eener schoone en
groote menschelijkheid.’67. Hogere kritiek is volgens hem ‘tegelijk zedelijk,
aesthetisch, philosophisch en historisch’.68. Hiermee is deze generatie wel ver
afgedwaald van de kunst-om-de-kunst-these, en ook van het individualisme dat de
Tachtigers voorstonden.
Deze generatie neemt nadrukkelijk afstand van het individualisme, dat zij als
voornaamste kenmerk van de Nieuwe Gids-beweging ziet. Deze na-Tachtigers streven
niet de hoogst individuele gewaarwordingen van de kunstenaar na, maar weergave
van het algemeen-menselijke. Menselijkheid betekent voor hen dus ook het
algemeen-menselijke, datgene wat voor alle mensen geldt. In Rob-
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bers' woorden gaat het om ‘het essentieele in àlle dingen, àlle mensen, àlle stemmingen
en gemoedstoestanden’.69. De kunstenaar moet van zijn personages, en van zichzelf,
datgene laten zien wat algemeen-menselijk is. Literatuur moet tegelijk diep en breed
(= algemeen) zijn. Daartoe moet de kunstenaar ‘het gemeenschappelijke, het algemeen
menschelijke, in zichzelf min of meer (...) aankweeken, (...) trachten een zoo breed
mogelijk mensch te zijn en zooveel mogelijk menschen te begrijpen, kortom zoo
ruim mogelijk (...) worden.’70. Want: ‘Hoe grooter, breeder die [persoonlijkheid van
de auteur] zijn zal, hoe meer algemeen menschelijk.’71. Robbers streeft ook in zijn
eigen romans naar ‘een diepere innigheid en wijdere menschelijkheid.’72. Scharten
verlangt hetzelfde van literatuur: ‘een dieperen stroom van algemeen menselijk leven,
(...) een meer algemeen menselijk gevoel’.73. En Costers verdedigingen van
Dostojevsky zijn, behalve op diens idealisme, ook gebaseerd op de grote
algemeen-menselijke, zelfs symbolische betekenis van zijn oeuvre.74. De begrippen
‘algemeen-menselijk’ tegenover ‘persoonlijk’ of ‘individueel’ worden door deze
critici vaak als synoniem gebruikt voor ‘objectief’ tegenover ‘subjectief’; hierop kom
ik terug in hoofdstuk V.
Het is na het bovenstaande niet verwonderlijk dat deze critici gedachten en ideeën
belangrijker vinden dan (vorm-)schoonheid en gevoelsexpressie. Ook in dit opzicht
wenden zij zich af van Tachtiger-opvattingen. Duidelijk komt dit naar voren in Dirk
Costers ‘Werk en wezen der critiek’. Hierin polemiseert hij met Kloos met name
over dit onderwerp: Coster verdedigt ‘de persoonlijke en levende idee’ (in de zin
van Hegel) als noodzakelijk bestanddeel van de kunst, tegen Kloos ‘vernietiging van
het gedachten-element in kunst.’75. Ook Johan de Meester neemt afstand van het
schoonheidsverlangen van De Nieuwe Gids, ten gunste van een streven naar wat hij
noemt ‘levensbegrip’.76. Frans Coenen ziet juist op dit terrein de grootste verschuiving
ten opzichte van de Tachtigers. Hij beëindigt zijn ‘Een jaar prozakunst’ als volgt:
‘En sedert wij niet meer zoo brandend zinnelijk leven als de tachtigers deden,
verlangen wij weer de idee in het kunstwerk en achten het hoogst, waar die
verschijnt.’77. In 1924 brengt Coenen nogmaals naar voren waarin zijn generatie
verschilt van die van Tachtig: ‘Natuurlijk was de litteraire kunst uit den wilden
tachtiger zinneroes allengs
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weer tot bezinning gekomen. Men onderging niet alleen meer het leven, men dacht
weer over het leven, er waren weer levens-opvattingen, levensbeschouwingen, die
dan voornamelijk in proza werden neergelegd.’78. De criticus van Groot Nederland
neemt trouwens in zoverre een enigszins aparte plaats in binnen de generatie na
Tachtig, dat hij veel meer de nadruk legt op het idee-element in de literatuur dan op
het begrip ‘menselijkheid’. Ik wil hem hier dus niet over een kam scheren met
Robbers, Scharten, Coster, etc.79.
Een laatste aspect van de literatuuropvatting van de critici na Tachtig vloeit uit
alle andere voort. Menselijkheid in de literatuur betekent voor hen nadrukkelijk ook:
literatuur voor de mensen. Zij richten zich weer op de mensen, de gemeenschap, het
lezerspubliek, en verwijten de Tachtigers dat die zich daarvan hebben afgekeerd.
Carel Scharten schrijft in De roeping der kunst dat hij de Tachtigers ‘verdwaald zag
en verloren ver buiten de menschheid, en gevoelde, welke wegen de kunst had op te
gaan, wilde zij weer verstaan worden en genoten’.80. In zijn schriftelijk interview met
d'Oliveira verwoordt Scharten als programma van zijn eigen generatie: de kloof te
dichten die door toedoen van de Tachtigers, vooral vanwege hun individualisme,
tussen literatuur en publiek was ontstaan. Hij schrijft: ‘De Nieuwe Gidsers gaven er
niet om, of zij al dan niet begrepen werden, zij hadden lak aan “het publiek”, - wij
zijn tot de menschheid weergekeerd, waartoe wij wenschen te behooren, met wie
wij wenschen te leven om haar te begrijpen en wederkeerig door haar begrepen te
worden.’81. Later krijgt deze generatie dit weer als verwijt, want één van de bezwaren
van de jongeren is, dat de ouderen te zeer tegemoet kwamen aan de wensen van het
publiek. De jongeren stellen er opnieuw een eer in, publiekssuccessen te verachten.
Kortom: ‘menselijkheid’ heeft een heel scala van samenhangende betekenissen,
waarin we steeds een zekere afwending van Tachtiger-opvattingen zien. Essentiële
ideeën zoals de Tachtigers die naar voren brachten worden verlaten: individualisme
en ‘kunst om de kunst’ (wat voor het proza betekent: schoonheidsverheerlijking en
woordkunst, en beschrijving van de werkelijkheid zoals die is). Hiervoor in de plaats
verschijnen als nieuwe eisen aan de roman: idealiserende werkelijkheidsbeschrijving,
ethiek, gedachten en ideeën en een gerichtheid op de gemeenschap. Maar tegelijkertijd
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blijft deze generatie onder invloed van haar bewonderde voorgangers.

3 Proza-opvattingen van vrouwelijke auteurs
De schrijfsters van ‘vrouwenromans’ behoren ook tot de generatie na Tachtig en
schrijven in dezelfde realistische proza-traditie. Om te bezien of zij er een eigen,
vrouwelijke poëtica op na houden kunnen we hun proza-opvattingen dus het beste
in verband brengen met de zojuist besproken opvattingen van de oudere generatie
critici.
Het grote probleem bij het uitvoeren van dit voornemen is, dat er zo weinig
gegevens voorhanden zijn waaruit de poëtica van vrouwelijke auteurs zou kunnen
worden afgeleid. In de Inleiding heb ik dat gemis al vastgesteld. Bij de schrijfsters
ontbreken ‘de vaste principen en de verstandelijke inzichten’, zoals André de Ridder
zei.82. Wel beoefende een aanzienlijk aantal vrouwelijke auteurs de literaire kritiek:
Anna de Savornin Lohman, Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe, Margo
Scharten-Antink, Top Naeff, Annie Salomons, Carry van Bruggen, Emmy van
Lokhorst en Jo de Wit. Hun essays en recensies brengen ons echter niet veel verder.
In 1913 schrijft Carry van Bruggen ‘dat er in heel Holland geen enkele vrouwelijke
criticus van groote betekenis leeft’.83. Robbers, die vrouwelijke auteurs overigens een
warm hart toedraagt, meent in 1918 dat er, behalve misschien Maria Viola en Annie
Salomons, geen kritiekenschrijfsters zijn te noemen die op één lijn kunnen staan met
Frans Coenen, Carel Scharten, Dirk Coster, M.H. van Campen, Is. Querido of Cornelis
Veth.84. Hij vraagt zich af: ‘waar zijn de vrouwelijke litteraire critici en essayisten?
Ik ken er een of twee, maar... ook het spreekwoord van de zwaluw die door haar
enkele verschijning, hoe liefelijk ook, helaas nog geen zomer maken kan. Inderdaad,
hier is reden te spreken van een groot verschil in aanleg tusschen de beide sexen, ja
men zou boosaardig kunnen volhouden dat in het critische wel degelijk een groot
verschil in gehalte bestaat tusschen het mannelijke en het vrouwelijke. Immers er
zijn dan toch verscheiden dames die nu en dan boek-recensietjes leveren - welke dan
gewoonlijk van zeer geringe waarde zijn.’ En in hetzelfde stuk: ‘Zelfs vele
voortreffelijke litteraire
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schrijfsters hebben eenvoudig een slecht-litterairen, een doodgewonen leeken-smaak.’
Hoe dit ook zij, voor mijn doel leveren de kritieken niet veel op: ze tonen de
geringe belangstelling van de schrijfsters voor meer algemene literaire vraagstukken
en bevatten nauwelijks expliciete poëticale gegevens. De kritieken en beschouwingen
van Carry van Bruggen vormen een uitzondering op deze regel.
Voor een beeld van de literatuur-opvattingen van vrouwelijke auteurs zijn we
aangewezen op een handjevol essays en enkele interviews. Wij hebben bijvoorbeeld
uit het begin van de eeuw de opstellenbundels van Anna de Savornin Lohman. Daaruit
laten zich de opvattingen distilleren waardoor zij zich als critica liet leiden en ze
geven ook de richting aan die zij met haar romans op wilde. Maar we kunnen haar
opvattingen niet als maatgevend voor vrouwelijke auteurs uit deze periode
beschouwen. Als er al een eigen poëtica van vrouwelijke auteurs zou bestaan, dan
kunnen we die toch niet via het werk van Anna de Savornin Lohman op het spoor
komen. Ten eerste stamt zij als romanschrijfster uit een eerdere periode: vóór 1898,
het aanvangsjaar van de ‘eigenlijke vrouwen-roman’, had zij al een novellenbundel
en drie romans gepubliceerd. Na 1898 verschijnt er weliswaar nog een hele serie
romans en novellenbundels van haar hand, maar zij blijft toch een schrijfster uit een
ouder tijdperk. Ten tweede bekleedt de ‘kwerulant’, het ‘enfant terrible’85. Anna de
Savornin Lohman met haar tijdschrift De Hollandsche Lelie een eigen, aparte positie
in, of liever buiten het literaire leven. Zij is als critica meer moraliste dan letterkundige
en zij houdt zich meer met ethisch-feministische dan met literaire vraagstukken bezig.
De kunst, de literatuur levert volgens haar teveel onzedelijke boeken op. Veel meer
is zij geïnteresseerd in boeken waarin een fijngevoelige vrouw aan het woord is die
opbouwend schrijft. Daarnaast houdt zij meer van boeken die gericht zijn op het
publiek dan van werk dat slechts bij een kleine kring liefhebbers in de smaak valt.
Zij verkiest Ouida, Marie Corelli en in eigen land Ina Boudier-Bakker boven de
‘vervelende’ boeken van Van Deyssel of de ‘vieze’ romans van Heyermans.86. Voor
de toonaangevende literaire kritiek heeft zij dan ook geen goed woord over. In haar
boekbesprekingen spelen literair-esthetische maatstaven nauwelijks een rol. Zij
bespreekt bij voorkeur ro-
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mans van vrouwelijke auteurs en geeft haar oordeel steeds op moralistische gronden:
is de roman wel zo geschreven als een vrouwelijk auteur past, kloppen de
vrouwenkarakters wel met haar eigen vrouwbeeld, staat er niets in de roman dat het
vrouwelijk publiek zou kunnen schaden of op verkeerde gedachten zou kunnen
brengen. Sleutelwoorden in haar kritieken zijn: rein, teer, fijngevoelig, zedelijk,
opbouwend, fris, natuurlijk, gezond, echtvrouwelijk.
De opstellen van Anna de Savornin Lohman dateren uit de eerste jaren van deze
eeuw. In diezelfde jaren verschijnt in Den Gulden Winckel een serie interviews ‘Onze
schrijvers’. Deze reeks bestaat gedeeltelijk ook uit ‘schetsen van leven en werk’.
Vier afleveringen zijn gewijd aan vrouwelijke auteurs. Die zijn hoofdzakelijk gevuld
met informatie over het uiterlijk van de schrijfster, haar huisinrichting, haar
dagindeling en andere biografische wetenswaardigheden, en ze zijn over het algemeen
tamelijk oppervlakkig. Ze bieden geen aanknopingspunten voor het reconstrueren
van een literair programma. Uitspraken over aard, richting of plaats van eigen werk,
uitspraken over aard of functie van literatuur in het algemeen, ze zijn er niet in te
vinden. Twee van de schrijfsters die hier aan het woord komen, behoren tot een
oudere generatie: Thérèse Hoven en Cornélie Noordwal debuteren al voor 1898 en
vallen dus buiten het kader van dit onderzoek. Voorzover van deze schrijfsters enige
literatuuropvatting duidelijk wordt, laat die niets zien van de afwending van
Tachtiger-opvattingen die in deze periode elders zichtbaar wordt. Integendeel, zowel
hun werk als hun kunstopvatting sluiten meer aan bij de periode vóór Tachtig. Die
kunstopvatting komt namelijk bij beide schrijfsters hierop neer, dat literatuur naast
de nare, lelijke en treurige kanten van het leven ook de mooie, blijde moet laten zien.
Hun romans willen zijn (in de woorden van Thérèse Hoven) als ‘een zonnestraal (...)
over een donker pad’87., en ze lopen dus meestal, zoals in de romans van voor 1880
gebruikelijk was, goed af. Het Tachtiger-naturalisme is hier nog niet aan de orde,
terwijl het in andere kringen al als achterhaald werd beschouwd.
De andere twee schrijfsters geven geen blijk van zo'n verouderde opvatting, maar
de gesprekken met hen bieden weinig aanknopingspunten. Uit Jeanne Reyneke van
Stuwe's bewondering voor
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Couperus, Robbers en De Meester en voor meisjesboeken van onder andere Top
Naeff kunnen we hoogstens enigszins aflezen met wie ze zich verwant voelt of wat
ze met haar eigen werk nastreeft. Marie Metz-Koning geeft te kennen dat zij alle
kunstrichtingen in principe bewondert, maar dat zij zelf een idealistische aanleg
heeft: zij is meer ‘geneigd naar de sterren des hemels, dan de beerputten der aarde.’88.
Ze bewondert zowel Zola als Maeterlinck; in haar werk zijn realistische en
idealistische elementen aanwezig. Hiervoor bleek ook al dat zij soms, samen met
Nine van der Schaaf, uitgezonderd wordt van de andere - realistische - vrouwelijke
auteurs en gerekend wordt tot de niet-realistische prozastroom. Enige overeenkomst
met de hiervoor besproken afwending van Tachtiger-opvattingen wordt zichtbaar in
de karakteristiek die Annie Salomons in dit stuk geeft van Marie Metz-Konings
debuut: ‘het was iets volkomen nieuws, dat deze schrijfster bracht, en, niets van
woordkunst te genieten gevend, was 't innig sympathiek van openhartig-zich toonende
menschelijkheid.’89.
Kortom: voor zover er uit deze vraaggesprekken een beeld van poëticale
opvattingen ontstaat, is er van enige overeenstemmming tussen de schrijfsters geen
sprake. Bij de oudere schrijfsters speelt het moralisme uit de tijd voor Tachtig nog
een rol. Marie Metz-Koning lijkt de enige van deze vier auteurs te zijn die aansluiting
vindt bij de literaire ontwikkelingen van haar tijd.
In het bovenstaande zijn auteurs besproken die - op Marie Metz-Koning na - nog
met één of twee benen in een vroegere periode staan. De schrijfsters om wie het in
dit onderzoek eigenlijk gaat komen pas later aan het woord. In 1915 verschijnen in
Den Gulden Winckel interviews van André de Ridder met Ina Boudier-Bakker en
Carry van Bruggen. Hieruit valt iets meer op te maken over de wijze waarop deze
schrijfsters hun eigen werk beschouwen, wat zij ermee nastreven en waar zij het
plaatsen in het geheel van de letterkunde. Ina Boudier-Bakker zegt te streven naar
‘een zuiver realisme, dat zooveel mogelijk het leven wil benaderen... wat ik vooral
in mijn werk wensch te geven is: psychologie; dat is mijn eenig doel... Men heeft
me wel eens verweten dat ik stijl en woordkunst verwaarloos voor de psychologie...’90.
Wat zij hier omschrijft is datgene wat meestal wordt aangeduid als psychologisch
realisme. Dit psychologisch realisme, dat tot uiting komt in haar laatste
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twee werken van dat moment, Armoede en Bloesem, vormt een nieuw stadium in
haar ontwikkeling. Parallel aan de gehele realismestroom van het begin van deze
eeuw maakt in haar werk rond 1908 een ‘dor en oppervlakkig’ realisme plaats voor
‘de ware menschelijkheid’, voor aandacht voor innerlijk en psychologie.91. De
literatuuropvatting die Carry van Bruggen in ditzelfde jaar 1915 uitspreekt, is in een
soortgelijke ontwikkelingslijn te plaatsen. Ook zij neemt afstand van het realisme
en naturalisme in haar eerste werken (vanaf haar debuut uit 1907 tot en met De
verlatene uit 1910), waarbij zij naturalisme opvat als het geven van ‘lange
beschrijvingen van de materieele dingen.’92. Met de roman Heleen (1913) is zij in
een nieuw stadium gekomen: ‘Met Heleen ben ik mezelf geworden; dat boek is mijne
wedergeboorte geweest; daar is de gemoedsbeschrijving hoofdzaak en het geziene
beeld 't secundaire geworden’.93. Op het eerste gezicht lijken Ina Boudier-Bakkers
en Carry van Bruggens opvattingen dus een vergelijkbare ontwikkeling door te
maken: van beschrijving van de uiterlijke werkelijkheid naar ‘gemoedsbeschrijving’,
naar psychologie - vergelijkbaar met elkaar, vergelijkbaar met de mannelijke critici
na Tachtig en vergelijkbaar met de verschuiving in het hele realisme. Maar daaraan
moet onmiddellijk worden toegevoegd dat de ‘wending naar binnen’ door Carry van
Bruggen veel bewuster, en ook veel radicaler wordt uitgesproken en vormgegeven
dan door Ina Boudier-Bakker. Blijft de laatstgenoemde naast haar streven naar
psychologie toch ook vasthouden aan een ‘zuiver realisme’94., waardoor haar werk ook de psychologie daarin - toch beschrijvend van karakter blijft, de eerstgenoemde
verwerpt in dit interview alle ‘beschrijfkunst’.
In een lezing uit 1927, kort na het verschijnen van Eva, spreekt Carry van Bruggen
zich opnieuw uit over de ontwikkeling van het proza en de plaats van haar eigen
werk daarin. Zij karakteriseert Eva dan als ‘Een nieuw realisme’, ‘psychisch realisme’,
waarbij de laatste term niet moet worden verward met wat over het algemeen onder
psychologisch realisme wordt verstaan. Zij plaatst dit psychisch realisme tegenover
het naturalisme. In het naturalisme laat de auteur de personages leven in de
werkelijkheid zoals die is, wat in feite neerkomt op ‘onder de stolp des schrijvers
werkelijkheid’. In het psychisch realisme wordt de werkelijkheid alleen ge-
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geven vanuit het personage, dus ook alleen voor zover en op de wijze waarop de
hoofdpersoon die waarneemt.95. Het is van belang zich te realiseren dat het hier niet
zozeer gaat om een stap verder op de weg van het psychologisch realisme van
bijvoorbeeld Ina Boudier-Bakker, maar om het inslaan van een andere richting. In
verteltechnisch opzicht zouden wij nu het verschil karakteriseren als een verschuiving
en inperking van het perspectief, van verteller naar personage.96.
In het interview uit 1915 komt nog een aspect van Carry van Bruggens
literatuuropvatting naar voren. Zij zegt niet alleen naar gemoedsbeschrijving te
streven, maar ook naar boeken met een ‘achtergrond van idee en levensbeschouwing’,
naar ‘bespiegelend inzicht’, ‘zelf-kennis’ en daardoor ‘menschen-kennis’.97. Haar
huidig ideaal is ‘een literatuur met eene nieuwe, geestelijke sfeer.’98. Zij neemt hiermee
afstand van l'art pour l'art en woordkunst van Tachtig. Ina Boudier-Bakker streeft
evenmin woordkunst na, maar zij doet dat om een andere reden: niet gemotiveerd
vanuit een welomschreven opvatting over woordkunst in relatie tot haar eigen
proza-opvatting, maar eenvoudig omdat ‘Woordkunst (...) heelemaal niet in mijn
bereik [ligt].’99. Toch is ook bij Ina Boudier-Bakker iets te vinden van wat Carry van
Bruggen veel bewuster uitspreekt: ook zij wil in haar romans en novellen iets ‘toonen’,
een ‘idee’ uitdrukken, zelfs een ‘thesis’ verdedigen.100.
In de romans van Ina Boudier-Bakker krijgt die thesis vaak het karakter van een
zekere strekking of boodschap: haar werk past in de verschuiving naar idealisering
en ethiek. Bij Carry van Bruggen gaat het meer om een streven naar begrip, idee,
inzicht. Hiermee passen beide schrijfsters, ieder op eigen wijze, in het grotere kader
van de ontwikkeling van het realistisch proza. Daarin zagen we immers zowel een
terugkeer van de ethiek, als een heroriëntatie op gedachten-inhoud en idee. Frans
Coenen wijst op beide ontwikkelingen. Zelf spreekt hij de wens uit naar ‘een centrale
gedachte’, naar ‘de idee in het kunstwerk’.101. Carry van Bruggen legt sterk de nadruk
op dit idee-element in haar werk en brengt haar voorkeur daarvoor in verband met
haar aanleg: ‘Het element denker lijkt me sterker ontwikkeld in me dan het element
artist’.102. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij juist Frans Coenen noemt als de
auteur aan wie ze het meest te danken heeft.
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Carry van Bruggens voorkeur voor de term ‘menselijk’ sluit ook aan bij de heersende
opvattingen in de literaire kritiek. In Frans Coenen bewondert ze de ‘eenvoudige
menschelijke manier’; Heleen is daarom zo goed omdat het zo rijk is aan
‘menschelijkheid’; Langs het geluk van Annie Salomons wordt geprezen vanwege
‘dat diepere verschiet van menschelijkheid waar ik zelf naar streef’103., etc. Het begrip
lijkt bij Carry van Bruggen dezelfde inhoud te hebben als bij de critici van haar tijd;
het betekent bijvoorbeeld ook het ‘algemeen menselijke’. Op soortgelijke wijze als
bijvoorbeeld Robbers doet (zie hiervóór, pag. 47) legt zij verband tussen het ‘diepe’
(zelf-inzicht) en het ‘brede’ (het algemeenmenselijke). Zij formuleert dit als volgt:
‘dat ik van mezelf slechts vertel wat ik algemeen menschelijk in me vind. Zoo wordt
dat werk iets meer dan een klein subjectieve biecht, omdat - zoals Anatole France
het zegt - uit je stem, op dat ogenblik, de stem van alle menschen klinkt.’104.
Carry van Bruggen wijdde ook beschouwingen aan literaire kritiek. In ‘Over
bevoegdheid’ (1916) spreekt zij haar kritische standpunten uit. Zij neemt afstand van
de ‘eng-aesthetische, haast technische’ kritiek die Tachtig beoefende. Een ‘losse’
esthetische waardering is onmogelijk, waardering wordt altijd medebepaald door
levens- en wereldbeschouwelijke factoren. Daarom is literaire kritiek per definitie
subjectief, of, zoals Carry van Bruggen zegt, persoonlijk. In enkele kernzinnen vat
zij haar kritisch credo samen: ‘Onze schoonheids-waardeering is niets anders dan
een onderdeel van onze zedelijke waardeering’, dus: ‘Zonder persoonlijke zedelijke
waardeering geen persoonlijke aesthetische waardering.’105. Deze afwending van de
Tachtiger nadruk op vormschoonheid ten gunste van ethiek en levensbeschouwing
is op zichzelf een algemeen verschijnsel; critici na Tachtig beklemtonen meermalen
de onscheidbaarheid van esthetiek en ethiek en beoefenen een meer
levensbeschouwelijke literaire kritiek. Carry van Bruggen past in deze verschuiving,
maar zij neemt openlijker stelling tegen de Tachtiger-esthetiek. Zij schrijft: ‘We
vragen niet meer in de eerste plaats “hoe een boek geschreven is”, maar wat het ons
brengt en openbaart. Boezemt ons het onderwerp absoluut geen belang in, voelen
wij ons, krachtens onze levensbeschouwing, krachtens ons temperament, onze
zedelijke waardeering,
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door een bepaald onderwerp of schrijversopvatting ervan afgestooten, dan zullen we
den schrijver misschien zelfs in zijn deugden onderschatten, trekt ons zijn onderwerp
of zijn zienswijze aan, dan overschatten wij hem zelfs in zijn fouten. Daarvoor zijn
we menschen.’106. Ook voor een beschrijving van de proza-opvatting van Annie
Salomons hebben we enige gegevens, bijvoorbeeld haar bundel opstellen Over mooie
boeken uit 1926, waarvan vooral de inleiding van belang is. Daarin zet zij op enigszins
docerende toon uiteen - het boekje lijkt op een breed, niet literair geschoold publiek
gericht te zijn - in welk opzicht het realisme sinds Tachtig een ander gezicht heeft
gekregen en wat ‘het realisme op zijn best’107. is. Terugblikkend ziet Annie Salomons
een realisme dat zich bepaalde tot het fotografisch kopiëren van de werkelijkheid.
Dat leidde in de praktijk vaak tot boeken die men ‘onwelgevoeglijk’ vond. Nu stelt
Annie Salomons zich weliswaar geheel achter de woorden van Lodewijk van Deyssel,
dat kunst niet zedelijk of onzedelijk kan zijn netzomin als een tafel bitter of een
raadgeving vierkant, maar ze is toch opgelucht dat het stadium van de ‘overdadige
sexueele uitbundigheid’ achter de rug is. In haar hart lijkt ze kunst niet zo
onverenigbaar te vinden met het vraagstuk van zedelijkheid als ze wil doen geloven:
‘Ik heb niet de bedoeling (...) allerlei bekrompen zedemeesters in bescherming te
nemen, maar ik ben er wel van overtuigd, dat (...) de sterke en zuivere geest van een
kunstenaar [niet] licht zal verdwalen naar een gebied, waar men onsmakelijke proen contra-betoogingen moet gaan houden, over wat in een kunstwerk over sexueele
dingen gezegd mag worden en wat niet.’108.
Zo is de zedelijkheid toch weer een literaire maatstaf geworden. Annie Salomons'
inleiding is een typisch voorbeeld van de verschuiving binnen het realisme naar
zedelijkheid en ethiek. In haar opvattingen speelt niet de ‘wending naar binnen’ een
rol, zij spreekt niet over verinnerlijking of over een verschuiving naar
gemoedsbeschrijving en psychologie. Wel spreekt ze van ‘verdieping’ en
‘bemoediging’; het beste realisme is dat dat ons ‘rijker en gelukkiger maakt’.109. Bij
haar treffen we, net als bij Robbers en Scharten, een voorkeur voor een positief
realisme aan, een realisme waarin de werkelijkheid niet zonder meer wordt
weergegeven maar met liefde wordt doorzien, en dat daardoor de lezers iets mee-
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geeft. ‘Liefde’ en ‘mensenliefde’ zijn de centrale begrippen in Annie Salomons'
opvattingen. Het volgende citaat, waarin zij deze positief-realistische opvatting
uitspreekt, kan wel worden beschouwd als de leidraad voor haar eigen romans: ‘En
daarom is ook een realistische roman in de beste beteekenis niet een “onbetamelijk”
boek, maar een werkelijkheidsroman, d.i. een roman, die ons spreekt van menschen
als wij zelf, die een leven leiden als wijzelf, maar dat alles gezien met zoo groote
liefde, begrepen met zooveel klaarheid, dat we na het lezen ons sterker en zachter,
rijker en wijzer voelen. De realistische kunstenaar wil zijn medemenschen dus
gelukkiger maken, - want dit is toch tenslotte (dikwijls onbewust) het levensdoel van
elken kunstenaar en de bestaansreden van alle kunst: de menschen gelukkiger te
maken; - door hen de schoonheid te laten beseffen van het gewone leven, door hen
“la haute leçon du réel” te geven.’110.
De opvattingen van Annie Salomons komen dus in allerlei opzichten overeen met
de opvattingen van de generatie critici voor 1918: bewondering voor Tachtig maar
een afwending van het realismezonder-meer, en een voorkeur voor een idealiserende
weergave van de werkelijkheid met een duidelijk ethisch accent. Zij vertegenwoordigt
de richting die vernieuwing van het realisme meer in ‘verzedelijking’ dan in
‘verinnerlijking’ zoekt. Zij beklemtoont de liefdevolle houding waarmee de schrijver
de werkelijkheid moet doorzien, en lijkt daarin vooral op Scharten. Het is 1926
wanneer Annie Salomons deze opvattingen vol overtuiging uitspreekt. Van de kant
van de jongeren is het verzet tegen het realisme dan al jarenlang gaande, en we zagen
in de vorige paragraaf dat ook een aantal ouderen in de jaren twintig afstand van
deze proza-traditie begint te nemen. Vanuit dat perspectief bezien is Annie Salomons
een achterhoedefiguur.
De drie schrijfsters die hierboven aan het woord kwamen zijn willekeurig gekozen,
in zoverre dat van hen poëticale uitspraken voorhanden zijn. Maar het zijn geen
willekeurige schrijfsters. Ze zijn alledrie in 1915 bij het publiek zeer populair. Ina
Boudier-Bakker wordt in dat jaar door André de Ridder samen met Top Naeff ‘de
meest gevierde romancière van haar land’111. genoemd, Carry van Bruggen wordt in
hetzelfde jaar door lezeressen van De Amsterdamsche Dameskroniek uitgeroepen
tot ‘meest geliefde

Erica van Boven, Een hoofdstuk apart. 'Vrouwenromans' in de literaire kritiek 1898-1930

58
van de Nederlandsche schrijfsters’, en Annie Salomons' roman Herinneringen van
een onafhankelijke vrouw krijgt, ook in 1915, van diezelfde lezeressen als
lievelingsboek de meeste stemmen.112. Dit geeft niet alleen aan dat ze alle drie gerekend
worden tot de door critici aangebrachte groep vrouwelijke auteurs, maar ook dat ze
daarin een vooraanstaande plaats innemen. Als er een eigen schrijfsters-poëtica zou
bestaan, dan zou die bij deze schrijfsters te vinden moeten zijn.
Kunnen we nu, op grond van bovenstaande gegevens, inderdaad van een specifieke
schrijfsterspoëtica spreken? De opvattingen van deze schrijfsters zijn zeker
gedeeltelijk met elkaar vergelijkbaar, maar ze zijn dat in dezelfde mate met hun
mannelijke generatiegenoten. Carry van Bruggen onderscheidt zich van Ina
Boudier-Bakker door haar verdergaande vernieuwing ten opzichte van het realisme;
ze onderscheidt zich hierin ook van de mannelijke auteurs van haar ‘generatie’.
Het is overigens niet eenvoudig na te gaan wat Carry van Bruggens positie is. De
laatste jaren bestaat de neiging haar in verband te zien met de Forum-generatie.
Oversteegen wees in 1970 al op een verwantschap met de jongeren van haar tijd, die
door die jongeren niet volledig werd herkend.113. Fokkema en Ibsch noemen Carry
van Bruggen met Menno ter Braak en E. du Perron, als Nederlandse
vertegenwoordiger van het Europese modernisme.114. Ook haar opvattingen over
literaire kritiek wijzen in de richting van Forum. Die opvattingen sluiten echter ook
aan bij de generatie na Tachtig: die beoefende een levensbeschouwelijke literaire
kritiek en deelde Carry van Bruggens visie dat esthetische en ethische waardering
één zijn. Het is niet gemakkelijk op dit punt een scheiding aan te brengen tussen de
‘oudere’ critici en de Forumgeneratie. ‘Menselijkheid’ (ouderen), ‘menselijkheid en
persoonlijkheid’ (Coster) en ‘persoonlijkheid’ (Forum) duiden immers alle op een
meer levensbeschouwelijke dan esthetische opvatting over kritiek. Toch is er wel
wat voor te zeggen om Carry van Bruggen als criticus meer met Forum in verband
te zien: daarvoor pleit de nadruk waarmee zij afstand neemt van het estheticisme van
Tachtig en het belang dat zij hecht aan een persoonlijke waardering.115. In ieder geval
is het duidelijk dat Carry van Bruggen als schrijfster en als criticus niet zonder meer
valt in te lijven bij de generatie na Tachtig.
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Ina Boudier-Bakker en Annie Salomons sluiten qua opvattingen veel meer dan Carry
van Bruggen aan bij de ‘oudere’ generatie critici/auteurs; niet voor niets spreekt Ina
Boudier-Bakker, en ook Top Naeff, in privé-correspondentie Herman Robbers aan
als ‘broer’ en zichzelf als ‘je oude kunstzussen’.116. Ina Boudier-Bakker en Annie
Salomons houden beiden vast aan werkelijkheidsbeschrijving. Maar zij leggen toch
ieder een eigen accent: Ina Boudier-Bakker op de psychologie, Annie Salomons op
mensenliefde en zedelijkheid. Er is op het poëticale vlak minstens zoveel
verwantschap tussen bijvoorbeeld Ina Boudier-Bakker en Robbers, of tussen Annie
Salomons en Scharten, als tussen Ina Boudier-Bakker en Annie Salomons. En er is
meer verwantschap tussen de ‘oudere’ critici, Ina Boudier-Bakker en Annie Salomons
onderling, dan tussen Ina Boudier-Bakker, Annie Salomons en Carry van Bruggen
onderling. De toon waarop Carry van Bruggen in 1913 Hollandse schrijfsters
bespreekt, verraadt een zekere afstand tot haar collega-schrijfsters. Zij staat binnen
haar eigen generatie veel dichter bij Frans Coenen dan bij haar vrouwelijke collega's.117.
Daar komt bij dat de twee geïnterviewde schrijfsters (Ina Boudier-Bakker en Carry
van Bruggen) uitsluitend namen van mannen noemen als bewonderde of verwante
auteurs, en bovendien geen enkele dezelfde. En er is nog een reden waarom we uit
de gegevens geen eigen poëtica van vrouwelijke auteurs kunnen afleiden. We zagen
dat Annie Salomons in 1926 nadrukkelijk afstand neemt van ‘onbetamelijke boeken’,
van ‘zinnelijke kunst’. Maar enkele jaren daarvoor, rond 1920, was er een hausse
geweest van vrijmoedige, onfatsoenlijke romans door vrouwelijke auteurs. In een
volgend hoofdstuk zullen we zien dat critici zich rond 1920 ergeren aan de vele
‘vrouwenromans’ die willen breken met de conventionele seksuele moraal. De
schrijfsters van deze romans kunnen moeilijk op één lijn worden geplaatst met Annie
Salomons, die juist haar afkeuring over ‘zinnelijke kunst’ uitspreekt. Maar toch horen
die ‘erotische’ romans net zo goed tot het ‘genre vrouwenroman’.
Kortom, er is geen enkele aanwijzing voor een eigen poëtica, noch voor een
‘groepsgevoel’ van vrouwelijke auteurs. Voor zover hun opvattingen overeenstemmen,
doen zij dat ook met die van bijvoorbeeld Robbers, Scharten, Coenen: het streven
naar psychologie, de ‘verinnerlijking’ (waarbij Carry van Bruggen dus als enige
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de hele beschrijvingskunst laat vallen); het verkiezen van gedachten, ideeën in
literatuur boven schoonheid van taal en vorm; de nadruk op ‘menselijkheid’ die ook
de wens inhoudt het ‘algemeen menselijke’ uit te drukken, de nadruk op zedelijkheid
en ethiek, en tenslotte de wens door het publiek gelezen en begrepen te worden. De
poëtica van vrouwelijke auteurs ligt dus ingebed in de poëtica van hun generatie,
met uitzondering van Carry van Bruggen. Maar er is één ding dat de schrijfsters
duidelijk onderscheidt: hun geringere belangstelling voor poëticale vraagstukken die
ik al in hoofdstuk I signaleerde. Top Naeff is niet de enige schrijfster die ‘in de
literatuur nooit veel “gewild”’ heeft, zoals zij schrijft in Zo was het ongeveer.118. De
romanschrijfsters van deze periode achten het genoeg hun romans te schrijven zonder
daar veel over te theoretiseren.
Als afsluiting van deze, en als overgang naar de volgende paragraaf waarin de
jongeren aan het woord komen, bespreek ik het essay van Top Naeff: ‘Vraag en
aanbod in de litteratuur’. Dit stuk, dat in 1931 in Critisch Bulletin/De Stem verscheen,
gaat over de veranderingen die sinds de oorlog in de boekenmarkt hebben
plaatsgevonden, over het boek als handelswaar. Top Naeff schetst een tijdsbeeld
vanuit het perspectief van een lid van de oudere generatie, die grote reserves heeft
tegenover de moderne tijd met zijn snelle ontwikkelingen, zijn zakelijkheid, zijn
razende tempo. Ook in de na-oorlogse proza-ontwikkelingen ziet zij weinig heil. De
jongeren met al hun pretentie en grootspraak hebben in haar ogen eigenlijk niets
nieuws en weinig overtuigends gebracht. Maar in haar karakterisering van de jongeren
tegenover de oudere prozaschrijvers toont ze dat ze wel goed op de hoogte is van
het moderne proza. Zij kiest in deze strijd voor de ouderen: voor haar eigen generatie,
die ‘door een heet gebakerde jongere generatie als oudroest op zijde’ is geschoven.119.
Daarom heeft dit stuk ook een programmatisch karakter, het toont Top Naeffs
poëticale opvattingen.
Op een aantal punten staan in Top Naeffs visie de jongere prozaschrijvers tegenover
de na-Tachtigers. Ten eerste op het gebied van de onderwerps- en stofkeuze. De
overmoedige jongeren, voor wie na de oorlog de wereld ‘een groote Bar’ geworden
scheen, zoe-
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ken hun onderwerpen in het grote leven, de internationale wereld, ‘in de mondaine
kroegen van Europa, bij cocktail en jazz.’120.
Daartegenover staan de schroomvallige ouderen met hun bescheiden aspiraties:
zij krijgen van de jonge schrijvers het verwijt dat ze zich, literair gesproken, niet ver
van huis, van het ‘Hollands binnenhuisje’ durven wagen. Verder stellen de jongeren
de menigte op de voorgrond: ‘de massa, die evenwel, na den eersten stormloop,
minder geschikt bleek om de hoofdrol te vervullen dan eenmaal het individu.’121. Zij
scheppen geen mensen, maar gezichtsloze ‘universeele gestalten’. De ouderen bleven
vasthouden aan het individu en aan ‘onze specialiteit’: de familieroman, die echter
het predicaat ‘burgerlijk’ kreeg en waarmee men zich nog slechts kon blameren. En
dan is er de roep van de jongeren om levensbevestiging en optimisme in het proza,
waardoor de romans van de ouderen als gedateerd pessimisme werden gebrandmerkt.
En ook de psychologie waarop de ouderen zich steeds hadden toegelegd moet het
ontgelden: tegenover die ‘uitrafelende psychologie’ stellen de jongeren nieuwe,
universele ideeën, universalisme in het proza. Vervolgens is er de vraag naar fantasie,
naar romans die spelen ‘in metropool of wildernis’. Dat achten de jongeren van een
hogere orde dan ‘de eenvoudige fantasie, die zich wegdroomt in “Het huisje aan de
sloot”.’122. En de vraag naar actualiteit: de jongeren willen het leven van de dag
betrappen in hun romans. Maar ze vergeten de door de ouderen steeds gerespecteerde
natuurwet die wil ‘dat een schrijver zijn beste werk schept uit herinnering en
verlangen, uit de vervulling en uit het vizioen...’123. De invloed van de film op de
romantechniek van de jongeren heeft in Top Naeffs ogen ook weinig goeds
opgeleverd. Meestal leidde dit ‘brokkelig procédé’ tot ‘vervlakking en vervaging,
verloor de roman zijn natuurlijke spanning, niettegenstaande de gewonnen vaart, en
bleek de dramatische vormkracht - altijd de zwakke zijde van den Nederlandschen
schrijver - onvoldoende om reliëf te geven op dit plan en op deze schaal.’124. Spijtig
constateert Top Naeff hoe ook het detail, waarmerk van de oudere prozaschrijvers,
in de ban is gedaan: ‘het flitsend detail, dat zich in de ziel vastangelt - het werd
contrabande voor den vlotte modernist.’125. In het detailloze proza van de jongeren
komen de personages zomaar uit de lucht vallen, voor hun omstandigheden ruimen
de schrijvers geen plaats
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meer in. Beschrijven wil het nieuwe proza niet, maar beelden, plastisch zijn en
dynamisch. Maar het baat allemaal niet: het proza van de jongeren ‘bleef innerlijk
ondoorleefd, rhetoriek’126., en, erger nog, het vormde onder de schijn van zakelijkheid
een door en door valse romantiek.
Het vonnis van Top Naeff over het nieuwe proza luidt dan ook aldus: ‘Een
bedrieglijk mengsel van wel gedocumenteerde realiteit en vooze verzinsels, een
schijnbaar nuchter en beheerscht, in wezen sentimenteel en karakterloos spel met de
groote machten van het leven en de waarachtige waarden van den mensch.’127. Met
overtuiging lijft Top Naeff zichzelf in bij de oude garde, de realisten na Tachtig - en
niet speciaal bij vrouwelijke auteurs. Van de auteurs die ten onrechte als verouderd
aan de kant zijn geschoven noemt ze onder andere: Emants, Margo Antink, Van
Hulzen, De Meester, Augusta de Wit, Jo van Ammers-Küller, Herman Robbers, Ina
Boudier-Bakker, Dorothée Buys, Van der Feen, Frits Roosdorp, Van der Vijgh en
Henri Hartog. Top Naeff wil horen bij deze auteurs die zich kenmerkten door ‘een
stugge, trouwhartige werkelijkheidszin voor wat een ieder voor zich als waarachtig
voelde, een diepe eerbied voor het omringende, waarin niets voor hun liefdevolle
aandacht te gering scheen, en waarin hun zuivere verbeelding haar voldoening vond.’
Zij is een van de auteurs die ‘het leven wilden zien zooals het was, of zooals het zich
eerlijk aan hen voordeed; om het op te heffen uit de schachten van het schijnbaar
alledaagsche, het te doorgloeien en te doorlichten met de mystieke kracht van het
juiste, het eenig juiste woord, om het te sublimeeren, te immaterializeeren.’128. Zij
hoort bij de schrijvers, mannen en vrouwen, die ‘het eerlijk realisme’, ‘eenvoudige
en natuurlijke menschelijkheid’129. voorstaan: bij degenen dus die in de vorige
paragraaf en in deze aan het woord kwamen.
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4 Literaire kritiek na 1918
De generatie die na 1918 optreedt, moet weinig hebben van het proza dat de traditie
van Tachtig voortzet, zo is inmiddels duidelijk geworden. In de vorige paragraaf
kregen we al een indruk van de houding van de jongeren: we zagen die door de bril
van een oudere, Top Naeff. De jongeren koesteren een zekere minachting voor de
gematigde vertegenwoordigers van de realistische prozatraditie. Marsman verwoordt
dit als volgt, in De Vrije Bladen van 1925: ‘Ik onderschrijf natuurlijk de meening,
dat wij, de dichters van '10 en '20 te samen, zonder de minste moeite het prozageslacht
van '90 overtreffen, maar dat acht ik werkelijk een zeer geringe verdienste: de
menschen van dien gematigden tusschentijd hebben nog altijd den moed niet zichzelf
als mummies te respecteeren en te gedragen; terwijl ze toch allen,
morgen-aan-den-dag, Prinsen, Scharten, Robbers, wien ge maar wilt, stàndbeelden
konden krijgen, als ze maar zwegen. Neen, bij God, dàt is geen partij.’130.
De jongeren, en de meeste latere literatuurgeschiedschrijvers die zich met hen
verwant voelen, zien in de realistische prozastroom geen ontwikkeling naar
innerlijkheid en menselijkheid, zoals de oudere critici. Zij zien over het algemeen
niets anders dan een proces van verslapping ten opzichte van de oorspronkelijk
zuivere uitgangspunten van het Tachtiger-naturalisme. In hun ogen is dit proza een
aanlengsel van het oorspronkelijk naturalisme, een mindere, verslapte voortzetting,
halfslachtig epigonisme. Zo denkt bijvoorbeeld Van Leeuwen, een
literatuurgeschiedschrijver die in zijn literatuuropvatting aansluit bij de
Forum-generatie. Hij is van mening dat uit het proza na Tachtig ‘het barre en
onverbiddelijke, aan het deterministisch-naturalisme eigen, verdween’.131. Daarmee
heeft het naturalisme juist die scherpe kanten verloren die het maakten tot wat het
was. Wat overblijft is een soort proza waarvan Van Leeuwen geen hoge dunk heeft,
en dat hij min of meer vereenzelvigt met de ‘vrouwenroman’ of de ‘damesroman’:
‘Op een tweede plan, een beslist lager niveau, wordt een gematigd en verslapt
naturalisme en realisme voortgezet, vooral door dames (...) allen geboren tussen 1870
en 1890.’132.
Van Leeuwen ziet een zelfde verschuiving naar idealisme als de oudere critici
deden. Maar hij beschouwt die niet als een prij-
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zenswaardige verinnerlijking en vermenselijking, laat staan als een vernieuwing. In
zijn ogen is er slechts een terugval naar de situatie van voor 1880. Met het verdwijnen
van essentiële aspecten van het naturalisme (zoals dus het barre en onverbiddelijke
dat gekoppeld was aan het streven naar een onverbloemde, waarheidsgetrouwe
afbeelding van de werkelijkheid), sloop volgens Van Leeuwen in het proza van deze
overwegend vrouwelijke generatie epigonen de ethiek en het idealisme weer binnen,
die de Tachtigers nu juist door middel van het naturalisme hadden bestreden: ‘Weer
werd (als voor Tachtig) de “waarheid” verbloemd, aangelengd met wat ethiek en
idealisme’.133. En wat Scharten als een waarde en een pluspunt van zijn generatie zag:
dat zij, in tegenstelling tot de Tachtigers, door het publiek begrepen werd, dat pleit
volgens Van Leeuwen juist ertegen. Want dat laat juist zien hoezeer het naturalisme
in de romans van auteurs als Scharten en Robbers verwaterd is: ‘Slechts “van
aanlengsel tot aanlengsel” zoals Van Deyssel schreef, kon deze werkelijkheidskunst
tot het lezend publiek doordringen.’134.
Halfslachtig is dit proza ook, en wel hierom: in de romans is de deterministische
mensvisie van het naturalisme losgelaten en vervangen door een visie op de mens
als geestelijk zelfstandig wezen, een wezen-met-een-ziel. Maar tegelijkertijd blijft
toch de naturalistische aandacht voor afkomst en milieu bestaan, in de vorm van
uitvoerige beschrijvingen. Die hebben echter geen enkele functie meer. Het wordt
een zinloos beschrijven-om-het-beschrijven. En er ontbreekt nog een andere
karakteristiek van het Tachtiger proza: de woordkunst. Minderaa bijvoorbeeld
karakteriseert het psychologisch realisme zo: ‘De naturalistische beschrijvingskunst
vindt voortgang echter zonder het sensitivistisch raffinement van een Van Deyssel.
En de kunst van het schone schrijven is niet meer een doel en een geluk in zichzelf;
ze wordt dienstbaar gemaakt aan de begrijpende uitbeelding van mens en
maatschappij.’135.
De bezwaren tegen epigonisme en verwatering van het naturalisme komen vooral
van de latere literatuurgeschiedschrijvers. De jongeren, die al veel eerder aan het
woord komen, richten zich meer tegen de realistische traditie op zichzelf, tegen
beschrijvend proza. Voorbode van deze jonge generatie lijkt Constant van Wes-
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sem te zijn met zijn artikelenserie ‘Onze hedendaagsche letterkunde’ die in 1912 en
1913 verscheen in Den Gulden Winckel. Van Wessem betuigt hierin zijn onvrede
over de stand van zaken in het proza. Weliswaar geeft hij niet exact aan welke richting
het proza moet inslaan, maar toch wekken deze vroege artikelen de indruk dat hij
een drastische verandering wenst. Hij wacht niet op een verschuiving of vernieuwing
binnen het realisme, maar eerder op een breuk met het realisme. De Tachtiger-traditie
heeft voor hem afgedaan; de beweging van Tachtig noemt hij ‘een uitgebloeide plant’
die al geruime tijd niets meer heeft opgeleverd en die ook niets meer zal opleveren.
Daarin ligt een duidelijk verschil met zijn directe voorgangers, de critici na Tachtig.
Maar in eerste instantie lijkt Van Wessems toekomstverwachting toch wel op de
verwachting die Coster en Van Eckeren in dezelfde jaren van het proza hebben. Van
Wessems bezwaren tegen de naturalistische leer in Nederland zijn enigszins
‘idealistisch’ getint, ze doen zelfs denken aan de bezwaren waarop het naturalisme
in zijn begintijd stuitte:136. ‘Wie ons die malle gedachte heeft opgedrongen weet ik
niet, maar waardige navolging heeft Zola in Nederland nooit gevonden. Of rekent
men het tot een kunstdaad, hem waardig, als men het vuil van krotjes en smerige
hoekjes in onze samenleving wellustig met den smerigsten bezem, dien men vinden
kan, uitbezemt over de schoon gehouden straten van ons gewone verkeer? Of is het
nauwkeurig, verlekkerd beschrijven van de liefelijkheden, die men uit een riool kan
opvisschen, een daad die van nog iets anders getuigt dan van geniale
schrijverskwajongensachtigheid?’137. Hieruit zou men kunnen afleiden, dat ook Van
Wessem wil pleiten voor een wending naar de ‘ziel’ die tegelijkertijd een ethische
wending is. En inderdaad noemt hij het Tachtiger-schrijven-om-de-stijl-alleen
‘volmaakt liefdeloos’ en bewondert hij Van Eeden boven Van Deyssel om diens
‘veel omvattende en veel doorworsteld hebbende menschelijkheid.’138.
Gaandeweg wordt echter duidelijk, dat Van Wessem wel degelijk iets anders wil
dan de oudere generatie. Hij wacht op een rigoureuze vernieuwing: ‘Doch in de verte
klinken over de stille verwelkte bloemhoven der uitgebloeide geesten, de trompetten
der herauten van de nieuwe opkomst. Wat zal het jonge, zelfstandiger geworden
leven, ons brengen?’ In Van Wessems gedachten staat
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‘een nieuw tijdperk’139. op aanbreken. En dat zal niet het tijdperk zijn van realistisch
proza met meer ziel en menselijkheid.
De ‘herauten van de nieuwe opkomst’ komen enige jaren later aan het woord in
Het Getij, daarna in De Vrije Bladen en nog later in Forum. Aan de wording van
deze generatie jongeren en aan hun proza-opvattingen is elders aandacht besteed.140.
Ik zal daarom over deze critici niet zo uitvoerig zijn als over hun voorgangers.
Bovendien is een bespreking van hun proza-opvattingen in dit verhaal niet relevant.
Die zijn immers gericht op een nieuw soort proza dat pas rond 1930 in de praktijk
gestalte krijgt en waarmee de romans van vrouwelijke auteurs nooit in verband
worden gebracht, of het moest als tegenpool zijn.141. Wat de jongeren vinden of
verwachten van het nieuwe proza, zegt dus niets over hun visie op ‘vrouwenromans’.
Wat ik hier wel moet bespreken is hoe de jongeren denken over het oude proza en
dus over ‘vrouwenromans’. Zij hebben slechts belangstelling voor de realistische
romans voor zover ze zich ertegen kunnen afzetten. Hun visie op het oude proza
bestaat dus in feite uit een serie bezwaren; het essay van Top Naeff gaf daarvan al
een indruk.
Het eerste en meest essentiële bezwaar van de jongeren tegen het oude proza
noemde ik al: het geldt het beschrijvende karakter ervan. Gemor tegen de uitvoerige,
gedetailleerde beschrijving van de uiterlijke werkelijkheid hoorden we ook al bij de
oudere critici. Maar het zijn toch vooral de jongeren, Van Wessem, Van den Bergh,
Marsman, wat later Anthonie Donker en Ter Braak, die krachtig protesteren tegen
de beschrijvingskunst die met zijn ruim gebruik van details geleid heeft tot het breed
uitgesponnen proza, tot de voor het oude proza kenmerkend geachte zwaarlijvigheid.
Een roman wordt daarom door deze jongeren mede op zijn omvang beoordeeld:
dikke boeken laden al snel de verdenking op zich ouderwets te zijn. Herman van den
Bergh noemt de roman in 1917 ‘de angstwekkende dikkop’142.; omvang van romans
is een discussiepunt tussen oudere en jongere critici, waarbij de posities als volgt
zijn aan te geven: jongeren zeggen te streven naar ‘geconcentreerde kortheid’ en
verwijten ouderen ‘breedsprakig uitweiden’.143. En omgekeerd beschuldigen de
ouderen de jongeren van
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kortademigheid: ‘Niets is doorzichtiger en belachelijker dan de gespeelde minachting
voor “dikke romans” bij onze kortademige jonge dichters en prozaïsten’, schrijft
Robbers in 1930.144. Jongeren streven naar ‘uitdrukkingsconcentratie’: ‘De weerkeer
tot den zakelijken mededeelingsvorm, die ook de kroniek kenmerkt, zich verradend
in een kort, zakelijk en alleen het essentieele gevend noteeren in de uitdrukking van
toestanden en gevoelens, is reeds een opvallend verschijnsel van regeneratie bij
vooral buitenlandsche prozaisten en ook een enkele van onze jongeren.’145. Dit schrijft
Constant van Wessem in zijn artikelenreeks ‘Het moderne proza’; het is dan inmiddels
1929. Het moderne proza is kort, omdat ‘datgene wat men vroeger door omschrijving
meende te moeten vastleggen’ is weggeschrapt: ‘Wij zouden kunnen zeggen: in het
moderne proza is de schrijver weggeschrapt.’146.
In deze reeks verwoordt Constant van Wessem wat het onderscheid is tussen het
oude beschrijvende en het moderne proza. Het verschil zit in de verhouding tot en
de weergave van de realiteit: het oude proza be-schrijft, om-schrijft, het nieuwe geeft
geen omschrijving of beschouwing die van de schrijver afkomstig is, maar probeert
de realiteit direct in woorden te vangen: ‘hier is niet een naturalistische schrijfwijze,
hier is een in woorden gefixeerde realiteit, want naturalisme is een be-schrijfwijze,
die niets met zin voor het reëele als zoodanig heeft te maken.’ Het verschil kan ook
als volgt worden geformuleerd: het oude proza geeft een ‘verhandeling over het
leven’, terwijl het nieuwe proza ‘het leven zelf’ geeft.147. Elders wordt het realisme
‘kopieerlust’ verweten. Die platte kopieerlust, het banale beschrijven van de
werkelijkheid, wordt door de jongeren verketterd. Want die houdt een klakkeloze
aanvaarding van de realiteit in, waardoor het verschil tussen het wezenlijke en het
bijkomstige uit het oog wordt verloren. Lou Lichtveld verwijt in de inleiding van het
Letterkundig jaarboek Erts 1930 ‘onze algemeen erkende romanciers’ hun
‘oppervlakkige copieerlust des dagelijkschen levens’. Daartegenover stelt hij (onder
de naam Albert Helman in Wij en de litteratuur) de houding die de jongere schrijvers
tegenover de realiteit innemen: de moderne schrijver tracht een synthese te geven
van zijn eigen tijd, tracht dieper door te dringen tot het wezen door het oppervlak
heen.148.
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Ter Braak verzet zich al in zijn vroege stukken tegen het realisme. In 1925 schrijft
hij in Propria Cures dat het realisme van de epigonen van Tachtig op de naïeve idee
berust dat door het aaneenrijgen van zoveel mogelijk bijzonderheden en
uiteenzettingen totale werkelijkheidsweergave mogelijk zou zijn. Spiegeling van de
complete werkelijkheid noemt hij een illusie: er vindt altijd selectie plaats en de
grootheid van literatuur ligt juist in wat beklemtoond en wat geëlimineerd wordt, in
wat uit het leven naar voren wordt gebracht.149. Eigenlijk betekent ‘naturalisme’ voor
de jongeren alleen nog maar: ‘beschrijfkunst’ vanuit een naïeve en verouderde
werkelijkheidsopvatting. De generatie na Tachtig heeft in die traditie volgens hen
geen vernieuwingen aangebracht, de hele realistische traditie is verouderd.
Ze hebben ook kritiek op de stijl van de oude romans. Die is enerzijds te
gedetailleerd, vanwege het feit dat de romans te veel bijkomstigheden beschrijven.
Anderzijds is de stijl te fraai, te zeer ‘woordkunst’, ‘nieuwe Gids-taal’ zoals Du
Perron zegt, erfenis van Tachtig. In dezelfde inleiding van Erts 1930 gaat Lou
Lichtveld tekeer tegen de woordkunst, waaraan zowat alle romans van zijn tijd lijden.
Als eis aan de moderne roman stelt hij: ‘Het proza is de ideale vorm van
taal-waarin-wij-met-elkaar-verkeeren; en heel de rest is woordkunst.’150. In Het Getij
van 1921 staat te lezen: ‘Wij laten thans een reeksje aanteekeningen volgen van wat
wij wel moeten doen om “internationaal” te kunnen worden. (Tusschen haakjes: wij
krijgen het dan in onze eigen “Vaderlandsche” kunst toch wel een beetje benauwd.)
In de eerste plaats met ons artificieel stijltje afrekenen, met ons “proza”. Onze mooie
woorden, waarin wij ons zelf spiegelen als Narcissus, hebben den gang en het rythme
van ons proza gedood, de machtigste factoren der bezieling door stuwingen en
oer-bewegingen, die ook door den buitenlander kunnen worden gedeeld. Ons proza,
rammelend van “literatuur”, draaft als een oude klepper voor een diligence. Ieder
woord heeft langzamerhand embonpoint gekregen van de beschrijving, de beelding,
de “juistheid” die de nauwgezette auteur er in heeft gestopt.’151.
Opvallend is de irritatie van de jongeren tegen wat men als het Hollandse in de
literatuur beschouwt: de benauwde, bekrompen, burgerlijke sfeer waaraan het proza
uit de realistische traditie lijdt.
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De jongeren voelen juist de behoefte aan een internationale sfeer, ‘Frissche lucht!’152.,
en ook aan meer lichtvoetigheid. Vooral voor Ter Braak en Du Perron zijn ‘Hollands’
en ‘burgerlijk’ dé karakteristieken van het oude proza. De laatste zegt in een interview
tegen G.H.'s-Gravesande over zijn verwachtingen voor het proza: ‘Ik stel dus bijna
uitsluitend belang in die pogingen, die in de eerste plaats intelligent zijn, en - ik kan
geen beter woord vinden: onburgerlijk.’153. Het Hollands-burgerlijke karakter van het
oude proza hangt volgens Ter Braak en Du Perron vooral ook samen met de stofkeuze,
ik kom daar verderop op terug.
Ook de psychologie in de romans uit de traditie van Tachtig moet het bij de
jongeren ontgelden. Zij schimpen, zoals Anthonie Donker in 1929 opmerkt, net zo
goed op de psychologische als op de realistische roman.154. Voor in ieder geval een
deel van de jongeren is de beschrijving van het innerlijk van de romanpersonages
kennelijk niet iets wezenlijk anders dan de beschrijving van het uiterlijk
waarneembare. Men ziet beide als produkt van dezelfde achterhaalde, positivistische
wereldbeschouwing, zoals in Het Getij in een anoniem opstel te lezen staat: ‘Zij
waren beiden uitvloeisels van de verkeerde appreciatie der 19e eeuw voor de realiteit,
het “positieve”.’155. Wanneer ‘psychologie’ in de roman betekent: het beschrijven van
gemoedstoestanden van personages, dan gelden daartegen dus dezelfde bezwaren
als tegen beschrijving van de werkelijkheid. Ook de volgende uitspraak van Van
Wessem maakt dat duidelijk: ‘De roman is niet dood, zegt men. Neen, maar wel die
“breedsprakigheid”, welke psychologische uitgeplozenheid in de plaats heeft gebracht
van de kletserige uitgesponnenheid, waarmee zoo gesapig in den ouderwetschen
roman wordt gebabbeld, maar die in wezen hetzelfde doet, n.l. den bespiegelenden
schrijver aan het woord laten onder den schijn van met een behoefte van zijn tijd
mee te gaan: de kennis van de ziel! Maar ontleding is geen kunst en ook zielsontleding
niet.’156. Met name protesteren de jongeren tegen het ontleden, uitleggen en verklaren
van karakters, wat in de psychologische romans volgens hen gebeurt, en hetgeen zoals Van Wessem zei - voortkomt uit een verouderde (positivistische) mensvisie.
Van het nieuwe proza verwacht Marsman in ‘De kansen van ons proza’: ‘Voorts zal
het breken met de explicatieve psychologie, die nog steeds gangbaar is. Die gaat uit
van de mis-
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schien onbewuste, in ieder geval krankzinnige veronderstelling, dat een stuk leven
(als men wil: het leven) te begrijpen en dus te verklaren is, en dat is het niet; het is
receptief te ondergaan, te doorvoelen en te peilen, maar intuïtief; het is nooit te
becijferen. Daarom moet de uitbeelding ervan niet expliceerend (essayistisch) zijn
(hoewel juist het nieuwe essay sterk beeldend geworden is), maar suggestief, in den
strikten zin van het woord.’157.
Ter Braaks bezwaren zijn hieraan verwant, maar leggen nog een ander accent:
volgens hem blijft de psychologie van de gematigdrealistische romans aan de
oppervlakte, in die zin dat alleen het bewuste deel van het zieleleven wordt
geanalyseerd. De mogelijkheid van werkelijkheidsweergave (die op zichzelf al een
illusie is) eindigt bij de grens van het bewuste en reikt niet tot onder- of halfbewuste
bewegingen of drijfveren. Zo blijft de complete werkelijkheid een schijnbeeld.158.
Een deel van de jongere generatie maakt niet alleen bezwaar tegen beschrijvende,
explicatieve of oppervlakkige psychologie, maar tegen psychologie in het algemeen.
Deze critici vinden dat psychologische problemen al te lang het hoofdbestanddeel
van verhalend proza hebben uitgemaakt. In Het Getij vindt men verzuchtingen als
deze: ‘Wij moeten onze slaapmuts vernieuwen en niet meer met onze (gebrilde)
neuzen boven op De Pathologie liggen’.159. In deze kringen is men van mening dat
diepzinnige psychologische problemen van individuen niet stroken met de moderne
behoefte aan ‘sport’, aan ‘Frissche lucht!’, aan ‘Meer jeugd, geest, de “knock-out”
à la Marinetti, de sprong, het dwaas en edel spel met leven en dood.’160. Het volgende
heeft hiermee zijdelings te maken: in Getij-kringen hoort men soms ook het verwijt
dat de oude romans pessimistisch zouden zijn, terwijl er onder de jongeren een streven
naar ‘levens-bevestiging’ en ‘idealisme’ merkbaar zou zijn. Hiervoor zagen we dat
dit punt een rol speelt in Top Naeffs weergave van de discussies rond het proza. Het
bezwaar van pessimisme is vooral van Ernst Groenevelt afkomstig en het wordt niet
in brede kringen gedeeld.161. Het treft als eigenaardig, omdat de generatie prozaïsten
na Tachtig die dit verwijt krijgt, zich tegenover het naturalisme juist als minder
pessimistisch, als positief en ‘idealistisch’ profileerde (zie hiervóór, pag. 43 e.v.).
Maar nu terug naar die jongeren die de psychologische roman in het
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algemeen verwerpen. Die strookt niet met wat zij als modern beschouwen. Deze
jongeren zien psychologie als iets individueels, terwijl het moderne streven erop
gericht is ‘universeel te worden’.162.
Kennelijk heeft men wat dit betreft geen oog voor de intenties van de auteurs van
de gewraakte romans. Die gaven toch herhaaldelijk nadrukkelijk te kennen dat zij
in hun werk niet het persoonlijke of individuele, maar juist het algemeen menselijke,
algemeen geldende wilden geven (zie hiervóór, pag. 46/47). Maar de wijze waarop
dat algemeen-menselijke in het werk van de ouderen gestalte krijgt - namelijk via
de diepte van een individu - voldoet niet aan de moderne behoefte aan ‘het universele’.
Anthonie Donker verwijt in 1932 de auteurs van de psychologische romans dat zij
een ‘romanlitteratuur der particularia’ hebben voortgebracht, romans van ‘uitgekauwde
individueele psychologie’.163. Daartegenover gaat de wens van Donker uit naar
‘eindelijk romans over toestanden, collectieve functies, samenhangen en invloeden’,
naar ‘Boeken, waardoor de beweging van den tijd golft’.164.
De nieuwe zakelijkheid, hier door Anthonie Donker bepleit als vervanging van
de psychologische roman, vormt niet voor alle jonge critici de gewenste vernieuwing.
Ter Braak en Du Perron bijvoorbeeld juichen deze richting niet toe. Zij zien zelfs in
het beschrijvende element van de produkten uit de nieuwe zakelijkheid een
voortzetting van de aloude naturalistisch-realistische traditie. Als nieuw-zakelijk
werk slechts een poging is om ‘Robbers [te] verstrakken of [te] condenseeren’, zoals
Du Perron het uitdrukt165., is het op de verkeerde weg. Du Perron rekent zowel de
familieroman als de collectivistische of nieuw-zakelijke roman tot ‘Jan Lubbes’: de
eerste vormt de oude, de tweede vormt de nieuwe Jan Lubbes.166. Ter Braak formuleert
het verband als volgt: ‘De “petits faits” van het naturalisme hebben een andere naam
gekregen, zij worden tegenwoordig bij de “nieuwe zakelijkheid” ondergebracht; er
zijn allerlei hoogst belangrijke “verschillen” tussen Zola's uitvoerige “Freude am
Stinken” (...) en Döblins “simultanisme”; maar de “petits faits” paraderen, de
beschrijving tiert welig’.167. En beschrijving is volgens Ter Braak een steeds te
bestrijden kwaad in boeken, of die nu op de manier van Arij Prins, Is. Querido of
Ilja Ehrenburg gebeurt. Hierin sluit hij zich helemaal bij de andere jongeren aan.
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Maar voor Ter Braak - en daarmee neemt hij een aparte positie in - ligt de waarde
van literatuur altijd in de uitbeelding van de menselijke psyche. Hij vindt
‘psychologie’ in de literatuur geen achterhaalde, zuiver individuele zaak, integendeel,
hij spreekt herhaaldelijk zijn voorkeur uit voor de psychologische roman. Bijvoorbeeld
in 1936: ‘Ik heb een instinctieve voorkeur voor de psychologische roman, die zich
met kennis van het “coeur humain” bezighoudt en de beschrijving supprimeert ten
gunste van het onthullende detail’.168. Met ‘coeur humain’ verwijst hij naar een
uitspraak van Stendhal, die hij in ‘Het schrijverspalet’ instemmend citeert: ‘Ecrire
autre chose que l'analyse du coeur humain m'ennuie.’169. Psychologie,
karakteruitbeelding is voor Ter Braak een belangrijk literair criterium. Maar hij deelt
in sterke mate de bezwaren tegen de traditie van Tachtig - die toch tot een stroom
van meer psychologische romans had geleid. Zijn kritiek geldt echter naast het
burgerlijke, vooral het beschrijvende karakter van deze romans, en ook de wijze
waarop daarin psychologie wordt bedreven, maar niet de psychologie op zichzelf.
Ter Braak maakt een onderscheid tussen beschrijvende en psychologische romans.170.
Het oude proza behoort tot de eerste soort. De psychologie daarin is te beschrijvend
en oppervlakkig om de benaming ‘psychologische roman’ te rechtvaardigen. Hij
noemt de oude romans consequent ‘damesromans’ of soms ‘zogenaamde
psychologische romans’, en hij rekent ze tot wat hij noemt het ‘huiskamerrealisme’.
De term ‘psychologische roman’ reserveert hij voor romans van bijvoorbeeld Van
Schendel, Vestdijk en Bordewijk, die in de praktijk brengen wat hij verlangt: romans
waarin de beschrijving is onderdrukt, waarin ook de psychologie niet beschrijvend
is, maar door ‘het onthullende detail’ wordt opgeroepen.

Eindnoten:
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III ‘Vrouwenroman’ en realisme
1 Literair-historische visies op ‘de vrouwenroman’
De oudere critici plaatsen ‘vrouwenromans’ in het kader van de verinnerlijking en
vermenselijking na het naturalisme en staan er in principe niet onwelwillend
tegenover. De jongeren daarentegen brengen er, evenals tegen het hele realisme, tal
van bezwaren tegen in. Rond 1930, wanneer het realisme ook bij de meeste ouderen
heeft afgedaan, stuit het vrouwenproza in brede kringen op irritatie en verzet.
Wanneer we ons nu afvragen in hoeverre de ‘vrouwenroman’ binnen het realisme
een eigen richting vertegenwoordigt, dan moeten we een eerder opgemerkt verschil
tussen ouderen en jongeren in het oog houden. Wanneer de ouderen over het realisme
spreken, dan doelen ze steeds op de hele realistische prozatraditie, die proza van
mannelijke en vrouwelijke auteurs bevat. De jongeren daarentegen hebben de neiging
om hun bezwaren tegen het realisme speciaal op ‘de vrouwenroman’ te richten. Die
neiging wordt vanaf 1920 steeds sterker en vertoont een piek tegen 1930. In die tien
jaar worden de klachten van de jongeren over de hardnekkigheid en de omvang van
‘het verschijnsel vrouwenroman’ waarin de Tachtigertraditie blijft voortleven, almaar
luider en frequenter. Kennelijk gaat in de ogen van de jonge critici het oude proza
steeds meer samenvallen met ‘de vrouwenroman’. In Lezende onder de lamp signaleert
Van Leeuwen dit ook: ‘Wanneer door de jongere litteratoren in de laatste tien jaar
voortdurend op smalende wijze gesproken wordt over familieromans,
liefdesdriehoekgeschiedenissen, copieerlust des dagelijksen levens, psychologische
beschrijvingskunst, werd vrijwel steeds in de eerste plaats gedoeld op de vele
voor-dames-schrijvende-dames; hoewel ook enkele voor-dames-schrijvende-heeren
meermalen aan de spot der jongeren bloot stonden.’1.
Van Leeuwen noemt als kritiekpunten op de dames precies de be-
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zwaren van de jongeren tegen het realistisch proza die ik hiervoor besprak. Die
bezwaren gelden dus vooral ‘vrouwenromans’, en ze vormen dan in feite de
argumenten om die romans op een hoop te gooien.

Verouderd realisme
Veel critici uit de jongere generatie plaatsen de ‘vrouwenromans’ niet alleen in de
traditie na Tachtig, maar identificeren ze zelfs met die traditie. De romans vormen
dan een eigen literair-historische richting op grond van hun realistische of
‘Tachtiger’-karakter. Hiermee is het genre ‘vrouwenroman’ in zijn geheel veroordeeld,
want de Tachtiger-traditie heeft in de ogen van de jongeren immers afgedaan.
Groeperen en waarderen gaan hier hand in hand. Deze gang van zaken is bij de
jongeren gebruikelijk: zij noemen het proza van vrouwen een aparte categorie op
grond van het feit dat het een verouderd stadium van de literaire traditie
vertegenwoordigt. Enkele voorbeelden kunnen dit illustreren. Ernst Groenevelt
schrijft in Het Getij van 1920: ‘En intusschen gaan de dames voort hun lieve romans
te publiceeren, die geestelijk allen nog uit dien tijd [1880] dateeren.’2. Hij vindt het
kenmerkend voor de schrijfsters dat ze in dat stadium zijn blijven steken, en dat de
ontwikkelingen in het heden hen ontgaan. Twee jaar later meent J. Eilkema de Roo
dat juist de vrouwelijke auteurs in het voetspoor van Zola zijn getreden en ‘een
speciaal domein van zijn naturalisme bereikten’.3. Vanwege die eigen versie van het
naturalisme vormen ‘vrouwenromans’ dus een apart gebied. Victor van Vriesland
spreekt in een kritiek van onze ‘zoo traditie-vaste vrouwelijke auteurs’, en van ‘de
geldende overlevering der Nederlandsche schrijfsters.’ Die traditie is weer de
Tachtiger-traditie. Ook Van Vriesland acht het typerend voor schrijfsters dat ze zijn
blijven steken in de fase van minitieuze werkelijkheidsbeschrijving: ‘Het is eene
erfenis van de naturalistische periode in de romankunst, die van Frankrijk uit, via de
Nieuwe Gids-groep en de daarbij aansluitende generatie, zijn intrede in Nederland
deed, dat tot op den huidigen dag de romancière's in ons land nooit zijn uitgekomen
boven het onvolprezen, eenigszins benepen genre der analytische détailbeschrijving
van milieu, sfeer en stemming van het hollandsch binnenhuisje en deszelfs huwelijksen gezinsleven.’4. Van Campen in Neder-
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landsche romancières ziet vrouwelijke auteurs eveneens als een aparte groep vanwege
literair-historische overeenkomsten. Hij situeert ze echter in een langere traditie; niet
de naturalistische traditie, maar de realistische, die aanvangt met Wolff en Deken,
‘de waarachtige grondvesters der realistische epica in ons land’. Hoewel de moderne
schrijfsters het niveau van hun grote voorgangsters niet halen, bestaat er volgens
Van Campen toch een ontegenzeglijke verwantschap tussen de achttiende-eeuwse
en de twintigste-eeuwse schrijvende vrouwen: ‘Mijn doel was slechts te doen
uitkomen, dat zoo de hedendaagsche hollandsche schrijfster van realistische romans
den blik tot het verleden mocht keeren, omdat het haar lief zou zijn daar vrouwelijke
zielen en harten te beluisteren, die één met haar zijn in aesthetische overtuiging, één
in epischen hartstocht voor de waarheid (...)’5.. Ook Nijhoff legt een verbinding met
de schrijfsters van Sara Burgerhart, maar hij doet dat op een minder hooggestemde
wijze. Hij geeft een bespreking van twee romans (Letje van Top Naeff en De
opstandigen van Jo van Ammers-Küller) de illustratieve titel ‘Aagje Ammers en Top
Deken’ mee. Daarmee geeft hij te kennen dat de ‘damesroman’ niets heeft van het
positieve, echt-Hollandse realisme van Betje Wolff, maar slechts een voortzetting is
van het negatieve element dat Aagje Deken heeft ingebracht.6.
Van Campen spreekt van ‘onze huidige romanschrijfsters’, Van Vriesland van ‘de
romancière's’: kennelijk scheren zij alle schrijfsters over één kam, op grond van het
feit dat ze één (verouderde, realistische) richting vertegenwoordigen. Zo lijkt op het
eerste gezicht ook Ter Braak te doen, wanneer hij alle romans van vrouwelijke auteurs
samenvat als ‘damesromans’, een genre waarvoor hij in zijn boekenkast zelfs een
aparte ‘damesplank’ gereserveerd heeft.7. Hij stelt dit genre min of meer gelijk met
‘de familieroman’; het past in de traditie van het ‘huiskamerrealisme’ dat een uitloper
vormt van het Tachtiger-naturalisme. De termen ‘damesroman’, ‘familieroman’ en
‘huiskamerrealisme’ gebruikt hij vaak door elkaar; het genre ‘damesroman’ lijkt een
literair-historische onderscheiding te vormen. Toch kan hier ook iets anders aan de
hand zijn: het opvallend gebruik van de term ‘damesroman’ wijst op andere dan
literair-historische overwegingen. ‘Dames’ vormen immers een sociale, en geen
literaire categorie. Daarom ga ik op
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dit begrip, dat tegen 1930 in toenemende mate, en niet alleen door Ter Braak, wordt
gebruikt, in een volgend hoofdstuk uitvoeriger in.
Ook in de ogen van Du Perron behoren romans van vrouwen, oftewel
‘damesromans’, tot de Hollandse realistische traditie. Ze vormen van die traditie het
eindpunt en (in negatieve zin) het toppunt: ‘De Nederlandse roman heeft, ondanks
het bestaan van de Havelaar en Tamalone, één traditie; uit de Spectator-stijl en Sara
Burgerhart voortgezet, over de Camera Obscura en de “kopieerlust des dageliksen
levens”, tot de burgerlike boeken van al onze damesauteurs, waarop zelfs Carry van
Bruggen als romancière geen uitzondering maakt.’8. In ‘De Heer Coster en de
schrijvende vrouw’ wijst hij nog eens op deze traditie, die Sara Burgerhart als oma
en Hilda van Suylenburg als geëmancipeerde tante heeft en die (naar hij hoopt)
eindigt met ‘de damesroman’. Het gaat hier om een onderdeel van wat hij noemt de
typisch Hollandse ‘Jan Lubbes-traditie’.9.
Het zijn uitsluitend jongere critici die ‘vrouwenromans’ onderscheiden vanwege hun
verouderd realistische karakter. De latere literatuurgeschiedschrijvers kiezen bij het
beschrijven van de literaire ontwikkelingen voor 1930 het perspectief van de jongere
generatie, want ook zij vereenzelvigen de vrouwelijke auteurs met enigerlei
voortzetting van de Tachtiger prozatraditie. W.L.M.E. van Leeuwen bijvoorbeeld
behandelt vrouwelijke auteurs onder het hoofdje ‘Uit de school van het naturalisme’.
Het gaat hier om een overwegend vrouwelijke generatie epigonen van het
Tachtiger-proza: ‘Op een tweede plan [op het eerste plan staat het neo-romantisch
proza], een beslist lager niveau, wordt een gematigd en verslapt naturalisme en
realisme voortgezet, vooral door dames (Anna van Gogh-Kaulbach, Margo Antink,
Ina Boudier-Bakker, Top Naeff, Jo van Ammers-Küller, Annie Salomons, Alie
Smeding, E. Zernike, allen geboren eveneens tussen 1870 en 1890)’.10. Ook Augusta
de Wit, Jeanne Reyneke van Stuwe horen hierbij, en de jongere schrijfsters Emmy
van Lokhorst, Jo de Wit, Julia Frank.11. Van Leeuwen meent dat de opkomst van het
grote aantal vrouwelijke auteurs verband houdt met de bloei van deze gematigde
vorm van realisme. Wanneer dat realisme wordt afgewezen,
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raakt ook de vrouwelijke auteur weer op de achtergrond.12.
Sommige literatuurhistorici zien in het proza van vrouwen meer dan
Tachtiger-epigonisme zonder enige eigen inbreng. Zij koppelen de ‘vrouwenroman’
aan de wending naar binnen, dat wil zeggen de verinnerlijking van het realisme die
de psychologisch-realistische en de psychologische roman voortbracht. Zij zien deze
genres in zekere zin als ‘vrouwengenres’. H. Middendorp bijvoorbeeld meent dat
het vooral schrijfsters zijn die zich op de psychologische roman hebben toegelegd.13.
Ook Annie Romein-Verschoor vereenzelvigt in Vrouwenspiegel ‘de vrouwenroman’
met psychologisch-realisme, althans met een bepaalde vorm daarvan.
Psychologisch-realisme in de zin van de terugkeer tot de mens, de ‘menselijke
bevrijding tegenover de naargeestige werkelijkheidsuitbeelding der oudere
naturalisten’14. beperkt zich in haar ogen niet tot vrouwenproza, maar is ook te vinden
bij bijvoorbeeld Robbers en De Meester. Psychologisch-realisme echter waarin de
terugkeer tot de mens betekent: doorgronding van het zieleleven van ‘de mens, de
vrouw vooral uit hun eigen besloten kring van gegoede intellektuelen’15.;
psychologisch-realisme dus dat niet een menselijke bevrijding maar een verenging,
een bewustzijnsverenging betekent ten opzichte van Tachtig, valt wel samen met ‘de
vrouwenroman’. Die is in Annie Romeins visie dus te karakteriseren als:
psychologisch-realisme in verengde vorm. Zij spreekt bijvoorbeeld van ‘de
bewustzijnsverenging, die, gelijk wij zagen, met het psychologisch realisme in het
bijzonder in de Hollandse vrouwenroman optreedt’16., en heeft dus geen gunstig
oordeel over deze populaire vrouwelijke vorm van psychologisch realisme.
Wat Asselbergs het ‘genre damesroman’ noemt, is in feite ook een
specifiek-vrouwelijke variant van het psychologisch realisme. Wat de vrouwen
volgens hem onder meer gemeenschappelijk hebben is ‘hun familiaal-psychologische
levensverbeelding’, en de ‘deernisvolle invoeling’ waarmee ze zich inleven in hun
personages.17.
Knuvelder tenslotte ziet het psychologisch realisme niet als een vrouwengenre.
Het waren niet de vrouwelijke auteurs die de verinnerlijking of vermenselijking in
het realisme aanbrachten. Dat deden auteurs als Herman Robbers; het is kenmerkend
voor de romanschrijfsters na 1900 dat zij dit psychologisch-realisme navolgen en
voortzetten.18.
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Gebreken van het genre
Nu terug naar de contemporaine kritiek. De jongere critici hebben nog andere dan
literair-historische overwegingen om de romans te onderscheiden. Die zijn te vinden
in de woorden van Van Leeuwen, die ik hierboven aanhaalde: het proza van vrouwen
onderscheidt zich omdat het alle minpunten van het achterhaalde realisme in zich
verenigt. ‘Vrouwenromans’ vormen ook een aparte categorie vanwege de vele fouten
die eraan kleven. Zwaarlijvigheid en stijlloosheid bijvoorbeeld zijn in de ogen van
de jongere critici karakteristieke gebreken van het proza van vrouwen. We zagen
hiervoor dat de jongeren zich verzetten tegen gedetailleerde en uitvoerige
beschrijvingen in het realistisch proza, maar het blijkt dat zulke verwijten vooral
‘vrouwenromans’ treffen. Het zijn bij ons de dames die de dikke boeken schrijven,
zo meent Dirk Coster.19. En Donker verwijt speciaal vrouwelijke auteurs een gebrek
aan macht over de taal. Schrijfsters beschrijven maar, zonder te weten wat nodig en
wat overbodig is. Donker noemt dat ‘theetafelachtige mededeelzaamheid’. Hij
vergelijkt de schrijfsters met ‘theedrinkende dames die elkaar op alle bijzonderheden
van sterfgeval en echtbreuk tracteren’ en met ‘buurjuffrouwen die over de
zwarigheden en narigheden des levens op de hoek van de straat nooit uitgepraat
komen.’20. Te veel beschrijving, te veel niet ter zake doende details, breedsprakigheid
en zeurigheid: dat zijn in deze periode veelvoorkomende verwijten aan het adres van
vrouwelijke auteurs.
Hetzelfde geldt voor de beschrijvende, uitleggende psychologie. Alle realistische
romanschrijvers bezondigen zich daaraan, maar volgens de jongeren hebben de
vrouwelijke auteurs zich het sterkst toegelegd op een vorm van romanpsychologie
die niet verder komt dan de buitenkant. Vooral schrijfsters zouden in zulke
oppervlakkige psychologie een al te gemakkelijke vaardigheid hebben gekregen, die
rond 1930 geïrriteerde reacties bij de critici oproept. Anthonie Donker geeft de
volgende karakterisering: ‘De meeste boeken van jonge vrouwen over jonge vrouwen
in onze literatuur komen weinig verder dan de periferie der psyche, een meer en
meestal minder bedreven vaststellen van innerlijke toestanden met behulp van de
uiterlijke teekenen van milieu en een doorgaans catastrofaal huwelijksleven.’21.
Volgens Henrik Scholte in Erts 1930,
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onderscheiden vrouwelijke auteurs zich door het ondermaats psychologisch gehalte
van hun werk: ‘Dat daarnaast de vogue voor psychologische portretten van onze
lustig erop-los kiekende romancières, van het kabinetsformaat van Agnes Maas-van
der Moer tot de ietwat wazige vergrootingen van Jo van Ammers, aan het proza zelfs
niet de schade der eerstgenoemden [nl. Querido en A.M. de Jong] doet, is even
overbodig; want het wordt naast ons gespuid.’22.
De gebreken van het proza van vrouwen zijn onschadelijk, want ze worden ‘naast
ons’ gespuid: ‘vrouwenromans’ vormen in de visie van de jongeren kennelijk niet
alleen een zelfstandig genre, maar bovendien een genre dat buiten ‘ons’ terrein valt.
Zo denkt ook Ter Braak erover, die alle romans uit de psychologisch-realistische
traditie stelselmatig ‘damesromans’ noemt, ook de romans die door andere critici
worden aangeduid als ‘psychologische roman’, een benaming met een veel gunstiger
klank. Zoals ik eerder schreef, geeft Ter Braak met de term ‘damesroman’ onder
andere te kennen dat de psychologie in zulke romans niet de directe, suggestieve is
die hij zelf voorstaat, maar een beschrijvende. Hij rekent de romans immers tot het
‘huiskamerrealisme’. De term ‘damesroman’ dient om de afstand te beklemtonen
tussen die romansoort en de soort die Ter Braaks voorkeur geniet: de psychologische
roman. Toch zou men wel kunnen volhouden dat die psychologische roman waarvan
Ter Braak voorstander is, literair-historisch een voortzetting vormt van de
‘damesroman’. De eerste experimenten met een directe, nietbeschrijvende psychologie
lijken immers binnen het damesterrein te hebben plaatsgevonden. Andere critici
signaleerden juist bij vrouwelijke auteurs vernieuwingen in de wijze waarop het
innerlijk van personages wordt weergegeven: bij E.S. in 1898, bij Carry van Bruggen
in 1913 en 1927, bij Eva Raedt de Canter in 1930. Ter Braak is echter geneigd zulke
experimenten toch in verband te brengen met het genre ‘damesroman’, een genre
dat hij niet vaak, maar wel krachtig bestrijdt. Hij beklemtoont bijvoorbeeld de
bijzondere kwaliteiten van Eva van Carry van Bruggen, maar bespreekt de roman
tegen de achtergrond van ‘het gros der vaardige nederlandse romanschrijfsters’23., en
brengt hem ter sprake in ‘Le Chemin des Dames’.24. Zo ontstaat toch een verband
met het verfoeide genre ‘damesroman’.
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Over het werk van Eva Raedt de Canter zegt Donker ‘dat hier naar een rechtstreekse
verdieping van den psychologische roman wordt getracht’.25. Maar Ter Braak merkt
op dat Eva Raedt de Canter er niet in is geslaagd ‘de boeien van het damesgenre te
verbreken.’26. In de betreffende romans is geen sprake van beschrijvende psychologie;
de psychologie krijgt hier gestalte van binnenuit, vanuit het personage zelf. Niettemin
noemt Ter Braak zelfs deze romans geen psychologische romans, hij koppelt ze aan
de andere richting, de ‘damesromans’. De indruk ontstaat dat Ter Braak zich juist
tegen het ‘genre damesroman’ zo krachtig verzet, omdat het in sommige opzichten
niet zo ver van zijn eigen richting afstaat als hij wel zou willen. Het gaat hem er om
zijn eigen richting, de psychologische roman, verre te houden van die op bepaalde
punten verwante, maar over het geheel genomen verafschuwde damestraditie. Ter
Braaks manier om die distantie te beklemtonen is alle romans uit deze traditie,
inclusief de romans die een zweem van die traditie lijken te hebben, in een aparte
categorie te plaatsen: ‘damesromans’.

Samenvattend
We krijgen nu langzamerhand een beeld van wat het ‘genre vrouwenroman’ of
‘damesroman’ inhoudt, althans voor de jongere critici en de latere
literatuurgeschiedschrijvers. De romans vertegenwoordigen waarschijnlijk vooral in
zoverre een eigen stadium van de realistisch-naturalistische traditie, dat de schrijfsters
het in die verouderde traditie het langste uithouden. Het specifieke van de romans is
verder gelegen in het gegeven dat het realistisch of naturalistisch gehalte ervan is
verslapt of verwaterd, verengd of op zijn best verinnerlijkt tot psychologisch realisme
en psychologische romans, waarin de psychologie echter niet voldoet aan de moderne
eisen. Verder onderscheiden de romans zich vanwege de ‘literaire gebreken’ die
weliswaar aan realisme in het algemeen kleven, maar die in ‘vrouwenromans’ het
sterkst naar voren komen: de te uitvoerige, gedetailleerde beschrijvingen, de
uitleggerige en oppervlakkige psychologie en de typisch ‘Hollandse’ (burgerlijke,
bekrompen) atmosfeer.
Het ‘genre’ ligt volgens de critici in een lange Hollandse realismetraditie verankerd.
Omdat de scherpe kanten van het naturalisme ontbreken is er aansluiting met het
realisme vóór Tachtig. Regel-
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matig wordt afstamming van Betje Wolff en Aagje Deken gemeld, en van Hildebrand,
getuige de vele malen dat men de ‘vrouwenroman’ kopieerlust van het dagelijks
leven verwijt.
Het lijkt erop dat de vraag naar de grondslag van het ‘genre vrouwenroman’ nu
beantwoord is: het genre berust op een literair-historische karakterisering verbonden
met negatieve waardeoordelen over de romans als geheel. Toch blijkt bij nader toezien
dat hierin niet de volledige verklaring ligt van de gewoonte van critici om
‘vrouwenromans’ te onderscheiden. Ten eerste is bijvoorbeeld opvallend dat de
besproken literair-historische factoren die ‘vrouwenromans’ gemeenschappelijk
zouden hebben, geen van alle tot romans van vrouwelijke auteurs beperkt worden
geacht: critici brengen ze ook met romans van mannelijke auteurs in verband. Ook
die worden aangeduid met benamingen als gematigd, verslapt, aangelengd naturalisme,
gematigd realisme en psychologisch realisme. Met name Herman Robbers en Johan
de Meester worden algemeen als typische representanten van deze stroming
beschouwd; volgens Dirk Coster kan Herman Robbers zelfs gelden als het prototype
van het gematigd realisme.27.
In literaire overzichten, met name die waarin vrouwelijke auteurs niet expliciet
als groep worden onderscheiden, is het gebruikelijk om mannelijke én vrouwelijke
auteurs tot het psychologisch realisme te rekenen. Enkele voorbeelden: De Vooys
plaatst vrouwelijke auteurs onder de noemer psychologisch realisme, maar ziet
Robbers en De Meester als de voorlopers die vrouwelijke auteurs door hun voorbeeld
opwekten.28. En Rispens plaatst weliswaar vrouwelijke auteurs in de traditie van het
‘geacclimatiseerd naturalisme’, maar tot die traditie rekent hij bijvoorbeeld ook
Robbers en Van Eckeren.29. Anthonie Donker ziet in het ‘te weinig gewaardeerde’
oeuvre van Herman Robbers, Ina Boudier-Bakker en Top Naeff de hoogtepunten
van het genre van de psychologisch-realistische roman.30.
Deze en andere literatuurgeschiedschrijvers zien de gematigd realistische of
psychologisch realistische roman dus niet exclusief als een ‘vrouwengenre’. Maar
ook als dat wel gebeurt, als critici romans van vrouwelijke auteurs wel expliciet
onderscheiden op literair-historische gronden, rekenen ze toch mannelijke auteurs
tot
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diezelfde stroming. In die gevallen blijkt duidelijk dat de literair-historische
plaatsbepaling niet het enige onderscheidende criterium is. Ter Braak en Du Perron
kunnen hier als voorbeeld dienen.
Ter Braak voorziet het proza van vrouwen van het etiket ‘damesroman’, onderdeel
van het ‘huiskamerrealisme’. Maar in een van zijn stukken over deze categorie
romans, namelijk ‘De vrouwenroman gespiegeld’, spreekt hij over ‘de problematiek
van een Herman Robbers en een Ina Boudier-Bakker’.31. Deze beiden ziet hij als de
klassieke representanten van het gematigd realisme. In een ouder stuk noemt hij
Robbers en ‘de dame Agnes Maas-van der Moer’ geheel van hetzelfde kaliber in hun
naïef gebruik van de realistische methode.32. En in zijn kritieken in Het Vaderland
brengt hij diverse mannelijke auteurs in verband met realisme, beschrijvingskunst
of huiskamerrealisme: J. Campert, M. Dekker, A. Donker, G. van Eckeren, S.
Goudsmit.
Hetzelfde geldt voor E. du Perron. Hij spreekt van onze 1001 dames-auteurs als
van een aparte categorie met zelfs een eigen traditie die teruggaat op Wolff en Deken.
Toch staan deze dames samen met mannelijke collega's onder het hoofd ‘Jan Lubbes’
(de oude, de familieroman) en lijkt Vrouw Lubbes zich in geen enkel opzicht van de
mannen te onderscheiden. Tot de oude Jan Lubbes behoren: ‘het driftig gekwebbel
van de rotterdamse boulevardier De Meester, de levensangsten van het oude kind
Robbers, de leestrommelconflicten van de lager gecoteerde Van Hulzen (...). Met
onze dames-auteurs uit dezelfde familie is het volstrekt niet anders: Vrouw Lubbes
pent (...)’.33. Van Leeuwen gaat net zo te werk. Hij onderscheidt schrijfsters, zoals
we zagen, als degenen die het naturalisme van de vorige generatie op een lager niveau,
gematigd en verslapt, voortzetten en karakteriseert de romans van deze vrouwelijke
epigonen als ‘psychologisch realisme’. Hoewel Van Leeuwen deze
psychologisch-realistische stroming koppelt aan vrouwelijke auteurs en die koppeling
zelfs onderbouwt met psychologische argumenten, noemt hij later toch ook mannelijke
auteurs, zoals onder meer Van Hulzen en Van Eckeren, als representanten van dezelfde
literaire traditie.
Mogelijkerwijs waren de critici zo meegesleept door het unieke gegeven dat
vrouwen in een literair-historische stroming een grote plaats innemen, dat zij daarom
geneigd zijn die stroming zelfs he-
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lemaal met vrouwen te vereenzelvigen. Misschien speelt ook mee dat rond 1920 een
aantal jonge schrijfsters de traditie voortzet terwijl er dan minder nieuwe mannelijke
auteurs in deze lijn voortwerken, zodat in de loop der jaren het realisme steeds meer
een vrouwenzaak gaat lijken. In ieder geval is het niet zo dat critici geen mannelijke
vertegenwoordigers van diezelfde stroming signaleren: Robbers, De Meester, Van
Hulzen, Van Eckeren, Scharten, Middendorp worden vaak genoemd. Mannelijke
auteurs worden zelfs meestal als de typische representanten (Robbers en De Meester),
en als de beste vertegenwoordigers ervan (De Meester met Geertje) genoemd. En
ook rond 1920 leverden nog mannelijke auteurs bijdragen aan deze prozatraditie:
D.Th. Jaarsma en Johan van Vorden; in ‘Een jaar prozakunst’ uit 1920 noemt Frans
Coenen romans van o.a Frits Hopman, Raeskin en Karel Wasch. En hierboven meldde
ik een aantal mannelijke auteurs die in de jaren twintig door Ter Braak met het
realisme in verband worden gebracht. Wanneer men desondanks spreekt van
‘vrouwenromans’ dan moeten daarbij meer dan alleen literair-historische factoren
een rol spelen.
Er is nog een verschijnsel dat er op wijst dat het onderscheiden van
‘vrouwenromans’ niet alleen een kwestie is van een literair-historische plaatsbepaling.
Onder critici is het niet ongebruikelijk alle (romans van) vrouwelijke auteurs op een
hoop te gooien, ook die waarvan het voor henzelf duidelijk is dat ze van het
psychologisch-realistisch procédé afwijken en behoren tot de meer romantische
parallelstroming, tot de ‘verbeeldingskunst’, zoals romans van Nine van der Schaaf
en van Marie Metz-Koning. Wanneer Greshoff in Rebuten een schoolboek over
letterkunde bespreekt, verwijt hij de auteur van dat boek dat die met het vrouwvolk
te korte metten heeft gemaakt: ‘Twee is meer dan genoeg: Augusta de Wit en Ina
Boudier-Bakker. Dat Carry van Bruggen, Top Naeff en Nine van der Schaaf van
meer betekenis zouden kunnen zijn, is nimmer bij onze voorlichter der jongelingschap
opgekomen.’34. Door zo'n opmerking geeft Greshoff er blijk van dat hij vrouwelijke
auteurs in het algemeen, ‘het vrouwvolk’, als een hoofdstuk apart beschouwt. Daar
komen geen literair-historische overwegingen aan te pas, net zo min als aan de
indeling van bijvoorbeeld Tazelaar, die alle ‘schrijfsters die tegenwoordig op-
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treden’ in een groep onderbrengt.35. Ook komt het vaak voor dat critici (romans van)
vrouwelijke auteurs samen bespreken en vergelijken juist om de verschillen te
benadrukken. Vrouwelijke auteurs vormen dan als zodanig een categorie,
literair-historische karakteristieken spelen daarin geen rol. G. van Hulzen schrijft
bijvoorbeeld in De Amsterdammer van 1907: ‘Hierbij sluiten dan aan de andere
vrouwenkrachten, die, heel eigenaardig verschijnsel, wat vorm en inhoud betreft
onderling zoo sterke verschillen toonen.’36. Ook in een uitspraak als de volgende, van
Anthonie Donker uit 1932, vormen schrijfsters een brede, niet literair-historisch
gefundeerde categorie: ‘Nine van der Schaaf is bij te weinigen in ons land bekend.
(...) Onder de vele Nederlandsche prozaschrijfsters bleef zij vrijwel onopgemerkt.
Het merendeel van wat er in ons land door vrouwen geschreven wordt, staat echter
bij haar werk ten achter. Ook naar den inhoud onderscheidt het zich voordeelig van
de in ons land in damesboeken gebruikelijke en met min of meer psychologische
bedrevenheid bewerkte binnenhuiselijke buurtklets.’37.
In het begin van dit hoofdstuk signaleerde ik een verschil tussen oudere en jongere
critici: voor de jongeren valt de ‘vrouwenroman’ min of meer samen met het oude,
realistische proza. Het ligt daarom voor de hand dat juist de jongeren de
‘vrouwenroman’ op literair-historische gronden onderscheiden en verwerpen, en dat
alleen zij, en de latere literatuurgeschiedschrijvers die in hun opvattingen bij de
jongeren aansluiten38., hierboven aan het woord kwamen. De ouderen kwamen we
niet tegen. Zij zien de ‘vrouwenroman’ kennelijk niet primair als literair-historisch
verschijnsel, zeker niet als verschijnsel dat samenvalt met (een stadium in het)
gematigd of psychologisch realisme. En dit laatste zou ook heel eigenaardig zijn: de
realistische traditie is immers de traditie waarvan zijzelf als romanschrijvers deel
uitmaken. Toch is het absoluut niet zo dat alleen de jongere critici en de latere
literatuurgeschiedschrijvers proza van vrouwen over één kam scheren. De critici van
voor 1918 doen dat ook en wel op even grote schaal. Maar zij hebben daarvoor
kennelijk andere redenen. Bekijken we de centrale figuren van de oudere generatie
in dit opzicht. Ten eerste Herman Robbers, prototype van de oudere critici en schrijver
van gematigd realistisch proza; hij isoleert steeds de vrou-
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welijke auteurs in zijn De Nederlandsche Litteratuur na 188039., en in tal van
tijdschiftkritieken, zie bijvoorbeeld ‘Over boeken van vrouwen’ uit 190840. en ‘De
vrouw in de litteratuur’ uit 1918.41. Vervolgens Carel en Margo Scharten-Antink, ook
zelf beoefenaars van het gematigd realistisch proza; zij spreken van ‘Vrouwen en
dames in de literatuur’42., bespreken vrouwelijke auteurs steeds samen en vergelijken
ze uitsluitend met elkaar. M.H. van Campen doet hetzelfde in Nederlandsche
romancières van onzen tijd43., en in zijn opstellen in De Gids. Dirk Coster plaatst
besprekingen van romans van schrijfsters onder een noemer: ‘De schoonheid van
het dagelijksche leven’, en spreekt van de ‘kunstsoort’ de ‘moderne vrouwenroman’.44.
Frans Coenen onderscheidt schrijfsters als aparte categorie in ‘Een jaar prozakunst’45.,
maar vertoont verder in zijn boekbesprekingen minder dan de meeste andere critici
de neiging vrouwelijke auteurs als een hoofdstuk apart te beschouwen. Querido
verzorgt een serie ‘De vrouwen, die voor ons schrijven’46. en geeft er ook overigens
voortdurend blijk van, vrouwelijke auteurs te isoleren. Gerard van Eckeren bespreekt
romans van vrouwen groepsgewijs47., en maakt in zijn kritieken tal van opmerkingen
die doen blijken dat hij deze romans als een aparte categorie beschouwt.
De gevolgtrekking die ik eerder maakte wordt hiermee nog eens onderstreept: het
is niet mogelijk uit de literaire kritiek in de periode 1898-1930 een bevredigende
literair-historische omschrijving van ‘de vrouwenroman’ af te leiden. Er is met dit
‘genre’ meer aan de hand.

2 Onderwerp en thematiek van ‘vrouwenromans’
Het is denkbaar dat ‘vrouwenromans’ zich inhoudelijk onderscheiden van andere,
overigens verwante romans, en dat critici ze om die reden afzonderen binnen de
gematigd realistische of psychologisch-realistische traditie. Veel critici, oudere zowel
als jongere, wijzen op de specifieke stof, thematiek en onderwerpssfeer van
‘vrouwenromans’.
Dat critici inhoudelijke overeenkomsten zien, kan alleen al blijken uit de diverse
gevallen waarin schrijfsters beschuldigd worden van plagiaat van een
collega-schrijfster: dit verwijt trof bijvoorbeeld tweemaal Ina Boudier-Bakker. Gerard
van Eckeren verwijt haar
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dat zij in haar roman Het spiegeltje (1917) het onderwerp van Top Naeffs succesvolle
roman Voor de poort (1912) heeft geïmiteerd: de liefde van een ongetrouwde vrouw
voor een getrouwde man bij wie zij een tijdje de huishouding doet. En met De klop
op de deur (1930) laadt zij de verdenking op zich, te hebben willen concurreren met
de bestseller De opstandigen (1925) van Jo van Ammers-Küller; beiden proberen in
plaats van individuele psychologie een breed overzicht van een tijdperk te geven en
beiden doen dat aan de hand van de lotgevallen van een familie. Ritter in zijn studie
over Ina Boudier-Bakker De vertelster weerspiegeld wijst overigens deze
beschuldigingen met kracht van de hand.

Hollands binnenhuisje
De stof van psychologisch-realistische romans betreft globaal gezegd de eigentijdse
mens in zijn gewone omgeving in zijn dagelijks leven, met veel aandacht voor het
innerlijk, de psychologie. In de praktijk komt dit neer op een psychologische
schildering van het burgerlijk gezinsleven. ‘Burgerlijk’, dat wil zeggen handelend
over de burgerklasse, zijn deze romans steeds. Onze schrijvers en schrijfsters komen
nu eenmaal uit de gezeten burgerstand en hebben zich blijkbaar tot het beschrijven
van hun standgenoten het meest aangetrokken gevoeld, zegt Carry van Bruggen in
1913.48. Het psychologisch realisme biedt, volgens Anthonie Donker, ‘beeld en bedrijf
van één stand (...), één standsbeeld, dat dan het standbeeld werd van de gematigde,
gemiddelde en gegoede burger.’49. Met romans van vrouwelijke auteurs is het niet
anders gesteld: als men de naam ‘vrouwenroman’ uitspreekt, denkt men, volgens M.
van der Zeyde, ‘aan boeken over het welbekende, vertrouwde, burgerlijk-Hollandse
gezinsleven.’50.
Wat in dit opzicht boeken van vrouwen specifiek doet zijn is het gegeven dat ‘de
mens’ in die romans vaak een vrouw is, met dus als omgeving een vrouwenomgeving
en als leven een vrouwenleven: dat komt neer op een huwelijks-, gezins- en
familieleven in een, zoals critici zeggen, Hollands binnenhuisje.
De romans in kwestie gaan dus over het leven van vrouwen uit de burgerij. Zo
ziet ook Annie Romein-Verschoor ze: het psychologisch realisme dat volgens haar
‘de vrouwenroman’ is, betekent in zoverre een verenging, dat het zich niet bezighoudt
met ‘de
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mens’, maar met de vrouw uit de eigen beperkte burgerlijke kring. De
hoofdstukindeling van Vrouwenspiegel berust op varianten van deze stof die elkaar
als verschillende ontwikkelingsstadia van de ‘vrouwenroman’ opvolgen.
Inderdaad verwijzen veel titels van ‘vrouwenromans’ naar het vrouwenterrein: er
komen talrijke samenstellingen voor met ‘vrouw’, ‘liefde’, ‘moeder’, ‘gezin’ of een
vrouwennaam. Het is goed mogelijk dat critici hierin het gemeenschappelijke element
van de romans zien.
Als voornaamste aspect van het vrouwenleven geldt de liefde, en de liefde, vooral
de ongelukkige, vormt ook het hoofdonderwerp van ‘vrouwenromans’. Dit onderwerp
als zodanig verveelt de literaire kritiek al in een vroeg stadium. Al in het begin van
de eeuw spreekt Anna de Savornin Lohman van ‘het gewone, afgezaagde genre van
damesromans’ waarin altijd dezelfde onderwerpen centraal staan: ‘“verongelijkte”
gescheiden-vrouwen, en “niet-begrepen” moderne juffers uit vrouwen-romans’.51.
Bijna dertig jaar later karakteriseert Nijhoff de ‘vrouwenromans’ van zijn tijd nog
steeds als romans ‘van onbegrepen vrouwen en onbegrijpelijke mannen.’52.
In de gehele tussenliggende periode wordt deze klacht herhaald: de romans gaan
steeds over hetzelfde, ze worden vervaardigd volgens een vast sjabloon van wat
teleurgestelde liefde met wat natuur-tafereeltjes53., een recept dat later ‘het
griep-recept’ van ‘onze dames-schrijfsters’ gaat heten.54. Het irriteert vooral de
jongeren dat de Nederlandse romancières zich nu al sinds Tachtig bezighouden met
dezelfde uitgekauwde problemen van liefde, huwelijk, gezin, moederschap, oude
vrijsters-zieligheid en emancipatie, en nooit eens met iets behoorlijks, laat staan met
iets groots voor de dag komen.55. Een bekende samenvatting van stof en thematiek
van de damesroman, vormt Ter Braaks omschrijving van ‘het dameselement’: ‘dat
is de atmosfeer van het huiselijke, van de bezwaren, die de wisselvalligheid der liefde
zo met zich meebrengt, van de zorgen om gade en kind, van alles, kortom, wat in de
uitgebreidste zin tot de moeilijkheden des dagelijksen levens behoort. Als nevenvariant
vinden wij ook de ontspoorde moeder en vrouw, die zich plotseling gaat inbeelden,
dat de wereld van de ijselijkste hartstochten aan elkaar hangt en dat de walgelijkste
zonden door
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de walgelijkste hypocrisie permanent worden bedekt.’56.
Men vindt zulke onderwerpen niet alleen vervelend en afgezaagd, de
vrouwenonderwerpen gelden bovendien als kleine onderwerpen, beperkt en daarom
weinig boeiend. Ze leiden, zo meent men, in de praktijk tot kleine literatuur van
gering belang. Het ‘gepeuter in de zielen en zieltjes van onbelangrijke juffies, die
niet krijgen wien ze hebben willen’57. vindt men onbenullig. Een boek met uitsluitend
een vrouwelijke hoofdpersoon loopt eerder de kans te mislukken, schrijft Kelk. ‘Men
moet wel een meesterhand hebben, om zulk een eenzame vrouw zoo boeiend te
maken in al haar zielsbewegen en in heel haar gedachtenwereld, dat de lezer zich
daarmee alleen volkomen tevreden stelt.’58. Vrouwelijke auteurs hebben over het
algemeen zo'n meesterhand niet.
In de jaren twintig wordt het gebruikelijk om de stof van ‘vrouwenromans’ samen
te vatten als ‘Hollands binnenhuisje’, een benaming die vooral de beperktheid van
de stof laat uitkomen en die een uiterst negatieve klank heeft. Eén reden waarom
men die stof beperkt vindt zagen we al: vrouwenonderwerpen, die door critici op
zichzelf al tamelijk banaal worden gevonden, krijgen een te groot gewicht. Er zijn
nog twee andere redenen: het stoort critici dat de stof zo Hollands is en dat de
maatschappelijke werkelijkheid er niet in aan bod komt. Deze twee bezwaren zal ik
hieronder bespreken.
‘Vrouwenromans’ maken deel uit van het realisme dat op zichzelf al geldt als de
meest typische, de enige echte Hollandse traditie. En de oriëntatie op het binnenhuis
maakt er bij uitstek een Hollands genre van, want ‘Holland is een land voor
binnenhuistragedies’, zoals Du Perron zegt.59. Alleen voor de Hollandse mentaliteit
zijn de minitieuze beschrijvingen van het dagelijks leven, de uitvoerigheid en de
langdradigheid te verdragen.60. Carry van Bruggens artikel uit 1913 over
romanschrijfsters heet nadrukkelijk ‘De Hollandsche vrouw in de Hollandsche
literatuur’. Zij lijkt daarmee op het degelijke, zwaar op de handse, en ook begrensde
en beperkte van het vrouwenproza te doelen.
De toevoeging ‘Hollands’ vormt wel een pejoratieve typering, zeker wanneer die
afkomstig is van de jongeren met hun zucht naar internationale allure. Vooral zij
beklemtonen het Hollandse karakter van ‘de damesroman’, hetgeen neerkomt op een
collectieve
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veroordeling van het vrouwenproza. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar in de inleiding
van het Erts 1930, waarin Lou Lichtveld, vertegenwoordiger van de jongerengeneratie,
schrijft dat de ‘hollandsche binnenhuis-romannetjes van onze schrijvende dames’
een typisch nationaal karakter hebben. Het is vanwege dit Hollandse karakter dat de
romans een eigen genre vormen, dat om diezelfde reden van geen belang is: ‘Want
dit bekrompen, tusschen zelfgenoegzaamheid en chauvinisme ingedijkte genretje is
het eenige geredde Staatsschuldbriefje uit heel de prachtige brand van onze
zoogenaamde “nationale herleving” ten tijde van de Romantiek.’61. Ook Donker
meent, in hetzelfde jaar 1930, dat onze literatuur vrijwel alleen in het proza van
vrouwen typisch nationaal is, maar hij verbindt daaraan niet per se een negatief
waarde-oordeel: ‘Onze voornaamste schrijvers overigens, Couperus, de neo-romantici,
onze lyrici (...) zijn niet bijzonder Hollandsch. In het werk van Ina Boudier, Top
Naeff, Annie Salomons, El. Zernike, Mevr. Zoomers-Vermeer is de Hollandsche
vrouw uiterlijk en innerlijk als geboetseerd. Denk een oogenblik aan Colette, aan
Vicky Baum. Uit het degelijk-ernstige, trage, veilige, bezonken Hollandsche
familieleven zijn onze schrijfsters opgegroeid, haar werk weerspiegelt het nogmaals,
zuiver, hecht en trouw, rechtschapen, begrensd, bezonnen.’62.
Niet alleen de romans, maar ook de schrijfsters vormen collectief een typisch
Hollands verschijnsel en dus een verschijnsel van beperkt belang. In een ander stuk
uit 1930, getiteld ‘Romancières’, stelt Donker nog eens dat hij in het buitenland geen
evenbeeld vindt voor het fenomeen van de talentvolle vrouwen in ons land.63. Als
Ter Braak en Du Perron over romanschrijfsters spreken laten ze de toevoeging
‘Hollands’ nooit achterwege. Dit onmisbare adjectief duidt een essentiële en
ongunstige karakteristiek van het vrouwenproza aan. Ter Braak geeft een
sociologische verklaring voor het fenomeen van de Hollandse romanschrijfster: ‘Niet
in alle landen heeft zich het verschijnsel “schrijvende Vrouw”, die meestal uit
dameskringen voortkomt, zo sterk (onevenredig sterk, mag ik wel zeggen) ontwikkeld
als in ons land. In Engeland is het proces misschien te vergelijken met dat bij ons,
maar in Duitsland en Frankrijk is het stellig geheel anders. Blijkbaar hangt het
kolossale overwicht van gematigd-realistische schrijfsters in de litteratuur
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dus samen met een gematigd-realistische cultuurvorm, die men dan ook werkelijk
zowel in Nederland als in Engeland dominerend aantreft.’64.
Het succes van deze romans verklaart men meestal uit deze veronderstelde
overeenkomst tussen het typisch Hollandse van de romans en onze burgerlijke,
gematigde cultuur. Succes berust hier volgens critici op herkenning van het vertrouwde
burgerlijke gezins- en familieleven, de lezers herkennen graag zichzelf en hun buren.
‘Schrijvers en lezers communiceren in een sfeer van speciaal Nederlandschen
huisbakkenheid’65., zegt Bloem, waarbij hij overigens niet alleen op ‘vrouwenromans’
doelt.
Voor Ter Braak is ‘Hollands’ kennelijk zo zeer synoniem met ‘beperkt’ dat hij
ook romans die zich in Indië afspelen tot het toch typisch Hollandse verschijnsel van
de ‘damesroman’ rekent. Er werden in deze periode veel Indische romans geschreven
door vrouwelijke auteurs; Rob Nieuwenhuys onderscheidt in Oost-Indische spiegel
een ‘damescompartiment’ en een groep ‘De jonge Hollandse vrouwtjes’.66. Volgens
Ter Braak vormt Indië in die romans eigenlijk niet meer dan een decor van het
bekende burgerlijke Hollandse gezinsleven, zodat bijvoorbeeld de wereld van M.
Székely-Lulofs (die in 1931 debuteerde met de succesvolle Indische roman Rubber)
‘bedrieglijk veel weg heeft van de wereld van mevr. Boudier-Bakker.’67. Indië of
Holland, het blijven familie- of damesromans met alle bezwaren van dien,
bijvoorbeeld oppervlakkige psychologie: ‘Dat deze lieden in Indië in groten getale
rondlopen, bewijst nog niet, dat Mevr. Székely-Lulofs dieper in hen heeft gezien dan
de gemiddelde Nederlandse romanschrijfster in de harten der dames en heren
benoorden de Kreeftskeerkring.’68.
De stof is ook in zoverre weinig verschillend dat ze in beide gevallen door dames
wordt geapprecieerd: ‘Er wordt iets meegedeeld, dat stof oplevert voor eindeloze
discussie onder de thee. “Wist jij, dat er zulke vrouwen waren als die koele Toos?”
“Lieve hemel, wat een toestanden daar in de Oost”.’69.
Wat Ter Braak hier doet, valt bij veel critici in deze periode op: zij associëren
romans van vrouwelijke auteurs graag met thee, theelichtjes, theetafels en theevisites.
‘Er zou een dissertatie te schrijven zijn over het theelichtje in de letterkunde’70.,
schrijft Anthonie Donker, en de literaire kritiek ziet dat theelichtje speciaal in ro-
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mans van vrouwelijke auteurs. (Terzijde opgemerkt: misschien niet ten onrechte. De
roman Lenoor Sonnevelt van Emmy van Lokhorst, in 1918 door critici begroet als
een echte vrouwenroman van ‘een echte vrouw van dezen jongsten tijd’71., eindigt
met de uitroep: ‘Een geurig kop thee, dat is het aroom van het leven’.) Dat geeft
meteen het bezwaar aan dat critici op dit punt hebben. ‘Thee’ is voor de critici niet
alleen een te groot bestanddeel van romans van vrouwen, maar fungeert voor hen
ook als een metafoor van alles wat hen in de sfeer van die romans tegenstaat, met
name dat beperkte, Hollandse, binnenhuiselijke, damesachtige karakter ervan. Du
Perron zegt bijvoorbeeld over de vrouwelijke variant van Jan Lubbes: ‘Vrouw Lubbes
pent over het hogere en dierbare in een toon die evenmin haar diepere ik verlaat; zij
kan 300 bladzijden lang met de roerendste adjectieven in de wolken verwijlen zonder
dat haar “grondtoon” een centimeter van de Lubbes-theetafel is losgeraakt’.72. In alle
‘vrouwenromans’ wordt thee gedronken en, wat nog erger is, wordt de ceremonie
van het theeschenken precies geregistreerd. Van Heugten, die door dit fenomeen
werd geïnspireerd tot het schrijven van ‘Een thee-causerie’, stelt een formule op: ‘de
waarde van een roman is doorgaans omgekeerd evenredig aan zijn hoeveelheid
theeverbruik.’73.
Thee symboliseert het knusse, het kleinschalige, het burgerlijke en banale dat de
‘vrouwenroman’ uitademt, de ‘pa-en-moe-atmosfeer’, als een tegenstelling tot het
grote leven. En juist dat grote leven streven de jongere critici na. Niet alleen zij, maar
ook bijvoorbeeld Dirk Coster verlangt naar proza met een ruimere adem: ‘als men
daarentegen aan de Nederlandse roman denkt, dan ziet men allereerst: een theelichtje
dat vriendelijk brandt, mensen om de tafel, bekende mensen, dagelijkse degelijke
Nederlandse mensen, en men ziet ze zo goed, dat men ze zeer zeker met eerbied gaat
liefkrijgen, - maar met dit alles is men toch wel heel ver van het grotere leven, ik
zou haast zeggen van de geschiedenis met zijn woelingen, zijn problemen, zijn helden
en heiligen verwijderd.’74.
Thee dus als ‘het symbool en de vloek der Hollandsche romankunst’75., vooral van
‘vrouwenromans’, zoals in een Franstalig overzicht van de Nederlandse literatuur
wordt opgemerkt - naar aanleiding van Armoede van Ina Boudier-Bakker -: ‘On boit
énormément de tasses de thé dans ce roman (vice inhérent à beau-
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coup d'oeuvres romanesques hollandaises écrites par des femmes).’76. Thee als symbool
van beperktheid, maar ook van de vrouwelijke auteurs vaak aangewreven
langdradigheid, uitvoerigheid, kletserigheid.
Hier past wel een kanttekening. Wordt de vrouwelijke auteur enerzijds verweten
dat haar blikveld niet verder reikt dan de theetafel van het Hollands binnenhuis en
dat zij zich daarmee geheel identificeert, anderzijds wordt het haar ook niet in dank
afgenomen wanneer ze zich over het burgerdom afstandelijker, kritisch, ironisch of
spottend uitlaat. Jo van Ammers-Küller krijgt van Nijhoff het verwijt zich in De
opstandigen schuldig te maken aan ‘parodieerlust des burgermans’. Top Naeffs satire
op de burgerij, Letje, wordt door dezelfde invloedrijke critici die damesromans steeds
hun burgerlijk binnenhuiskarakter verwijten, ‘gif’ genoemd, ‘ingebeten wrangheid’,
‘schampere verwatenheid’ (Nijhoff), ‘duivels knap, maar zo hopeloos zuur’ (Ter
Braak).77.
Critici vinden ‘vrouwenromans’ op nog een ander punt beperkt: ze verwijten de
romans ook een tekort aan aandacht voor de maatschappelijke werkelijkheid. Groot
nadeel van dit ‘huisbakken’ proza vindt men de afwezigheid van de buitenwereld.
Ook dit houdt weer een groot bezwaar in. De romans in kwestie werden immers
gerekend tot het (gematigd, psychologisch, etc.) realisme, uitloper van het Tachtiger
naturalisme, een stroming waarvan men op zijn minst een weergave van de totale
werkelijkheid verwacht. Maar de werkelijkheidsweergave in ‘vrouwenromans’ blijft
beperkt tot het binnenhuiselijke leven. Verschillende critici wijzen hierop. Het valt
Coster bijvoorbeeld op dat de Eerste Wereldoorlog geen sporen in de romans heeft
nagelaten78., en Ritter meent dat romans die zich bepalen tot menselijke karakters en
verhoudingen hun tijd gehad hebben, hij ziet in afwezigheid van een sociale en
maatschappelijke dimensie de reden voor de afnemende waardering voor zulke
romans.79.
Coster en Ritter doelen hier overigens op de psychologische roman in het algemeen.
Anderen menen dat vooral het proza van vrouwelijke auteurs aan deze vorm van
beperktheid lijdt. In recensies van afzonderlijke ‘vrouwenromans’ is vaak een
kritiekpunt dat de personages alleen in het privéleven functioneren, dat personen en
gebeurtenissen geen maatschappelijke achtergronden krijgen. Dit soort bezwaren
treft ook het genre als geheel. Van Vries-
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land mist in de binnenhuiskunst van de Nederlandsche schrijfster een bredere
gezichtskring die actuele, sinds de wereldoorlog spelende vraagstukken omvat. De
romans van vrouwen zijn in zijn ogen te zeer het produkt van huisvlijt, met gesloten
vensters verricht.80. En Annie Romein-Verschoor meldt dat zij uit de Nederlandse
vrouwenliteratuur geen boek kent waarin de wereldgebeurtenissen van 1914 ‘een
grotere betekenis krijgen dan van een toevallig stukje achtergrond.’81.
Toch bestaan er dan inmiddels wel romans van schrijfsters waarin een breed
tijdsbeeld gegeven wordt: in bijvoorbeeld De opstandigen van Jo van Ammers-Küller
(1925), en in De klop op de deur van Ina Boudier-Bakker (1930) komen behalve de
geschiedenis van de vrouwenemancipatie tal van andere sociale en maatschappelijke
ontwikkelingen aan de orde. Toch worden ook zulke romans door critici bij de
binnenhuiskunst gerekend: Nijhoff noemt bijvoorbeeld De opstandigen, ondanks de
enorme hoeveelheid maatschappelijke gegevens, een roman van ‘huis-, tuin- en
keukenrealiteitjes.’82. De visie blijft toch, volgens critici, ook in zulke breed opgezette
romans vooral huiselijk. Donker ziet in zulke romans evenmin de ‘beweging van
den tijd’ golven, hij beschouwt ze als ‘vermomde psychologische romans met kranten
berichtvulling’ die ‘van de vroegere psychologische romans eigenlijk geen haar
verschillen.’83. De opstandigen of De klop op de deur horen voor critici gewoon bij
de damesromans of de familieromans, met alle maatschappelijke beperktheid die in
die woorden zit opgesloten. Opvallend is trouwens dat in veel ‘vrouwenromans’ wel
degelijk bepaalde actuele maatschappelijke vraagstukken een rol spelen, namelijk
de vrouwenemancipatie en de vrouwenbeweging. Critici merken dat wel op; sommige
zien daarin zelfs de verbindende schakel tussen ‘vrouwenromans’. Maar dat gegeven
weerhoudt hen niet van het verwijt dat de gezichtskring van ‘vrouwenromans’ beperkt
blijft tot de huiskamer en dat de maatschappelijke dimensie in deze romans ontbreekt.
Kennelijk beschouwt men de vrouwenemancipatie meer als onderdeel van het
(binnenhuiselijk) vrouwenterrein dan als een maatschappelijk fenomeen.
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Subgenres
Sommige critici onderscheiden subgenres op grond van bepaalde facetten van of
thema's binnen deze stof. De ‘emancipatieroman’, die zijn naam, stof en thematiek
ontleent aan de vrouwenemancipatiebeweging, lijkt zo 'n subgenre te vormen. Maar
het gaat hier toch meer om een negentiende-eeuws genre met uitlopers in de twintigste
eeuw, dan om een onderdeel van de eigenlijke vrouwenroman, die immers pas na
1898 ontstaat. In de handboeken worden de emancipatieroman-schrijfsters vroeger
gedateerd dan degenen om wie het hier gaat. Wel hebben, volgens Asselbergs,
emancipatieroman en damesroman hun stof met elkaar gemeen: ‘de damesroman
behandelt vaak vragen waarmee het feminisme worstelde, maar hij is geen feministisch
strijdmiddel gelijk de romans van Cornelie Huijgens, C. Goedkoop-de Jong van Beek
en Donk [sic], en Anna de Savornin Lohman.’84.
Een duidelijk subgenre wordt gevormd door ‘vrouwenromans’ die rond 1920 gaan
verschijnen en waarin critici een opmerkelijke samenhang zien in stof en thematiek:
het zijn romans waarin de liefdes- en huwelijksverhoudingen geproblematiseerd zijn,
waarin het streven naar vrijheid binnen liefde en huwelijk centraal staat en waarin
de erotiek een grote plaats heeft. De jonge schrijfsters die nu aan het woord komen
spreken openhartig over de zieleroerselen, verlangens en hartstochten van vrouwen.
Zij vinden, volgens een christelijke criticus, geen enkel geheim van de vrouwenziel
heilig genoeg om onbesproken te laten.85.
Dit verwijt treft Agnes Maas-van der Moer. Ook Julia Frank geldt als zo'n
vrijmoedige schrijfster, en vooral Edith Werkendam (met een sprekende titel als De
goddelijke zonde) heet gewaagd en uitdagend of grof, vulgair en pornografisch, al
naar gelang de smaak en de moraal van de criticus. Alie Smedings boeken doen ook
enig stof opwaaien, haar roman De zondaar maakt zelfs een pornografie-debat los.
Emmy van Lokhorst, die door anderen zelf tot ‘de zondaressen’ (Robbers) wordt
gerekend vanwege romans als Phil's amoureuze perikelen en Lenoor Sonnevelt, is
een van de eersten die deze nieuwe richting opmerkt en afkeurt. Zij schrijft in 1919:
‘In de uitgebreide gaarde onzer vrouwelijke letteren (...) dragen de auteurs als
gemeenschappelijk kenmerk het stempel der sexualiteit.’ Volgens
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haar bestaat heel de jongere literatuur uit vrouwen die ‘tot ondergang gedoemd
(schijnen) door eenzelfden dooltocht in het labyrinth der erotische verwikkelingen.’86.
Deze romans van jonge schrijfsters die de conventionele seksuele moraal ter
discussie stellen87., trekken al spoedig de aandacht van de literaire kritiek. Diverse
benamingen raken in omloop: ‘huwelijksprobleemromans’, ‘echtscheidingsromans’,
‘driehoeksromans’, en een enkele keer ook ‘emancipatieromans’. Het gaat in de ogen
van de critici niet om een zelfstandig genre, maar om een, zoals Ter Braak zei,
nevenvariant, waarin de vrouw en moeder uit de gebruikelijke romans van vrouwen,
ontspoort.
Volgens Coster zijn deze romans (hij noemt ze ‘de moderne vrouwenroman’) niets
anders dan een nieuwe verschijningsvorm van de aloude, huiselijke vrouwenroman,
ditmaal ‘verrijkt door een nuance van kille en vlotte sensualiteit’.88.
Ook Donker ziet geen wezenlijk verschil tussen de erotische en de traditionele
vrouwenroman. Hij meent dat het proza van vrouwen steeds één stof behandelt: de
vrouwenproblematiek. Die stof kan verschillende vormen aannemen, naar gelang de
maatschappelijke positie van vrouwen zich wijzigt. Zodoende kent de vrouwentraditie
in het proza wisselende verschijningsvormen of stadia. Maar in feite is deze traditie
blijvend omdat ‘de vrouw’, hoezeer haar maatschappelijke positie ook kan veranderen,
in wezen onveranderlijk, ewig weiblich is: ‘De moderne onafhankelijke Vrouw is
intusschen alreeds nauwelijks een problematische figuur meer. Zij heeft zich gevoegd
naar de veranderlijke maatschappelijke en de blijvende menschelijke verhoudingen
en bleek slechts een andere vermomming der eeuwige vrouw. Een nieuw probleem
werd intusschen een andere figuur, de mondaine, vrije vrouw. Tusschen deze en haar
oudere zuster staat een bed. Maar ook deze zal zich wederom voegen en een grillige
travestie blijven van het eeuwige, dat onder de zon nooit nieuw maar altijd weer
anders is.’89.
Aan de basis van deze visie op de stof van ‘vrouwenromans’ ligt een
psychologische opvatting: sociale verhoudingen kunnen zich wijzigen, maar de
psyche van de vrouw is onveranderlijk, das ewig Weibliche. In de literaire kritiek
zijn zulke visies niet zeldzaam, net zomin als sociale verklaringen, zoals Donker die
geeft, van de
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verschillende vormen die de vrouwenproblematiek kan aannemen. De volgende
hoofdstukken gaan hierop in.
Critici zijn niet erg te spreken over het thema van seksualiteit dat rond 1920 het
proza van vrouwen gaat beheersen. Maar dat verhindert niet dat de ‘erotische
vrouwenroman’ tot een zekere bloei komt. Een kortstondige wanbloei die, volgens
Coster, in 1922 al ‘verdort (...) tot grauwe overblijfsels.’90. Toch overheerst de erotiek
langduriger in het proza van vrouwen, want Ritter beschouwt nog in 1928 zulke
romans als hét type roman van de vrouwelijke auteur. Ook hij betreurt deze
ontwikkeling, hij rept van ‘de ongezonde en overmatige belangstelling voor het
sexuele vraagstuk, die de moderne, schrijvende vrouw in Nederland tot schade van
de veelzijdigheid en reinheid onzer letterkunde bezielt.’91.

Aandacht voor ‘de dingen’, gemis van het algemeen-menselijke
De genre-onderscheidingen gaan steeds vergezeld van klachten en bezwaren. Die
gelden de stof in het algemeen: in de formule ‘Hollands binnenhuisje’ liggen alle
verwijten van beperktheid, bekrompenheid, burgerlijkheid, onbelangrijkheid,
middelmatigheid en saaiheid opgesloten. De zogenaamde ‘binnenhuiselijke buurtklets’
(Donker), of de ‘psychologische binnenhuiskonflikten van onze dames-auteurs’ (Du
Perron) vormen een benepen genre, een bij uitstek beperkte vorm van literatuur.
De stof die vooral de jongere critici geringschattend afdoen als ‘Hollands
binnenhuisje’, hield, zo bleek, in feite vele en uiteenlopende onderwerpen in die
slechts gemeen hebben dat ze op het terrein van het vrouwenleven liggen. Toch vindt
men, vooral na 1918, dit gebied beperkt. Enig zicht op de achterliggende redenen
hiervan krijgen we door de volgende uitlating van Van Leeuwen, in een stuk getiteld
‘Boeken van en over vrouwen’: ‘Vandaar de verveling die een intelligent lezer
besluipt, wanneer hij moet lezen van kleedij, van huishouden, van geldzorgen, van
narigheden met ziektetjes, van ruziënde grote en kleine kinderen, van jaloezietjes en
liefdetjes, van angst voor onfatsoen en van onfatsoenlijke “gedurfdheid” om
onfatsoenlijk te zijn. Maar, zal de lezer vragen, zijn al deze dingen dan niet tezamen
het “leven”? Eigenlijk is dat de vraag niet. Niet de dingen zelf zijn het leven van den
mens, maar de verhouding van den mens tot de dingen. Alleen wie die
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dingen gewicht toekent, moet ze als een last dragen, zegt Stirner.’92. Deze redenering
mondt uit in een psychologische theorie over het verschil tussen mannen en vrouwen
op dit punt: verhouding tot ‘de dingen’. Van Leeuwen rekent wel erg veel tot ‘de
dingen’; ook ‘jaloezietjes’ en ‘liefdetjes’ vallen er kennelijk onder. 't Is blijkbaar niet
alleen de aandacht op zich voor datgene wat Van Leeuwen ‘de dingen’ noemt die in
vrouwenromans zo storend is, maar ook, of vooral, de houding daartegenover, de
visie daarop, het belang dat men eraan hecht. Dat vooral wordt door ‘de intelligente
lezer’, de criticus dus, als beperkt en onbelangrijk ervaren.
De ergernissen van Ter Braak over de ‘damesroman’ blijken van dezelfde aard te
zijn. Ook hij verwijt de damesromanschrijfster beperktheid: ‘Hun leven “begint pas”
met de liefdesidylle; wat daarbuiten ligt, ziet de schrijfster niet of nauwelijks.’93. Wat
Van Leeuwen ‘de dingen’ noemt, heet bij Ter Braak ‘bevangenheid in een zeker
soort huiskamerproblemen’. Het stoort Ter Braak vooral, dat de schrijfsters die
huiskamerproblemen zo belangrijk lijken te vinden: ‘het familieleven als het leven,
de tragedies van het Nederlandse burgerlijke milieu voorgesteld als de grote tragedie
der mensheid’.94. Misschien bedoelt Du Perron iets dergelijks wanneer hij de
damesauteurs niet (alleen) verwijt dat ze over het banale schrijven, maar vooral ook
dat ze het banale voorstellen als ‘het hogere en dierbare’.95. Al eerder, in 1913, noemde
Carry van Bruggen een tekort aan ideeën, aan levenshouding, beschouwing en
diepgang typerend voor het proza van vrouwen. Maar zij geeft als verklaring dat de
schrijfsters nu eenmaal tot het realisme behoren waaraan zulke tekorten in feite
inherent zijn.96.
De tekortkomingen van ‘vrouwenromans’ zijn niet gering. Ze steken schril af
tegen de eisen die critici in deze periode aan het proza stelden. De oudere generatie
verlangde van romans menselijkheid, wat onder andere inhield dat ze het
‘algemeen-menselijke’ moesten tonen. De jongere generatie critici verwachtte van
modern proza dat het ‘universeel’ zou zijn. Aan de laatste norm voldoen de op het
individu gerichte ‘vrouwenromans’ al helemaal niet, maar ook het
algemeen-menselijke ontbreekt erin. De romans zijn te zeer gericht op banaliteiten,
op de alledaagse realiteit, en de levens van burgerlijke vrouwen die het onderwerp
vormen leveren niet gemakkelijk een beeld van het algemeen-menselijke op. Verderop
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zal blijken dat deze bezwaren een meer psychologische grond hebben: in deze periode
stelde men zich op het standpunt dat een ‘vrouwenleven’ iets wezenlijk anders is
dan een ‘mensenleven’ en dat een vrouwelijke perspectief per definitie niet ‘algemeen
menselijk’ of ‘universeel’ kan zijn (zie hoofdstuk V). Waarschijnlijk doelt M.H. van
der Zeyde hierop wanneer ze over het verwijt dat vrouwenromans zo beperkt zijn,
opmerkt: ‘Mannelijke auteurs hebben vaker de pretentie universeel te zijn, hoewel
het er toch in het algemeen wel op neerkomt dat zij een manlijke hoofdpersoon kiezen
of dat de mannen in hun boek zorgvuldiger zijn uitgebeeld en met meer begrip
beschreven dan de vrouwen.’97.
Vooral de ‘moderne vrouwenroman’ van rond 1920 met zijn thematiek van liefde,
erotiek en seksualiteit roept in dit opzicht veel kritiek op. Speciaal tegen de
liefdesthematiek van deze romans schrijft Ernst Groenevelt in Het Getij een stuk,
getiteld ‘Het hoofdstuk der liefde’. Op het eerste gezicht lijkt hij bezwaar te maken
tegen het afgezaagde onderwerp ‘de liefde’ op zich. Maar in feite is zijn kritiek
gericht tegen de manier waarop vooral ‘onze moderne romanschrijfstertjes’98. dit
onderwerp te pas brengen: op pessimistische wijze, en als een individuele emotie.
Deze boeken zijn daardoor ‘niet de dragers van onzen tijd’, ze hebben niet het
leven-zelf tot bodem. Groenevelt vraagt van de jongeren ‘Het blijmoedige boek’99.,
en we zagen in hoofdstuk II dat hij op dit punt een enigszins aparte positie inneemt
te midden van de jongere generatie. Maar daarnaast verwoordt hij een algemeen
standpunt dat we al eerder bij de jongere critici tegenkwamen: hij vindt boeken over
individuele emoties achterhaald, hij vraagt om romans die ‘geven het beeld niet van
een mensch maar van den mensch’.100. ‘Vrouwenromans’ zijn te zeer op het individu
gericht, maar dat geldt eigenlijk voor de hele psychologisch-realistische traditie.
Toch richt Groenevelt zich met name tegen vrouwelijke auteurs: Julia Frank, Elisabeth
Zernike, Jo de Wit, Dorothée Buys. Speciaal in ‘vrouwenromans’ mist hij het
algemene, universele, en dat roept de gedachte op die ik hierboven formuleerde: dat
een roman van ‘den mensch’ niet snel van een vrouwelijk auteur wordt verwacht.
Ook Dirk Coster heeft grote moeite met de erotische vrouwenromans, maar hij legt
in zijn kritiek een iets ander accent. Hij vindt ‘dat er grootere krachten in het leven
zijn, dan de korte vleugen
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van hartstocht en zinnelijkheid, dat er fataler smarten zijn, dan de verveling der
mislukte passies en het armzalig hunkeren naar wie volgt’.101. Hij mist in deze romans
datgene wat voor hem essentieel is: diepe, tragische menselijkheid. En vooral mist
hij een hogere dimensie in deze romans, waarin de zinnelijkheid een eigen plaats
heeft, een doel op zich is. ‘Als aan de liefde haar ernst wordt ontnomen, als de
gebeurtenis der zinnen losgerukt wordt van het leven der ziel (...) dan ontstaat een
leegte, (...). Zelfs de laatste mogelijkheid tot een tragische menschelijkheid: het
bewustzijn dat zich van deze leegte smartelijk rekenschap geeft, dreigt in zulk een
kunstsoort te verdwijnen.’102. De zinnelijkheid, de gebondenheid aan het ‘zinnenleven’
wordt door meer critici zo ervaren: niet alleen als beperkt, maar ook als leeg, zielloos.
Ter Braak verwoordt zijn bezwaren als volgt: ‘Er groeit een oneindige koude uit die
talloze pagina's druks der schrijvende vrouwen, een grijs en leeg teleurstellingsgevoel,
dat tot de vraag zou drijven, eens op het concilie van Nicaea gesteld: bezit de vrouw
een onsterfelijke ziel? Of (...): is voor de intellectueel zo hoog ontwikkelde vrouw
van deze tijd de slaafse gebondenheid aan het sexuele vraagstuk niet te overwinnen,
tenzij zij haar vrouwelijkheid aflegt in de objectiviteit der wetenschap, die geslachtloos
is’.103. Het is opmerkelijk dat zowel Coster als Ter Braak de naam Otto Weininger
laten vallen: juist deze Weense filosoof benadrukte in zijn Geschlecht und Charakter
de slaafse gebondenheid (van de vrouw) aan het seksuele vraagstuk. Ook hier lijken
dus weer psychologische factoren een rol te spelen in de visies op de vrouwelijke
auteur en de ‘vrouwenroman’.

Bespreking van de bezwaren
Het onderscheiden van ‘vrouwenromans’ op grond van stof en thematiek vormt dus
gedurende de eerste drie decennia van deze eeuw een constante in de literaire kritiek.
Maar het zijn pas de jongeren na 1918 die de waargenomen overeenkomsten toespitsen
op het ‘Hollands binnenhuis’. In die trefwoorden vatten zij hun bezwaren samen en
in oppositie daarmee geven zij de richting aan van de gewenste prozavernieuwing.
Opnieuw blijkt hier dat de jongeren menen dat hun kritiek op realistisch proza vooral
op ‘de vrouwenroman’ van toepassing is. Maar net als in de vorige para-
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graaf over de literair-historische karakterisering van ‘de vrouwenroman’ geldt ook
hier, dat wat karakteristiek heet voor ‘vrouwenromans’ ook in romans van mannelijke
auteurs is te vinden. Er is niet één van de typische vrouwenroman-onderwerpen - de
vrouwenemancipatie uitgezonderd - dat in deze periode niet in romans van mannelijke
auteurs voorkomt.
Veel critici zagen bijvoorbeeld het leven van de (burgerlijke) vrouw, met daarin
vooral aandacht voor liefdesverhoudingen, als karakteristiek onderwerp van
vrouwelijke auteurs. Maar bijvoorbeeld Stuiveling, die als subgenre onderscheidt
romans over ‘de in haar geluksverlangen geknotte burgerlijke vrouw’, noemt als de
beste in dit genre Johan de Meester met Geertje.104. Gezin en familie worden zozeer
als vrouwenstof beschouwd dat meermalen de gezins- en familieroman een
vrouwengenre wordt genoemd en dat na 1920 de termen ‘damesroman’ en
‘familieroman’ steeds meer door elkaar gaan lopen.105. Maar zulke romans worden
ook door bijvoorbeeld Van Eckeren en Robbers geschreven; critici als Scharten,
Coster en Donker noemen ook mannelijke vertegenwoordigers van het genre
familieroman en Robbers geldt als het bekendste prototype.106. En ook het ‘Hollands
binnenhuisje’, de stof waarmee critici de romanschrijfsters vooral associëren, is toch
niet aan vrouwen voorbehouden, het is in feite de stof van de hele realisme-traditie
sinds de Camera obscura. Wat Ter Braak het dameselement noemt, de bevangenheid
in huiskamerproblemen, heet bij hem ook ‘de problematiek van een Herman
Robbers’.107. In een (gefingeerd) interview met Robbers legt hij deze een verdediging
van het gematigd realisme in de mond die in niets afwijkt van de versmade
damesproblematiek: ‘Het gewone leven, dat moeten wij zien als kunstenaars...de
schoonheid van een jong moedertje en een wurmpje van een kind...de ontroerende
verschieten ook in bourgeois zieltjes...’108. Ter Braak meent, zo zagen we hiervoor,
dat Indische ‘damesromans’ te veel de Hollandse huis-, tuin- en keukenlucht
uitademen. Maar de roman die in dat verband de meest sprekende titel draagt, namelijk
Indisch binnenhuis (1928), is van een mannelijke auteur.109. Du Perron vindt
psychologische binnenhuisconflicten typerend voor damesromans, maar beschouwt
De roman van een gezin (van Herman Robbers) als het toppunt van Hollandse
binnenhuiskunst.110.
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Het Hollands binnenhuisje is een ‘berucht symbool’ niet alleen van ‘vrouwenromans’,
maar van het oude proza in het algemeen, tegenover de opwindende perspectieven
die de internationale wereld voor de jongeren opende, zoals Top Naeff zei.111. Zelfs
de theetafel verwijst niet uitsluitend naar vrouwen- of damesromans, maar staat ook
(bijvoorbeeld volgens Van Eckeren) model voor de beperkte onderwerpssfeer van
het oude tegenover de vliegmachines en de radio van het moderne proza.112. Als alleen
thee-vrije romans voor bekroning in aanmerking zouden komen, zoals een criticus
voorstelt, dan vallen ook veel romans van mannelijke auteurs buiten de prijzen. Want
ook daarin wordt thee geschonken en gedronken, tot aan Dr Dumay verliest... van
Menno ter Braak toe. Daaraan storen critici zich minder, want Ter Braak ‘is een man
van intelligentie en heeft een scherp zintuig voor het al of niet banale (...) Ter Braak's
thee is een heel andere drank dan die van andere romanschrijvers.’113.
De conclusie moet weer luiden dat ‘vrouwenromans’ niet als een zuiver literair
genre worden onderscheiden. Voor zo'n conclusie zijn nog meer argumenten
voorhanden, bijvoorbeeld dat niet alle romans van vrouwen in het sjabloon van
vrouwenleven en binnenhuis passen. Ik noemde als twijfelgevallen al de
emancipatieromans en de tijdromans als De opstandigen en De klop op de deur; het
is wel opvallend dat deze laatste twee romans een criticus de volgende opmerking
ontlokken, die indruist tegen de heersende visie: dat de bredere, generaliserende
romans van de laatste jaren van vrouwen afkomstig zijn.114. Er zijn romans die niet
aan het cliché-beeld voldoen omdat ze een mannelijke hoofdpersoon hebben, of
omdat ze hun stof ontlenen aan gebieden buiten de privésfeer. En dan zijn er nog
romans die zich helemaal van het Hollands binnenhuis verwijderen omdat ze buiten
het realisme staan, zoals die van Nine van der Schaaf. Toch zijn critici maar al te
vaak geneigd alle romans van vrouwen, inclusief deze, in een aparte categorie onder
te brengen.
Ook een andere redenering die ik in de vorige paragraaf volgde geldt hier: de
jongere critici onderscheiden ‘vrouwenromans’ eigenlijk voornamelijk op grond van
bezwaren die ze tegen het oude proza in het algemeen hebben, ze zien de
tekortkomingen van het achterhaalde realisme vooral vertegenwoordigd in de
‘vrouwenro-

Erica van Boven, Een hoofdstuk apart. 'Vrouwenromans' in de literaire kritiek 1898-1930

102
man’. Maar de oudere critici, die zelf dat realistische binnenhuisproza beoefenen,
geven er net zo goed blijk van romans van vrouwen als een zelfstandig genre te
beschouwen. Die redenering (zie hiervóór, pag. 84/85) hoef ik hier niet verder te
herhalen.
Een compleet beeld van het ‘genre vrouwenroman’ hebben we nu nog niet. Daarvoor
moeten we de literaire kritiek nogmaals onderzoeken, ditmaal op andere dan puur
literaire beschouwingen. Het voorafgaande biedt voldoende aanwijzingen voor de
richting die het onderzoek moet inslaan. Het bleek dat critici voor romans van vrouwen
de etiketten ‘emancipatieroman’ en ‘damesroman’ gebruiken: zulke benamingen
hebben op het eerste gezicht een meer ‘sociologisch’ dan literair karakter. Nog meer
elementen in de literaire kritiek wezen in de richting van sociale factoren: herhaaldelijk
brengen critici de stof en thematiek van ‘vrouwenromans’ in verband met
maatschappelijke en sociale ontwikkelingen. In het volgende hoofdstuk zal ik in die
richting verder zoeken. Daarna (hoofdstuk V) komt de rol van de psychologie in de
literaire kritiek aan bod, want we hebben in het voorafgaande diverse malen gezien
dat critici psychologische gronden aanvoerden om het eigen karakter van
‘vrouwenromans’ te motiveren.
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IV ‘Vrouwenroman’ en maatschappelijke werkelijkheid
1 De ‘vrouwenroman’ als maatschappelijk verschijnsel
Vanaf het begin tot aan het einde van de hier onderzochte periode uit de
literatuurgeschiedenis - in termen van critici: vanaf Van Deyssel tot en met Ter Braak
- gaan er stemmen op die verkondigen dat de romanproduktie van vrouwen niet als
een literairesthetisch, maar als een maatschappelijk verschijnsel dient te worden
beschouwd. Van Deyssel zegt over schrijfsters als Melati van Java, Louise Stratenus,
Wallis, Catharina van Rees, E. Knuttel-Fabius (die in de door hem in ‘Nieuw Holland’
beschreven ‘gekke kermis van Hollands literair leven’ de rol vervullen van ‘dikke
poffertjesjufvrouwen’1.), dat die schrijfsters ‘geheel buiten de kunst en in de nijverheid
zijn’.2. Tientallen jaren later meent Menno ter Braak dat er eigenlijk niet veel veranderd
is sinds ‘Nieuw Holland’: ‘het peil onzer litteratuur is opgevoerd van Melati van
Java tot M.H. Székely-Lulofs.’3. Net als Van Deyssel plaatst ook Menno ter Braak
de romanschrijfsters van zijn tijd buiten de letterkunde, bijvoorbeeld in zijn bespreking
van Vrouwenspiegel van Annie Romein-Verschoor: ‘Het is dan ook op het kantje
van naïef, dat de critiek nog steeds poogt aan al deze romans een zuiver aesthetisch
criterium op te dringen, alsof zij geschreven werden met de oogmerken, waarmee
Dostojewsky zijn Demonen en zelfs Flaubert zijn Madame Bovary schreef. De
sociologische factoren zijn hier van veel meer belang dan de litteraire.’4.
Het lijkt erop dat er toch wel critici zijn die de oproep van Ter Braak ter harte
nemen en deze romans primair als een sociaal verschijnsel benaderen. We zagen
bijvoorbeeld dat speciaal voor romans van vrouwen namen de ronde deden als
‘damesromans’, ‘mevrouwenromans’, ‘juffrouwengeschrijf’: namen die verwijzen
naar sociale groepen. Ook de benaming ‘vrouwenroman’ roept weliswaar meer dan
uitsluitend literaire associaties op, maar wijst toch eerder in de richting van een
biologische of - zoals hoofdstuk V zal laten zien - psychologische, dan een sociale
categorie. Die aanduiding gebruiken critici dan ook voor romans van vrouwen in het
algemeen, terwijl ‘damesroman’ op een deel van de romanpro-
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duktie van vrouwen lijkt te slaan. Zulke ‘sociologisch’ aandoende etiketten worden
alleen voor romans van vrouwelijke auteurs gebruikt: equivalenten als ‘herenromans’
of ‘mijnherenromans’ zijn er niet. Kennelijk geeft het proza van vrouwen meer dan
dat van mannen aanleiding tot wat ik bij gebrek aan een betere benaming maar een
‘sociologische’ benadering noem. In het vorige hoofdstuk stuitten we op
verschijnselen die in dezelfde richting wijzen. En als we dan bovendien nog zien dat
de eerste en enige uitgebreide studie die aan deze romans gewijd is, Vrouwenspiegel,
een literatuursociologische methode heeft gekozen, dan is er voldoende aanleiding
om de vraag te stellen naar het ‘sociologisch’ aandeel in de kritische beschouwingen
rond ‘vrouwenromans’ en daarmee de vraag of het ‘genre vrouwenroman’ misschien
sociologisch valt af te bakenen.
Ik zal in dit hoofdstuk nagaan hoe critici kwamen tot de opvatting dat juist
‘vrouwenromans’ vanuit maatschappelijke ontwikkelingen begrepen dienen te worden,
en welke aspecten van deze romans, of van deze auteurs, of misschien van het publiek
ervan, hen tot zo'n benadering brachten. Ik zal ook proberen te bepalen wat die
‘sociologische’ benadering precies inhoudt en welk gewicht sociale factoren hebben
in het geheel van de kritische opvattingen en normen.
‘Sociologisch’ is in dit verband eigenlijk geen gelukkige term. Ik gebruik hem
niet in de wetenschappelijke betekenis; ik wil niet suggereren dat critici vanuit een
sociologische theorie naar de romans van vrouwen keken. Ik bedoel er niet meer
mee, dan dat de critici de romans opvatten als een maatschappelijk verschijnsel.
Als kanttekening wijs ik er nogmaals op dat ik uitsluitend de (imof expliciete)
opvattingen en normen van critici onderzoek. De feitelijke situatie valt in principe
buiten het kader van deze studie, maar ik zal naar die realiteit wel een enkele keer
verwijzen.

Sociologische verklaringen
Volgens de literaire kritiek is de gelijktijdige opkomst van de talrijke vrouwelijke
auteurs onlosmakelijk verbonden met een maatschappelijk verschijnsel: de
vrouwenbeweging. Vanwege dit in het oog springend verband staan romans van
vrouwen meer dan die van mannen al bij voorbaat in een maatschappelijk kader.
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In het algemeen acht men het ontstaan van ‘de vrouwenroman’ bepaald door twee
factoren. Ten eerste door de literaire, culturele en ethische vernieuwing van Tachtig
met zijn eis van bevrijding van het individu. Die vernieuwing bood volgens
bijvoorbeeld Annie Romein-Verschoor, aan vrouwen voor het eerst de mogelijkheid
zich ‘hardop op haar eigen wezen [te] bezinnen’ en ‘met individuele verlangens voor
de dag te komen.’5. Ten tweede door de vrouwenbeweging, die de weg vrijmaakte
voor grotere aantallen vrouwen om zich in het openbare leven te bewegen en die ook
inhoudelijk een prikkel betekende tot het schrijven van romans. De eerste factor de bevrijdende werking van Tachtig - krijgt pas in latere literair-historische studies
de volle aandacht; de tweede - de stimulans die uitging van de vrouwenbeweging speelt al in de contemporaine literaire kritiek een duidelijke rol. Zo zegt Herman
Middendorp in 1925: ‘Er zijn nog nooit zooveel vrouwelijke auteurs geweest als in
onzen tijd; het doordringen van den vrouwelijken geest in de samenleving (de
“vrouwenbeweging”) is daar een der belangrijkste oorzaken van.’6. Soms brengt men
beide factoren met elkaar in verband: men ziet dan de bevrijding van Tachtig en het
gelijktijdige emancipatiestreven van de vrouwen als uitingen van dezelfde
individualistische geest van de laatste decennia van de negentiende eeuw. Dat is de
zienswijze van Frans Coenen die in 1920 zegt: ‘de vrijwording der vrouw, die immers
zelve deel van de algemeene vrijwording van het individualisme is’7., en in 1924:
‘want vrouwenemancipatie en vernieuwing der persoonlijkheid gaan gewoonlijk
samen.’8.
De tweede factor speelt, zoals gezegd, in de contemporaine literaire kritiek een
grotere rol dan de eerste. Dat kan verklaren waarom critici geneigd zijn bij romans
van vrouwen meer dan bij romans van mannen maatschappelijke invloeden aan te
wijzen en maatschappelijke verklaringen te geven. Die praktijk is immers begrijpelijk:
men ziet met de opkomst van de vrouwenbeweging na 1870 een toename van het
aantal vrouwelijke auteurs, en men ziet op het hoogtepunt in de geschiedenis van de
vrouwenbeweging (het jaar 1898) een doorbraak van vrouwen in de letterkunde.
Herman Robbers schrijft in 1908 in een kritiek waarin hij elf romans van schrijfsters
samen bespreekt en een korte terugblik op de vrouwenbeweging geeft: ‘nu is dit het
opmerkenswaardige, dat een
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enorme groei der vrouwenproductie, ook in kunst en ambteloze wetenschap, met het
politieke, sociale en ethische streven absoluut samengevallen is.’ Als beginpunt van
die enorme groei ziet ook Robbers het jaar 1898: ‘de verschijning van Hilda van
Suylenburg en (...) de Haagsche Tentoonstelling van Vrouwenarbeid.’9. Dit jaar
markeert dus zowel een hoogtepunt binnen de vrouwenbeweging, als een nieuwe
fase in de geschiedenis van romans van vrouwelijke auteurs: onlosmakelijk zijn
maatschappelijke en literaire ontwikkeling met elkaar verbonden. Deze verstrengeling
zal van meet af aan de blik op ‘vrouwenromans’ hebben beïnvloed.
Er zijn niet zoveel critici die de specifieke stof en thematiek van ‘vrouwenromans’
verklaren vanuit de standpunten, de eisen en de gevolgen van de vrouwenbeweging,
maar er is toch een minderheid die de hele romanproduktie van vrouwen (dus niet
alleen de zogenaamde emancipatieromans) beschouwt als een weerspiegeling van
de door vrouwen doorgemaakte maatschappelijke processen. De verschillende literaire
thema's in de vrouwenliteratuur (volgens een criticus: ‘de Onafhankelijke Vrouw’,
‘de Denkende Vrouw’ en ‘het Vrijgevochten Meisje’) zouden dan maatschappelijke
stadia ‘binnen den breederen kring van niet-schrijvende vrouwen’
vertegenwoordigen.10. Of, meer in het algemeen, de ‘vrouwenroman’ zou handelen
over datgene wat het leven van veel vrouwen uit de gegoede burgerij in de afgelopen
decennia heeft gevuld.
Frans Coenen bijvoorbeeld, brengt in 1920 de erotische ‘vrouwenromans’ die dan
verschijnen, in verband met ‘de vrijwording der vrouw’: ze tonen dat vrouwen hun
seksuele gevoelens ontdekken, waardoor hun houding tot de man, de liefde en het
huwelijk ‘dat is vrijwel tot de geheele maatschappij’, veranderd is en nog steeds
verandert.11. In 1924 koppelt hij meer in het algemeen de thematiek van vrouwelijke
auteurs en de ontwikkeling daarin, aan vrouwenstrijd en vrouwenbeweging.12. Ook
Herman Poort ziet als thema van ‘vrouwenromans’ de veranderde liefdes- en
huwelijksverhoudingen, die het gevolg zijn van de vrouwenemancipatie. Er is volgens
hem een hele literatuur ontstaan, voor het grootste deel van vrouwen afkomstig, die
zich beweegt rondom ‘het liefdeleven van de vrouw’, ‘rondom dat zoogenaamde
“zich uitleven” van de vrouw’.13. De ‘negatieve mannelijkheid’ die Ter Braak als een
gemeenschappelijk element noemt van damesromans, ziet hij als pover resultaat van
de
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‘luidruchtig opgezette vrouwen-emancipatie’.14. En voor Anthonie Donker vormen
door vrouwen geschreven romans een eigen traditie in de letterkunde vanwege het
feit dat zij de ontwikkeling van de vrouwenemancipatie weerspiegelen: ‘Weinig
problemen van ons geestelijk en maatschappelijk leven hebben in onze litteratuur
zoo volledig en zoo doorleefd uitdrukking gevonden als dat van de moderne vrouw,
haar strijd, haar rechten, haar tekort. De romans der schrijfsters, die met haar werk
elk een stadium of een standpunt in dezen strijd vertegenwoordigen, zullen als een
afzonderlijk hoofdstuk in onze litteratuurgeschiedenis samenvattend beschreven
moeten worden.’15. Iets dergelijks maar dan minder aardig, bedoelt E. du Perron
waarschijnlijk in de volgende passage: ‘Voor de volgende Klop op de deur zou men
de dames van de oudere generatie kunnen bestellen bij Mevrouw van Gogh-Kaulbach,
de dames met gevorderd bewustzijn bij Mevrouw van Ammers-Küller, en de nieuwste
dames met Vicky-Baum-levensdurf bij Willy Corsari bijv.’16.
We zouden kunnen zeggen dat critici als Coenen, maar vooral Donker de teksten
‘sociologisch’ benaderen: ze verklaren de thematiek vanuit maatschappelijke
processen die vrouwen hebben doorgemaakt en zien hierin het eigen karakter van
‘vrouwenromans’. We zagen hiervóór echter (pag. 95), dat Donker de veranderlijke
maatschappelijke processen minder wezenlijk vindt voor het vrouwenproza dan het
onveranderlijke ‘ewig Weibliche’.
Een sociologische benadering van deze romans is ook te vinden in het stuk dat
Carry van Bruggen in 1904 in de Deli Courant aan de vrouwenliteratuur wijdt. Zij
bespreekt daarin ‘vrouwenboeken’ als een aparte literaire categorie, waarvan het
specifieke karakter is veroorzaakt door de onnatuurlijk snelle ontwikkeling van
vrouwen als maatschappelijke groep. In tegenstelling tot de hierboven geciteerde
critici ziet zij het eigene van ‘vrouwenromans’ dan ook niet zozeer in de thematiek
van de romans, als wel in het onvolkomene ervan dat het gevolg is van die overhaaste
emancipatie: ‘En nu is het toch werkelijk frappant (...) hoe ieder boek, dat door 'n
vrouw geschreven is, in zich draagt de kenmerken van den toestand, waarin ze
verkeert, als sekse, als klasse beschouwd; onrustig, onrijp, haastig,
koortsachtig-gejaagd. Ik ben dan ook van meening, dat 't dàt is, wat het
vrouwengeschrijf die zekere mate van volkomenheid onthoudt, die in gunstiger tijden
met weinig moeite
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misschien te bereiken was.’17. De te snelle, ongelijkmatige maatschappelijke
ontwikkeling van vrouwen brengt volgens Carry van Bruggen mee dat schrijfsters
worden opgedreven tot grotere haast dan verantwoord is: ‘Er is geen enkele vrouw
in Holland op 't oogenblik die rijp werk geeft. Dat komt, omdat men haar geen tijd
laat: het gaat bij 't stuk, er wordt op gewacht! gewacht, er moet meer zijn.’ En dat
leidt dan tot nog meer tekortkomingen van deze romans: ‘De vorm lijdt er ook onder
en de stijlverzorging, de taalwaarde in vrouwenboeken van dezen tijd zijn dan ook
dikwijls jammerlijk beneden peil gebleven. Oppervlakkig, te gauw gedaan, te weinig
doordacht - het zijn de aanmerkingen, die men stereotiep op alle boeken van
hedendaagsche vrouwen zou kunnen maken. Er is 'n drijven om te laten zien wat ze
nu wel presteert, aan stijl en aan gedachte, hoe geavanceerd ze nu wel is, welke
forsche opvattingen van Liefde en van Kunst ze heeft en dat etaleert ze dan in haar
boeken zoodat ze van haar personen kapstokken maakt, waaraan ze haar eigen
verheven idealen ophangt, soms kinderachtig van onbeholpenheid. Ook alweer omdat
haar ontwikkeling bij sprongen is gegaan, omdat iedere of tenminste menige moderne
vrouw, die zichzelf zeer goed controleert, een geestelijke parvenu gaat worden, prat
op haar kennis en voor wie dit nog niet zoo 'n natuurlijke zaak is, dat ze er over
zwijgen kan, ook daarom zijn haar boeken zoo gezwollen, zoo arrogant wijsheid
verkoopend, legt ze er de moraal duimendik op.’18. Verder noemt Carry van Bruggen
nog als karakteristieken van deze schrijfsters en hun romans: ‘IJdelheid,
breedsprakigheid, om 't plezier van zich te hooren, en te laten hooren, gebrek aan
zelfbeheersching, oppervlakkigheid’.19.
De verwijten die Carry van Bruggen hier maakt aan vrouwelijke auteurs komt
men in deze periode vaak tegen in recensies van ‘vrouwenromans’ - vele ervan treffen
een aantal jaren later het werk van Carry van Bruggen zelf.
Ik heb uit dit stuk om twee redenen zo uitvoerig geciteerd. Ten eerste, en daarmee
kom ik terug op de in paragraaf 3 van hoofdstuk II gestelde vraag naar het bestaan
van een schrijfsters-poëtica, spreekt er geen enkele betrokkenheid bij vrouwelijke
auteurs uit: Carry van Bruggen distantieert zich van haar collega-schrijfsters. We
moeten bij deze constatering overigens wel in aanmerking nemen dat het stuk uit
1904 dateert. De ‘eigenlijke vrouwenroman’
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stond toen nog in de kinderschoenen en Carry van Bruggen publiceerde pas drie jaar
later haar eerste verhalen. In 1913 schrijft Carry van Bruggen nog een stuk over
Nederlandse romanschrijfsters. De situatie is dan veranderd: de schrijfsters van de
‘eigenlijke vrouwenroman’ zijn ten tonele verschenen, de ‘vrouwenroman’ is tot een
zekere bloei gekomen en Carry van Bruggen zelf heeft haar eerste werken
gepubliceerd. In dit stuk signaleert Carry van Bruggen een lijn waarlangs de
schrijfsters zich voortbewegen en probeert ze karaktertrekken te benoemen. Maar
zichzelf plaatst ze daar niet in en haar toon verraadt nog steeds een zekere afstand
tot haar vrouwelijke collega's.
Er is een tweede reden waarom ik Carry van Bruggen zo uitvoerig aan het woord
liet: zij fundeert haar verwijten aan het adres van romanschrijfsters sociologisch. Zij
laat zien dat de specifieke mankementen van ‘vrouwenromans’ voortkomen uit de
ontwikkeling van vrouwen als maatschappelijke groep. Zulke verklaringen geeft zij
in 1904, zoals we hierboven zagen, maar in 1913 heeft ze dezelfde zienswijze. Ze
noemt dan als tekort van ‘vrouwenromans’ dat het beschouwende, de hogere
levensidee, een gedachtenleven ontbreekt. Vrouwelijke auteurs hebben niet echt iets
te zeggen. Ze verklaart dit gemis aan idee voor een deel vanuit het realisme dat andere
idealen heeft. Maar ze meent ook dat het vermogen tot filosofische bespiegeling bij
vrouwen nog niet tot ontwikkeling is gebracht; vrouwen zijn er nog niet aan toe. Zo'n
zienswijze is tamelijk uitzonderlijk, want de contemporaine kritiek neigt veel meer
tot psychologische verklaringen van de karakteristieken en gebreken van
‘vrouwenromans’. Die verklaringen zijn gebaseerd op psychologische kennis over
‘de vrouw’, en bij de mogelijkheid van zulke kennis zet Carry van Bruggen, als een
van de weinigen, haar vraagtekens.

Toenemende aantallen en toenemende irritatie
Veel critici zien het verband tussen vrouwenbeweging en ‘vrouwenromans’ vooral
in kwantitatieve zin: in het grote en snel groeiende aantal romanschrijfsters. Zij
hebben dan vooral oog voor de maatschappelijke mogelijkheden die de
vrouwenbeweging aan vrouwen heeft verschaft en verbinden daaraan geen
consequenties voor de vorm of inhoud van de romans zelf. De criticus van De
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Tijdspiegel merkt in 1898 op over romans van vrouwelijke auteurs: ‘Niet door stof
of wijze van behandeling, alleen door de sekse hunner auteurs staan zij in eenig
verband met de groote feministische beweging van onzen tijd.’20.
Critici grijpen elke gelegenheid aan om hun verbazing uit te spreken over de
ontzaglijk toegenomen romanproduktie van vrouwen sinds de opkomst van de
vrouwenbeweging en over het tempo waarmee het aantal schrijfsters groeit sinds de
eeuwwisseling. Hoewel men dit niet zou opmaken uit de spaarzame vermeldingen
van vrouwelijke auteurs uit deze periode in latere handboeken, en hoewel Annie
Romein-Verschoor in 1936 nog spreekt over een ook kwantitatieve achterstand van
vrouwen op literair gebied21., leeft onder contemporaine critici de gedachte dat een
overstelpend aantal vrouwen de letterkundige markt aan het overspoelen is. Men
heeft van dat aantal een overtrokken voorstelling. Zo ziet de criticus van De
Tijdspiegel in het ‘vrouwenjaar’ 1898 een aanleiding tot de volgende opmerking:
‘Het oorspronkelijk novellistisch werk van dames overtreft evenals haar vertaalwerk
zoo niet in gehalte zeer zeker in omvang het door manshand geleverde.’22. In
werkelijkheid vormt het aantal vrouwelijke auteurs een minderheid23., maar blijkbaar
neemt dit nieuwe en snel groeiende verschijnsel in de ogen van critici vergrote
afmetingen aan.
Naarmate de twintigste eeuw vordert slaat de verbazing over de groei van het
aantal schrijfsters om in verontrusting. In 1919 spreekt Emmy van Lokhorst in Den
Gulden Winckel van ‘de uitgebreide gaarde onzer vrouwelijke letteren (waar nu en
dan schuchter ook nog een manlijk bloempje het zwakke kopje heft!)’. Al eerder
meende M.H. van Campen ‘dat in het paradijs der jongste novellistiek alleen Eva
schijnt overgebleven’.24. De meeste critici delen niet de blijdschap van Robbers die
in De Nederlandsche litteratuur na 1880 (1922) opmerkt: ‘hoe dichter wij het heden
naderen, hoe fleuriger de ons omringende schrijversstoet door veelheid van
vrouwentoiletten.’25. Zo opgewekt heeft zelfs Robbers niet altijd tegen die veelheid
aangekeken, getuige de volgende opmerking uit een boekbespreking uit 1918: ‘Alweer
een jonge schrijfster! Het is aardig, maar...waar zitten de jonge schrijvers toch? Als
het zoo doorgaat zal schrijven over 40 of 50 jaar onder de vrouwelijke handwerken
gerekend worden.’26. Critici hebben ken-
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nelijk de indruk dat het aantal schrijfsters rond 1920 in een versneld tempo toeneemt.
Hoewel het relatieve aandeel van vrouwen in de romanproduktie in de jaren twintig
in werkelijkheid daalt27., hebben critici juist in die jaren het gevoel dat er een
onstuitbare invasie van vrouwen in de letterkunde plaatsvindt. Die hoeft volgens
Robbers overigens geen ongerustheid te wekken ‘zooals het toenemen der Chineezen
in Amerika’28., maar de vergelijking is op zichzelf veelzeggend.
De toenemende irritatie van critici tegenover ‘vrouwenromans’ is hiervoor
uitgebreid aan bod gekomen. Die heeft behalve met alle bezwaren tegen de romans
zelf, zeker ook te maken met dit door henzelf in het leven geroepen beeld van enorme
aantallen.
Juist hierop richten critici hun aanvallen. Kort na de eeuwwisseling doen ze dat
met behulp van uitdrukkingen als ‘de Nederlandsche damesbent’, de ‘schare van
erop-los-schrijvende dames’ of de ‘schrijf-maar-raak-copie-manie’ van vrouwen29.,
de ‘welig tierende juffrouwen-schrijverijen, waarvan een dozijn met twaalf nauwelijks
compleet kan heeten.’30. Na de mildere periode in het begin van de twintigste eeuw
breekt in de jaren twintig een onverbloemde afkeer door van de niet aflatende stroom
‘vrouwenromans’ die het publiek nog niet, maar de kritiek allang verveelt. Vooral
nu richt de agressie zich tegen het grote aantal. In 1927 roept Roel Houwink uit:
‘welke vrouw schrijft tegenwoordig niet op zijn minst een novelletje, dat ergens
gedrukt wordt!’31. Men is ook zeer geïrriteerd door het tempo waarin de schrijfsters
produceren en de daarmee gepaard gaande gebreken, zie de opmerkingen van Carry
van Bruggen. Op tempo- en seriewerk doelen tal van denigrerende termen:
‘romansfabrikante’, ‘romanmodiste’, ‘romanhandwerk’. Ook in de tirades van Ter
Braak en Du Perron tegen de ‘damesroman’ duikt steeds de hoeveelheid op als bron
van ergernis. Ter Braak spreekt van ‘een zeker soort publicaties, die talrijk zijn als
het zand der zee en zich vermenigvuldigen als de sprinkhanen’, en hij maakt de
volgende enigszins raadselachtige opmerking: ‘Het percentage vrouwen onder de
regelmatig producerende romanciers is zo groot, dat het onmogelijk op een toeval
kan berusten.’32. Du Perron tenslotte vat de romanproduktie van vrouwen samen als
‘alle schrijverij van onze 1001 dames-auteurs’.33.
Het is duidelijk dat de bezwaren die toch al leven tegen ‘het verschijnsel
vrouwenroman’, omslaan in irritatie wanneer dat ver-
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schijnsel almaar in omvang lijkt toe te nemen. Critici gaan op zoek naar verklaringen
en ze vinden er vele. Natuurlijk zien ze het verschijnsel van de vele romanschrijfsters
in eerste instantie als resultaat van de vrouwenbeweging. Maar in later jaren, rond
1930, komen ze met nieuwe theorieën. De moderne tijd zou zo snel en gejaagd zijn
dat mannen niet de tijd en de rust hebben om romans te schrijven. Bij vrouwen is
tijd voor het scheppen van kunst: als ze ongetrouwd zijn, of gehuwd zijn en een meid
hebben voor het werk. Dezelfde criticus die deze theorie aandraagt, noemt ook het
vrouwenoverschot als verklaring: waarom zouden de overschietende vrouwen ‘hun
tijd niet besteden, en hun overtollige energie gebruiken, om geesteskinderen in de
wereld te brengen?’34. Een andere theorie ziet de vereenvoudiging van het huishouden
en de inkrimping van de huisvrouwentaken als oorzaak. Vrouwen moeten hun tijd
vullen met nieuwe bezigheden en romanschrijven ligt in principe binnen ieders
bereik.35. Een vrouwelijke criticus meent dat de literaire kritiek zelf de schuldige is.
Zij meent dat het maar al te vaak voorkomt dat een criticus zijn oordeel over een
roman (gunstig) laat beïnvloeden door het uiterlijk van de schrijfster; critici hebben
schrijfsters zo over het paard getild dat hun aantal onderhand niet meer is te tellen.36.

Maatschappelijke positie
Voor een andere maatschappelijke factor die van invloed zou kunnen zijn op
‘vrouwenromans’, namelijk de specifieke maatschappelijke positie of de
maatschappelijke en culturele achterstand van vrouwen, hebben critici in deze periode
weinig oog. Vanuit ons perspectief ligt het voor de hand dat zulke factoren in
aanmerking worden genomen wanneer men ‘vrouwenromans’ als een aparte categorie,
en zeker wanneer men ze als een maatschappelijk verschijnsel ziet.
In theorie zijn er dan twee posities denkbaar. De eerste houdt in dat men de
maatschappelijke en culturele achterstand van vrouwen als oorzaak opvat van een
kwaliteitsverschil tussen romans van mannelijke en vrouwelijke auteurs, van de
achterstand van vrouwen in de letterkunde. De tweede positie komt erop neer dat
men de maatschappelijke positie en sociale rol van vrouwen als verklaring aanvoert
voor het eigen karakter van ‘vrouwenromans’.
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Dit laatste komt in de literaire kritiek van deze periode nauwelijks voor. Critici waren
wel van het eigen karakter van ‘vrouwenromans’ overtuigd en zagen dat onder andere
tot uiting komen in de specifieke thematiek van de romans. Maar het gebeurt hoogst
zelden dat de critici die de liefde of het binnenhuisje als steeds herhaald thema van
‘vrouwenromans’ zien, verband leggen met het feit dat aan vrouwen een rol en taak
in huis en gezin was toebedeeld. Zo komt het sporadisch voor dat een criticus de
irreële voorstelling van de werkelijkheid in ‘vrouwenromans’ in verband brengt met
het soort leven dat vrouwen in zijn ogen leiden: ‘in cellen, in stille schemerige kamers,
ver van de wereld.’37. Een criticus van Groot Nederland ziet de negatieve aspecten
van een besproken boekje vanuit zo'n beeld van het vrouwenleven: ‘Het boekje is
waarschijnlijk met een lieve, zachte bedoeling geschreven, - zin aan zin, dag in dag
uit, rustig aan elkaar geregen als gelijke kralen in effen kleuren tot een eindeloos
snoer, door een vrouwehand die in een stille kamer geduldig arbeidt achter een
gesloten venster, dat uitzicht geeft op 't woelig menschenleven up to date.’38. Achter
een gesloten venster, met gesloten luiken: zulke karakteristieken van het
schrijfstersleven komt men een enkele keer tegen in de literaire kritiek. In 1930 noemt
Houwink deze afgekeerdheid van de wereld het gemeenschappelijk element van
vrouwelijke auteurs, die ‘de Armoede-traditie hunner meesteres naarstig voortspinnen
tot op onze dagen, met gebogen hoofd en blinde oogen, opdat toch maar vooral de
luide, heftige werkelijkheid der wereld niet tot hen doordringen zal’. In deze woorden
is de positie van vrouwen een zelfgekozene die dan volgens Houwink ook nog leidt
tot ‘het zure, maar laffe zelfbeklag; dat spreekt uit zoo talrijke boeken (onzer)
hedendaagsche vrouwelijke auteurs’.39.
Het is wel opvallend dat critici nauwelijks de voor de hand liggende relatie leggen
tussen de inhoudelijke karakteristieken van de romans en de sociaal-maatschappelijke
positie van vrouwen. De afwezigheid van zulke verklaringen lijkt mij significant
voor de wijze waarop critici tegen dit ‘verschijnsel’ aankeken. Veel meer dan op
sociologische is men in deze periode gericht op het geven van psychologische
verklaringen zoals we in het volgend hoofdstuk zullen zien. Men ziet de
onderscheiding van een aparte vrouwenliteratuur als iets wezenlijks, bepaald door
onverander-

Erica van Boven, Een hoofdstuk apart. 'Vrouwenromans' in de literaire kritiek 1898-1930

114
lijke factoren en niet door veranderlijke sociale omstandigheden. Als er al eens een
criticus op de sociale positie van vrouwen ingaat is dat niet om het anders-zijn, het
eigen karakter van ‘vrouwenromans’ te motiveren, maar om te wijzen op de
achterstand die de romans hebben, afgemeten naar die van mannelijke auteurs. Die
zou veroorzaakt zijn door het gebrek aan opleiding, kennis en beroepservaring van
de schrijfsters. Zulke geluiden klinken vooral rond de eeuwwisseling en hebben dan
betrekking op schrijfsters die nog uit een vroegere periode stammen. Ik haalde al het
stuk van Carry van Bruggen uit 1904 aan waarin zij een sociologische verklaring
geeft voor de gebreken van ‘vrouwenromans’. Enkele jaren daarvoor, in 1898, klaagde
Frits Lapidoth over het grote aantal vrouwen dat zonder enige opleiding denkt als
auteur te kunnen optreden, hetgeen is af te lezen aan de geringe kwaliteit van hun
werk. ‘Aan die vrouwen en aan die meisjes moeten wij hier zeggen dat “zelfs” om
in de Letterkunde wat te betekenen, niet alleen aanleg, maar ook wel degelijk een
vakopleiding noodig is. Al klinkt het half wreed en half pedant, wij moeten er aan
herinneren dat men begrip dient te hebben van taalregels en van correctheid in den
stijl, dat men iets moet hebben waargenomen, gevoeld, beleefd - heusch zelf
waargenomen, gevoeld en beleefd, alvorens de pen op te nemen en eenige vellen vol
te schrijven. Men komt er heusch niet met herinneringen van romans, waarvan men
precies genoeg heeft overgehouden om er een novelletje van te maken; men kan
heusch niet volstaan met het kwistig gebruik van woorden, die men van de groote
moderne schrijvers heeft geleerd.’40. In hetzelfde jaar 1898 schrijft ook de criticus
van De Tijdspiegel de fouten en tekortkomingen van ‘vrouwenromans’ toe aan
ditzelfde gebrek aan opleiding, en bovendien aan de vele vrije tijd van ‘jonge dames’
die hen er toe drijft zich bezig te houden ‘met de exploitatie van een vermeend of
werkelijk aanwezig, allicht overschat, letterkundig talent’.41.
Kortom, als een enkele criticus rond de eeuwwisseling al op de sociale positie van
vrouwelijke auteurs ingaat dan gebeurt dat om erop te wijzen dat vrouwen, ondanks
hun gebrek aan opleiding, toch te gemakkelijk menen dat het beroep van letterkundige
voor hen openstaat. Aan die situatie is zowel het te grote aantal vrouwelijke auteurs
als de geringe kwaliteit (de ‘onafheid’ en ‘onrijp-

Erica van Boven, Een hoofdstuk apart. 'Vrouwenromans' in de literaire kritiek 1898-1930

115
heid’, zoals Carry van Bruggen zei) van hun werk te wijten. Vandaar misschien dat
critici gespitst lijken te zijn op het aanwijzen van fouten tegen de spelling, de
grammatica en de stijl in romans van vrouwen, en dat zij geneigd zijn schrijfsters op
paternalistische toon de raad te geven zich door studie te ontwikkelen. Overigens
leefde in deze periode de gedachte dat het maken van spelfouten voortkwam niet
zozeer uit een gebrekkige opleiding, als wel uit een psychische eigenaardigheid van
vrouwen, zie hoofdstuk V.
Ook later in de twintigste eeuw wijst een criticus nog wel eens op de voor vrouwen
ongunstige maatschappelijke voorwaarden als verklaring voor hun literaire
achterstand. Zo noemt een enkeling de negatieve consequenties die de beperkende
opvoeding van meisjes heeft voor hun later te schrijven romans. Persyn wijt in zijn
studie over de katholieke schrijfsters Albertine Steenhoff-Smulders en Marie Koenen,
het onmodieuze, ouderwetse schrijven van deze vrouwen aan het feit dat katholieke
meisjes van die generatie geen toegang hadden tot de literatuur van Tachtig.42. Van
der Borch van Verwolde in ‘De vrouw in de litteratuur’ ziet een storende
overbeschaving (het ‘dameselement’) in romans van vrouwen, die het gevolg is van
hun opleiding: ‘Overbeschaving met haar conventioneele begrippen, haar averechtse
taalbegrip, onderdrukkend alle uitingen van frisch leven, dompend het zwakste
schijnsel van licht, schuwend de nuchtere waarheid, vermijdend het juiste woord,
vlakstrijkend iedere plooi, uitdoovend iedren gloed...overbeschaving, is zij niet als
de onhandige koetsier, van wien een oude paardenliefhebber eens zeide: hij teugelt
den geest eruit! Hoeveel geest is er niet uitgeteugeld bij de meisjes en de vrouwen
in vorige eeuwen! En is dit niet reeds op zichzelf een bijna voldoende verklaring
voor haar geringere prestaties op kunstgebied?’43.
Maar ook de omgekeerde mening komt voor: dat de maatschappelijke
omstandigheden voor vrouwen juist gunstiger zijn, waardoor het voor hen (te)
gemakkelijk is voor het schrijverschap te kiezen. De dames hebben een streepje voor,
want zij kunnen, gebruikmakend van de traditionele verhoudingen, alle tijd nemen
om te schrijven - of ze hebben zich, met hun aangeboren charme, een positie op
literair terrein verworven en komen zo rond.44.
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Een dergelijk standpunt houdt A. Helman erop na, die in de rede ‘Schrijver worden?’
schrijft: ‘In Holland zien we dat een groot aantal schrijvers juristen zijn, enkele
doktoren of onderwijzers, andere historici of philologen. Er is nauwelijks een enkele
aan te wijzen die niet in de een of andere richting breedere studies deed’. In eerste
instantie verstaat hij onder ‘schrijvers’ uitsluitend mannen, want vrouwelijke auteurs
waren in een enkel geval onderwijzer of filoloog, maar geen jurist of dokter. Dan
vervolgt hij: ‘Tot op zekere hoogte heeft het meisje dat schrijfster wil worden het
gemakkelijker dan de jongen, van wie meestal geëischt wordt dat hij binnen niet al
te lange tijd zijn eigen kost verdient. In ons land zijn er zeer veel getrouwde vrouwen
die schrijven, en zeer veel jonge mannen, die wanneer ze eenmaal getrouwd zijn,
juist uitscheiden met schrijven’.45. Volgens Helman, en volgens vele andere critici,
schrijven vrouwen dus vanuit een financieel gemakkelijke positie. In werkelijkheid
kwam het fenomeen broodschrijver uit financiële noodzaak onder vrouwelijke auteurs
niet zelden voor: Thérèse Hoven, Jeanne Reyneke van Stuwe, Carry van Bruggen
en Jo van Ammers-Küller verdienden kortere of langere tijd met hun literaire werk
de kost en kregen ieder op hun beurt het verwijt voor de markt te schrijven.
Ook Annie Romein-Verschoor in Vrouwenspiegel denkt in termen van achterstand.
In de inleiding van haar boek noemt zij die de enige reden om van een afzonderlijke
vrouwenliteratuur te spreken. Ze stelt de vraag: ‘Haalt de vrouw haar literaire
achterstand in, kwalitatief en kwantitatief, en treedt daarbij een vereffening op, die
de onderscheiding van een afzonderlijke vrouwenliteratuur alle recht ontneemt (...)?’46.
Als gezegd wordt hierover in de contemporaine literaire kritiek enigszins anders
gedacht. Men onderschrijft wel het standpunt dat vrouwelijke auteurs een literaire
achterstand hebben, maar men ziet daarin niet de enige reden om van een aparte
vrouwenliteratuur te spreken. Men meent dat er sprake is van een meer wezenlijk
verschil, dat teruggevoerd moet worden op essentiële verschillen tussen mannen en
vrouwen.
De reactie van Menno ter Braak toont dit duidelijk aan. In zijn overigens lovende
bespreking van Vrouwenspiegel formuleert hij één groot bezwaar dat precies op dit
punt betrekking heeft: ‘Omdat mevr. Romein de volle nadruk legt op de
maatschappelijke
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verhoudingen, verwaarloost zij meermalen het verschil in mensenkennis, terwijl zij
vrijwel geen aandacht wijdt aan het physiologische verschil tussen man en vrouw,
dat toch zeker ook niet weggecijferd mag worden.’47. Ter Braak is er voorstander van
‘vrouwenromans’ als een sociaal fenomeen op te vatten. Maar hij acht sociologische
verklaringen onvoldoende voor het onderscheid mannen- en vrouwenliteratuur. Hij
vraagt naar een psychologische verklaring voor dat onderscheid en dat is iets waartoe
de meeste critici in deze periode geneigd waren.

Vrouwelijke bestsellers
Critici hebben grote belangstelling voor het publiek, de populariteit en het
commercieel succes van ‘vrouwenromans’. Hun ‘sociologische’ benadering van de
romans toont zich het duidelijkst wanneer ze deze marktfactoren bespreken.
Critici zijn het erover eens dat vrouwen een steeds groter deel zijn gaan uitmaken
van het romanlezend publiek in het algemeen, en dat het ‘vrouwenroman’-lezend
publiek bijna geheel uit vrouwen bestaat. Bekend is wat Van Deyssel zegt in zijn
‘Zedelijkheidscauserietje’, dat romans - hij doelt dan op de ouderwetse
romanmet-een-strekking - door vrouwen gelezen worden: ‘De roman dus is voor de
vrouwen; de verhevene en historische romans en de romans met edele gedachten
zijn voor de “ontwikkelde” vrouwen, dat wil zeggen voor onderwijzeressen,
porseleinschilderessen, piano-jufvrouwen “met lectuur” enz.; de aardige, in dezen
tijd spelende en schilderachtige romans zijn voor de kostschoolmeisjes en de luye
renteniersvrouwen.’48. Ook veel later, tot in de jaren dertig, zijn critici ervan overtuigd
dat vrouwen de meerderheid uitmaken van het romanlezend publiek en dus, zoals
Donker zegt, ‘de “markt” bepalen’.49. Cornelis Veth schrijft in 1931 in zijn artikel
‘De litteraire vrouw en de zakelijkheid’ dat ‘meer dan vroeger alleen de vrouwen
lezen, (...) dat het de vrouwen zijn, die onafhankelijk van de critiek en somtijds dwars
daartegenin, de populariteit van een boek maken.’50. Of de critici hierin gelijk hebben
valt moeilijk te achterhalen en doet voor mijn betoog ook niet ter zake: van belang
is, dat deze gedachte door de hele literaire kritiek wordt gedeeld. Huygens verstrekt
in zijn literatuursociologische studie geen gegevens hierover: ‘Ook krijgt men de
indruk, dat
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de dames in steeds grotere mate tot de litteratuur-consumenten zijn gaan behoren,
vooral wanneer de emancipatiebeweging haar eerste klanken laat horen.’51.
Critici menen dat ‘de vrouwenroman’ in eerste instantie bestemd is voor en gelezen
wordt door een vrouwelijk publiek. In recencies gaat men daarvan vaak zonder meer
uit.52. In hoofdstuk 1 wees ik er al op hoe deze visie in de kritische praktijk zijn
neerslag krijgt: ‘vrouwenromans’ functioneren gedeeltelijk binnen een vrouwencircuit,
gevormd door vrouwelijke critici, aparte rubrieken in algemene tijdschriften en
speciale vrouwentijdschriften.
Daar komt nog bij dat juist romans van vrouwelijke auteurs een groot succes
hebben bij dit vrouwelijk lezerspubliek. ‘Vrouwenromans’ zijn populair: sommige
zijn kortstondig in de mode en andere blijven tientallen jaren veelgelezen. Dit laatste
geldt voor een roman als Voor de poort (1912) van Top Naeff, waarvan in 1929 de
achtste druk verscheen, en voor romans als Sprotje (1905) van Margo Antink of
Armoede (1909) van Ina Boudier-Bakker, die nog rond 1930 tot de meest gevraagde
en hoogst gewaardeerde boeken van de openbare leeszalen behoren.53. Alle echte
kassuccessen van de eerste decennia van deze eeuw zijn afkomstig van vrouwelijke
auteurs. Van de roman Hilda van Suylenburg (1897) van Cécile Goekoop-de Jong
van Beek en Donk verschijnt al in 1902 de zesde druk. Dit boek staat alom bekend
als de bestseller van zijn tijd. Vergelijkbare publiekssuccessen vindt men alleen bij
andere schrijfsters: De zondaar (1927) van Alie Smeding en Rubber (1930) van
Madelon Székely-Lulofs zijn de modeboeken van hun tijd, en vooral het succes van
De opstandigen (1925) van Jo van Ammers-Küller (zes drukken in één jaar) en De
klop op de deur (1930) van Ina Boudier-Bakker is onovertroffen. Van de laatste
roman verschenen meer dan 100.000 exemplaren, een gigantische oplage wanneer
we uitgaan van de verklaring van A.M. de Jong uit 1928, dat een gewone roman
1000 exemplaren haalt en dat 2000 al veel is.54. Cornelis Veth doelt met name op De
opstandigen en De klop op de deur wanneer hij in het eerder genoemd artikel uit
1931 zegt: ‘Sedert het alleenstaande geval van Klaasje Zevenster en misschien Hilda
van Suijlenburgh [sic] (...) is in Holland niet vertoond wat nu elk jaar schijnt te
moeten voorkomen, de roman die een mode maakt even onontkoombaar als die in
dameskleeren.’55.
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En Ter Braak had al eerder opgemerkt: ‘De Zondaar,(...), De Opstandigen, in drie
complete generaties, elfde druk, het duivels knappe, maar zo hopeloos zure Letje...zij
zijn er dan waarachtig in geslaagd de belangstelling van een volk, wat zeg ik, een
natie, tot kopens toe te stimuleren!’.56. De critici zijn zich er dus maar al te goed van
bewust dat het de vrouwen zijn die de commerciële successen behalen; Ter Braak
spreekt van ‘onze vrouwelijke bestsellers’. Populariteit, hoge verkoopcijfers, goed
in de markt liggen: dat alles maakt deel uit van de beeldvorming rond vrouwelijke
auteurs.
Sinds Tachtig staat de toonaangevende literaire kritiek niet erg welwillend
tegenover ‘het grote publiek’ en publiekssuccessen. Huygens laat in De Nederlandse
auteur en zijn publiek zien dat het individualisme van Tachtig een breuk tussen
schrijvers en publiek heeft meegebracht die tot uiting komt in onbegrip van de kant
van het grote publiek en verachting van de kant van de Tachtigers. Die streefden er,
naar eigen zeggen, naar te schrijven alsof zij alleen op de wereld waren.57. Onderdeel
van de beeldvorming van de Tachtigers is dan ook steevast hun aanvankelijke
impopulariteit bij het publiek.58. Zodoende vatte de gedachte post dat echte kunst zich
niet om de smaak van het publiek bekommert.
De generatie critici die onmiddellijk volgt op Tachtig zoekt weer een toenadering
tot het publiek. Zij richt zich met haar leus van ‘menselijkheid’ weer op de
gemeenschap en wil, zoals Annie Salomons in 1918 zegt, niet meer van ivoren torens
weten.59. Die toenadering tot de gemeenschap beperkt zich overigens niet tot de critici/
romanschrijvers die we hiervoor ‘de oudere generatie’ noemden; de toenadering
tussen kunstenaar en maatschappij is rond 1900 een algemeen verschijnsel. Maar de
jongeren die na 1918 ook als critici gaan optreden - Marsman, Nijhoff, Greshoff, Du
Perron, Ter Braak en anderen - vergroten de afstand weer tussen hun eigen, de officiële
smaak, en die van het publiek.60.
Vanaf het moment dat zij op het toneel verschijnen begint de kritiek de aansluiting
met het publiek te verliezen. Coster meent in 1928 dat het publiek meer dan ooit
koopt en leest zonder zich van ongunstige kritieken veel aan te trekken. Hij noemt
dat ‘het failliet der boekbespreking’.61. De jongeren zelf zien hierin geen zorgwekkende
ontwikkeling, zij houden niet alleen als criticus maar ook
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als auteur heel bewust afstand tot het publiek. Ter Braak en Du Perron lijken gebrek
aan succes bij de lezers zelfs te beschouwen als een criterium voor literaire kwaliteit.
Helman ziet in Wij en de litteratuur (1931) als kenmerkend voor de moderne schrijver
dat hij afstand doet van goedkope middelen om in het gevlei te komen van het grote
publiek, dat hij de gebaande paden van het artistiek succes veracht, en dat hij dus
boeken met een onmiddellijk succes wantrouwt.62.
En zo gebeurt het ook in de praktijk: de jongeren worden nauwelijks gelezen,
terwijl de schrijfsters tegen alle negatieve kritiek in hun populariteit bij het publiek
behouden. Deze kant van de medaille laat Veth zien wanneer hij in het meergenoemde
artikel uit 1931, dus tegelijk met Helman, schrijft: ‘En het geeft wel te denken, dat,
terwijl een geheele jonge generatie hoogstens voor een deel van zich zelf schrijft,
het aan vrouwen van middelbaren leeftijd gelukt het publiek in zijn geheelen omvang
te pakken.’63.
Bij de jongeren van 1918 vindt men dus dezelfde instelling tegenover het publiek
als bij de Tachtigers, dezelfde verachting voor de smaak van de massa. Het is dan
ook ter gelegenheid van een jubileum van Van Deyssel in 1934, dat Ter Braak schrijft:
‘En onverwoestbaar hetzelfde is gebleven het Nederlandsche “groote” publiek met
zijn voorzichtigen afkeer van ieder te luid gesproken woord-op-den-man-af, zijn
begeerte naar stichtelijke objectiviteit en zijn voorkeur voor het middelmatige
modeartikel, dat vroeger Porcelein heette [Melati van Java] en thans Rubber [M.
Székely-Lulofs]. Minder breekbaar, maar elastischer: dat is de formule voor de
evolutie der middelmatigheid in Nederland, dank zij mede het initiatief van Lodewijk
van Deyssel.’64. Ter Braak schuift dus de Tachtigers wel de schuld in de schoenen
van de middelmatigheid waar het grote publiek zo van houdt, maar hij deelt met hen
de afkeer van het publiek.
Dat gevoel leeft sterk onder de Dertigers. Greshoff bijvoorbeeld maakt zich kwaad
over de uitslag van een enquête naar de vijftien mooiste boeken van 1928. Hij doet
dat als volgt: ‘Ik weet nog altijd niet wie of wat het “publiek” is. Ik weet alleen nu
hoe het is. Mateloos, machteloos, stom. Stom in den zin van bête, onpeilbaar bête;
stom in den zin van geborneerd, van geestelijk verminkt; van zedelijk onvolgroeid,
- stom kortom zooals bij particulieren bijna niet
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meer voorkomt, zooals men alleen nog maar en bloc vermag te zijn.’ Het publiek,
dat is voor hem: ‘de veelhoofdige onbekende zonder hart en hersenen’.65.
Ook uit het werk van Du Perron spreekt zo'n minachting. In een van de paragrafen
van ‘Jan Lubbes’, getiteld ‘Elite en Groot-publiek’, staat te lezen: ‘Het is juist de
voornaamste karakteristiek van dit monster [het grote publiek] dat het geen enkel
onderscheidingsvermogen bezit, hoogstens een onfeilbaar instinct voor wat goedkoop,
grof en zo mogelijk actueel genoeg is om eenmaal, en dan zonder moeite en als
tijdpassering (of summiere levensles) te worden verslonden.’66. Du Perron deelt de
gangbare opvatting dat het romanlezend publiek hoofdzakelijk uit vrouwen bestaat,
hetgeen zijn minachting alleen maar groter maakt. Zo geeft hij in ‘In deze Grootse
Tijd’ een gesprek met Jef Last weer over de verschillende interpretaties van
verschillende klassen lezers, en hij besluit: ‘Wat betekent deze opinie van iedereen?
Er is mevrouw Meier, bourgeoise, en Janne de schoonmaakster, proletarische. Als
Janne een betere opvoeding gekregen had... was ze wellicht het equivalent van
mevrouw Meier geworden. Het lijkt mij even ongewenst naar de eerste als naar de
tweede te luisteren.’67. De smaak van vrouwen gaat volgens Du Perron uit naar Marie
Corelli, Florence Barclay, Marjory Bowen, Jo van Ammers-Küller en Madelon
Székely-Lulofs. Hij schrijft dan ook aan Van Wessem (over het manifest bij het
eerste nummer van Forum): ‘alleen de uitgever en de boekhandel beleven er, geloof
ik, eenig plezier aan; voor wie anders zouden ze worden geschreven? Ach, natuurlijk
voor den “intellectueelen lezer” - een mijnheer, en helaas veel vaker een mevrouw,
die wij al te zeer geneigd zijn te vergeten, maar waar de boekdrukkunst het in laatste
instantie van hebben moet.’68.
Al is Du Perron wel zeer uitgesproken in zijn opvattingen, dat wil volstrekt niet
zeggen dat alleen hij zo'n minachting koestert voor het vrouwelijk lezerspubliek. Het
is onder de jongeren bon ton om daarop af te geven. In De Gemeenschap van 1927
staat een verslag van een spreekbeurt van Karel van de Woestijne waarin de volgende
zinsnede voorkomt: ‘Hij kwam, slank en onhandig, voor een zaaltje te zitten, dusdanig
met vrouwen gevuld, dat het eens te meer en afdoende bleek hoe urgent een leesverbod
voor vrouwen wordt.’69.
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Het succes van de ‘vrouwenromans’ wordt volgens Annie Salomons veroorzaakt
‘omdat een vrouwestem dikwijls gemakkelijker een groote menigte bereikt.’70. Dit
pleit volgens critici niet voor de vrouwestem. Juist het succes bij een massaal en
bovendien nog vrouwelijk publiek droeg bij tot de negatieve houding van de
toonaangevende kritiek van de jaren twintig en dertig tegenover de ‘vrouwenroman’.
De critici die de officiële smaak bepalen, voelen de neiging zich verre te houden van
de vrouwelijke bestsellers en hun lezeresen. Het geldt als een kwestie van goede
smaak om van deze massaprodukten een afkeer te hebben: door commerciële
successen te verwerpen kunnen de jongeren zich als culturele voorhoede
onderscheiden. Ter illustratie een citaat van Nijhoff. Hij bespreekt de bestsellers
‘voor dames’ De opstandigen en Letje en zegt over de lezeressen: ‘Hoe kwetsend
het is, zulk een trogje rommelig voer als het boek van Jo van Ammers voorgezet te
krijgen, ze voelen het niet maar likken de bodem nog schoon. Hoe onbarmhartig Top
Naeff hen een ring door de neus haalt, ze voelen het niet, maar knorren, dat het voor
hun welzijn is, in het warme kot te worden gedwongen neer te liggen.’71.
Het is opvallend dat critici naarmate zij negatiever staan tegenover de besproken
romans, sterker beklemtonen dat die speciaal voor lezeressen zijn bestemd. ‘Neen,
Mevrouw Thérèse Hoven, (...) uwe helden zijn goed voor burgervrouwtjes en
maniskauwende baboes’72., schrijft Borel in 1898, en in 1907 schrijft de criticus van
De Tijdspiegel over een als onbelangrijk beoordeelde roman: ‘Wij zeggen lezeressen,
want dit romannetje is, dunkt ons, uitsluitend bestemd voor dames en kan ook alleen
door dames naar waarde worden genoten, misschien ook beoordeeld’.73.
Wanneer Anna de Savornin Lohman de vele romans van Jeanne Reyneke van
Stuwe als lectuur bestempelt geeft ze tegelijkertijd aan dat alleen een publiek van
‘dames, die niets te doen hebben, dienstmeisjes, enz.’ deze romans zal waarderen.74.
Tien jaar later noemt Carel Scharten het publiek van dezelfde schrijfster ‘de geachte
dames-clientèle’ van deze ‘couturière’.75. En nog tien jaar later zegt Nijhoff in de
eerder genoemde bespreking van De opstandigen: ‘Het is natuurlijk onzin, om het
onnoozele dames-ding, dat de roman van Jo van Ammers voor ons is, aan zulke eisen
van kunst te toetsen. (...) Het is geschreven à la bonne heure, door een
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dame, voor dames en over dames, om met een variant op de vrede van Utrecht te
spreken.’ Die gegevens maken het volgens Nijhoff ‘volkomen overbodig het als een
kunstwerk te beschouwen.’76.
Hoe trivialer en onbenulliger een boek is, des te sterker brengt de criticus naar
voren dat het de vrouwen wel zal kunnen boeien. Het succes dat juist
‘vrouwenromans’ oogsten bij een publiek dat zo'n slechte smaak heeft, dat volgens
critici zo weinig verstand heeft van literair-esthetische zaken, pleit natuurlijk tegen
de literaire waarde van de romans en doet bijvoorbeeld Ter Braak er toe besluiten
‘dat een vaste band van onwrikbare trouw in dit geval schrijfsters en lezeressen (ook
lezers?) verbindt; met andere woorden er bestaat hier een “sociologische” samenhang
tussen romanproduktie en romanconsumptie.’77.
Het succes bij het grote lezeressenpubliek pleit ook tegen de schrijfsters. Critici
nemen het vrouwelijke auteurs kwalijk dat ze zich te veel naar de wensen van het
publiek richten. ‘Zo maakt ze het de lezer te gemakkelijk,’ zegt Nijhoff in 1920 over
de te expliciete, te weinig suggererende werkwijze van de moderne Nederlandse
schrijfster. ‘Maar wat erger is: zij maakt het zichzelf te gemakkelijk. Haar methode
is te makkelijk om nog een methode te zijn.’78.
Gemakkelijk, vaardig, snel: zulke ongunstig bedoelde karakteriseringen gebruiken
veel critici voor het werk van vrouwelijke auteurs. Anthonie Donker spreekt
bijvoorbeeld van ‘de verleidelijke en gemakkelijke methode van Jo van
Ammers-Küller’, die ‘precies de omgekeerde werkwijze is der werkelijke
kunstenaars’, maar die wel bij andere schrijfsters navolging vindt.79. Jo van
Ammers-Küller moet het in dit opzicht steeds ontgelden. Men vindt dat zij haar
boeken schrijft met het oog op de wensen, de smaak en de belangstelling van haar
lezers in plaats van uit innerlijke drijfveren. Voor iemand als Du Perron heeft dit
werk niets meer met de letterkunde uit te staan; hij noemt het ‘het zo blijmoedig en
correct handwerk van Mevr. van Ammers’ waarvan, naast bijvoorbeeld Slauerhoff,
‘niets meer overblijft dan een losse steek of vijf, zes.’80. Van Deyssel noemde de
‘vrouwenromans’ van zijn tijd kunstnijverheid, Houwink noemt ze dameshandwerk
en Donker huisvlijt. Het verwijt is hetzelfde: de romanproduktie van vrouwen is niet
uit kunstenaarsmotieven ontstaan maar is een tegemoetko-
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ming aan het publiek en kan daarom niet als kunst gewaardeerd, slechts als
damesambacht bekeken worden.
Veel schrijfsters worden dus beschuldigd van een commerciële instelling. Alweer
over Jo van Ammers' bestseller schrijft Nijhoff: ‘Zulk een boek schrijven betekent
speculeren op de gretigheid waarmee het grote publiek in een klein land altijd belust
is op een “chronique scandaleuse”.’81. Altijd, maar vooral in een periode waarin de
persoonlijkheidsnorm zo sterk geldt, wordt het in auteurs natuurlijk sterk afgekeurd
wanneer zij niet vanuit een innerlijke drang maar vanuit een behoefte aan succes
schrijven. Een van de redenen waarom Ter Braak het ‘genre damesroman’ niet als
een literair-esthetisch maar primair als een sociaal verschijnsel wil beschouwen, is
dan ook het feit dat de schrijfsters in kwestie voornamelijk ‘door “aanbod” voldoen
aan de bestaande “vraag”.’82.
Al is Jo van Ammers-Küller het vaakst het doelwit, het gaat toch om een verwijt
aan vrouwelijke auteurs in het algemeen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de passage die
Kelk aan deze zaak wijdt: ‘Het merkwaardige verschijnsel doet zich voor, dat er
onder de vrouwelijke auteurs meer dan onder haar mannelijke collega's, figuren
worden aangetroffen die met goed, zij het sterk begrensd werk zijn begonnen, maar
die onder welke pressie dan ook, misschien de zoetheid van de roem of de lust een
grooter publiek te behagen, haar talent geweld gingen aandoen door het schrijven
van grooter geconcipieerde boeken met een veel zwakkere onderlaag, boeken van
een oppervlakkigen inhoud en van een minder litterair gehalte. Het succes was bij
velen van haar omgekeerd evenredig met de innerlijke waarde.’83. Kelk doelt hier op
de schrijfsters die in zijn tijd zo'n succes hebben: weer op Jo van Ammers-Küller,
het schoolvoorbeeld van het gemakkelijke en goedkope succes, maar ook op
bijvoorbeeld Ina Boudier-Bakker, die toch aanvankelijk, en ook nog in de jaren
twintig, in de literaire kritiek werd beschouwd als een serieus te nemen
romanschrijfster. Deze verwijten worden dus gericht aan het adres van schrijfsters
in het algemeen, ook de serieuze schrijfsters wier romans in de literaire tijdschriften
worden besproken.
Veel sterker nog klinken zulke verwijten tegenover de grote groep vrouwelijke
auteurs die zich volgens critici geheel buiten de officiële letterkunde bezighoudt met
‘de productie van deeltjes ten be-
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hoeve van leesbibliotheken’.84. In de eerste decennia van deze eeuw neemt de literaire
kritiek speciaal bij vrouwelijke auteurs zo'n zeer commerciële houding waar. Er
klinken toenemende verwijten tegen deze vrouwen die zich geheel op de markt
richten. Met name voor hen bestaat dat speciale idioom: ‘romanmodiste’,
‘romancouturière’, etc. Dit soort verwijten tegen de onderlaag van de romanschrijfsters
begint al rond de eeuwwisseling waar vooral Thérèse Hoven en Jeanne Reyneke van
Stuwe het moeten ontgelden (zij worden bijvoorbeeld door Anna de Savornin Lohman
‘romans-fabrikanten’ genoemd85.). En in 1930 ziet Anthonie Donker een grote
hoeveelheid waardeloze en goedkope lectuur, bestemd voor vrouwen en geproduceerd
door vrouwelijke auteurs die hij aanduidt als ‘romanfabrieken’: ‘Tot dezen kleinen
winkelstand behooren een groot aantal schrijfsters in ons land’. Met profetische blik
voorspelt hij als vervolg op de produktie van deze ‘schrijfsters als warenhuizen’ de
opkomst van triviale massa-series: ‘Vijftig jaar geleden werden er zulke boeken
geschreven en over vijftig jaar zullen ze nog geschreven worden. Slechts zal men er
dan wellicht in geslaagd zijn deze industrie te bevorderen en te vereenvoudigen door
machinale vervaardiging.’86. Critici schuiven dus vooral vrouwen in de schoenen dat
zij met commerciële intenties schrijven. Ze vinden dat wel opvallend, merkwaardig
en afkeurenswaardig, maar zij zoeken niet naar een antwoord op de vraag waarom
het nu juist vrouwen zouden zijn die een marktgerichte in plaats van een artistieke
instelling hebben.

Samenvattend
We kunnen nu een voorlopige balans opmaken. Inderdaad werd er een duidelijke
tendentie in de literaire kritiek zichtbaar om juist romans van vrouwelijke auteurs
als een maatschappelijk verschijnsel te benaderen. Deze romans geven critici
aanleiding tot tal van ‘sociologische’ beschouwingen, primair omdat het ontstaan en
de bloei ervan, volgens een enkeling ook inhoudelijke kenmerken van thematiek en
stijl, terug zijn te voeren op maatschappelijke ontwikkelingen. De beeldvorming van
romanschrijfsters in de literaire kritiek bevat een aantal vaste onderdelen: de
onrustbarend snelle toename van het aantal schrijfsters, hun gemakkelijke, vlotte pen
en omvangrijke romanproduktie, hun eerder commercieel
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getinte dan artistieke drijfveren en hun succes bij een overwegend vrouwelijk, laag
aangeslagen lezerspubliek. Al deze verschijnselen gelden als specifiek voor
vrouwelijke auteurs die daarmee volgens sommige critici bedenkelijk dicht in de
buurt komen van de triviaalliteratuur, volgens anderen die grens al overschreden
hebben. Voor het schrijven van triviaalliteratuur houdt men in deze periode in het
algemeen vrouwelijke auteurs verantwoordelijk.
Kunnen we nu concluderen dat het dus gaat om een ‘sociologisch’ gedefinieerd
genre? In zekere opzichten wel: de maatschappelijke verklaringen die critici geven
en de maatschappelijke beschouwingen die ze aandragen, hebben uitsluitend op
‘vrouwenromans’ betrekking en onderscheiden deze romans dus van die van
mannelijke auteurs. Maar het is wel opvallend dat de interesse van critici zich
hoofdzakelijk beperkt tot tekstexterne factoren als aantallen en publieksreacties. En
op dat terrein doen ze niet veel meer dan allerlei typische verschijnselen constateren;
verklaringen blijven achterwege. Vooral is het opvallend dat critici slechts bij hoge
uitzondering een maatschappelijke verklaring zoeken voor het eigen karakter van de
romans zelf, terwijl men van dat eigen karakter toch overtuigd was. In de ogen van
critici gaat het immers om een apart soort literatuur. Kennelijk vindt men dat
maatschappelijke factoren wel het ontstaan van de romans en eventueel het succes
kunnen verklaren, maar dat zulke factoren geen bevredigende verklaring kunnen
bieden voor het verschil tussen romans van vrouwen en die van mannen. Ter Braak
bijvoorbeeld (zie hiervóór, pag. 116/117) vindt een maatschappelijk verklaring van
dat verschil onvoldoende, terwijl hij toch juist degene is die krachtig pleit voor een
sociologische benadering van ‘damesromans.’
Onderzoek naar de begrippen ‘emancipatieroman’ en ‘damesroman’ kan het beeld
misschien bijstellen: beide worden alleen voor het werk van vrouwelijke auteurs
gebruikt en beide houden een maatschappelijke verwijzing in.

2 Emancipatieroman
De veronderstelling ligt voor de hand dat de term ‘emancipatieroman’ al lang voor
1898 was ingeburgerd. Hij legt immers een direct verband met de
emancipatiebeweging, die in Nederland vanaf
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ongeveer 1870 opkomt.87. Handboeken die aan deze romans aandacht besteden dateren
ze ook vanaf die tijd: zowel Te Winkel als Kalff brengen auteurs als Elise van Calcar,
Mina Kruseman en Betsy Perk onder het hoofdje ‘emancipatie der vrouw’ en noemen
als aanvangsjaar van deze groep 1870. De benaming ‘emancipatieroman’ komt men
daar echter niet tegen; Te Winkel spreekt van ‘zedenroman’.88.
De bloei van de term (als daarvan al sprake was) moet wel voor 1898 liggen, want
na dat jaar lijkt de romansoort die er mee wordt aangeduid al over zijn hoogtepunt
heen te zijn. Emancipatieromans zijn namelijk vooral verbonden met de eerste fase
van de vrouwenbeweging die culmineert in de Tentoonstelling van vrouwenarbeid
(1898). Na het jaar 1898 breekt een nieuwe fase aan, waarin een verschuiving optreedt
in opvattingen en uitgangspunten, een verschuiving die onder andere zichtbaar wordt
in de opkomst van de term ‘feminisme’. In deze tweede fase wordt het accent vooral
gelegd op de eis voor vrouwenkiesrecht. Op de ontwikkelingen binnen de
vrouwenbeweging ga ik in het volgende hoofdstuk in.
Het beeld van de emancipatieroman dat uit latere handboeken en studies oprijst,
is dat van een genre dat duidelijk bij de eerste fase van de vrouwenbeweging hoort:
een genre dat vóór 1880 begint met de door Kalff en Te Winkel genoemde schrijfsters
en dat afloopt tegen de eeuwwisseling, met romans van Cornélie Huygens, Anna de
Savornin Lohman en met de roman uit 1897 die als het geruchtmakend hoogtepunt
van het genre beschouwd wordt: Hilda van Suylenburg van Cécile Goekoop-de Jong
van Beek en Donk. Het jaar 1898 vormt dus tegelijkertijd het hoogtepunt en de
afsluiting van de eerste fase van de vrouwenbeweging en van het daarmee nauw
verbonden genre ‘de emancipatieroman’.
Dit alles maakt de term ‘emancipatieroman’ voor mijn onderzoek minder relevant:
ik richt mij immers op de ‘vrouwenromans’ vanaf 1898. Vandaar dat ik hier vrij kort
zal zijn.
Uit de latere handboeken valt af te leiden dat de term ‘emancipatieroman’ steeds
doelt op een roman die op een of andere wijze een standpunt inneemt in de discussies
die door de vrouwenbeweging zijn losgemaakt. Men bestempelt romans die zeer
uiteenlopende en zelfs elkaar bestrijdende standpunten propage-
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ren toch allemaal als ‘emancipatieromans’: Het eene noodige van Anna de Savornin
Lohman net zo goed als Hilda van Suylenburg. Daaruit blijkt dat het niet van belang
is welk standpunt over de positie van vrouwen wordt ingenomen. De term impliceert
niet dat de roman in kwestie de maatschappelijke emancipatie van vrouwen bepleit,
maar duidt slechts het onderwerp van de roman aan.
Voor een nadere invulling van de term komen we vanzelf terecht bij de vele
kritieken, artikelen en brochures die verschenen over en naar aanleiding van Hilda
van Suylenburg. Die roman gold als het hoogtepunt en ook als het prototype van het
genre en zette tal van critici uit uiteenlopende richtingen aan tot besprekingen en
beschouwingen.89.
Als eerste punt komt naar voren dat de term ‘emancipatieroman’ een directe relatie
veronderstelt met de vrouwenbeweging, iets wat ook latere commentatoren opmerken.
Een emancipatieroman neemt volgens de critici een standpunt in in de door de
vrouwenbeweging gevoerde discussies en vervult zodoende zelf een functie binnen
die beweging. Het gaat hier dus om een in de ogen van de critici bij uitstek
maatschappij-gerichte en actuele romansoort: ‘Nu gaf 't woorden en vormen, krachtige en treffende! - aan wat er onbewust leefde en woelde in zoo menig
vrouwenhart’90., schrijft Margaretha Meyboom over Hilda van Suylenburg. En over
dezelfde roman schrijft M.A.P.C. Poelhekke: ‘Ook op dit werk is toepasselijk, als
op alle emancipatieromans, wat de referent in the Review of Reviews van December
1897 zei, sprekende over Sarah Grand's jongsten roman: “It is full of material for
thought and discussion.” Dat is trouwens evenzeer te zeggen van het geheele
feminisme. Het boek biedt stof genoeg tot ernstige overweging, maar ook stof genoeg
tot krachtige bestrijding.’91. Voor critici valt het begrip ‘emancipatieroman’ daarom
samen met ‘tendenzroman’, ‘strekkingsroman’ of ‘roman a thèse’. Deze termen
gebruiken zij door elkaar. Emancipatieromans zijn geschreven vanuit een
propagandistische bedoeling die domineert over eventuele artistieke oogmerken van
de auteur. Met het begrip ‘emancipatieroman’ brengen zij dus ook allerlei
karakteristieken van de tendensroman in verband. De uitgebeelde personen zijn
‘typen van een geheele klasse’92., ‘geen levende menschen maar dragers van ideeën’93.;
de theorieën die in de vorm van redeneringen en beto-
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gen worden gebracht doen afbreuk aan de geloofwaardigheid en de levendigheid van
de handeling; men hoort door de personages heen steeds de stem van de auteur:
‘Mevrouw Goekoop-de Jong van Beek en Donk, die haar theses verdedigt’.94.
Het tendenskarakter van deze romans is er de oorzaak van dat ze over het algemeen
als literair verschijnsel niet hoog worden aangeslagen. De roman-met-een-boodschap
past niet in het l'art-pour-l'art-concept dat de meeste critici zich kort na Tachtig
hebben eigen gemaakt, de strekking van deze romans staat het kunstkarakter in de
weg. Zelfs de over het algemeen niet vernieuwingsgezinde criticus van De Tijdspiegel
merkt op, dat door ‘de eenzijdigheid der voorstelling, de overdrijving der teekening,
de holle phrasen waarmede de personen elkander wat al te gemakkelijk overtuigen,
- in een woord al de aangeboren fouten van het tendenz-werk (...) het karakter van
een letterkundig kunstwerk niet door ons [aan Hilda van Suylenburg] kan worden
toegekend.’95. En al doet een van de meest enthousiaste aanhangers van deze roman,
Margaretha Meyboom, in De Gids een poging tot verdediging door een vergelijking
te trekken met de Max Havelaar, toch zijn ook voor haar uiteindelijk kunst en
strekking onverenigbaar: ‘Hier en daar voelt men, dat ze bewust de kunst heeft
geofferd aan de strekking van haar boek.’96. De emancipatieroman is voor de critici
aan het einde van de negentiende eeuw een roman zonder literaire waarde; hij lijkt
als tendensroman met alle daarbijbehorende eigenschappen te veel op het soort roman
dat net door de Tachtigers was bestreden. De literaire kritiek van 1898 heeft haar
literaire normen voor een groot deel ontleend aan de artistieke opvattingen van
Tachtig, en daarmee strookt dit genre niet. Annie Romein-Verschoor wijt later het
gebrek aan literaire kwaliteit van deze romans ‘niet aan het tendenzkarakter der
bestaande specimina, maar aan het karakter van hun tendenz’.97. Volgens haar is de
burgerlijke vrouwenbeweging te zeer beperkt tot één klasse om de voor kunst
benodigde passie op te wekken. Daarmee geeft zij een grond aan haar oordeel die
niet overeenkomt met de visie van de contemporaine literaire kritiek: voor de critici
rond de eeuwwisseling was wel degelijk het tendenskarakter op zichzelf
doorslaggevend bij het negatieve oordeel.98.
Critici beschouwen emancipatieromans als een vrouwengenre bij uitstek:
geschreven door vrouwen, handelend over vrouwen, be-
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doeld voor en gelezen door vrouwen. Ik beschreef hiervoor dat critici in deze periode
in het algemeen al romans van vrouwelijke auteurs met een vrouwelijk, laag
aangeslagen publiek in verband brengen. Sterker nog geldt dit voor deze
emancipatieromans, die niet alleen door de sekse van de auteur, maar in alle opzichten
verbonden zijn met de vrouwenbeweging en daarin een functie vervullen. Frits
Lapidoth ziet Hilda van Suylenburg en Barthold Meryan van Cornélie Huygens als
romans ‘die onze vrouwen lezen als ware evangelies voor dorstenden naar sociale
rechtvaardigheid.’99. In kritieken op Hilda van Suylenburg wordt steeds gesproken
van ‘Nederlands vrouwen en meisjes’100., het ‘zeer groot aantal vrouwen’101., de
‘vrouwen in Nederland’102., de ‘vele vrouwen’103. voor wie de roman bestemd is. In
advertenties wordt Hilda van Suylenburg aangeprezen met de tekst: ‘verdient gelezen
te worden door alle Nederlandsche vrouwen. En de mannen mogen het ook wel
lezen...’104. Om de redenen die ik in de vorige paragraaf heb uiteengezet, kunnen we
aannemen dat dit gegeven het ongunstige oordeel van de literaire kritiek over het
verschijnsel emancipatieroman versterkte.
Nog sterker dan voor ‘vrouwenromans’ in het algemeen geldt voor
emancipatieromans, dat de smaak van de literaire kritiek en die van het
lezeressenpubliek uiteenliepen. Vooral Hilda van Suylenburg was een enorm
kassucces. Druk- en oplagegegevens, advertentieteksten en diverse uitlatingen in de
tijdschriften leggen daarvan getuigenis af. Margaretha Meyboom signaleert de kloof
tussen kritiek en publiek in De Gids naar aanleiding van de kritiek op Hilda van
Suylenburg: ‘En in zijn stille studeerkamer doopt de criticus zijn pen in den inktkoker
en schrijft een vernietigende critiek. Maar buiten blijft het gejubel [van de vrouwen]
klinken en de eene druk na den andere houdt zijn zegetocht door ons land.’105.
De reactie van critici op dit en op soortgelijke werken is volgens M. Meyboom
onrechtvaardig. Ofwel zij oordelen ten onrechte vanuit een esthetisch standpunt en
miskennen daarmee de niet-primair-esthetische bedoeling van de auteur, ofwel zij
leveren stand-puntkritiek. In het laatste geval komen zij meestal, vanuit een ander
standpunt dan de schrijfster, tot een negatief oordeel. Ook dit gebeurt volgens M.
Meyboom ten onrechte, omdat: ‘slechts enkele mannen hierover kunnen oordeelen.
Zij kennen zelden het intieme
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zieleleven van veel vrouwen,’ terwijl juist in romans als Hilda van Suylenburg de
intieme gedachten en gevoelens van vrouwen worden verwoord.106. Ik ga hier voorbij
aan de opvatting over verschillen tussen de mannelijke en de vrouwelijke psyche die
in deze uitspraken ligt vervat. M. Meybooms opmerkingen over de kritiek op de
emancipatieroman lijken de kritische praktijk juist weer te geven in zoverre dat
inderdaad uit de kritieken twee afwijzingsgronden naar voren komen. Critici oordelen
negatief over de roman ofwel omdat een tendenswerk niet aansluit bij hun literaire
normen, ofwel omdat de standpunten in strijd zijn met hun maatschappelijke normen.
De kritieken op Hilda van Suylenburg overziende, valt op hoeveel critici een felle
discussie aangaan met de schrijfster en op verschillen van inzicht hun afwijzend
oordeel baseren.
Carry van Bruggen analyseert vijftien jaar later de reactie van critici op
emancipatieromans (zij gebruikt de term overigens niet) en in het bijzonder op Hilda
van Suylenburg. Weliswaar houdt ze zelf niet van tendensliteratuur, omdat een
maatschappelijke overtuiging wel iets is waarvoor men warm kan lopen, maar niet
iets dat artistieke ontroering oproept. Bovendien vindt zij Hilda van Suylenburg
vanuit artistiek oogpunt bekeken een waardeloos boek. Maar bezien vanuit een
maatschappelijk standpunt acht zij de roman (eigenlijk: het propagandabetoog in
romanvorm) ‘uitnemend geslaagd, dikwerf klemmend en meesleepend’.107. En dat
brengt haar tot een pleidooi voor een andere benadering van deze roman en het hele
genre. Zulke boeken moeten niet als kunst beoordeeld worden. De auteurs zouden
noch op een artistieke beoordeling, noch op de benaming artiest aanspraak moeten
maken. Men moet zulke boeken louter zien als de maatschappelijke daden die ze in
feite zijn. Die zijn niet minder groot of belangrijk dan kunst, ze zijn eenvoudigweg
geen kunst, ze behoren tot een ander terrein dat zijn eigen waarde en belang heeft.
Carry van Bruggen pleit dus voor een zuiver maatschappelijke benadering van het
genre, terwijl de literaire kritiek oordeelde vanuit een mengeling van maatschappelijke
en literair-esthetische normen die voor de emancipatieromans steevast ongunstig
uitpakte.
Rond de eeuwwisseling heeft het verschijnsel emancipatieroman dus een negatieve
naam in de literaire kritiek, om verschillende redenen: het is een vrouwengenre met
veel succes bij de lezeressen,
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het is een tendensgenre waaraan de vernieuwing van Tachtig grotendeels is
voorbijgegaan en waarvan de strekking bij veel critici weerstanden oproept.
Pas rond 1920 duikt de term ‘emancipatieroman’ weer op, ditmaal in verband met
de moderne, ‘erotische’ romans van de nu debuterende schrijfsters als Ellen, Emmy
van Lokhorst, Jo de Wit, Julia Frank, Edith Werkendam en anderen. De enkele criticus
die deze romans als ‘emancipatieroman’ betitelt, ziet ze ook als een succesvol
tendensgenre dat in verband staat met de actuele vrouwenproblematiek. Maar de
problematiek is veranderd: na de kiesrechtstrijd heeft de vrouwenbeweging grote
veranderingen ondergaan. Dat heeft een nieuwe literaire thematiek tot gevolg. Deze
romans zijn niet strijdbaar of propagandistisch. Ze hebben niet zo'n expliciete
boodschap als de oude emancipatieromans en ze behandelen niet de vraag naar
maatschappelijke rechten van vrouwen. Toch is er soms wel een zekere tendens te
bespeuren die dan betrekking heeft op vrijheid voor vrouwen in huwelijks- en
lief-desverhoudingen. Het zou dan om een erotische emancipatie gaan, die eventueel
als uitloper van de sociale kan worden gezien.108. Dat is in ieder geval de zienswijze
van de christelijke criticus Tazelaar. Volgens hem zijn deze romans rechtstreekse
afstammelingen van de oude emancipatieromans van voor 1898: ‘De oorsprong van
de tendenz in de moderne tendenz-romans is het emancipatiestreven, begonnen met
Stuart-Mill, in onze literatuur geintroduceerd met Hilda van Suylenburg. Maar 't
genre is nu in een nieuw stadium gekomen, 't emancipatie-ideaal is verworden tot
“moderne waanzin”.’ Hij ziet in de romans van 1920 niets anders dan propaganda
voor deze verwording van de emancipatie-beweging, en beschouwt zowel de romans
als de emancipatie als gevaarlijke ontwikkelingen.109. Frans Coenen ziet de nieuwe
literaire thematiek van erotische bevrijding van de vrouw ook als een soort vervolg
op de oude, ‘echte’ emancipatieroman, maar is minder bezorgd: ‘Dit [het nieuwe
thema] hangt nauw te samen met de vrijwording der vrouw (...). Deze jonge
schrijfsters getuigen er van op het gebied, dat de oudere feministen niet betraden
(...). Nu de zege, tenminste theoretisch, over de gansche linie bevochten is, durven
die jongeren ook deze ietwat hachelijke quaestie aan en constateeren onvervaard,
dat de vrouw in het sexueele volstrekt niet bestaat als pre-
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cies het tegendeel van den man (...). Dat zij evenzeer, ofschoon dan wat minder sterk
en dwingend, hun zinlijke verlangens hebben en over het geheel, niet minder dan de
man, actief zijn, als de liefde begint te spreken.’110.
Maar over het algemeen zien critici deze romans toch niet primair als
emancipatieromans of tendensromans, en de weerstanden waarop ze stuiten zijn dan
ook andere. Critici storen zich ditmaal niet zozeer aan de tendens, aan formele of
stilistische gebreken, maar aan de ‘zinnelijke’ thematiek: die zou, zo zagen we
hiervoor, beperkt, leeg en zielloos zijn, diepgang en algemene menselijkheid missen.
Achter deze bezwaren schuilt vaak de moeite die critici hebben met de openheid en
vrijmoedigheid waarmee de nieuwe schrijfsters zich uitspreken.
In hoeverre functioneert de term ‘emancipatieroman’ nu als een maatschappelijk
groepsetiket? Het bovenstaande laat zien dat critici tussen 1898 en 1930 slechts een
zeer spaarzaam gebruik van deze term maken. Hij heeft hoofdzakelijk betrekking op
romans die voor de eeuwwisseling, in het kader van de eerste fase van de
vrouwenbeweging, zijn geschreven. Voor de romans die rond de eeuwwisseling
beginnen te verschijnen, wordt de term zelden of nooit gebruikt. De enkele keer dat
dat wel gebeurt, dekt de brede praktijk van het onderscheiden van ‘vrouwenromans’
niet en geeft dus geen informatie over de achtergrond van die praktijk.
Daarmee is het antwoord eigenlijk al gegeven. Voor de volledigheid sta ik nog
even stil bij de vraag in hoeverre het gebruik van deze term een ‘sociologische’
benadering van de romans impliceert. Uit het bovenstaande blijkt dan dat
‘emancipatieroman’ in eerste instantie een maatschappelijk aspect van de romans
beklemtoont: hun verbondenheid met vraagstukken uit de vrouwenbeweging is wel
de voornaamste reden om de term te gebruiken. In zoverre is het een
literair-sociologisch begrip. Maar daarin spelen toch ook veel literaire noties een rol.
Het wordt vooral verbonden met aspecten van de vorm en de thematiek van de
romans. Op literaire gronden, namelijk de literaire kenmerken die voortvloeien uit
het tendenskarakter van de romans, verkrijgt het begrip dan ook zijn negatieve lading
binnen de literaire kritiek. We kunnen dus concluderen dat in het gebruik van de
term ‘emancipatieroman’ een maatschappelijke invalshoek het vertrekpunt vormt,
waarna de term verder literair wordt ingevuld.
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3 Damesroman
Inleiding
‘Damesroman’ is een curieus begrip. Als een criticus het vandaag over ‘het genre
damesroman’ heeft, dan doelt hij op in serie vervaardigde
pulplectuur-voor-vrouwen.111. De ‘damesroman’ geldt tegenwoordig niet meer als
een literair genre.
In de eerste decennia van deze eeuw, de bloeitijd van dit begrip, lag dat anders:
weliswaar werd het ook toen gebruikt als een synoniem van triviale lectuur, maar de
literaire kritiek, ook de toonaangevende, schonk er niettemin aandacht aan. De term
‘damesroman’ is in de periode tot 1930 te vinden in alle literaire tijdschriften en
komt nog tientallen jaren daarna in handboeken voor: Asselbergs wijdt in 1951 een
apart hoofdstuk aan De ‘Dames-roman’. Kennelijk betrof het toen een genre dat deel
uitmaakte van de literatuur, ook al bevond dat genre zich aan de ondergrens daarvan
en werd het rond 1930 definitief uit de literatuur verbannen. Critici gebruikten het
begrip meestal als een negatief referentiepunt, en daarin vooral schuilt het curieuze:
de benaming ‘damesroman’ vormt een uniek geval waarin romans worden
geclassificeerd op louter negatieve gronden. Ik zal hieronder uitvoerig ingaan op dit
merkwaardig groepsetiket, ook met het oog op de vraag of het van
literatuur-sociologische oorsprong is: ‘dames’ vormen immers een klasse, een sociale
categorie.
In oudere handboeken zoals die van Kalff, Te Winkel, Ten Brink of Prinsen, komt
men de term ‘damesroman’ niet tegen. Pas in literaire overzichten na 1925 wordt
melding gemaakt van als groep beschouwde dames, geboren tussen 1870 en 1890,
die hun romans beginnen te publiceren rond de eeuwwisseling.112. Toch kent de term
een veel langere geschiedenis. Al in de negentiende eeuw wordt hij als een negatieve
karakterisering gebruikt. Zo schrijft Geertruida Bosboom-Toussaint in 1885 aan
Busken Huet, terugblikkend op haar eerste roman Almagro uit 1837: ‘Somtijds lachte
ik overluid om mijzelve - en toch après tout, ik hoop niet dat Gij het als dwaze
ingenomenheid met mijne eerstelingen beschouwt, maar er is vigueur in, er is leven
in en ik kan mij begrijpen dat Beets, dat Potgieter er in der tijd iets in zagen, wat de
v.d. Aa's en de damesromanschrijfsters van dat tijdperk hun niet gaven noch beloof-
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den.’113. Ook Kloos spreekt in De Nieuwe Gids in de jaren tachtig van de vorige eeuw
al van damesromans.
In terugblikken op de begintijd van Tachtig wordt de strijd van de Tachtigers tegen
hun voorgangers graag voorgesteld als een strijd van jonge onconventionele artiesten
tegen burgerlijke duffe oude dames: ‘De literatuur deed heusch aan de suffe netheid
of de nette sufheid van een paar oude dames denken (...) Toen zijn die brutale jongens
gekomen - en maar zoo, in hun werkkielen. Ze deden niets netjes en ze waren niets
suf - en de bedaagde dames voornoemd maakten een rumoer als opgeschrikte kippen’,
schrijft Johan de Meester in 1907.114. Bij Annie Romein-Verschoor staat iets dergelijks
te lezen: ‘De Nieuwe Gids was toch voor alles een letterkundig tijdschrift en nergens
hing zo sterk die gehate muffe atmosfeer der nooit geluchte burgerlijke salons als in
de “dames”-romans.’115. Netjes, suf, muf, burgerlijk: dat zijn blijkbaar enkele
connotaties van het begrip ‘dame’ en ‘damesroman’, volgens De Meester en dertig
jaar later volgens Annie Romein-Verschoor. Zij doelen op de vrouwelijke auteurs
uit de tijd van de beginfase van De Nieuwe Gids, auteurs als bijvoorbeeld Wallis,
Melati van Java en Louise Stratenus, diegenen van wie Van Deyssel in ‘Nieuw
Holland’ zegt: ‘eenige vrouwen, of liever dames, want 't zijn geen vrouwen’.116.

Welke romans behoren tot het genre damesroman?
Wanneer we willen nagaan welke romans van vrouwelijke auteurs tussen 1898-1930
onder het hoofdje ‘damesroman’ werden samengebracht, stuiten we meteen op een
probleem, want in de literaire kritiek van deze periode worden steeds weer andere
romans van dit etiket voorzien. Het gebruik van de term verschilt bijna per criticus.
Er zijn bijvoorbeeld vrouwen die door critici ‘damesromanschrijfsters’ worden
genoemd zoals Anna de Savornin Lohman, Top Naeff of Annie Salomons. Maar die
vrouwen treden zelf ook als criticus op en bestempelen dan op hun beurt weer andere
vrouwelijke auteurs als dames. Een afgebakende groep dames bestaat er niet; de
naam ‘damesroman’ lijkt in principe aan elke roman van een vrouwelijk auteur te
kunnen worden toegekend naar inzicht en smaak van de criticus.
Toch valt uit de vele en zeer heterogene kritische uitspraken met

Erica van Boven, Een hoofdstuk apart. 'Vrouwenromans' in de literaire kritiek 1898-1930

136
enige moeite wel een lijn te destilleren. Daartoe kunnen wij ons het beste richten op
die vrouwelijke auteurs die rond 1900 debuteren en die doorgaan met publiceren tot
1930 en daarna. De bekendste daarvan gaven in 1927 gezamenlijk hun
jeugdherinneringen uit onder de titel Onze Mei: Jo van Ammers-Küller, Ina
Boudier-Bakker, Carry van Bruggen, Albertine Draayer-de Haas, Anna van
Gogh-Kaulbach, Top Naeff, Jeanne Reyneke van Stuwe, Annie Salomons, Margo
Scharten-Antink, Marie Schmitz, Marie C. van Zeggelen en Elisabeth Zernike. Juist
deze schrijfsters staan in latere handboeken zoals in Asselbergs, te boek als
damesromanschrijfsters. Toch werden de romans van deze vrouwen pas tegen 1930
als ‘damesromans’ bestempeld; daarvoor werd hun werk door de kritiek juist in
positieve zin, als ‘door en door vrouwelijk werk’117. onderscheiden van de talrijke
damesprodukten van die tijd. Er vindt kennelijk een verschuiving plaats tussen 1900
en 1930. Daaraan valt het een en ander af te lezen over het gebruik van de term
‘damesroman’ in deze periode.
Zoals gezegd heeft de literaire kritiek rond de eeuwwisseling over het algemeen
een gematigde waardering voor de dan debuterende schrijfsters als Augusta de Wit,
Margo Scharten-Antink, Marie Metz-Koning, Jeanne Reyneke van Stuwe, Ina
Boudier-Bakker en Top Naeff. Aanvankelijk maakt men een onderscheid tussen het
‘verdienstelijk werk’ van deze vrouwen en de vele ‘ordinaire dames-schrijfster(s)’,
zoals Frans Coenen ze noemt in De Kroniek van 1899.118. Volgens het echtpaar
Scharten-Antink in ‘Vrouwen en dames in de literatuur’, slaat de laatste term op
bijvoorbeeld M. Constant, Louise B.B., Fenna de Meyier, Anna de Savornin Lohman,
Louise Stratenus, Rachel Brandon, Wilhelmina van Effen, Cornélie Noordwal en
vele anderen.119. Zij heten in de literaire kritiek ‘de jonge schrijfdames’ of ‘de
schrijvende damesbent’;120. zulke namen hebben in ieder geval tot 1920 geen
betrekking op de bovengenoemde auteurs die ik voor de duidelijkheid maar even de
‘Onze Mei-schrijfsters’ noem.
De verschuiving die plaatsvindt kan ik zichtbaar maken in de houding van Herman
Robbers. Deze milde criticus recenseert tussen 1905 en 1937 in Elsevier's
Geïllustreerd Maandschrift heel wat romans van vrouwelijke auteurs. Aanvankelijk
is hij vrij enthousiast over het werk van de Onze Mei-schrijfsters. Hun werk heeft
niets
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te maken met dat van damesromanschrijfsters zoals Elise Soer en later Ellen, Dorothée
Buys, Dora Musbach of Lina Tervooren.121. Die schrijven ‘damesbedenkseltjes’
waarvan hij in 1911 zegt: ‘och hemel, wat hebben wij er, en nu al sinds jaar en dag,
meer en meer dan genoeg van, hè?’122. Genoeg heeft hij dan nog niet van de ‘twaalf
of veertien beste door vrouwen geschreven nederlandsche romans’ die afkomstig
zijn van Ina Boudier-Bakker, Top Naeff, Margo Scharten-Antink, Augusta de Wit,
Carry van Bruggen, Anna van Gogh-Kaulbach. Daarover spreekt hij bijvoorbeeld in
1914 nog heel lovend.123. Deze schrijfsters zijn dan, rond 1915, op het toppunt van
hun roem. Het tij lijkt te keren wanneer Robbers een paar jaar later boeken van
vrouwen verdeelt in twee hoofdsoorten: ‘hetzij opgewonden, overdreven, pathetisch,
sentimenteel en slordig, hetzij bedaardkeurig, hier en daar dood en stijf, overal elders
damesachtig preciezig en gekunsteld.’124. En wanneer hij tenslotte in 1929 de bundel
jeugdherinneringen Onze Mei bespreekt, is de positieve toon tegenover deze
schrijfsters veranderd in ironie en de benaming in ‘dames’: ‘Ofschoon ik de stemmen
der dames herkende, en haar typeerende verschillen, er was tevens zooveel
overeenkomstigs in hun verhaaltjes, dat ik er lichtelijk beu van werd’ en: ‘Het is
misschien maar heel goed, dat niet alle onze voornaamste schrijfsters vele
herinneringen zijn gaan vastleggen - uit hare jeugd - en de uitgave daarvan aan de
Baarnsche drukkerij hebben opgedragen. Want wie weet wat er dan zou zijn gebeurd...
La joie fait peur...’125.
Minder milde critici dan Robbers en zeker de critici die verbonden zijn aan de
jongerentijdschriften na 1916, gebruiken zowel de ironische toon als de benaming
‘dames’ al veel eerder voor deze schrijfsters. Maar we moeten wel in het oog houden
dat Robbers met een aantal Onze Mei-schrijfsters goed bevriend was en dat zijn eigen
romans vaak met de produkten van de dames op een lijn worden geplaatst, hetgeen
zijn uitzonderlijke, langdurig welwillende houding begrijpelijk maakt. Ter Braak
zegt bijvoorbeeld: ‘Het is moeilijk te ontkennen, dat de man Robbers veel
overeenkomst vertoont in zijn werk met de schrijvende vrouwen van zijn tijd’.126. We
kunnen dus wel aannemen dat als zelfs Robbers hen ‘dames’ gaat noemen, het tij
geheel tegen deze schrijfsters gekeerd is.
Als Ernst Groenevelt in Het Getij van 1920 over ‘onze dames-
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schrijfsters’127. spreekt dan bedoelt hij, anders dan Robbers in datzelfde jaar, alle
vrouwelijke auteurs. Hij betuigt daarmee zijn afkeer van het realistisch proza van
zijn tijd waarvoor hij, zoals we zagen, hoofdzakelijk onze dames verantwoordelijk
houdt. In de jaren twintig wordt dit gebruikelijk: de jongere critici brengen alle
schrijfsters onder de noemer ‘dames’. De Onze Mei-schrijfsters worden hiervan niet
meer onderscheiden, behalve soms door een enkeling, zoals Anthonie Donker die in
1930 nog blijk geeft van een gematigde waardering voor ‘deze talentvolle vrouwen’
die hij onderscheidt van het gros van de romanproducerende dames. Of zoals
Wiessing, die in hetzelfde jaar nog verschil maakt tussen deze ‘kunstenaressen van
den roman’ en ‘de schrijvende Dames’.128. Maar zulke geluiden zijn dan uitzondering
geworden. Bij de jonge critici is het gebruik alle romans van vrouwelijke auteurs,
inclusief die van de eens gevierde Onze Mei-schrijfsters, ‘damesromans’ te noemen.
Dat is een uiting van het verzet tegen het ‘oude’ proza dat de jongeren, zoals ik in
hoofdstuk III besprak, vooral in het werk van vrouwelijke auteurs vertegenwoordigd
zien. Johan Theunisz gaat daarin zover dat hij in 1931 schrijft dat ‘onze letterkunde
in handen gekomen is van schrijfdames’ met als gevolg dat we ‘verkeeren in het
tijdperk van de damesroman!’129.
Het zijn echter vooral Ter Braak en Du Perron die tegen damesromans ten strijde
trekken, zoals we al eerder zagen. Hun invloed op hun eigen tijd en op volgende
generaties is van dien aard dat hun polemiek tegen de ‘damesroman’ afdoende was
en tot op de dag van vandaag doorwerkt: latere generaties is definitief een superieure
afschuw van de damesroman bijgebracht. Ik bespreek de opvattingen van Ter Braak
en Du Perron over de damesroman verderop en ga hier alleen in op de reikwijdte
van de term. Ook daarin spelen Ter Braak en Du Perron een belangrijke rol, want
vooral zij breiden het begrip zo uit dat het alle romans van vrouwelijke auteurs omvat.
Enkele uitspraken kunnen laten zien hoe groot de lading is die met ‘damesroman’
wordt gedekt. In 1928 spreekt Ter Braak van ‘het gros der vaardige nederlandse
romanschrijfsters’ waarvan Carry van Bruggen zich zodanig onderscheidt dat er een
afgrond gaapt tussen haar en haar collegaschrijfsters.130. Maar in 1934 wijdt hij een
beschouwing aan de damesroman als een genre waartoe eigenlijk alle Nederlandse
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schrijfsters behoren: ‘Er zijn betrekkelijk weinig vrouwen in deze onze letterkunde,
die zich volkomen aan deze sfeer hebben weten te onttrekken.(...) Een schrijfster van
zo bijzondere gaven als Carry van Bruggen is toch in vele opzichten (en zeker als
Justine Abbing) blijven steken in de eeuwige problematiek van het damesgenre’.131.
Als Carry van Bruggen niet meer volledig op een ander plan wordt gezet dan is er
geen schrijfster meer die buiten de categorie dames valt.
In de jaren twintig en dertig verdwijnen dus de nuanceringen. Annie
Romein-Verschoor noemt slechts een beperkt aantal schrijfsters ‘dames’.132. Maar
Ter Braak legt haar in zijn bespreking van Vrouwenspiegel zijn eigen ruime invulling
van de term in de mond: ‘Over het algemeen wordt er door Nederlandse critici niet
bijzonder vriendelijk geoordeeld over de onuitputtelijke voorraad romans, die hier
te lande jaarlijks door vrouwen (of zoals Mevr. Romein-Verschoor nader preciseert:
dames) worden geschreven, gedrukt en ook uitgegeven.’133. Du Perron heeft voor dit
onderwerp helemaal geen toelichtingen of nuanceringen nodig. Hij spreekt
eenvoudigweg over ‘onze 1001 dames-auteurs’ waarvan ‘er altijd precies 1 (is) die
talent heeft, in Holland, zegt men, Mevrouw Carry van Bruggen of Mevrouw Top
Naeff’. Maar dat talent belet hem niet om ook het werk van deze twee te rekenen tot
het ‘zouteloos gekwetter’, de ‘meer of minder behoorlijke leestrommel-lektuur’ van
de dames.134. Hij deelt Menno ter Braaks bewondering voor Carry van Brugggen niet
en meent dat zij geen uitzondering vormt op de dames-auteurs.135.
We zien dus dat de term ‘damesroman’ tussen de eeuwwisseling en 1930 een
steeds grotere lading gaat dekken. Tot 1920 heeft hij betrekking op de onderlaag van
de romanproduktie van vrouwen, de romans van de Onze Mei-schrijfsters worden
daarvan uitgesloten. In de jaren twintig verschuift de term in de richting van een
benaming voor romans van alle vrouwelijke auteurs. Daarbinnen valt dan de aandacht
vooral op het werk van de Onze Mei-schrijfsters die inmiddels al tientallen jaren
publiceren en een grote populariteit bij de lezers hebben bereikt. Tenslotte gaan juist
zij als ‘de dames’ de geschiedenis in, vastgelegd door Asselbergs onder het kopje
‘De Dames-roman’. Deze ontwikkeling loopt parallel met het verzet van de jongeren
tegen het realistisch proza dat hiervoor
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is beschreven. Het woord ‘damesroman’ is een graag gebruikt wapen in die strijd en
het is dan ook niet verwonderlijk dat het na 1920, wanneer het verzet tegen het
realisme groeit en het aantal realistische romans-van-dames ogenschijnlijk almaar
toeneemt, steeds vaker valt in literaire kritieken.

De tegenstelling dame - kunst
Het is algemeen bekend dat ‘damesroman’ een negatieve kwalificatie inhoudt. Een
werk dat die naam krijgt is als literair werk gediskwalificeerd en iedereen heeft wel
enige notie waarom dat zo is. Een schrijvende dame is per definitie geen kunstenares:
de begrippen ‘dame’ enerzijds en ‘kunst’ of ‘literatuur’ anderzijds zijn van oudsher
onverenigbaar. Een chronologische reeks kritische uitspraken kan dat illustreren.
Anna de Savornin Lohman schrijft in 1906 over een damesroman: ‘Maar, het spreekt
van zelf, van “kunst” kan onder zulke omstandigheden geen sprake zijn.’136. Zijzelf
heet overigens degene die ‘recipieert’ in ‘de salons en de waranda'tjes der dames en
jonge meisjes in de belletrie’137., en geldt daarmee als iemand die buiten de officiële
letterkunde opereert. Robbers spreekt van damesbedenkseltjes, die alleen hun sporen
in leesgezelschappen achterlaten, en waarbij een esthetische beoordeling niet ter zake
is: ‘bij de beoordeling van [zulk] werk (...) denkt men zelfs niet aan zulke litteraire
kwaliteiten als taalklank, innerlijk rhythme, enz.’138.
Annie Salomons formuleert in 1914 naar aanleiding van een roman van Jo van
Ammers-Küller de antithese dame-kunst als volgt: ‘Het is een werk, in zijn soort
volmaakt (...); maar als we ons ernstig bezinnen, komt toch de gedachte bij ons op,
dat de “soort” wat laag bij den grond is, en evenmin geheel aan het begrip “kunst”
beantwoordt, als het begrip “dame” geheel door het begrip “vrouw” wordt gedekt.’139.
In het stuk ‘Dames- en Heerenlectuur’ van Carel Scharten uit 1916, waarin hij
overigens alleen twee damesromans bespreekt, zegt hij: ‘Neen, wij zullen vandaag
“de nederlandsche Letteren” niet of nauwelijks binnengaan’.140. En Van Campen
schrijft in Nederlandsche romancières van onzen tijd uit 1921: ‘Bij haar (...) wreekt
fel en wreed het misverstand, dat men als heer of dame hooge blijvende en
innig-menschelijke kunst kan maken. Men kan dat alleen als man of vrouw.’141. In
hun bespreking van
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wat zij noemen de ‘Overgangstijd na Tachtig’ maken Greshoff en De Vries een
onderscheid tussen het verhalend proza, de roman, en de produktie van deeltjes ten
behoeve van leesbibliotheken die in handen is van ‘beschaafde dames zonder vast
emplooi’. Naar hun mening hoeft de laatste categorie niet vermeld te worden in een
overzicht van de ontwikkeling van het geestelijk leven.142.
In de jaren twintig worden, met de groeiende irritatie tegen het proza van
vrouwelijke auteurs, de benamingen ‘dame’ en ‘damesroman’ vaker en krachtiger
gebruikt. In die jaren wordt ook de tegenstelling dame-kunst met meer nadruk naar
voren gebracht. Het komt nu niet zelden voor dat critici schrijfsters aanraden liever
stof af te gaan nemen dan boeken te schrijven, zoals Johan Theunisz tegen een
damesromanschrijfster zegt.143. Ik haalde hiervoor al het stuk van Nijhoff ‘Aagje
Ammers en Top Deken’ aan, dat ook een voorbeeld vormt van de oppositie
dame-kunst. Nijhoff acht het volkomen overbodig damesromans als kunstwerk te
beschouwen.144. Ook kwam al eerder aan de orde dat Donker een volstrekte
tegenstelling ziet tussen de huisvlijt van de dames der ‘Schrijfsterskrans voor fraaie
handwerken’ en het werk van werkelijke kunstenaars.145. En we zagen hoezeer volgens
Ter Braak en Du Perron er een kloof gaapt tussen damesroman en literatuur. Ter
Braak verwerpt het ‘genre damesroman’ als geheel, wanneer hij over een, op zichzelf
verdienstelijke, beoefenaarster van dat genre zegt: ‘Als men haar afwijzen wil (en
dat doe ik in laatste instantie) moet men haar afwijzen op grond van dit soort romans
in het algemeen.’146. Hij was het die betoogde dat de literaire kritiek haar pogingen
moet staken aan de damesroman esthetische criteria op te dringen.147. Volgens Du
Perron hebben de beoefenaarsters van het damesgenre, volgens hem dus: alle
Nederlandse schrijfsters, niets met de letterkunde uit te staan. Tekenend voor zijn
houding zijn de volgende opmerkingen over de Onze Mei-schrijfsters: ‘toch heeft
men altijd het gevoel (...) dat zij bezig zijn een tijd te verliezen die oneindig beter
benut zou worden met de beoefening van andere werken. Men zou ze niet genoeg
dit aforisme van Epiktetus kunnen voorhouden, dat wie een rol speelt die hem niet
toekomt, twee rollen verknoeit, de rol die hij zo slecht speelt en de rol die hij zo goed
had kunnen spelen. Alleen, als men ze van dichterbij bekijkt, gaat men ook weer
twijfelen. Heeft niet laatst een uitgever de aardigheid bedacht, onder voorwendsel
dat zijn boek Onze Mei
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moest heten, om portretten van die dames bijeen te brengen uit haar kindertijd, zo
tussen de 6 en 12 jaren?’ Deze portretten vergelijkt hij met een foto van ‘parijse
schrijvende dames, die tenminste tot op hoge leeftijd nog aan de liefde doen’. En al
vergelijkend stelt hij in verband met de twee verknoeide rollen de kwaadaardige
vraag: ‘Wat nu de hollandse betreft, stel dat men ze ook eens bijeen vroeg en er een
grote foto van maakte. Wie ter wereld zou kunnen zeggen wat ze behoorden te doen
als ze ophielden met schrijven?’148.

Ter Braak en Du Perron over de damesroman
Het is nu duidelijk hoe rigoureus de veroordeling is die in ‘damesroman’ ligt
opgesloten. Kennelijk heeft het begrip ‘dame’ connotaties die haaks staan op die van
‘literatuur’. Ook al lijken die connotaties misschien al te zeer voor de hand te liggen,
het is toch goed om ze eens nauwkeurig aan het licht te brengen. Daartoe stel ik
opnieuw Ter Braaks opstel ‘Le chemin des Dames’ aan de orde. Hij geeft een
omschrijving van het ‘genre damesroman’ die meer omvattend is dan gebruikelijk.
Over het algemeen zijn critici minder geneigd hun visies op dit onderwerp te
expliciteren, ze lijken die tamelijk vanzelfsprekend te vinden.
We zagen al hoe Ter Braak in dit stuk het ‘dameselement’ in de literatuur
omschrijft: bevangenheid in huiskamerproblemen, beperking tot de atmosfeer van
het huiselijke, en vooral dat de verwikkelingen in het huiselijk leven van burgerlijke
families wordt voorgesteld als ‘de grote tragedie der mensheid’. Huiselijkheid,
burgerlijkheid, beperktheid van visie en gebrek aan diepgang: dat zijn bestanddelen
waaruit Ter Braaks begrip ‘damesroman’ is samengesteld. Deze elementen vormen
echter ook de samenstellende delen van het begrip ‘familieroman’, een genre dat hij
ook tot het ‘huiskamerrealisme’ rekent en waartegen hij ook polemiseert. Toch vallen
in zijn kritisch werk beide begrippen niet helemaal samen. Het ‘genre damesroman’
brengt Ter Braak uitsluitend met vrouwelijke auteurs in verband, de familieroman
wordt ook beoefend door Herman Robbers en anderen. Het lijkt erop dat in de visie
van Ter Braak de ‘damesroman’ een variant vormt van de familieroman, met als
specifieke dimensie de vrouwelijke auteur. Een en ander zal ik toelichten aan de
hand van Ter Braaks bespreking van Vrouwenspiegel van Annie Romein-Verschoor.
‘Dames-
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roman’ en ‘familieroman’ gebruikt hij daarin door elkaar. Ze staan op één lijn als
uitingen van ‘gematigd-realistische romanlitteratuur’149. of ‘gezapig realisme’.150. Ze
hebben met elkaar gemeen de gebondenheid aan het burgerlijk milieu en de beperkte
thematiek. Maar hoe komt het dan, zo vraagt Ter Braak zich af, dat Couperus van
datzelfde beperkte milieu iets totaal anders wist te maken dan datgene wat de dames
produceren? Hier zien we wat volgens Ter Braak de damesroman van de familieroman
onderscheidt: het geslacht van de auteur. Dat is een factor die het ‘genre damesroman’
mede bepaalt maar die zelden openlijk wordt uitgesproken. Met de omschrijving van
‘het dameselement’ is het ‘genre damesroman’ dus nog niet uitputtend omschreven.
Ter Braak mist in Annie Romeins studie dan ook dit: ‘een duidelijke afbakening van
vrouwelijke tegenover mannelijke litteratuur.’ In een vorige paragraaf kwam al ter
sprake dat damesromans volgens Ter Braak weliswaar om een ‘sociologische’
benadering vragen, maar dat ze pas goed zijn te karakteriseren en af te bakenen als
verantwoording wordt afgelegd van het verschil in mensenkennis en ‘het
physiologische verschil tussen man en vrouw’ (zie hiervóór, pag. 116/117). Zulke
kennis acht Ter Braak ‘van fundamenteel belang (...) voor de kennis van het
onderwerp.’151.
De factor ‘dame’ die de damesroman specificeert ten opzichte van de familieroman
is geen sociale, maar eerder een psychische factor en kan vervangen worden door
‘vrouw’. Ter Braak verwijst naar specifieke psychische eigenschappen van vrouwen
die hij niet verder expliciteert. Elders geeft hij de volgende karakteristieken van de
damesroman: ‘gezellige en uitvoerige levenstragedie’, ‘onbenullige dialoog’,
‘sentimenteel en rancuneus zelfbeklag’, ‘onstuimig en babbelzuchtig medeleven’.152.
Het is nu duidelijk dat hij die op zijn minst voor een deel als seksegebonden
beschouwt. Ook elders blijkt dat Ter Braaks begrip ‘damesroman’ niet alleen, zoals
hij in ‘Le Chemin des Dames’ suggereert, betrekking heeft op klein-burgerlijkheid
en bevangenheid in huiskamerproblemen, maar ook op de specifieke persoonlijkheid
van de vrouw. Over dit laatste is hij altijd minder expliciet dan over het eerste;
misschien is hij zich van zijn eigen opvattingen hierover niet volledig bewust of vindt
hij ze vanzelfsprekend. Hier en daar komen ze toch in boekbesprekingen naar voren.
Over Top Naeffs Een huis in de rij schrijft hij bijvoorbeeld het volgende:
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‘En ziehier nu gedemonstreerd, hoe het oordeel over de qualiteit van een boek
afhankelijk is van de vergelijkingspunten, die men als lezer of criticus kiest: terwijl
Top Naeff haar mededingsters Boudier en Van Ammers van achter zich laat, is het,
of haar boek plotseling iets mevrouwachtigs krijgt, wanneer men het naast de romans
van Vestdijk en Couperus legt. Ik bedoel met het woord “mevrouw” niet een
hatelijkheid (...) maar zuiver en alleen een plaatsbepaling; waarom zou er niet een
superieure mevrouw-schrijfster in onze litteratuur kunnen zijn?’153.
Een soortgelijke invulling van het begrip ‘damesroman’ is te vinden bij Du Perron.
Ook hij ziet de damesroman als onderdeel van de familieroman, een genre dat hij
bespreekt in Jan Lubbes. Met ‘Jan Lubbes’ doelt Du Perron, als al eerder (pag. 76)
aangestipt, op de traditie van het Hollandse, burgerlijke realisme, de enige echte
romantraditie in Nederland, die aanvangt in de achttiende eeuw en uitloopt in de
twintigste-eeuwse damesromans. Wat de schrijvende Jan Lubbes voor Du Perron zo
onverteerbaar maakt is allereerst de toon, ‘de naïeve parvenu-toon’, ‘het aan niets
twijfelend welbehagen’, ‘de kleinburgerlijkheid in toon, smaak, opvatting’. Verder
wat hij de kitsch van deze traditie noemt: ‘het Grote Leven in Jan-Lubbes-Zin,
waarover brandend, bewogen, wereldwijs en toch “hoog” geschreven dient te
worden’.154.
Du Perron geeft nauwelijks toelichting op zijn karakterisering dat ‘Jan Lubbes,
wat hij ook doet en onderneemt, op zijn best een parvenu is.’155. Bij Ter Braak is wel
een explicitering van deze term te vinden, in de recensie ‘Op zijn plaats’. De parvenu
blijkt daar iemand te zijn die verstoken is van een gevoel voor rangorde, een eigen,
persoonlijk waardegevoel. De parvenu heeft zijn ‘rangorde-instincten’ verloren. Dit
begrip wordt door Ter Braak niet alleen in sociale zin gebruikt, maar het is ook van
toepassing binnen de literatuur: ‘Ook in de litteratuur bestaat een gevoel voor dit
op-zijn-plaats-zijn der dingen, waaraan in het algemeen veel te weinig aandacht
wordt geschonken, hoewel men de waarde ervan niet gemakkelijk kan overschatten.’156.
De parvenu-auteur is dan de romancier die zijn maat niet kent en geestelijk boven
zijn stand leeft. Het begrip ‘parvenu’ houdt verband met een ander kernwoord van
Ter Braak: ‘half-zachtheid’. Dit laatste omschrijft hij als ‘het symbool van de
geestelijke zelfverheffing zonder aanvaardbare reden.’157. Ook de parvenu-au-
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teur doet aan onterechte zelfverheffing. Hij wil meer dan hij aankan, grotere figuren,
grotere gevoelens en visies: ‘de auteur, die het zonder de witgelakte vleugelpiano's
van gravinnen en de levensloop van een of andere grote samenzweerder niet wenst
te stellen, maar daardoor zijn carrière als wellicht zeer behoorlijk auteur van het
lagere plan te enen male misloopt. Er schijnt voor dit soort schrijvers geen erger
schande te bestaan dan een verdienstelijk leven in bescheiden proporties’.158. Dit is
ook volgens Ter Braak karakteristiek voor de damesroman: ‘de damesroman, die
doorgaans ook een soort parvenuschap vertegenwoordigt (het parvenuschap der
gezellige en uitvoerige levenstragedie)’.159.
Deze korte uitstap naar Ter Braak maakt duidelijk wat Du Perron bedoelt wanneer
hij over de parvenu Jan Lubbes schrijft: ‘Het is het opboeren der adellijke gebruiken
door lieden die kersvers in de adelstand zijn verheven, over sexuele problemen door
lieden die kersvers zijn aufgeklärt’.160. Jan Lubbes kenmerkt zich dus door het zich
groter, gewichtiger, dramatischer voordoen dan hij is.161. Deze parvenutoon, deze
kitschtoon van Jan Lubbes, is met de eerder genoemde klein-burgerlijkheid
karakteristiek voor de damesroman. Als Du Perron over Vrouw Lubbes schrijft dat
zij in de wolken verwijlt zonder los te raken van de theetafel (zie hiervóór, pag. 91),
doelt hij op beide elementen: de wolken verwijzen naar het parvenu-schap en de
theetafel naar de kleinburgerlijkheid.
We zagen hiervoor dat Carry van Bruggen al dertig jaar eerder, in 1904, de
toenmalige romanschrijfsters betitelt als geestelijke parvenu's. Dat verwijt komt in
zoverre op hetzelfde neer, dat ook Carry van Bruggen vindt dat de schrijfsters hun
maat niet kennen. Zij doelt op de neiging van de schrijfsters hun pas verworven
kennis en ontwikkeling al te zeer te etaleren.
Du Perrons karakterisering van de ‘damesroman’ geldt onverkort voor de
familieroman uit de Jan Lubbestraditie, dus voor romans van bijvoorbeeld Robbers,
De Meester, Van Hulzen en anderen. Maar toch zondert hij ‘Vrouw Lubbes’ af binnen
het grotere Jan Lubbesgebied en daarvoor moet een reden zijn. Die is er ook wel,
maar ligt in Du Perrons opvattingen nog meer verborgen dan in die van Ter Braak.
We kunnen die reden alleen zoeken in Du Perrons neiging, literatuur van vrouwen
als zodanig als een categorie te beschouwen, een neiging die wel op sekse-opvattingen
moet be-
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rusten. Op verschillende plaatsen in zijn werk krijgt men het vermoeden dat hij uitgaat
van een verschil in persoonlijkheid tussen mannen en vrouwen, op grond waarvan
hij het door vrouwen geschrevene onderscheidt, maar hij is hierover nooit expliciet.
Het feit op zichzelf dat hij literair werk van vrouwen als een apart gebied beschouwt
is wel duidelijk aanwijsbaar, het blijkt bijvoorbeeld al uit zijn onderscheiding van
‘Vrouw Lubbes’. Het blijkt ook wanneer hij aangeeft welk vergelijkingskader hij
voor vrouwelijke auteurs gebruikt: uitsluitend andere vrouwelijke auteurs. De
ondergrens van vrouwenliteratuur wordt gevormd door mevrouw Corelli, de
bovengrens door Virginia Woolf: ‘Anthonie Donker gelieft het werk van Beb Vuyk
“eersterangs” te noemen, een vaag woord tenslotte. Eersterangs ten opzichte van
wie: van mevrouw Székely-Lulofs en wijlen mevrouw Corelli - of van Virginia Woolf
en Emily Brontë?’162. Dat deze onderscheiding minder op literaire dan op opvattingen
over sekse-verschillen berust, is zoals gezegd moeilijker aanwijsbaar, want zulke
ideeën spelen hoogstens impliciet mee. Ook Du Perron lijkt zich er nauwelijks van
bewust te zijn of ze volstrekt voor de hand liggend te vinden. Ik haalde hiervoor een
opmerking aan waarin sekse-opvattingen verborgen lijken te zitten (pag. 141/142).
En ook door de volgende dialoog klinken ze heen: ‘“Waarom, vraagt H., hebben
sommige vrouwen gevoel voor de geest, terwijl zij daar zelf niets van bezitten, en
voor de kunst, terwijl zij daar niets van begrijpen?” waarbij H. aantekent: “Ik bedoel
de vrouwen die werkelijk smaak hebben”.’163. De visie van H. is blijkens de context
van Du Perron zelf. In die visie bezitten vrouwen geen gevoel voor de geest en
begrijpen vrouwen, ook zij die smaak hebben, niets van kunst. Dat Du Perron er zo
over denkt hebben we al eerder gezien, toen zijn visie op het vrouwelijk lezerspubliek
aan de orde was (zie pag. 121). Vooral in Du Perrons bespreking van Lady Chatterley's
lover164. valt op dat hij vrouwen als een andere soort beschouwt. Daar krijgen we ook
enig zicht op het beeld dat hij van vrouwen heeft. Ik kom op die bespreking terug in
het volgende hoofdstuk.
We zien dus dat Du Perron het element ‘dame’ uit ‘damesroman’ niet nader invult,
maar dat hij wel, verspreid in zijn werk, visies op vrouwen uitspreekt. Volgens Du
Perron vertoont de ‘damesroman’ alle karakteristieken van de Hollandse realistische
familieroman,
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maar het genre onderscheidt zich (in negatieve zin) door de specifieke persoonlijkheid
van de vrouw.
Ter Braak en Du Perron gebruiken het begrip ‘damesroman’ zo vaak en met een
zo grote reikwijdte vanwege de eerste connotatie ervan, Hollandse burgerlijkheid en
huiselijkheid. Kleinburgerlijk realisme is immers de voornaamste karakteristiek van
het genre in kwestie. Door alle romans van vrouwelijke auteurs onder de noemer
damesroman te brengen, geven zij aan dat zij de hele romanproduktie van vrouwen
als kleinburgerlijk realisme beschouwen. Dat zij juist tegen het genre ‘damesroman’
hevig polemiseren is verklaarbaar: daarin zien zij de meest beoefende, de meest
gelezen, de hardnekkigste vertegenwoordiger van het bredere genre van de Hollandse
familieroman. Laatstgenoemd genre is volgens Du Perron vooral door de Hollandse
schrijvende vrouw tot grootheid gebracht; juist romanschrijvende vrouwen dienen
dus met kracht te worden bestreden.
Met de term ‘damesroman’ richten zij zich dus in eerste instantie tegen de
Hollandse familieroman. Tot zover gebruiken ze de term eerder literair-historisch
dan ‘sociologisch’: de term geeft de romans een plaats binnen de literair-historische
traditie. Maar ‘damesroman’ heeft, zoals we zagen, ook een psychologische dimensie.
Die kant van de zaak blijft bij Ter Braak en Du Perron grotendeels impliciet. Uit het
gegeven dat ze ‘damesroman’ niet gebruiken voor alle kleinburgerlijke familieromans,
maar alleen voor romans van vrouwelijke auteurs, en uit verspreide opmerkingen
waarin opvattingen over ‘de vrouw’ aan het licht komen, blijkt dat in het begrip
‘damesroman’ ook bepaalde opvattingen over de specifieke persoonlijkheid van de
vrouw besloten liggen. Een ‘sociologische’ betekenis heeft ‘damesroman’ dus
eigenlijk niet. Niet de klasse of maatschappelijke groep waaruit de auteur afkomstig
is onderscheidt de ‘damesroman’ van de ‘familieroman’, maar het gegeven dat de
auteur een vrouw is. ‘Damesroman’ betekent niet: een roman geschreven door een
vrouw uit de burgerklasse, maar: een burgerlijke roman, geschreven door een vrouw.

Oudere critici en de dames
Lang voordat Ter Braak en Du Perron op het toneel verschenen, maakten critici al
graag gebruik van het woord ‘damesroman’. Bij
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die oudere critici (waarover paragraaf 2 van hoofdstuk II handelde) heeft het een iets
andere betekenis. Zij gebruiken ‘dame’ niet als een ironisch synoniem van ‘vrouw’,
maar verwijzen nog naar de oorspronkelijke, sociale betekenis. Dat heeft te maken
met het onderscheid dat zij nog maken tussen ‘vrouwenromans’ (een genre met
bescheiden waarde) en ‘damesromans’ (de triviale onderlaag van het vrouwenproza).
De oorspronkelijke betekenis van ‘dame’ is volgens het Woordenboek der
Nederlandsche taal tweeledig. ‘Dame’ duidt enerzijds op klasse, stand, sociale status:
een dame is een vrouw uit de aanzienlijke stand. Anderzijds verwijst ‘dame’ naar
het bezit van bepaalde eigenschappen: een dame is een vrouw van zekere uiterlijke
beschaving. Deze dubbele betekenis was bij de critici bekend. Margaretha Meyboom
schrijft in een boekbespreking uit 1903: ‘Een boek over dames, door een dame - voor
dames. Ik denk hier aan de tentoonstelling van Vrouwenarbeid, waar ik voor 't eerst
onderscheid hoorde maken tusschen “dames” en “vrouwen”. Toen had ik 't woord
“dame” nog altijd begrepen als bedoelende een fijn beschaafde vrouw. Daar hoorde
ik het gebruiken in den zin van een vrouw, die zooveel bezat, dat ze voor haar brood
niet behoefde te werken en dus niets ter wereld uitvoerde, dat de moeite waard was.’165.
De klasse-betekenis van ‘dame’ heeft dus de bijbetekenis van ‘niets om handen
hebben’. Degenen die aan het eind van de negentiende eeuw de vrouwenbeweging
een ‘damesbeweging’ gaan noemen, hebben deze betekenis van ‘dame’ voor ogen;
de burgerlijke strijdsters voor vrouwenrechten gelden als dames die zich kunnen
permitteren anderen voor zich te laten werken.166.
Daarvóór domineerde kennelijk, zo kunnen we uit Margaretha Meybooms woorden
opmaken, de positievere betekenis van ‘verfijnde, beschaafde vrouw’. In die betekenis
gebruiken de oudere critici het woord vaak. Ze brengen ‘damesroman’ in verband
met dameseigenschappen zoals beschaafdheid, welopgevoedheid, keurigheid,
hoogstaandheid, degelijkheid, fatsoen en in negatieve zin mufheid, sufheid, en dufheid.
Zulke eigenschappen, althans de eerstgenoemde, zijn voor dames passend, maar
vormen voor de letterkunde een belemmering. Dat lijkt misschien alweer een
vanzelfsprekende zaak, maar toch zal ik duidelijk maken waarom men dat zo ziet.
Ik gebruik daarvoor een citaat uit 1921 van M.H.
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van Campen. Hij beschrijft op beeldende wijze hoezeer de voor dames onontbeerlijke
eigenschappen ‘kiesheid’ en ‘keurigheid’ het schrijven van literatuur in de weg staan.
Eerst zegt hij dat men als heer of dame geen romans van betekenis, geen ‘hooge
blijvende en innig-menschelijke kunst’ kan maken. Dan vervolgt hij: ‘Kieschheid
en keurigheid zijn mooi en goed en zelfs kieskeurigheid is soms niet kwaad, maar,
eens met de groote epici op reis getogen, is het een feit, dat men er niet voor
terugdeinzen mag, gevaarlijke en rotsige paden te begaan en wat erger is, kwalijk
riekende moerassen te doortrekken. (...) Een bergtocht en gelakschoende damesvoetjes,
een bergtocht en een dame, die nu en dan tot haar reisgenoot zegt, dat ze daar niet
kan loopen omdat er een plas ligt en ginds niet omdat het aas van een gier haar
reukorgaan wellicht minder aangenaam zal aandoen - dat zijn twee die elkander niet
goed verdragen.’167.
Van Campen begint te spreken over ‘heer of dame’, maar laat de heer al snel
vallen: dames vormen wel een literaire categorie, heren niet. Alleen Van Genderen
Stort wordt wel eens een ‘heer’ in de letterkunde genoemd, en geldt dan als een
welkome afwisseling.168.
Op twee punten zijn in Van Campens visie de dameseigenschappen onverenigbaar
met de eisen die hij aan literatuur stelt. Ten eerste meent hij dat men als dame geen
‘hooge, blijvende en innigmenschelijke kunst’ kan maken. Van Campen verwoordt
hiermee de literatuur-opvatting van zijn generatie die ik in paragraaf 2 van hoofdstuk
II heb besproken. Het begrip ‘menselijkheid’, dat daarin centraal staat, houdt de
opvatting in dat literatuur de werkelijkheid geïdealiseerd moet weergeven, ethisch
moet zijn en het algemeenmenselijke moet tonen. Daarnaar verwijzen Van Campens
woorden ‘hoog’, ‘blijvend’ en ‘innig’. Kennelijk staan de dames-eigenschappen deze
eisen in de weg. Van Campen legt niet uit waarom dat zo is; misschien bedoelt hij
dat de eigenschappen voor de persoonlijkheid beperkend zijn, ze ontnemen er de
breedte en diepte aan die (volgens bijvoorbeeld Robbers) voor het scheppen van
menselijkheid nodig zijn.
Ten tweede vindt Van Campen dat men als keurige dame niet in staat is de totale
werkelijkheid te beschrijven. Hij verwoordt dat in de beeldspraak van de lakschoentjes
die ongeschikt zijn voor de
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reis die de grote epici moeten afleggen. Ook hierin schuilt een belangrijk element
van zijn proza-opvatting: een romanschrijver moet de gehele werkelijkheid, ook de
moeilijke en onaangename kanten daarvan, kennen en beschrijven.
Van Campen betoont zich met de boven geciteerde uitspraak een typische
vertegenwoordiger van de generatie critici na Tachtig. Die verbond immers de
Tachtiger-eis van werkelijkheidsbeschrijving met de nieuwe leus van ‘menselijkheid’.
We kunnen dus wel aannemen dat Van Campens visie op de dame in de literatuur
door velen van zijn generatie gedeeld werd. En inderdaad staat in de literaire kritiek
vanaf de eeuwwisseling vaak te lezen dat dames-eigenschappen de dame als auteur
beletten alle werkelijkheidsgebieden te kennen en te beschrijven. ‘Durven schrijven
Mevrouw, àlles wat gij ziet!’, zo moedigt Robbers mevrouw Van Hille-Gaerthé
aan.169.
De eigenschappen die in het maatschappelijk leven voor dames onmisbaar zijn,
vormen op het terrein van de letterkunde nog slechts oogkleppen die leiden tot
beperktheid van thematiek en visie en tot verdraaiing en misvorming van de realiteit.
Ze veroorzaken bovendien de ‘muf-suffige’, ‘lievige’170. atmosfeer die critici in
damesromans zo tegenstaat. Frans Netscher bijvoorbeeld schrijft in 1903: ‘de jonge
dames (...) [geven] descripties van toestanden en analyses van gevoelens (...), welke
hen uit eigen ervaring of meeleving totaal onbekend zijn.’ Dit leidt dan in hun romans
tot ‘hypothetische levensmisvormingen, die zij als levensrealiteit in hun geschrijf
aan den man trachten te brengen.’171. Anna de Savornin Lohman zegt het als volgt:
‘De dameauteur (...) heeft gevoeld dat zij de waarheid moest verdraaien om haar
stelling aannemelijk te maken; en zoo is ze op onverantwoordelijke wijze aan het
idealiseeren gegaan.’ Zo ontstaat: ‘onware, lievige oppervlakkigheid.’172. Dit verwijt
treft enige jaren later Anna de Savornin Lohman zelf. Van Eckeren noemt haar het
prototype van de ‘literaturende dame’ die een verwrongen beeld van het leven geeft:
‘Dat op die manier nooit een boek van eenige beteekenis te schrijven valt, is
duidelijk.’173. Het echtpaar Scharten-Antink verwijt de dames-auteurs in ‘Vrouwen
en dames in de literatuur’ uit 1905: ‘Waarom zijn al die schrijvende vrouwen toch
zoo vol van haar gewichtig zelf en altijd weer van zichzelf, van haar “idealen”, haar
“zielemooi”, haar “levensbeschouwing” van ruim-ontwikkel-
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de dame, zoodat al haar werk ervan als vermuft en kwalijk riekt?’174. Damesromans
lijden in hun ogen aan gebreken als: ‘een soort
Zondagsschooljuffrouwachtig-beschaafde liefheid’, ‘griezelige weeïgheid’, ‘keurige
beschrijving’ die ‘zoo gewetensvol en zoo netjes - afgemaakt [is] als een handwerkje’.
Dat wordt allemaal veroorzaakt doordat de schrijfsters zulke ‘degelijk-lieve’ en
‘beschaafde’ dames zijn.175. Volgens Robbers leidt het feit dat dames-schrijfsters
‘hoogstaande vrouwen’ zijn tot romans met ‘Niets dan edel gedenk en prachtig
gepraat, en een bijna absoluut gebrek aan beelding.’176. In 1930 heeft hij een
denigrerende toon aangenomen, hij spreekt dan van ‘beschaafde, edelaardige, door-en
door fatsoenlijke dames’ die ‘ernstig en ijverig’ hun verhalen neerpennen.177. Hoe
meer prijzende woorden een criticus wijdt aan de goede eigenschappen van dames,
hoe slechter hij hun romans vindt: prijzenswaardige trekken van dames zijn omgekeerd
evenredig met de kwaliteit van hun werk.
Ook H.P.L. Wiessing hanteert die formule. Hij ziet de tekorten van damesromans
als direct gevolg van de eigenschappen die in het maatschappelijk leven voor dames
een eerste vereiste zijn: beschaafdheid, welopgevoedheid en het vermogen tot
gezellige conversatie. Deze eigenschappen brengen de damesachtige, keurige kijk
op de wereld mee die damesromans karakteriseert en die het literaire tekort van deze
romans vormt. Volgens Wiessing richten de schrijfsters van damesromans zich tot
lezeressen en lezers ‘zooals welbespraakte gevoelige dames dat doen in den kring
van intieme en zelfs helemaal niet intieme vriendinnen, zoo voor de variatie eens
schrijvende dames, die ik de eerste ben om te huldigen, die immers om zoo te spreken
of te schrijven een goed hart moeten hebben en frissche Hollandsche opvattingen,
een aardigen kijk ook op wat mooi heet en leelijk. Eene fee strooit dan bovendien
wat onschuldige dichterlijke bloesemsuiker (met een zuinig lepeltje) over hare
schrijfstersgeesten, en zoo ontstaan deze “romans”.’178. En: ‘Er heerscht de toon in
van brieven, onder “idealistische” mama's gebruikelijk, waarin alle menschen
edelemenschen zijn, en alle zonsondergangen poetisch, en alle tea's allergezelligst’:
‘Er moet evenwel toch maar “Voor Dames” buiten op zulke boeken gedrukt staan.’179.
De gezellige visite-toon van dames onder elkaar stoort veel critici in damesromans.
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In het gunstigste geval kan damesachtigheid tot een zekere gematigdheid, een
beheersing van warmte en gevoel leiden waarvoor critici een - even gematigde waardering uitspreken. In die zin geldt Top Naeff als ‘de typisch Hollandse dame’,
‘de dame der dames’, ‘de Nederlandse dame in reincultuur’. Zo noemt Dirk Coster
haar, en hij vervolgt: ‘Mogen anderen aan deze formule wel eens een minder gunstige
zin gegeven hebben, deze opvatting was dan toch zeker de mijne niet! De dame, de
Nederlandse dame, het is een woord dat veel betekent, en ik heb zeker niet verzuimd
daarop te wijzen. Het wil ten eerste zeggen: houding, ingehoudenheid. Maar daarnaast
en daarachter veel echte warme menselijkheid, schaamtevol verborgen, en daarom
sprak ik van de Nederlandse dame, omdat verborgen warmte welhaast het Nederlandse
zielsmerk te noemen is.’180. Ook Van Vriesland ziet Top Naeff als de verpersoonlijking
van de literaire dame en hij verbindt daaraan een soortgelijke karakterisering: ‘Een
ruime beschaving, een evenwichtigheid die niet onbewogen, een rustige terughouding
die niet enghartig is. En bovenal: die nuchter critische zin, welke koud en hard zou
kunnen lijken voor wie niet wist dat de ingetogen beheersing, waarachter (naar den
volksaard) het gevoel zich terugtrekt, door levende ontvankelijkheid blijft gedragen,
zonder tot een houding te verstarren.’181. Dat is de dame in de letterkunde op haar
best.
We zagen hiervoor dat ‘dame’ nog een betekenis heeft: die van maatschappelijke
stand en sociale status. We zagen ook dat die betekenis, in de periode waarin juist
de dames zich roerden in de kiesrechtstrijd, de gevoelswaarde kreeg van ‘niet hoeven
werken voor de kost’. Ook dit betekenisaspect van ‘dame’ speelt mee in het literaire
begrip ‘damesroman’. Critici leggen verband tussen de damesroman als onbelangrijk,
onbenullig verschijnsel en de net zo onbenullige tijdspasseringen van een dame. Het
is vooral hierin dat het gebrek aan literaire waarde, de trivialiteit van het genre wordt
beklemtoond. Voor de literaire kritiek staat voorop dat een roman, een literair
kunstwerk, nooit het resultaat kan zijn van vrije tijd die net zo goed op andere wijze
besteed had kunnen worden. Een roman dient een produkt te zijn van artistieke
noodzaak. Dit is voor alle critici sinds Tachtig een norm. Van Deyssel had immers
voor eens en altijd afgerekend met de roman-als-vrijetijdsbeste-
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ding-voor-dames. Frans Coenen kijkt als volgt terug op Tachtig: ‘Zoo hadden die
jonge menschen van omstreeks '80 voortaan de zekerheid, dat de kunst niet zoo maar
bij het duffe, sleurige leven behoorde als een gezelschapsspelletje voor den vrijen
tijd, en dat de muze niet was de glundere of stemmige burgerjuffrouw die op
thee-avondjes ging’.182. Als Coenen in 1899 een damesroman veroordeelt, doet hij
dat dan ook in de volgende woorden: ‘het werk van een zeer welopgevoede, begaafde
jonge dame, die haar vrije uren voor de beoefening der fraaie letteren gebruikt en
daarin waarlijk wel slaagt.’183. De Scharten-Antinks geven in 1905 de volgende
typering: ‘Ach, al die dames-literatuur is après-tout vrij onschadelijk. Den tijd, dien
ze verschrijven, spelen ze geen piano, beschilderen ze geen borden, maken ze geen
handwerken. En niemand is gedwongen te lezen wat ze schrijven; men is zelfs niet
genoodzaakt, het te koopen. Krijgt men het cadeau, een boek is gemakkelijker
weggezet dan een portretten-waaier of een lampeglas-bloemenvaas.’184.
Zulke typeringen zijn in de literaire kritiek heel populair. Critici schilderen graag
het beeld van de dame die aan haar onbeduidende romannetje werkt zo gewetensvol
en netjes als aan haar handwerkje, of van de dame die bij ons komt zitten met haar
verhaal zo kunstig als haar kapsel of de strikken op haar japon. De vele namen die
voor ‘vrouwen- en damesromans’ en hun auteurs in omloop zijn (zie pag. 125)
verwijzen steeds naar de liefhebberijen waarmee dames zich gewoonlijk ophouden,
volgens critici althans: ‘dameshandwerk’, ‘huisvlijt’, ‘Schrijfsterskrans voor fraaie
handwerken’, ‘romanmodiste’, het ‘romans haken met een breipen’, etcetera. Zulke
benamingen bestempelen damesromans nog eens nadrukkelijk tot een triviaal,
niet-literair genre, tot gemakkelijk en vlot geschreven seriewerk dat meer beantwoordt
aan de smaak en wensen van de ‘damesclientèle’ dan aan een innerlijke gedrevenheid.
Ook in dit opzicht bestaat er geen heren-equivalent. Voor de afwezigheid van
heren in de literatuur levert Van Leeuwen een sociologische verklaring. Natuurlijk
bestaan er mannen, zegt hij, net zo leeg, hol, oppervlakkig, ijdel, dom enzovoorts,
als de dames. Maar: ‘“litterair” gesproken, is alleen een belangrijk verschil tusschen
die “dames” en die “mannen” op te merken: die mannen hebben het overdag te druk
met hun “zaken”, hun “societeitsuren”
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en politieke tinnegieterij om zich met lezen of schrijven van romans bezig te houden;
in welke uren juist de “dames” zich vervelen en dus om romans zeuren of (wat nog
erger is) ze zelve schrijven. 's Avonds lezen noch die mannen, noch die dames; er is
dan zoo veel te doen: bridgen, visites, de krant... En bovendien: de dames handwerken,
of als ze artistieker zijn schilderen of batikken ze, of...ze schrijven romans. Enfin.
Dat dus de mannen part noch deel hebben aan die romans is waar; alleen een
verdienste is dat niet, al is het een voordeel.’185.

Samenvattend
Greshoff en De Vries geven met hun omschrijving ‘beschaafde dames zonder vast
emplooi’ een samenvatting van de literaire gebruiksmogelijkheden van het woord
‘dame’: het verwijst naar dameseigenschappen en naar damesbezigheden. Beide
terreinen zijn onverenigbaar met de artistieke eisen die men aan literatuur stelt en
daarom houdt ‘dame’ als literair begrip per se een veroordeling in.
We zagen dat Ter Braak en Du Perron een ander accent leggen: zij beklemtonen
vooral de Hollandse kleinburgerlijkheid van de dames. Het is wel duidelijk waarom
de oudere critici, die zelf naast Vrouw Lubbes in ‘Jan Lubbes’ figureren, dat punt
minder accentueren. De ouderen duiden met ‘damesroman’ alleen de onderlaag aan
van de door vrouwen geschreven romans. De jongeren, en met name Ter Braak en
Du Perron, gebruiken het begrip veel breder: zij bestrijden in de damesroman in feite
de hele realistische prozatraditie, inclusief het werk van de oudere generatie
critici/prozaschrijvers.
Het genre ‘damesroman’ wordt in de literaire kritiek niet ‘sociologisch’ gedefinieerd.
‘Damesroman’ is eigenlijk helemaal geen ‘literair-sociologisch’ begrip. Het wekt
weliswaar die indruk vanwege de verwijzing naar een sociale klasse ‘dames’, maar
in die zin gebruiken alleen de oudere critici het, en dan nog alleen als een
ondersteuning van hun literaire bezwaren. Voor de jongeren is ‘dame’ niets anders
dan een algemene, ironische benaming voor ‘vrouw’. ‘Damesroman’ fungeert in de
praktijk als een literaire diskwalificatie of literair-historische plaatsbepaling, en heeft
daar-
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naast een psychologische dimensie. Dit maakt het tot een uiterst onhelder begrip.
Het vertrekpunt lijkt ‘sociologisch’ te zijn, maar de invulling is literair-historisch
(meer expliciet) en psychologisch (meer impliciet). In het gebruik lopen deze twee
betekenisvelden op een verwarrende manier door elkaar. Dat bleek vooral bij de
bespreking van Ter Braak en Du Perron: het is erg moeilijk het ‘genre damesroman’
af te grenzen van duidelijker literaire genres.
Greshoff noemt Jo van Ammers-Küller ‘een nette banale burgerdame - litterair
gesproken -, die een beetje slonzig maar niet geheel onhandig met de penhouder
omgaat’.186. In deze omschrijving komen alle betekenissen van ‘dame’ samen. Greshoff
beseft dat ‘burgerdame’ geen sociale maar een literaire categorie vormt. Tegelijk
verraadt het woordje ‘slonzig’ de impliciete psychologische lading van het literaire
begrip dame.
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V ‘Vrouwenroman’ en vrouwbeeld
1 Psychologie en vrouwen: nieuwe aandachtspunten rond de eeuwwisseling
Een bevredigende omschrijving van het genre ‘vrouwenroman’ hebben we nog niet
uit de literaire kritiek kunnen afleiden. Voor een volledig antwoord op de vraag
waarom critici het vrouwenproza nu eigenlijk als een apart genre onderscheiden,
moeten we hun opvattingen en uitspraken vanuit nog een andere invalshoek bekijken.
In het voorafgaande heb ik al herhaaldelijk aangestipt welke dat moet zijn: de
denkbeelden over vrouwen en met name over de vrouwelijke psyche. Bij de
bespreking van de inhoudelijke karakteristieken van de romans, in paragraaf 2 van
hoofdstuk III, bleek immers al dat ideeën over de vrouwelijke natuur, de vrouwelijke
psyche een rol spelen in de houding van critici, en waarschijnlijk een belangrijke.
Daar wees ik er op dat Coster, Donker, Van Leeuwen en Ter Braak psychologische
theorieën aanvoeren om hun visies te onderbouwen op de specifieke stof en thematiek
van vrouwenromans en op de beperktheid, het gebrek aan diepgang en algemene
menselijkheid daarvan. Daarnaast bracht de analyse van ‘damesroman’ aan het licht
dat dit begrip ook iets uitdrukt over de specifieke aard van vrouwen. Dit laatste blijft
meestal impliciet, maar is toch wezenlijk, want alleen hierdoor krijgt de term
‘damesroman’ zoals bijvoorbeeld Ter Braak en Du Perron die gebruiken, een
onderscheidende werking.
Dit psychologisch element in de literaire kritiek kon in vorige hoofdstukken slechts
zijdelings ter sprake komen, maar het blijkt in deze periode een verschijnsel van
grote omvang te zijn. Veel meer critici verbinden datgene wat zij waarnemen in
romans van vrouwen, met ideeën over hoe vrouwen zijn of hoe ze moeten zijn. Soms
halen zij, om hun mening kracht bij te zetten, theorieën over de vrouwelijke psyche
aan. Zo leidt Ter Braak in ‘Le Chemin des Dames’ zijn aanval op wat hij noemt ‘het
verschijnsel “schrijvende
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Vrouw”’ in met een verwijzing naar Schopenhauer, Nietzsche en Weininger. En
Robbers in zijn stuk ‘De vrouw in de litteratuur’ onderbouwt zijn visies op zijn
onderwerp met verwijzingen naar de theorie over de vrouwelijke psyche van de
psycholoog G. Heymans.
Maar ook zonder beroep te doen op het gezag van de wetenschap besteden critici
opvallend veel aandacht aan de persoonlijkheid en de psychische eigenschappen van
vrouwen: van de schrijfsters, de vrouwelijke personages of van vrouwen in het
algemeen. Vanuit ons huidige perspectief vormen de lange uiteenzettingen daarover
in romanbesprekingen een merkwaardig fenomeen. Als Dirk Coster de roman Het
schamele deel (1919) van Elisabeth Zernike bespreekt vindt hij het kennelijk op zijn
plaats om bladzijden lang uit te wijden over ‘het karakter van de vrouwelijke
menschenkennis’ die essentieel verschilt van die van de man.1. Herman Robbers
ruimt in zijn recensie op Lenoor Sonnevelt (1918) van Emmy van Lokhorst plaats
in voor uiteenzettingen over de eigenschappen van een ‘echte, fijne vrouw’, van
‘echte vrouwtjes van dezen tijd’.2. Anthonie Donker geeft zich in zijn bespreking van
Daadlooze droomen (1919) van Annie Salomons over aan ellenlange bespiegelingen
over de vrouwelijke liefde en het ewig Weibliche.3. Gezien de schaal waarop dit
gebeurde, beschouwden critici noch lezers dit als iets eigenaardigs. Kennelijk vormde
dit buitenliteraire onderwerp (visies op ‘het vrouwelijke’) een vanzelfsprekend
onderdeel van de literaire beschouwingen rond de ‘vrouwenroman’. Wanneer men
er eenmaal op let is het opvallend hoeveel belangstelling critici hebben voor de sekse
van de auteur in besprekingen van ‘vrouwenromans’. Van de honderden kritieken
die mij onder ogen zijn gekomen, is er niet één die dat gegeven niet expliciet en
nadrukkelijk vermeldt, behalve in een enkel geval waar de criticus niet op de hoogte
blijkt te zijn van het feit dat de betreffende auteur een vrouw is.4. Het ligt dus alleszins
voor de hand om in dit hoofdstuk de rol te onderzoeken van ideeën en voorstellingen
over vrouwen en vrouwelijkheid in de kritiek op ‘vrouwenromans’.
De opvallende aandacht in literaire kritieken voor de vrouwelijke natuur, de
vrouwelijke psyche, zien we ook in bredere kringen. ‘De vrouw’ en alles wat haar
aangaat staat in het centrum van de
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belangstelling, net als ‘het vrouwelijke’ in de zin van: het wezen van de vrouw, de
vrouwelijke essentie, die in deze periode vooral op het psychologische vlak lijkt te
worden gezocht. Deze opmerkingen zal ik toelichten: is de indruk juist dat vanaf de
eeuwwisseling het vrouwelijke sterker in de belangstelling staat dan daarvoor, en is
het waar dat de betekenis die het vrouwelijke krijgt meer dan voorheen een
psychologische is?
Zowel de literaire als de meer algemeen georiënteerde tijdschriften staan in deze
periode vol bijdragen over ‘de vrouw’. Dit onderwerp is kennelijk in alle opzichten
aan heroverweging toe: ‘de vrouw op kantoor’, ‘de vrouw en de schouwburg’,
‘Christus en de vrouw’, ‘De vrouw als persoon’ - om maar enkele van de vele titels
te noemen. Natuurlijk gaan veel artikelen - in verband met de actuele vraagstukken
die door de vrouwenbeweging worden opgeroepen - over de maatschappelijke en
sociale positie van vrouwen. Maar vaak wordt ook de psychologie van vrouwen
behandeld. Dat de belangstelling voor dit onderwerp sterk naar voren komt in de
speciale vrouwentijdschriften spreekt voor zich. Een tijdschrift als De Hollandsche
Lelie is er praktisch geheel mee gevuld. Maar het is duidelijk dat die belangstelling
niet beperkt is tot het vrouwencircuit.
Deze interesse neemt tegen de eeuwwisseling enorm toe en lijkt vooral
geconcentreerd in het begin van de eeuw. Ongeveer tachtig procent van de
tijdschriftbijdragen die ik over dit onderwerp vond, stamt uit de periode 1898-1915.
Het Repertorium op Brinkman's catalogus vertoont het volgende beeld: in het deel
1882-1891 vindt men onder het lemma ‘Vrouw’ (Arbeid, Emancipatie, Opvoeding,
Plichten, Rechten, Roeping enz.) een totaal van negentien publikaties. In het deel
1891-1900 is het lemma uitgebreid met een hoofdje ‘Physiologie, Hygiëne, Ziekten.’
Men schaarde hieronder ook studies met een meer psychologisch karakter; de
psychologie was in deze periode bezig zich uit de medische wetenschap te
ontwikkelen. In dit deel 1891-1900 staan onder ‘Vrouw’ (Maatschappelijke toestand,
Arbeid, Plichten, Rechten, Roeping enz.) tachtig publikaties vermeld, en onder het
nieuwe subhoofd ‘Physiologie, Hygiëne, Ziekten’ nog eens 23. Een stijging dus van
negentien naar 103 publikaties over ‘de vrouw’, waarbij nieuwe accenten worden
gelegd. In de periode hierna blijft dit hoge aantal van rond de hon-
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derd publikaties per jaar gehandhaafd. Een langzame afname in de belangstelling
voor dit onderwerp wordt in het Repertorium zichtbaar rond de jaren dertig en zet
geleidelijk door tot aan de Tweede Wereldoorlog. In geen van de delen vanaf 1882
is trouwens een lemma ‘Man’ te vinden: ‘de man’ gold kennelijk niet als een
verschijnsel dat apart bestudeerd dient te worden.
De belangstelling voor het onderwerp ‘de vrouw’, en vooral voor het vrouwelijke,
de vrouwelijke psyche, groeit sterk rond de eeuwwisseling en men is zich daarvan
zeer bewust. Dat blijkt in de tijdschriften. In 1899 spreekt F.M. Jaeger in De
Tijdspiegel over een ‘Geweldige gisting in de vrouwenwereld. Hevig kruisvuur van
meeningen en gevoelens - vrouwen schrijven tegen mannen, mannen schrijven tegen
vrouwen. Geleerden en geletterden beginnen zich in den strijd te werpen;
wetenschappelijke theorieën worden gesteld tegenover uitingen van gevoel en smaak.
- Aequivalent of niet-aequivalent; dat is de quaestie.’5. En: ‘In den laatsten tijd is een
milde regen van brochures over de vrouwenquaestie op onze schrijftafels
neergedaald.’6. Een paar jaar later staat deze materie nog steeds in het centrum van
de aandacht: ‘Er is misschien nog nooit zooveel dóór, en dientengevolge misschien
ook óver de vrouw geschreven als in onze dagen.’7. In 1911 geldt nog steeds: ‘“De
Vrouw” is aan de orde van den dag,’8. en in datzelfde jaar schrijft Albert Verwey in
De Beweging: ‘Maar waar de vraag of mannen een andere ziel hebben dan vrouwen
nog zoo veelvuldig onderwerp van twistgeschrijf is als in onze dagen (...)’9.
Zoals Verwey zegt, gaat het grootste gedeelte van alle tijdschriftbijdragen in op
de vraag naar het bestaan van psychische verschillen tussen man en vrouw, naar
specifiek vrouwelijke psychische eigenschappen, ook wanneer het eigenlijke
onderwerp een aspect van de maatschappelijke positie van vrouwen is. In de bloeiende
discussie over vrouwen is dat psychisch verschil, en daarmee ook de kwestie
‘aequivalent of niet-aequivalent’ inderdaad de grote vraag. Die discussie speelt zich
trouwens niet alleen in de tijdschriften, maar ook in de ‘regen van brochures’ af.
Jaeger meldde in 1899 (zoals hiervoor is geciteerd) dat de geleerden zich dan ook
in de strijd gaan werpen. Inderdaad verschijnt parallel aan, en in verband met deze
discussie juist rond de eeuwwisseling een groot aantal studies over de psyche van
de vrouw. Ik
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noem alleen die, die in de tijdschriften ruime aandacht krijgen in de vorm van
besprekingen, verwijzingen en debatten: Laura Marholm, Das Buch der Frauen
(1894) en Zur Psychologie der Frau (1897-1903); Ellen Key, De misbruikte krachten
der vrouw (1898), Otto Weininger, Geschlecht und Charakter (1903), Havelock
Ellis, Man and Woman (1899) en Studies in the psychology of sex (1906-1908).
De eerste Nederlandse wetenschappelijke studie op dit terrein verschijnt in 1911:
Psychologie der vrouwen van prof. G. Heymans. Dit boek wordt erg positief
ontvangen. Het wordt begroet als een eindelijk strikt wetenschappelijk werk, als het
eerste dat niet op vooroordelen gebaseerd is en dat niet vanuit een persoonlijk belang
in de kwestie tot stand gekomen is. Ook uit Heymans' studie blijkt dat de interesse
voor zijn onderwerp op dat moment zeer groot en vrij recent is. De literatuuropgave
bijvoorbeeld bevat bijna zestig studies over het onderwerp, waarvan driekwart dateert
van na 1890. Heymans noemt zijn bibliografie ‘vermoedelijk geenszins volledig’,
en inderdaad is het mogelijk nog een aantal publikaties uit het begin van de twintigste
eeuw aan zijn opgave toe te voegen.10. En in Heymans' ‘Inleiding’ staat te lezen dat
de vrouwelijke psyche nog niet zo lang in het brandpunt van de publieke en
wetenschappelijke belangstelling staat: ‘Dat in den laatsten tijd de psychologie der
vrouwen meer dan vroeger in ruimen kring de opmerkzaamheid getrokken heeft,
vindt wel zijn hoofdoorzaak in het feit, dat men haar met zekere practische vragen,
als die van de vrouwenstudie11., van het vrouwenkiesrecht, van de aanspraken der
vrouw op het bekleeden van openbare ambten in nauw verband gebracht heeft. En
zeker zal men voor de beslissing van deze practische vragen wel-gegronde inzichten
in de psychologie der vrouwen dringend noodig hebben; want wat de vrouw in het
leven te doen heeft, hangt in de eerste plaats af van wat zij is.’12. Heymans brengt de
groeiende belangstelling voor de psychologie van vrouwen in verband met de eisen
die de vrouwenbeweging stelt met betrekking tot de maatschappelijke positie en
mogelijkheden van vrouwen.
Inderdaad is de discussie omtrent al dan niet aanwezige specifiekvrouwelijke
psychische eigenschappen niet los te zien van de praktische eisen die de
vrouwenbeweging in deze periode naar voren
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brengt. Psychologische studies over ‘de man’ verschijnen er niet, zoals het
Repertorium op Brinkman's catalogus liet zien. Diens maatschappelijke positie stond
niet ter discussie. Maar nu vrouwen het recht beginnen op te eisen om betaalde arbeid
te verrichten, om aan onderwijs en verkiezingen deel te nemen, nu vindt men een
discussie over de geschiktheid van vrouwen voor studie en arbeid een passend
antwoord op die eisen. De eisen van vrouwen overwegend voelt men, zoals Heymans
zegt, de behoefte te weten ‘wat zij is’. Vandaar de toenemende vraag naar kennis
omtrent vrouwen, waarop verschillende takken van wetenschap antwoord geven.
Naast de medische wetenschap speelt daarbij de zich pas ontwikkelende psychologie
een belangrijke rol. Zo valt te begrijpen waarom de acties en eisen vanuit de
vrouwenbeweging zich steeds meer toespitsen op een debat rond het bestaan en de
aard van vrouwelijke psychische eigenschappen. In dat kader past de gesignaleerde
sterk groeiende aandacht voor vrouwenpsychologie.
Het is voor mijn betoog niet relevant in te gaan op de stromingen en ontwikkelingen
binnen het complexe maatschappelijke verschijnsel dat de vrouwenbeweging in deze
periode vormt. Ik breng slechts één aspect daarvan ter sprake omdat het een argument
vormt voor wat ik wil aantonen: de rond de eeuwwisseling toenemende interesse
voor vrouwen en ‘het vrouwelijke’, en vooral de groeiende tendentie om dat
vrouwelijke psychologisch te definiëren.
Diezelfde tendentie zien we namelijk binnen de vrouwenbeweging. In het
Encyclopaedisch Handboek De vrouw, de vrouwenbeweging en het vrouwenvraagstuk
(deel 1, 1914) geeft Elisabeth van der Hoeven een analyse van ontstaan en
ontwikkeling van de vrouwenbeweging in de westerse landen. In het Nederlandse
feminisme onderscheidt zij twee stromingen. Bij de aanvang van de vrouwenstrijd
hielden volgens haar de praktische eisen die men stelde ook een theoretische eis in:
de eis namelijk om vrouwen in geestelijk opzicht als volledige mensen te erkennen.
De richting die zich zo opstelt noemt zij ‘rationalistisch feminisme’. Elders - vooral
door tegenstanders - wordt deze richting ook aangeduid als ‘ultra-’ of
‘dogmatisch-feminisme’. Kenmerkend voor deze stroming is volgens Van der Hoeven
dus het standpunt dat de zogenaamde ‘ware vrouwelijkheid’, de specifiek vrouwelijke
natuur,
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niet is aangeboren, maar is aangeleerd. Aanhangers van deze richting streven naar
vrijheden en rechten voor vrouwen, maar ook naar opheffing van de niet-biologische
sekseverschillen, die men als cultureel bepaald beschouwt. Elisabeth van der Hoeven
karakteriseert de in 1894 opgerichte Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht als
rationalistisch-feministisch. Dat betekent dat in haar visie de kiesrechtbeweging in
aanvang opereert op basis van de gedachte van psychische gelijkheid van de seksen.
In 1907 splitst zich een gedeelte van de Vereeniging af en sticht de Bond voor
Vrouwenkiesrecht. Deze is op een essentieel ander uitgangspunt gebaseerd: zij
beklemtoont het grote psychische verschil tussen de seksen en vraagt rechten voor
vrouwen juist op grond van de specifiek vrouwelijke natuur: ‘Niet op redelijke
gronden, voor de ontwikkeling van het menschelijk redelijke in de vrouw, vraagt die
nieuwe richting rechten en vrijheden, maar op ethische gronden vraagt zij die voor
de volle ontvouwing van het specifiek vrouwelijk gevoelsleven.’13. De richting die
deze vrouwen vertegenwoordigen is het uit Duitsland afkomstige ethisch feminisme.
Het woord ‘ethisch’ verwijst naar de gronden waarop deze feministen hun praktische
eisen baseren: niet eigen belang, niet bevrijding en ontwikkeling van vrouwen op
zich is volgens hen het doel van het feminisme, maar verbetering van algemene,
maatschappelijke belangen. Die zouden gediend zijn met de specifieke bijdrage van
vrouwen.
Volgens Van der Hoeven omvat de twintigste-eeuwse kiesrechtstrijd dus twee
principieel verschillende feministische richtingen: de Vereeniging zou het oudere
rationalistische, de Bond het nieuwere ethische feminisme aanhangen. Over
dominantie van een van beide laat zij zich niet uit. Later is er op gewezen dat Van
der Hoeven het rationalistisch feminisme (haar eigen richting) als sterker voorstelt
dan die in werkelijkheid was: die zou nooit meer dan enkele individuele aanhangers
hebben geteld.14. De ethisch feministische richting zou van meet af aan de overhand
hebben gehad. Ook de gelijkstelling tussen de Vereeniging en het rationalistisch
feminisme is niet goed vol te houden: de Vereeniging baseerde haar kiesrechteisen
ook, en tegen de Eerste Wereldoorlog steeds uitgesprokener, op een ethische
argumentatie. Eigenlijk laat geen van beide organisaties de traditionele opvatting
over de vrouwelijke
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natuur helemaal los, maar wel benadrukt de later opgerichte Bond die veel sterker.15.
De werkelijke situatie ziet er dan zo uit, dat beide richtingen zich in de negentiende
eeuw ontwikkelden en dat de ethische, die als zachter en gematigder werd gezien,
de radicalere rationalistische steeds meer ging verdringen. Dat dit proces van
verdringing en de overwinning van de ethische richting zich voltrok in het begin van
de twintigste eeuw kan men uit verschillende tekenen aflezen: bijvoorbeeld uit het
jaar van oprichting van de uitgesproken ethisch-feministische Bond (1907), en uit
het feit dat de oprichtsters hun richting op dat moment ‘het nieuwere feminisme’
noemen.16. En uit allerlei losse uitspraken. In het Encyclopaedisch Handboek (deel
1, 1914) schrijft prof. Winkler bijvoorbeeld, dat het aantal van diegenen die de
absolute psychische gelijkheid van man en vrouw verdedigen, gaandeweg afneemt.17.
In het begin van de twintigste eeuw is dus de dominerende stroming binnen het
feminisme die geworden, die de specifiek vrouwelijke psyche sterk beklemtoont, die
het feminisme met ‘ware vrouwelijkheid’ associeert. En die nadruk op de vrouwelijke
psyche signaleerde ik in deze zelfde periode ook in de tijdschriften. Wanneer we
naar die literaire tijdschriften terugkeren en bezien welke neerslag de ontwikkelingen
binnen de vrouwenbeweging daarin krijgen, dan valt op dat vanaf 1898 het hierboven
geschetste proces precies te volgen is. Het wordt in de tijdschriften zo voorgesteld
alsof rond de eeuwwisseling een verschuiving plaatsvindt van een feminisme dat
zich baseert op psychische gelijkheid naar een nieuw, modern feminisme dat de volle
ruimte geeft aan het specifiek vrouwelijke. Dit laat zich goed aflezen aan de
verandering die het begrip ‘feminisme’ in de loop der jaren in de tijdschriftdebatten
ondergaat.
In 1898 verschijnt in De Kroniek een stuk van de hand van M.E.P. (ps. van mevr.
Boissevain-Pijnappel)18., getiteld ‘Over het feminisme’. Dit stuk, dat het feminisme
veroordeelt als ‘onnatuur’, roept een stroom van reacties op. De standpunten van
M.E.P. worden van allerlei kanten aangevallen. Maar de invulling die M.E.P. geeft
aan het begrip ‘feminisme’ wordt niet in de discussie betrokken, en wordt dus
kennelijk door voor- en tegenstanders in de kwestie gedeeld. Die definitie luidt aldus:
‘Onder feminisme versta ik de beweging onder de vrouwen die zich baseert op het
stand-
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punt dat er geen geestelijk geslachtsverschil tusschen man en vrouw bestaat.’19. Het
feminisme dat M.E.P. aanvalt is dus het rationalistische: Elisabeth van der Hoeven
lijkt dus wel gelijk te hebben wanneer zij de rationalistisch-feministische richting
aanwijst als de oorspronkelijke. De verschuiving naar de ethische richting in het
begin van de twintigste eeuw is in de tijdschriften duidelijk zichtbaar. Al uit de titel
van een artikel in De Gids van 1910 valt die verandering af te lezen: ‘Het feminisme
in zijnen modernen vorm’. Daarin wordt duidelijk dat het gelijkheidsideaal heeft
afgedaan: ‘het moderne, hedendaagsche feminisme [is] niet (...) de strijd der vrouw
om de heerschappij over, noch zelfs om den gelijkheid met den man; maar de eisch
der vrouw om te worden erkend als mensch, de eisch van recht op vrijheid van
ontwikkeling als zoodanig ten bate van het gezin, van de menschheid in haar geheel.’20.
In deze uitspraak is de dubbele doelstelling van het ethisch feminisme duidelijk
aanwezig. Men eist rechten voor de vrouw, maar onderbouwt die eis door te wijzen
op het heil dat juist een vrouwelijke bijdrage de samenleving kan bezorgen. Men
presenteert zich dus als een altruïstische beweging. Men neemt afstand van de
gelijkheidsidee tussen man en vrouw, en bestempelt de oude feministische doelstelling
als egoïstisch. Dit ethisch feminisme met zijn nadruk op de specifieke natuur van de
vrouw is dus in 1910 ‘modern’.
Heel duidelijk komt de nieuwe vervrouwelijking en de altruïstische instelling die
daarmee gepaard gaat, tot uiting in een Gids-artikel uit 1913 getiteld ‘Een mijlpaal
in het feminisme’. Hierin staat te lezen: ‘Men doet wel eens voorkomen alsof van
de invoering van het vrouwenkiesrecht nooit meer dan inderdaad een verdubbeling
van de mannelijke stem te wachten is, niet meer dus dan een bloot quantitatieve
toevoeging. Wie zoo denkt (...) miskent, naar ouderwetsch-feministischen trant, het
verschil in psyche tusschen man en vrouw’.21. Psychische gelijkheid geldt nu als het
uitgangspunt van een verouderd feminisme dat vooral streefde naar betaalde arbeid
voor vrouwen uit de burgerij. Het moderne feminisme benadrukt het psychisch
verschil tussen de geslachten en gebruikt het specifiek-vrouwelijke als legitimering
van zijn ‘jongste uiting’: de vrouwenkiesrechtbeweging.22. Bij die kiesrechtstrijd gaat
het niet primair om de bevrijding of de rechten van de vrouw,
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maar om het heil van de maatschappij die door het vrouwenkiesrecht met een ‘gansch
nieuw psychisch element’ zal worden verrijkt.23. In dit Gids-artikel uit 1913 wordt
het dus voorgesteld alsof de hele kiesrechtbeweging op ethisch-feministische basis
opereert. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de Vereeniging en de Bond.
Deze verschuiving binnen het feminisme komt uit de tijdschriftbijdragen naar
voren als kenmerkend voor de hele begin-twintigste-eeuwse vrouwenbeweging.
Binnen de vrouwenbeweging ervaart men de verschuiving heel bewust. In hetzelfde
Gids-artikel staat dat er in de Internationale Vrouwenraad24. ‘een geest van
vrouwelijkheid’ heerst: ‘De tijd dat het streven der vrouw gericht was op een
gelijkstelling met den man die uitgaat van een vermeende innerlijke gelijkheid van
wezen en zich uit in naäperij van den man, is voorbij. (...) Misschien was het een
onvermijdelijke phase in de vrouwenbeweging.’25. Het nieuw ingenomen standpunt
is algemeen dat van: ‘gelijke rechten bij ongelijkheid van wezen.’26. Zelfs de oorsprong
van de vrouwenbeweging zoekt men nu niet langer in maatschappelijke
omstandigheden, maar ziet men ook al als wortelend in de specifiek vrouwelijke
psyche. En dat leidt tot de volgende conclusie, nog steeds in hetzelfde artikel: ‘Het
is deze zuiver psychische oorsprong van de vrouwenbeweging die het zoo noodig
maakt dat men, veel meer nog dan op den socialen arbeid van de moderne vrouw,
voortdurend blijft letten op haar psyche.’27.
Het is, kortom, duidelijk dat in de literaire tijdschriften vanaf het begin van de
twintigste eeuw uitsluitend aanhangers van het ethische feminisme aan het woord
komen. De opvatting van psychische ongelijkheid voert de boventoon. En dat blijft
ook zo. Na de invoering van het vrouwenkiesrecht treedt een algehele malaise in in
de vrouwenbeweging. In 1925 noemt W. Wijnaendts Francken-Dijserinck het
vrouwenkiesrecht een ‘jammerlijke mislukking’.28. Maar binnen de restanten blijft
de ‘vrouwelijke geest’ domineren. J. van den Bergh van Eysinga-Elias spreekt in
1925 in een bespreking van enkele buitenlandse studies over vrouwenpsychologie
nog van het ‘ouderwetsche, abstracte feminisme’ met zijn ‘gelijkheidsideaal’ als
over een reeds lang gepasseerd stadium.29.
Dit beeld van een gerichtheid op het vrouwelijke dat een eigen
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psychische inhoud krijgt, komen we dus overal tegen in de jaren vanaf de
eeuwwisseling: in de vrouwenbeweging, in de tijdschriftbijdragen daarover, in de
wetenschap en ook in de literaire tijdschriftkritiek. Daarin dringt de nieuwe aandacht
voor de vrouwelijke psyche door, zoals ik in het begin van dit hoofdstuk signaleerde.
Het beklemtonen van het psychisch verschil tussen mannen en vrouwen dat bij critici
na 1898 opviel vormt dus een onderdeel van deze brede maatschappelijke tendentie.
Nu is te begrijpen waarnaar Herman Robbers verwijst wanneer hij in een
boekbespreking van 1918 spreekt over ‘een geheel nieuw vrouwengeslacht’ dat sinds
de eerste jaren der vrouwenbeweging is ontstaan, een geslacht dat geen behoefte
meer voelt ‘als mannen te doen, zich als mannen te kleeden, als mannen met mannen
om te gaan. Er is een tijd geweest dat vrouwen “heele heeren” waren, nu zijn zij weer
onze vrouwen en onze meisjes geworden’30., zo roept hij opgelucht uit. In hetzelfde
jaar bespreekt hij in zijn stuk ‘De vrouw in de litteratuur’ verschillen tussen de
mannelijke en vrouwelijke psyche en stelt dan dat aan het bestaan daarvan toch
niemand ooit getwijfeld heeft.31.
Een kritisch geluid tegen de gewoonte om over ‘de Vrouw’ te spreken als over
een afzonderlijke mensensoort, komt van Carry van Bruggen. Zij vraagt zich af of
daarover wel iets te zeggen valt en is een van de weinigen die zich ergert aan alle
gepraat over ‘de psychologie der vrouw’ en ‘de bestemming der vrouw’. Ze legt de
fout ook bij de vrouwen, die maar met de mannen meepraten over ‘de vrouw’.32.
Inderdaad doen veel vrouwen, niet in de laatste plaats romanschrijfsters, daaraan
van harte mee. Veel schrijfsters delen de overtuiging dat mannen en vrouwen
psychisch verschillen. Ina Boudier-Bakker schrijft in 1921 De moderne vrouw en
haar tekort, een brochure waarin zij er voor pleit het moederschap als de aangewezen
taak voor vrouwen te beschouwen. Volgens haar heeft de natuur man en vrouw
verschillend naast elkaar geplaatst, verschillend naar behoeften en aanleg. Ze spreekt
van de ‘ingeboren natuurlijke vrouwelijke aanleg’.33. Annie Salomons denkt er net
zo over. Zij prijst in 1918 de invloed van de emancipatie op de literatuur ‘omdat er
zo duidelijk uit blijkt, dat ontwikkeling van de vrouw niet leidt tot man-wording,
maar tot de vorming van een
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zelfstandig-vrouwelijk gevoels- en geestesleven.’ Dat is ‘het wonder van onzen tijd,
dat de vrouw zichzelf begint te vinden, de eigenaardige kracht van haar
vrouwelijkheid, die latent in ieder leefde; en dit veroverde tracht ze nu uit te zeggen
in een litteratuur van eigen schoonheid.’34. Annie Salomons kent aan literatuur van
vrouwen een eigen karakter toe vanwege de specifieke vrouwelijkheid die er recent
in tot uiting komt. Dat is precies de praktijk waarop ik in dit hoofdstuk het onderzoek
zal richten.
We hebben gezien hoe zich rond de eeuwwisseling veel belangstelling gaat
concentreren op de vrouwelijke psyche. Twee componenten heb ik daarin willen
aanwijzen: niet alleen komen vrouwen in het centrum van de belangstelling te staan,
maar een nieuw element is ook dat de blik zich vooral op hun psyche richt. De
toenemende interesse voor vrouwen heb ik hiervoor verklaard vanuit de acties, vragen
en eisen van de vrouwenbeweging. Ook de sterke neiging om het vrouwelijke
psychologisch te definiëren, een neiging die ik in brede kring constateerde, valt zo
te verklaren: vrouwen eisten maatschappelijke rechten, hetgeen de behoefte opriep
te weten ‘wat zij is’, zoals Heymans zei. Aan deze verklaring wil ik nog iets
toevoegen. Het gegeven dat juist de psychische kenmerken van vrouwen in veler
blikveld verschijnen, kunnen we in een bredere context plaatsen.
Daartoe maak ik een uitstap naar de cultuurgeschiedenis, i.c. naar de uitvoerige
studie van H. Stewart Hughes uit 1959, Consciousness and Society. Stewart Hughes
construeert het algemeen bewustzijn van de vroege twintigste eeuw aan de hand van
beschouwingen over de grote Westeuropese denkers van rond de eeuwwisseling, de
‘Generatie van 1890’ (Freud, Durkheim, Bergson, Weber, Croce en anderen).
In de ideeën van de generatie van 1890 krijgt een omwenteling in het Westeuropese
denken vorm. Die is al vaker gesignaleerd, en er zijn al vele pogingen gedaan het
nieuwe denkklimaat te benoemen. Voorgestelde karakteriseringen als
‘neo-romanticisme’, ‘neo-mysticisme’, ‘irrationalisme’, ‘anti-intellectualisme’ zijn
volgens Stewart Hughes volstrekt ontoereikend voor de ingrijpende heroriëntatie in
het denken rond de eeuwwisseling. Weliswaar tekent zich een wending af naar het
subjectieve, de verbeelding, de intuïtie, en ook is in-
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teresse voor de irrationele kanten van de mens en de samenleving wezenlijk voor
het nieuwe denken. Maar de denkers zelf zijn - op iemand als Jung na - noch als
romantici, noch als irrationalisten te beschouwen. Stewart Hughes laat zien hoe juist
het omgekeerde geldt. De figuren die als leiders van de denkrevolutie beschouwd
kunnen worden, Freud en Weber, zijn in veel opzichten erfgenamen van de
rationalistische verlichtingsprincipes. Freud staat zelfs te boek als ‘the greatest child
of the Enlightenment which our century has known.’35.
De vernieuwing valt volgens Stewart Hughes het beste te beschouwen als een
verzet tegen het positivisme. Positivisme is voor deze generatie niet meer de leer van
Comte, maar een bredere intellectuele stroming die ook wel werd aangeduid als
materialisme of mechanisme. Protest tegen de dominantie van deze stroming met
haar neiging om menselijk gedrag te bespreken in termen van analogieën met de
natuurwetenschappen, dat is de essentie van het nieuwe denken. En daarbij gaat het
zeker niet om een anti-rationele of anti-intellectuele houding: het protest tegen het
positivisme houdt juist een protest in tegen het anti-rationele en anti-intellectuele
waartoe het ijzeren determinisme langzamerhand had geleid. De nieuwe denkhouding
wil juist het rationele onderzoek herstellen, maar betrekt het irrationele als nieuw
element in dat onderzoek. Kenmerkend voor deze generatie is het evenwicht dat zij
zoekt tussen de ratio enerzijds en het subjectieve, intuïtieve, irrationele, de
verbeelding, anderzijds. Beide elementen zijn nodig om de wereld te begrijpen, dat
inzicht karakteriseert deze nieuwe denkers.
Al kan de nieuwe houding dus bevredigend gekarakteriseerd worden als verzet
tegen het dominerende positivisme, toch kan men de wending rond de eeuwwisseling
niet opvatten als een verschuiving van positivisme naar idealisme, zoals vaak gebeurt.
Want weliswaar herleven bepaalde aspecten van het idealistisch denken, maar men
keert bijvoorbeeld niet terug naar aloude idealistische principes als het bestaan van
eeuwige geestelijke waarden. En bovendien blijft men vertrouwen op exacte
wetenschap.
Van de ingrijpende verandering in het denkklimaat rond de eeuwwisseling maakt
een nieuwe visie op, een nieuwe conceptie van de realiteit deel uit. Het meest
fundamentele daarin is volgens Stewart Hughes de belangstelling voor het probleem
van het bewust-
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zijn en de rol van het onbewuste. Dit terrein (het bewustzijn en het onbewuste)
verschijnt in het blikveld van filosofen en wetenschappers en gaat daarin steeds
belangrijker lijken, belangrijker dan de uiterlijke werkelijkheid waarop voordien alle
accent had gelegen. Deze nieuwe interesse is de basis voor alle andere nieuwe
accenten en interessen. Stewart Hughes wijst er overigens op, net als Foucault later
in Geschiedenis van de seksualiteit, dat het feit dat het onbewuste centraal komt te
staan in filosofie en wetenschap, geen voorkeur voor dit gebied inhoudt. De interesse
voor het onbewuste is er juist op gericht ‘to tame it, to canalize it for constructive
human purposes.’36.
De conclusie van Stewart Hughes over het veranderde denkklimaat luidt:
‘Psychological process had replaced external reality as the most pressing topic for
investigation.’37.
Een parallel valt te trekken met de gelijktijdige ontwikkeling in de literatuur: de
Europese letterkunde van het begin van de twintigste eeuw is steeds meer
psychologisch georiënteerd, moderne schrijvers worden steeds meer onderzoekers
van het onbewuste. In hoofdstuk II zagen we dat deze ontwikkeling in Nederland
slechts langzaam en in gematigde vorm plaatsvindt. Weliswaar verschuift ook hier
de aandacht van de letterkundigen in de richting van de psychologie, maar in de
romanpraktijk blijft het beschrijven van de uiterlijke werkelijkheid een hardnekkig
element.
De nieuwe aandacht voor psychische verschijnselen als bewustzijn en onbewuste,
ziel, geest of psyche ten koste van materiële verschijnselen wordt lang niet alleen
door Stewart Hughes geconstateerd. Vele anderen wijzen op deze heroriëntatie in
het denken. In Foucaults termen is dit proces te omschrijven als een poging de
werkelijkheid anders te ordenen, volgens een nieuwe indeling. Het is alsof de
werkelijkheid vanuit een nieuw denkraam wordt benaderd waardoor nieuwe principes
als de centrale, essentiële gegevens verschijnen: het ‘ik’, de persoonlijkheid, de
psyche, de seksualiteit.38.
Ook de Nederlandse situatie kan zo beschreven worden. Want, al laat Ilse Bulhof
zien in Freud en Nederland dat de receptie van Freuds ideeën hier pas na de Eerste
Wereldoorlog goed op gang kwam met een hoogtepunt rond 1920, toch signaleert
zij al eerder de wending tot het psychische.39. Dat betekent dat de psychologi-
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sering van het denken rond de eeuwwisseling in ons land niet rechtstreeks aan Freud
te danken is: Freud is van dat proces eerder een exponent dan een oorzaak.
Deze beknopte schets van het nieuwe denkklimaat in het begin van de twintigste
eeuw geeft de achtergrond van de ontwikkeling die ik op verscheidene terreinen (de
wetenschap, de vrouwenbeweging en de literaire kritiek) in ons land signaleerde:
een verschuiving naar psychische zaken, een nieuwe neiging om verschijnselen (i.c.
vrouwen) te benaderen vanuit psychologische theorieën. Het opvallende gegeven
dat critici in hun besprekingen van ‘vrouwenromans’ zich sterk richten op het
vrouwelijke, de vrouwelijke psyche, vormt dus een exponent van een brede
maatschappelijke aandacht voor het vrouwelijke als psychisch fenomeen. Die aandacht
past op haar beurt in de heroriëntatie in het Westeuropees denken van rond de
eeuwwisseling.

2 Voorstellingen van vrouwelijkheid
De aandacht van critici voor vrouwelijkheid en vrouwenpsychologie is niet los te
zien van de algemene interesse voor vrouwen en psychologie, een interesse die juist
rond de eeuwwisseling sterk toenam, zo zagen we hiervoor. Soms verwijzen critici
in hun boekbesprekingen naar psychologische theorieën over de vrouw. Maar meestal
zijn ze in hun opmerkingen over vrouwen en het vrouwelijke niet erg expliciet. Ze
lijken er dan van uit te gaan dat de lezer ook zonder toelichting wel begrijpt wat ze
bedoelen. Kennelijk bestaat er een consensus over het onderwerp ‘de vrouwelijke
psyche’ en verwijzen critici naar gangbare opvattingen hierover. In De Tijdspiegel
van 1908 staat bijvoorbeeld te lezen: ‘Aan werken van meer dramatischen aard,
waarin men het komische tevergeefs zal zoeken, is onze tijd overrijk; in zulke werken
treedt dan doorgaans het sterk-subjectieve van de auteurs op den voorgrond en 't ligt
dus voor de hand, dat vooral onze vrouwelijke schrijfsters [sic] allicht in dat genre
vervallen.’40. Men is het er dus over eens dat ‘sterk-subjectief’ zijn een typisch
vrouwelijke eigenschap is. In andere uitspraken van critici blijft er meer te raden. Er
bestaan legio opmerkingen in de volgende trant: ‘Maar alle drie [schrijfsters] zijn
vrouwen door en door in haar werk’, ‘Zij is onder de persoonlijkheden in onze
letterkunde dezer
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dagen boven andere vrouwen: de vrouw’, ‘een door en door vrouwelijk werk’, of:
‘“Men” zegt, dat boeken, door vrouwen geschreven, altijd het typisch kenmerk der
vrouwelijkheid dragen.’41. Critici vinden het niet nodig de begrippen ‘de vrouw’ en
‘vrouwelijkheid’ nader toe te lichten; over de betekenis ervan bestond kennelijk een
- al dan niet bewuste - (veronderstelde) overeenstemming. Dat die betekenis in deze
periode vooral op het psychologische vlak wordt gezocht maakte ik hiervoor
aannemelijk. Maar het is bekend dat vrouwbeelden (of met een tegenwoordig gangbare
term: genderconcepten42.) geen constanten zijn, ze worden steeds weer anders ingevuld.
Er zijn al diverse studies gewijd aan de ontwikkelingen die vrouwbeelden hebben
doorgemaakt in de loop van de geschiedenis.43. Recentelijk heeft Elisabeth Badinter
in De een is de ander (1988) weer laten zien dat geslachtsdefinities historische dus
veranderlijke constructies zijn die dienen ter rechtvaardiging van taakverdelingen
en machtsverhoudingen.
Ook in de beginperiode van deze eeuw zijn bepaalde voorstellingen van
vrouwelijkheid gangbaar. In de kritieken op ‘vrouwenromans’ duiken ze op, maar
vaak zo fragmentarisch of impliciet dat ze niet zonder meer zijn te interpreteren en
dat de werking ervan moeilijk is vast te stellen. Er is een interpretatiekader nodig
om de uitspraken van critici te kunnen plaatsen. Zo'n kader zal ik ontlenen aan enkele
contemporaine studies over de vrouwelijke psyche. Daarvan verschenen er als gezegd
in deze periode vele. Ik heb mijn keus, met het bovengestelde doel voor ogen, door
enkele factoren laten bepalen. Ik heb studies uitgekozen die, afgemeten aan de
hoeveelheid publiciteit eromheen, ruim bekend waren, die ook in de literaire
tijdschriften aandacht kregen en waarnaar in literaire kritieken wordt verwezen.
Zodoende is er enige garantie dat ze een zinvol en bruikbaar kader opleveren voor
een analyse van de voorstelling die critici zich van de vrouwelijke psyche maakten.
Er is nog een overweging die de keuze van de te bespreken werken heeft beïnvloed.
Hoewel ik hierboven sprak over een consensus die zou bestaan over de betekenis
van begrippen als ‘de vrouw’ en ‘het vrouwelijke’, leert een globaal onderzoek naar
de studies over de psychologie van de vrouw uit het begin van deze eeuw, dat er op
dit terrein verschillende denkrichtingen bestaan. Die zouden in de
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te bespreken studies tot hun recht moeten komen. Overigens kan ik hierover alvast
opmerken dat zulke verschillen niet zozeer de inhoud van het begrip ‘vrouwelijkheid’
betreffen, als wel de waardering die men voor het vrouwelijke heeft. De verschillen
lijken daardoor groter dan ze zijn, er bestond wel degelijk een consensus over dit
onderwerp.
Op grond van deze overwegingen komen de volgende publikaties over de vrouw
voor bespreking in aanmerking:
Laura Marholm, Das Buch der Frauen 1894;
Ellen Key, De misbruikte krachten der vrouw 1898 (1e druk: 1896);
Otto Weininger, Geschlecht und Charakter 1903;
Prof. G. Heymans, Psychologie der vrouwen 1911 (1e druk: 1910). Al deze boeken
waren in hun tijd algemeen bekend, kregen ruime publiciteit, werden in de tijdschriften
besproken en in literaire kritieken aangehaald. Bovendien vertegenwoordigen ze drie
waarderingsrichtingen die als volgt zijn te karakteriseren: ‘de vrouwelijkheidscultus’
(Marholm en Key), ‘de vrouwenhaat’ (Weininger) en ‘de objectieve visie op de
vrouw’ (Heymans).

De vrouwelijkheidscultus: Laura Marholm en Ellen Key
Laura Marholm44.
Laura Marholms bundeling van ‘Zeitpsychologische Porträts’, eind 1884 verschenen
onder de titel Das Buch der Frauen, is vele malen herdrukt. In 1899 verscheen al de
vijfde druk en inmiddels bestonden er vertalingen in bijna alle Europese talen. Een
Nederlandse vertaling kwam uit onder de titel Moderne vrouwen in 1896. In Nederland
kreeg het boekje veel aandacht in de vorm van vermeldingen, besprekingen en
verwijzingen in de Nederlandse kranten en tijdschriften. Niet iedereen deelde de
visies van Laura Marholm, zo blijkt uit die besprekingen. Anna de Savornin Lohman
maakt daar melding van: ‘Ik weet welk een storm van verontwaardiging in haar eigen
vaderland, en te onzent óók, is uitgebroken na de verschijning van haar boek.’45.
Het is opvallend dat deze hoofdredactrice van De Hollandsche Lelie in
besprekingen steeds in één adem met Laura Marholm wordt genoemd. Zij is dan ook
degene die Laura Marholms ideeën in ons land bekendheid heeft gegeven met haar
geruchtmakende, tegen de roman Hilda van Suylenburg gerichte brochure De Liefde
in de
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Vrouwenquaestie. En zij betoont zich in haar kritisch en belletristisch werk de
vertegenwoordigster in Nederland bij uitstek van Laura Marholms visie op de vrouw.46.
Het boekje van Laura Marholm bevat geen betoog, geen analyse van een algemeen
type. Het is een serie portretten van bijzondere vrouwen, waaruit wel een algemene
visie te destilleren valt.
Die visie op de vrouwelijke natuur of ziel vormt een reactie op de geluiden uit de
vrouwenbeweging die in zelfontplooiing en beroepsarbeid een levensvervulling voor
vrouwen en een oplossing voor ‘het vrouwenvraagstuk’ zien. Daarnaast wil Laura
Marholm ook een tegenwicht bieden voor de tijdgeest, die zij als individualistisch
en egoïstisch en dus eenzijdig mannelijk beschouwt.
Zij keert zich tegen degenen die eisen voor en aan vrouwen stellen die zijn afgeleid
van het beeld van de man; tegen degenen dus ook die uitgaan van een psychische
gelijkstelling van man en vrouw. Laura Marholm ziet de vrouwelijke psyche juist
als ‘het andere’, als de aan de mannelijke psyche tegengestelde. Aan de vrouwelijke
psyche kunnen niet dezelfde eisen worden gesteld als aan de mannelijke, noch gelden
daarvoor dezelfde mogelijkheden.
Kern van Laura Marholms visie is de gedachte dat de vrouwelijke natuur zich niet
in werk ontplooit, zoals de mannelijke, maar uitsluitend in de liefde. De ‘unwandelbare
Natur’ heeft de normale vrouw voor de liefde geschapen. De vrouw, wier ziel bestaat
uit liefde, ontvangt haar ‘inhoud’ pas van de man. Zonder deze liefde blijft zij een
leegte, want een eigen inhoud heeft zij niet: ‘Das Weib - ja das Weib ist, seelisch
und physiologisch, eine Kapsel über eine Leere, die erst der Mann kommen muss zu
füllen.’47. Een leeg vat, zo noemt zij de vrouw. Het probleem en de tragiek van deze
tijd liggen in de opvatting die aan de vrouw eisen opdringt van werk en ontplooiing
die zijn afgeleid van de man. De ‘zeitpsychologische’ portretten dienen er toe de
ontworteling en verscheurdheid aan te tonen van vrouwen die hun leegte met zo'n
wezensvreemde, verstandelijke inhoud wilden vullen, in plaats van hun roeping te
zoeken waar die ligt: in het vrouw-zijn. Want dat is de roeping en ook het enige
geschikte beroep voor vrouwen. De bevrijding van vrouwen bestaat in de ontplooiing
van alle vrouwelijke en moederlijke instincten, zo meent Laura Marholm.
Een expliciete en gespecificeerde beschrijving van de vrouwelijke

Erica van Boven, Een hoofdstuk apart. 'Vrouwenromans' in de literaire kritiek 1898-1930

175
psyche geeft Marholm niet. Min of meer terloops noemt zij een aantal vrouwelijke
karakteristieken. Een citaat uit het portret van Marie Baschkirtzew bevat ze allemaal:
‘Das Weib teilt sich nicht mit, wie der Mann, aus einem Triebe über sich klar zu
werden; selbst dem bedeutenden Weibe, das selten ist, und den aufrichtigen Weibe,
das vielleicht noch seltener ist, liegt wenig daran, über sich selbst Bescheid zu wissen;
noch habe ich kein Weib gekannt, das nicht - aus guten und bösen Gründen - für sich
selbst terra incognita bleiben wollte, um sich das Instinktive seiner Handlungen, das
durch das Gegenteil gebrochen werden wurde, zu bewahren.(...) Das Weib führt bei
weitem nicht in dem Grade wie der Mann ein inneres Leben. Es liegt ganz nach
aussen in seinen Instinkten, Trieben, Bedürfnissen, Interessen: es empfängt von
aussen.’48.
Dit citaat, gekoppeld aan de lege-vat-theorie, levert de volgende karakteristiek
van de vrouwelijke psyche op: de vrouw, die geen eigen inhoud heeft, leidt nauwelijks
een innerlijk leven; aan introspectie of bewustwording van eigen innerlijk heeft zij
(dus) geen behoefte; de grondslag van haar handelen is instinctief in plaats van
bewust. Bovendien: de vrouw is in het algemeen van weinig betekenis en zij is niet
oprecht. Deze visie op de vrouw sluit aan bij die van Schopenhauers Über die Frauen.
Laura Marholm, die zo sterk het specifiek vrouwelijke beklemtoont, beschouwt
literatuur van vrouwen als een apart gebied, waarvoor specifieke eisen gelden en dat
apart beoordeeld dient te worden. Echte vrouwenboeken kunnen eigenlijk alleen
door vrouwen begrepen en beoordeeld worden. Een echt vrouwelijke literatuur is
overigens pas recent aan het ontstaan, omdat de vrouw pas onlangs haar eigen wezen
heeft ontdekt. De kloof tussen deze nieuwe vrouwenliteratuur en de mannenliteratuur
is zo groot, dat de taal nog niet in staat is uitdrukkingen te vinden voor echt
vrouwelijke boeken. De nieuwe romanproduktie van vrouwen onderscheidt zich van
de produktie tot dusver op dat ene centrale punt: het vrouw-zijn en de accentuering
daarvan. Laura Marholm past met deze opvattingen helemaal in de ‘vervrouwelijking’
in de mentaliteit van rond de eeuwwisseling die ik hiervoor besprak.
Tot dusver trachtten vrouwen volgens Marholm te schrijven van-uit het gezichtspunt
van mannen. Zij kwamen niet verder dan een ‘Nachahmung der Männerliteratur’,
een ‘Mitteilung aus zweiter
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Hand’.49. Het was niet onterecht dat schrijvende vrouwen het verwijt kregen slechts
halve vrouwen te zijn. De vrouwenliteratuur die nu aan het ontstaan is mag die naam
echt dragen. Die is geen zwakke echo van de door mannen geschreven letterkunde,
maar een uitdrukking van het eigen wezen van de vrouw. Deze vrouwenliteratuur is
geen literatuur van verstandelijkheid en zelfinzicht, maar is puur gevoelsmatig en
instinctief. De nieuwe vrouwelijke auteurs doen geen poging mannenkarakters te
beschrijven. Ook streven zij geen objectieve weergave van de werkelijkheid na. ‘Was
das Subjektivste aller Geschöpfe, das Weib, geben kann, ist immer nur sie selbst,
die Offenbarung ihres Selbst; das ist auch ihr grösster Einsass von Wert in die
Literatur.’50. Gevoelsmatige, subjectieve weergave van eigen, instinctief ervaren
innerlijk: dat is de weg die de vrouwenliteratuur moet inslaan en al ingeslagen is.
Alleen op die heel eigen wijze kan de vrouw binnen de letterkunde iets betekenen.
Andere mogelijkheden zijn er niet: voor het schrijven van ‘mannenliteratuur’ mist
de vrouw de benodigde kennis en ervaring en de nodige verstandelijke en geestelijke
gaven.
In de visie van Laura Marholm staan voor vrouwelijke auteurs dus twee wegen
open: ofwel zij schrijven binnen de heersende literaire traditie maar leveren dan
noodzakelijkerwijs tweederangswerk. Zij doen dan bovendien hun natuur geweld
aan en krijgen het verwijt slechts ‘halbe Frauen’ te zijn. Ofwel zij schrijven volgens
hun eigen natuur, als echte vrouwen. Dan schrijven zij vanuit en over zichzelf,
subjectieve en autobiografische romans die op gevoelsmatige, instinctieve en
impulsieve wijze tot stand komen. Dit laatste heeft de voorkeur: voor vrouwen is de
hoogste roeping het vrouw-zijn. Dat gaat boven het kunstenaar-zijn. ‘Des Weibes
eigentliche Bedeutung und Wirkung hat zu allen Zeiten mehr darin gelegen, was es
ist, als was es leistet’.51.

Ellen Key52.
De voordracht van de Deense Ellen Key Missbrukad Kvinnokraft uit 1895 deed
minder stof opwaaien dan het boekje van Laura Marholm, maar heeft meer invloed
gehad, zeker binnen de vrouwenbeweging.53. Een Nederlandse vertaling verscheen
in 1898: De misbruikte krachten der vrouw.
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Ellen Key's visie op de vrouw past nog beter dan die van Laura Marholm onder het
hoofdje ‘vrouwelijkheidscultus’. Ellen Key legt een buitengewone verering voor het
vrouwelijke aan de dag en bedeelt dit met een belangrijke taak in cultuur en
maatschappij.
Tot nu toe hebben vrouwen volgens Ellen Key een verkeerd gebruik gemaakt van
datgene wat de vrouwenstrijd aan grotere vrijheid heeft opgeleverd. Ze hebben zich
namelijk op het terrein van de mannen begeven, ‘maar de meesten van haar hebben
daarbij het beoefenen van hare innige vrouwelijke hoedanigheden verwaarloosd.’54.
Net als Marholm staat Key dus op het standpunt dat er een wezenlijk verschil is
tussen de mannelijke en de vrouwelijke psyche. Zij brengt aanhangers van de
gelijkheidsgedachte onder ogen ‘dat er een geheimzinnige band, eene ernstige analogie
bestaat tusschen ons lichaam en onzen geest en dat deze niet is het werk van het
toeval.’55.
Hoe karakteriseert Ellen Key datgene wat zij noemt ‘het eigenaardige wezen der
vrouw’? Haar visies lijken op die van Laura Marholm, maar ze is explicieter en
uitvoeriger, ze legt andere accenten en ze slaat een minder omineuze toon aan. Ook
zij meent dat de vrouw niet zelfstandig tot ontplooiing kan komen. Ook zij ziet de
liefde als centrale wezenstrek van de vrouw. Meer dan Laura Marholm spitst zij de
liefde in de vrouw toe op het moederschap. Dat vormt in haar gedachtengang het
beslissende gegeven voor het lichaam en dus ook voor de geest van de vrouw.
Vrouwen lijken vanwege de dominantie van het moederschap meer op elkaar dan
mannen, ook psychologisch. Het moederschap bepaalt het geestelijk leven van de
vrouw in alle opzichten. Zo zijn intellectuele of artistieke creaties voor vrouwen
uitgesloten vanwege de grote krachten en inspanningen die met het moederschap
gepaard gaan: ‘Voor deze beide soorten van barensweeën kan dezelfde persoon niet
de noodige krachten hebben.’56. De vrouw is primair een geslachtsmens, en kan niet
tegelijkertijd een verstandsmens zijn. Zij heeft daarom minder vermogen tot logica
en een geringere intelligentie. Hoewel Ellen Key Laura Marholm verwijt dat deze
‘in de vrouw alleen het geslacht erkend wil zien’, doet zij zelf niet anders door het
vrouwelijke gelijk te stellen aan moederlijkheid. Die gelijkstelling vormt ook de
basis van de redenering waarom het boekje draait. Ellen Key betoogt namelijk dat
het wezen der vrouw
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zodanig is veredeld door het moederschap of de mogelijkheid daartoe, dat de vrouw
moreel op een hoger plan is geraakt en daardoor een beschavende invloed op de
samenleving uitoefent. De vrouw is door de natuur aangewezen als vredebrengster
en als genezeres van wonden. In dit opzicht wijkt Ellen Key's beeld van
vrouwelijkheid af van Laura Marholms meer door Schopenhauer beïnvloede visie.
Ellen Key is hiermee duidelijk een vertegenwoordigster van het ethisch feminisme
dat in de vorige paragraaf ter sprake kwam. Het feit ook dat zij veranderingen in de
psyche, de roeping, de taak en de mogelijkheden van vrouwen niet als onmogelijk,
maar meer als onwenselijk beschouwt is tekenend voor het ethisch karakter van haar
opvattingen. Ontwikkeling van de verstandelijke gaven van vrouwen bijvoorbeeld
zal in haar ogen ten koste gaan van de vrouwelijke krachten, waarvan zij juist zo'n
heilzame invloed verwacht op het zedelijk peil van de samenleving. Toch ondersteunt
Ellen Key wel een aantal eisen die de vrouwenbeweging stelt: het kiesrecht, het recht
op ontwikkeling en op vrije keuze van arbeid, het behoud van rechten in het huwelijk
etcetera. Maar zij doet dat rekening houdend met het ‘zoo schoone en rijke verschil
in 't geslachtsleven der beide sexen.’ Sterker nog, zij eist die rechten juist op grond
van de ongelijkheid tussen man en vrouw op, met als argument: ‘Want de samenleving
heeft moeders noodig even zoo goed als vaders.’57. Zij legitimeert de vrouwenstrijd
dus vanuit de ethische overweging dat vrouwen, eenmaal bevrijd, nog beter hun
humanitaire taken zullen kunnen uitoefenen.
Ook over vrouwelijke kunstenaars heeft Ellen Key een standpunt. Geniale vrouwen
in de zin van grote scheppende artisten kunnen in haar visie niet bestaan. Want in
tegenstelling tot het mannelijk genie, dat zich kenmerkt doordat het zich in zijn werk
verdubbelt tot man en vrouw, bestaat de vrouwelijke genialiteit uit een versterking
van uitsluitend de vrouwelijke krachten. Dat betekent dat het vrouwelijk genie in
haar werk ‘in dubbelen zin vrouw’58. wordt. Een vrouwelijk genie is daarom nog
minder dan een gewone vrouw in staat tot grote artistieke creaties, zij wordt immers
nog sterker opgeëist door de liefde. De letterkunde heeft van vrouwen geen geniale
prestaties te verwachten, en eigenlijk helemaal geen bijdragen van artistieke betekenis.
Ellen Key schat de indirecte in-
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vloed die vrouwen in vroeger eeuwen op de cultuur uitoefenden hoger in dan hun
tegenwoordige directe aandeel. Hoogstens kan de literaire produktie van vrouwen
betekenis hebben wanneer die niet probeert een flauwe weerkaatsing te zijn van het
werk van mannen. Net als Laura Marholm meent Ellen Key dat literatuur van vrouwen
een persoonlijke belijdenis moet zijn van eigen gewaarwordingen. Vrouwenliteratuur
moet een eigen karakter hebben, een eigen vrouwelijke stem laten horen. De betekenis
van die specifiek vrouwelijke letterkunde ligt dus niet op literair terrein. Daar kan
de vrouw met haar ‘eigenaardig wezen’ niet tot gelijkwaardige prestaties komen.

De vrouwenhaat: Otto Weininger59.
De beroemdheid van Otto Weininger en het succes van zijn boek Geschlecht und
Charakter uit 190360. is zeker toegenomen doordat hij vier maanden na het verschijnen
van dit werk, pas 23 jaar oud, zelfmoord pleegde in het sterfhuis van Beethoven. Het
romantisch aureool dat om hem heen hing werd hierdoor nog versterkt. De populariteit
van Geschlecht und Charakter was echter zo groot en hield zo lang aan dat die niet
alleen op rekening van deze sensationele gebeurtenis kan worden geschreven. In de
periode tot aan de Tweede Wereldoorlog werd het boek meer dan twintig keer gedrukt
in grote oplagen. Hoewel Weiningers opvattingen omstreden waren, werkten ze toch
door op vele gebieden, ook in de literatuur. Vooral letterkundigen hielden Weininger
voor geniaal. Het werk maakt vandaag een dermate groteske indruk dat men misschien
wel gefascineerd of desnoods geïmponeerd maar toch vooral verbijsterd zal reageren.
Een serieuze instemming, zelfs een serieuze discussie met de denkbeelden van
Weininger lijkt voor de lezer van nu volstrekt niet aan de orde. Maar uit de druk- en
oplagecijfers en uit de vele reacties op dit werk moeten we toch concluderen dat het
uitdrukte wat velen in de eerste drie decennia van deze eeuw dachten, wensten of
vreesden. Kennelijk vonden zijn denkbeelden ergens steun in het toenmalig denken.
Of dat ook geldt voor Nederland laat zich moeilijk vaststellen. Wel zijn er
aanwijzingen dat Weiningers boek hier gelezen werd, vooral in de jaren twintig en
dertig. In ieder geval geldt dat voor de literaire kritiek: met name critici rond 1930
geven er blijk van het boek te ken-
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nen. Dirk Coster geeft herhaaldelijk blijk van zijn bewondering voor het ‘machtig
strijdschrift’ van Otto Weininger. Hij vindt hem geniaal. Costers eigen Marginalia
werd in Duitsland in Weiningers lijn geplaatst; bij de Duitse vertaling schreef Emil
Lucka, Weiningers jeugdvriend en biograaf, de inleiding.61. Ook Menno ter Braak
noemt Otto Weininger geniaal.
Weiningers boek lezend komt men pas geleidelijk aan de weet wat hem tot het
schrijven ervan gedreven heeft, althans voor zover het de bewuste drijfveren betreft.
Het boek laat zich op een ander niveau ook lezen als Weiningers afweer tegen zijn
angst voor het ‘niets’, voor het seksuele en onbewuste, voor de duistere en
geheimzinnige krachten in het leven die hij belichaamd ziet in de vrouw.
De titel dekt de lading niet: het gaat niet om een psychologie van beide seksen
maar uitsluitend om het vrouwelijk geslacht en het vrouwelijk karakter. Voor
Weininger is dat logisch. Er bestaan geen vrouwelijke psychologen, meent hij, zodat
de algemene psychologie in feite die van mannen is.62. Een psychologie van de seksen
valt daardoor samen met een psychologie van de vrouw.
Oplossen van ‘het vrouwenvraagstuk’ formuleert hij als doel van zijn boek. Maar
de titel van het slothoofdstuk, ‘De vrouw en de mensheid’, geeft aan dat zijn ambities
nog verder strekken: voor eens en altijd de mensheid van haar probleem te verlossen.
Dat kan slechts wanneer ‘het vrouwenvraagstuk’ de wereld uit is en daartoe dient de
uitvoerige psychologie van de vrouw die hij ontwikkelt. Waar hij het probleem van
de mensheid situeert bemerkt men wanneer hij de samenleving typeert als
coïtuscultuur.63.
Als methode acht hij de empirische volstrekt ontoereikend. Voor zijn filosofische
psychologie baseert hij zich op introspectie, op analyserende zelfwaarneming. Het
boek wil, naast al het andere, in deel 2 ook een weerlegging zijn van de positivistische
wereldbeschouwing en wetenschapsbeoefening en van de positivistische aanspraak
op wetenschappelijkheid. Weiningers grote voorbeeld en inspiratiebron is Kant (hij
noemt zich ethisch filosoof), daarnaast zoekt hij aansluiting bij Plato en het
christendom en in bepaalde opzichten bij Schopenhauer. Zijn boek is doortrokken
van ethiek en een gerichtheid op het metafysische.
In het eerste deel van het boek komt Weininger met zijn grote ontdekking voor
de dag, de wet van de seksuele aantrekkingskracht.
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Van deze natuurwet heeft vóór Weininger slechts Schopenhauer een vermoeden
gehad. In feite gaat het echter om de aloude complementopvatting die door Weininger
in een wiskundige formule wordt gegoten en tot in het extreme doorgevoerd. De wet
komt op het volgende neer: ‘De’ man en ‘de’ vrouw zijn ideale typen, platonische
ideeën. Weininger duidt ze aan als M en W. In de werkelijkheid treffen we slechts
‘seksuele tussenvormen’ aan, de mens is altijd samengesteld uit een gedeelte M en
een gedeelte W. Dit geldt net zo goed voor geestelijke als voor lichamelijke
kenmerken: naar de gewoonte van zijn tijd ziet Weininger een correspondentie tussen
het fysieke en psychische. We kwamen deze zienswijze hiervoor al tegen bij Ellen
Key. Otto Weininger is ook een pleitbezorger van een wetenschappelijke
fysiognomiek, de gelaatskunde, die ervan uitgaat dat het gezicht het karakter
weerspiegelt. Ieder individu nu zal zich volgens de wet van de seksuele
aantrekkingskracht aangetrokken voelen tot diegene met wie hij samen een volledige
man (M) en een volledige vrouw (W) kan vormen. Simpel gezegd komt het er op neer
dat een mannelijke man (een man met een grote dosis M) een vrouw zoekt met weinig
M en veel W. Tot in de kleinste details op lichamelijk en geestelijk gebied, van
intelligentie en gedrag tot kleding en haarlengte, kan men volgens Weininger bewijzen
van deze wet in de praktijk vinden.
Uit deze wet volgt overigens dat Weininger in theorie onder vrouwen een even
grote differentiatie in psychisch opzicht moet aannemen als onder mannen. Dat zou
ingaan tegen de toen heersende opvatting dat vrouwen minder psychische
verscheidenheid vertonen dan mannen, een opvatting die we hiervoor tegenkwamen
bij Laura Marholm en Ellen Key. Maar Weininger blijkt toch die opvatting te delen:
ook hij meent dat ‘de grotere variabiliteit van de mannetjes’ die in de hele zoölogie
een feit is, ook voor de mens geldt. Net als tijdgenoten spreekt hij van ‘het gebrek
aan differentiatie in het psychisch leven van de vrouw.’64.
Het definiëren van W, het vrouwelijk principe, vormt de hoofdmoot van Geschlecht
und Charakter. Weiningers werkwijze daarbij bestaat uit cirkelredeneringen op basis
van vooropgezette meningen die hij als vanzelfsprekendheden presenteert en waaruit
hij verregaande conclusies trekt. Alles wat niet in zijn beeld van vrouwen past, alles
wat te maken heeft met rationaliteit, creativiteit, geniali-
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teit, heet bij voorbaat M. W is steeds het tegengestelde. Interessant is natuurlijk de
vraag naar de verhouding tussen de ‘idee W’ en de werkelijke vrouwen. Die vallen
niet samen, vrouwen hebben immers ook een portie M. Maar hiervan moet men zich
niet te veel voorstellen. Vrouwen hebben nooit meer dan vijftig procent M, waardoor
zelfs de mannelijkste vrouwen uit de geschiedenis slechts met mannen van vijfde of
zesde rang vergeleken kunnen worden. Bovendien hebben vrouwen hun eventuele
betekenis uitsluitend te danken aan hun ‘gehalte aan edel metaal M’, die betekenis
getuigt dus slechts van ‘de mannelijkheid van het genie’.65.
In het tweede deel bespreekt Weininger opnieuw de verhouding tussen de ideale
typen M en W en de werkelijke mannen en vrouwen, nu in meer filosofische zin:
‘Ondanks alle sexuele tussenvormen is de mens uiteindelijk toch een van beiden,
hetzij man, hetzij vrouw’66., schrijft hij. Er is dus geen sprake van een graduele
overgang tussen de seksuele tussenvormen: het ‘zijn’, de psyche, is óf man óf vrouw.
En tussen die twee bestaat een volstrekte tegenstelling. Hiermee neemt Weininger
een filosofisch standpunt in, gericht tegen het positivisme van vooral zijn stadgenoot
Ernst Mach en gebaseerd op Kant, namelijk dat er een ‘zijn’, een psyche in de mens
bestaat. Mach had kort daarvoor het bestaan van een ‘ik’, een absolute persoonlijkheid
of ziel, ontkend. Weininger verzet zich tegen zo'n visie en formuleert ook een
filosofisch doel van zijn boek: ‘de betekenis van dit zijn onderzoeken’.67. De vraag
naar het ‘zijn’ is hecht verbonden met de vraag naar het psychisch verschil tussen
de seksen. Want in Weiningers ogen kan de mensheid pas tot haar ware ‘zijn’ geraken
wanneer zij verlost is van de vrouw. Het ware ‘zijn’ situeert Weininger in navolging
van Kant niet in het aardse, maar in het boventijdelijke. En daaraan heeft de vrouw
geen deel.
Hiermee ben ik dan tot het eigenlijke onderwerp gekomen: Weiningers visie op de
vrouw. Daaraan is het grootste gedeelte van zijn boek gewijd; ik zal alleen de
hoofdgedachte bespreken. Aan allerlei uiteenzettingen, hoe curieus ook, kan ik hier
geen aandacht besteden.
Weiningers vrouwvisie geldt niet alleen het principe W, maar ook alle concrete
vrouwen, zo maakte ik hiervoor duidelijk. Het wezen
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van ‘de vrouw’ is nu dat zij uitsluitend en aanhoudend seksueel is. Zij kan niet, zoals
de man, kiezen voor of tegen seksualiteit of deze beheersen. Zij wordt erdoor beheerst.
Zij is seksualiteit. Het ewig Weibliche is dus niet het mooie en verhevene waarvoor
velen het houden, maar juist het meest laag bij de grondse. Want Weininger worstelt
vooral met de gedachte dat seksualiteit immoreel en zondig is en de mens afhoudt
van zijn hogere bestemming.68. Net als Ellen Key beschouwt Weininger de vrouw
uitsluitend als ‘geslachtswezen’. Maar, anders dan Key, verbindt hij daaraan negatieve
conclusies.
Vervolgens beweert Weininger dat de vrouw, in tegenstelling tot de man, in
‘heniden’ denkt. Met dit zelfverzonnen woord (van hena, één) doelt hij op psychische
processen waarin gedachte en gevoel ongescheiden voorkomen en die niet geheel
bewust gemaakt worden. De vrouw leeft dus onbewust. En omdat genialiteit identiek
is aan hoog en algemeen bewustzijn dat het verst van het henidenstadium verwijderd
is, kan de vrouw niet geniaal zijn. Onder genialiteit verstaat Weininger: originaliteit,
individualiteit en produktiviteit. Bewustzijn is hiervoor een voorwaarde, en ook voor
fantasie, creativiteit, scheppingskracht. Hierin kan de vrouw dus niets betekenen.
Met tal van argumenten toont Weininger aan dat het genie in volstrekte oppositie
staat tot de vrouw. Genialiteit is een hogere vorm van mannelijkheid.
Over geheugen, logica en ethiek heeft Weininger de volgende redenering. Allereerst
poneert hij dat de vrouw geen geheugen heeft, althans geen ‘continu geheugen’: zij
leeft bij het ogenblik en kent zichzelf niet als één en dezelfde in alle levenssituaties.
Dit gemis heeft ernstige gevolgen voor de logische en ethische mogelijkheden van
de vrouw. Logica en ethiek staan volgens Weininger in nauw verband met elkaar en
met het geheugen, omdat ‘Bron van alle vergissing (...) in het leven (...) ook steeds
een tekort aan geheugen [is].’69. Zonder continu geheugen kan de vrouw niet logisch
denken, zij voelt zich ook niet tot logica verplicht want zij kent niet het ‘intellectuele
geweten.’ Waarheid in logische zin zegt de vrouw dus niets, maar zij heeft ook geen
idee van de waarheid in ethische zin. Daarom is de vrouw leugenachtig, het streven
naar waarheid is voor haar van geen belang. Zij is zich de waarde van waarheid in
geen enkel opzicht bewust. Zij is daarom niet immo-
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reel te noemen - dat houdt een bewuste keuze in - zij is amoreel. De dieper liggende
oorzaak van dit gebrek aan logische en ethische waarheid is dat de vrouw zich niet
boven zichzelf en de zintuiglijke wereld kan verheffen: het ontbreekt haar aan
persoonlijkheid. Deze gedachte vormt, samen met het denkbeeld dat het wezen van
de vrouw seksualiteit is, de kern van Weiningers theorie over de vrouw. Verwijzend
naar Kant beredeneert Weininger dat de bron van alle ethiek ‘het intelligibele ik’ is,
datgene in de mens dat niet aan causaliteit onderworpen is maar in vrijheid het goede
of het kwade kiest. Op dit pad verdergaand definieert hij genialiteit als een hogere
vorm van zedelijkheid. De consequenties voor de psychologie van de vrouw zijn
vérstrekkend. Haar onvermogen tot ethiek bewijst niet alleen een volstrekt ongeniale
aanleg maar toont ook aan dat zij geen bovenzinnelijke persoonlijkheid bezit, geen
‘ik’, geen ziel. Dit geldt voor W maar ook voor alle vrouwen: Weininger heeft immers
aangetoond dat men, ondanks het bestaan van de seksuele tussenvormen, hetzij man
hetzij vrouw is. Het ‘zijn’ van de vrouw staat dus gelijk aan niet-zijn, want: ‘alle
“zijn” (...) is van morele en logische aard. De vrouw is dus niet.’70.
Dit roept de vraag op of vrouwen nog wel als mensen beschouwd kunnen worden.
In ieder geval zijn ze niet naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. Bij deze kwestie
staat Weininger lang stil. Tenslotte concludeert hij dat vrouwen toch mensen zijn,
ook al staan ze dichter bij de natuur en zijn ze minder ver van het dier verwijderd
dan mannen.
Deze conclusie is onontkoombaar, Weininger heeft met zijn wet van de seksuele
aantrekkingskracht de vrouw immers aangewezen als complement van de man. De
relatie man-vrouw is volgens Weininger een subject-object-relatie die ook gelijk te
stellen is met de contrastrelatie tussen vorm en materie. ‘Vorm’ vertegenwoordigt
hierbij het zijnde en ‘materie’ het niet-zijnde in filosofische zin. De man is vorm,
‘de vrouw is niets, zij is alleen materie.’71.
Hiermee komen we op wat Weininger ziet als het ‘probleem van de mensheid’:
‘De zuivere man is het evenbeeld van God, van het absolute iets; de vrouw (...) is
het symbool van het niets: dat is de betekenis van de vrouw in het universum en
daardoor vullen man en vrouw elkaar aan en zijn zij elkaars voorwaarde.’72. De vrouw
vertegenwoordigt het niet-zijn, het materiële, het aardse, het seksuele. En om-
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dat Weininger de seksualiteit ziet als de belemmering voor het bereiken van het
hogere, zuivere, ware zijn, kan de vrouw met recht een instrument van de duivel
genoemd worden. Zij ontleent haar bestaan aan het feit dat de man de seksualiteit,
dus de zonde aanvaardt. Zij is ‘de objectivering van de mannelijke sexualiteit, zij is
de gepersonifieerde sexualiteit, zijn vleesgeworden schuld.’73.
De vrouw moet daarom ophouden te bestaan. Want zij, die de seksualiteit
belichaamt, houdt de man af van zijn hogere roeping. Zolang de man haar aanvaardt
aanvaardt hij zonde en schuld. Tot ethische zuiverheid, tot hoger ‘zijn’ kan de mens
niet geraken zolang hij contact heeft met de vrouw, het niet-zijn. De vrouw verhindert
zodoende de ‘idee van de mensheid’ die Kant voor ogen stond.
De oplossing die Weininger aanbiedt is de kuisheid. Zijn lange betogen monden
uit in een pleidooi voor seksuele onthouding, een taak die de man krijgt toebedeeld.
Van vrouwen kan, gezien hun aard, natuurlijk geen kuisheid worden verwacht. Zo
moet de man de vrouw en zichzelf verlossen. Dat de oplossing van het
vrouwenvraagstuk en het mensheidsprobleem in feite gelegen is in het uitsterven
van de menselijke soort vindt Weininger geen probleem. Het is immers alleen de
lichamelijke mens die sterft. Het ware ‘zijn’ ziet hij in het koninkrijk Gods.
Een lang intermezzo in Weiningers betoog is gewijd aan het bij voorbaat
weerleggen van eventuele bezwaren tegen zijn opvattingen. Zo toont hij omstandig
aan dat zijn vrouwvisie geldt voor álle vrouwen, ook voor die die men hoogacht en
van wie men niet onmiddellijk zal willen aannemen dat ze aan alle negatieve
karakteriseringen voldoen. Daarom verdeelt Weininger de vrouwen in twee typen:
de moeder en de hoer. Tussen deze twee uitersten bevindt zich een schaal waarop
alle vrouwen zijn te plaatsen. Weininger doet moeite om aan te tonen dat ook de
meest moederlijke vrouw, voor wie men een eerbiedige waardering heeft, uitsluitend
seksueel is, amoreel enz. Moederliefde is niet zedelijk, ook de schijnbaar zedelijkste
vrouw past volledig in het beeld dat Weininger van de vrouw tekent.
Dit roept de vraag op waarom mannen steeds geneigd zijn vrouwen te vereren en
rotsvast in haar grote zedelijkheid te geloven. Weininger ziet het antwoord hierin
dat verering van en liefde voor de vrouw niets anders is dan projectie van mannelijke
waarden op
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de vrouw en introjectie van de ziel van de man in de vrouw. Juist omdat de vrouw
niets is, is er ook niets in haar dat zich tegen zo'n projectie verzet. Deze gang van
zaken geldt voor alle ethische en esthetische kwaliteiten die men de vrouw toedicht:
‘De schoonheid van de vrouw is slechts zichtbaar geworden zedelijkheid, maar die
zedelijkheid zelve is van de man afkomstig, hij heeft deze in hoogste en fraaiste vorm
naar de vrouw getransponeerd.’74.
Waarom doet de man dit? Om de vrouw te kunnen gebruiken als middel tot lust,
tot kinderen, tot waarde, tot produktiviteit. Omdat hij dat wil blijven doen zal hij niet
graag onder ogen zien dat de vrouw niet de onschuld, de kuisheid, de moraal of de
schoonheid belichaamt maar integendeel slechts een horige is van de fallus. Weininger
vreest om deze redenen dat men hem met zijn ontluisterende vrouwvisie zal afdoen
als ‘vrouwenhater’.

De wetenschappelijke visie: G. Heymans75.
Een uitvoerige beschrijving van de psyche van de vrouw levert in 1911 prof. G.
Heymans, filosoof en psycholoog. Zijn Psychologie der vrouwen76. wordt begroet
als een eindelijk strikt wetenschappelijke, onpartijdige en zakelijke benadering van
dit druk bediscussieerde onderwerp. Het boek maakt zo'n degelijke indruk doordat
Heymans een heel hoofdstuk wijdt aan zijn onderzoeksmethode. De nieuwe methoden
die op het gebied van de psychologie zijn ontwikkeld hebben hem bewogen nog een
boek toe te voegen aan de lange rij die inmiddels aan de vrouwelijke psyche is gewijd.
De methode is hoofzakelijk inductief, waarbij het nieuwe is dat het feitenmateriaal
is bijeengebracht door middel van twee grote enquêtes.77. Deductie speelt in het
onderzoek een ondergeschikte, aanvullende rol, namelijk bij het verklaren van datgene
wat de inductieve onderzoekingen hebben opgeleverd.
Heymans meent dat zijn onderzoeksresultaten, dankzij de gehanteerde methoden,
volkomen onafhankelijk van zijn eventuele vooropgezette meningen tot stand zijn
gekomen. Maar toch vallen zulke meningen op diverse plaatsen in het boek aan te
wijzen.
In de ‘Inleiding’ zet hij uiteen tot welk wetenschapsgebied zijn onderwerp behoort:
tot de ‘speciale psychologie’ die, in tegenstelling tot de ‘algemene psychologie’, ‘het
bijzondere en onderscheidende in de verschijnselen van het menschelijk bewustzijn
tot onderwerp
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heeft.’78. De psychologie van de vrouw, als onderdeel van de speciale psychologie,
houdt zich bezig met correlaties tussen psychische eigenschappen en geslacht. Het
boek heeft dus twee ‘verborgen’ uitgangspunten: ten eerste het bestaan van psychische
geslachtsverschillen en ten tweede de visie dat het vrouwelijke het andere, het
bijzondere is. Heymans beschrijft de specifiek-vrouwelijke eigenschappen steeds als
anders, afwijkend. De mannelijke psyche, die strikt genomen ook tot het
wetenschapsgebied van de speciale psychologie zou moeten behoren, wordt zodoende
impliciet tot norm verheven.
Zo zegt Heymans bijvoorbeeld over de vrouw: zij vat sommige dingen ‘te tragisch’
op, zij is niet in staat de verschillende kanten van een probleem ‘in gelijkmatige
belichting in het oog te vatten’, zij is ‘eenzijdig’ gericht op gevoelszaken, zij heeft
een ‘bedenkelijk gemis aan bezonnenheid’, een ‘overmatig sterke emotionaliteit’,
vaak handelt zij ‘onbezonnen en onverstandig’.79. Heymans heeft het over ‘de
onbegrijpelijke gapingen, onnauwkeurigheden en verwisselingen van het vrouwelijk
geheugen’ en over de ‘bijzondere aard der vrouwelijke psyche’.80.
Ook binnen de als objectief beschouwde richting in het denken over de vrouw
staat dus de visie centraal dat het vrouwelijke het psychisch-andere is terwijl het
mannelijke de norm vertegenwoordigt. Die kunnen we dus wel beschouwen als de
dominante visie in deze periode.
Heymans heeft over de verhouding tussen de geslachten een complement-opvatting:
hij ziet man en vrouw als verschillende psychische wezens die elkaar juist daardoor
kunnen aanvullen tot één harmonisch geheel. In theorie acht hij beide typen
gelijkwaardig maar in de praktijk verheft hij de mannelijke psyche tot norm en ziet
hij de vrouwelijke als daarvan afwijkend. Dit laatste is geïmpliceerd in zijn taalgebruik
waarvan ik hierboven voorbeelden gaf. Nog één opmerking voordat ik Heymans'
beeld van de vrouwelijke psyche ga bespreken. Heymans ziet het merendeel van de
vrouwelijke psychische eigenschappen als ‘wezenlijk’, dat wil zeggen als aangeboren.
De cultuur kan de vrouwelijke psyche op allerlei wijzen hebben beïnvloed maar zij
heeft deze niet geschapen, stelt hij. Hij hangt een Darwinistisch standpunt aan:
teeltkeus heeft deze psychische trekken doen ontstaan.
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Volgens Heymans staan twee eigenschappen centraal in de vrouwelijke psyche:
bewustzijnsvernauwing en emotionaliteit. Uit deze twee leidt hij de meeste andere
af. Met name de emotionaliteit is een dominante factor. In de emotionaliteit van
vrouwen lijkt in eerste instantie de verklaring te liggen van hun nauwe bewustzijn:
de omvang van iemands bewustzijn hangt namelijk af van de gemoedstoestand waarin
hij verkeert, emotionelere mensen hebben een geringere bewustzijnsomvang. Vandaar
dat juist bij vrouwen, over wier grotere emotionaliteit alom overeenstemming bestaat,
een nauw bewustzijn wordt aangetroffen. Maar volgens Heymans moeten
experimenten uitwijzen ‘of de bij vrouwen vermoedelijk aanwezige nauwere
bewustzijnsomvang geheel op rekening van haar grootere emotionaliteit kan worden
gesteld, of, ook van deze afgezien, in haar verderen aard zijn grond vindt.’81.
Naast emotionaliteit vormt ook de gangbare opvatting over hysterie een verklaring
voor het nauwe bewustzijn van vrouwen. Onderzoekers uit deze periode beschouwen
hysterie als ‘la gigantessa della feminilità’82.: als een abnormale uitvergroting van
normaal in de vrouwelijke psyche aanwezige eigenschappen. Heymans sluit zich
hierbij aan, hij laat steeds zien dat de karakteristieken van de vrouwelijke psyche die
hij aantreft parallel lopen met de verschijnselen van hysterie. Hysterie nu wortelt
volgens Heymans in de aanleg, komt bij vrouwen veel vaker voor én bestaat uit een
serie symptomen die voortkomen uit een abnormaal vernauwd bewustzijn. Dat alles
leidt tot de conclusie dat de gemiddelde bewustzijnsomvang van vrouwen nauwer
is dan van mannen.
Op de vraag of bewustzijnsvernauwing nu een primaire vrouwelijke eigenschap
is of een correlaat van emotionaliteit is het antwoord dus niet helemaal duidelijk.
Emotionaliteit als centrale eigenschap van de vrouwelijke psyche is wél onbetwistbaar
primair. Uit de ‘overmatig sterke emotionaliteit’ kunnen dan ook vele andere
karakteristieken worden afgeleid: vrouwen zijn partijdig, subjectief, waardoor het
hen zelden lukt de zaken in hun juiste verhouding te zien, de dingen te zien ‘zoals
ze zijn’; vrouwen voelen zich niet aangetrokken tot het abstracte, tot algemene
begrippen, intellectuele aandoeningen betekenen niet veel voor haar, ze voelen zich
meer thuis in het concrete: concrete voorstellingen en begrippen spreken immers
meer tot het gevoel.
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Ik laat hier buiten beschouwing via welke weg Heymans tot deze conclusies is geraakt:
via loutere deductie uit de emotionaliteit of via de enquête-resultaten. Meestal gaat
het om een combinatie van beide.
Uit de emotionaliteit valt verder af te leiden dat de vrouw zeer gevoelig is voor
schoonheid. Toch kan zij niet een even goede kunstcriticus zijn als de man: zij is dan
wel ontvankelijk voor esthetische aandoeningen, maar zij mist de vrijheid van geest
om zich aan die aandoeningen geheel en al over te geven.
Ook de specifieke aspecten van het vrouwelijk waarnemingsvermogen en het
vrouwelijk geheugen komen volgens Heymans voort uit de sterke emotionaliteit.
Die leidt er namelijk toe dat vrouwen alleen datgene waarnemen en onthouden wat
hen interesseert. De werking van deze beide vermogens is dus zeer subjectief. Als
klassiek voorbeeld noemt Heymans het verschijnsel dat vrouwen, zelfs wanneer ze
hun hele leven aan letterkundig werk gewijd hebben, niet in staat zijn de
spellingsregels te onthouden: ‘Vermoedelijk staat de zaak zoo, dat zij bij het lezen
en schrijven overal en altijd zich veel intensiever dan de mannen op den inhoud
concentreeren; waardoor dan voor de taalkundige vorm slechts een uiterst gering
deel der psychische energie overblijft’.83.
Tenslotte staan nog de volgende verschijnselen in verband met de grote
emotionaliteit van vrouwen: vrouwen kunnen eerder spreken, zijn welbespraakter
en tot op hogere leeftijd verbaal actief dan mannen. Vrouwen hebben een levendigere
en helderdere fantasie dan mannen. De keerzijde hiervan is weer dat het voor vrouwen
moeilijk is de dingen te zien zoals ze zijn.
Dat vrouwen niet geestig zijn maar juist langdradig en omslachtig, vloeit niet voort
uit de sterke emotionaliteit maar uit het gegeven dat bij vrouwen, anders dan bij
mannen, associaties verlopen volgens het patroon van de contiguïteit.
Voor een antwoord op de vraag of en hoe het vrouwelijk verstand zich onderscheidt
van het mannelijke, onderzoekt Heymans achtereenvolgens de prestaties van vrouwen
in de wetenschap, in de kunst en in het dagelijks leven. Eerst de wetenschap: hoewel
een onderzoek over de jaren 1903-1908 aantoonde dat een aanmerkelijk groter
percentage vrouwen dan mannen in die periode slaagde voor alle soorten academische
examens en dat een iets groter
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percentage vrouwen cum laude slaagde, besluit Heymans toch dat ‘voor eigenlijke
wetenschappelijke praestaties overal een besliste inferioriteit van het vrouwelijk
geslacht werd vastgesteld’.84. De betere examenresultaten zijn namelijk niet het gevolg
van een beter verstand maar van een aantal eigenschappen die volgens één van de
enquêtes meer bij vrouwen voorkomen: ijver, volharding, geduld, trouw
collegebezoek, ordelijkheid en nauwgezetheid in studie, volgzaamheid, consciëntieus
studeren en een goed geheugen. Ter ondersteuning stelt Heymans nog vast dat genieën
onder vrouwen zelden of nooit worden aangetroffen.
De oorzaken van al deze verschijnselen moet men volgens Heymans niet zoeken
in opvoeding of in gebrek aan kennis, maar wel degelijk in de vrouwelijke psyche
zelf: ‘Al deze feiten leiden tot de gevolgtrekking, dat de zeldzaamheid van het genie
bij het vrouwelijk geslacht niet uitsluitend of hoofdzakelijk op de ongunstigheid der
omstandigheden, maar veeleer in hoofdzaak, op een of andere wijze, op den
bijzonderen aard der vrouwelijke psyche berust.’85. Dat de wetenschappelijke prestaties
van vrouwen kwantitatief en kwalitatief gering zijn ligt vooral aan ‘het terugtreden
van zuiver verstandelijke interessen bij dit geslacht’, en aan ‘de voorliefde voor het
concrete en persoonlijke’ en ‘de sterke emotionele behoeften’.86.
Op grond van het bovenstaande zou men op het gebied van de kunst uitstekende
prestaties van vrouwen verwachten: kunst speelt zich immers af op het gebied van
het concrete en heeft een grote gevoelswaarde. Bovendien wijst Heymans
herhaaldelijk op de verwantschap van de vrouwelijke psyche met die van de
kunstenaar. Echter ook op het terrein van de kunst tonen vrouwen volgens Heymans
zelden iets bijzonders. Hiervoor kan de sterke emotionaliteit niet verantwoordelijk
zijn: die vormt een voorwaarde voor het scheppen van kunst en die hebben vrouwen
en kunstenaars juist gemeen. Heymans zoekt de verklaring in de
bewustzijnsvernauwing die hij eerder aan vrouwen als een karakteristieke eigenschap
toeschreef. Die leidt er namelijk toe dat vrouwen door een bepaalde aandoening
zozeer worden vervuld dat er in hun bewustzijn als het ware geen ruimte overblijft
voor het uiten van die aandoening: ‘De kunstenaar moet zich in zekeren zin
verdubbelen: zoowel sterke aandoeningen hebben, als de behoefte gevoelen, die
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te objectiveeren; de vrouwen worden wellicht te zeer door de aandoeningen in beslag
genomen, om zich voor het objectiveeren daarvan voldoende te interesseeren.’87.
Hiermee verklaart Heymans alleen een kwantitatieve achterstand van vrouwen in de
kunst. Maar hij ziet ook een kwalitatieve, en die brengt hij terug op de geringere
originaliteit van vrouwen.
Ook in het gewone leven is het verstand van vrouwen ‘niet alleen van anderen
aard (...) dan het mannelijke’, maar het staat ‘ook in volmaaktheid op alle punten ver
bij dit laatste achter’.88. De verklaring hiervan ligt weer ‘in de overmatige
emotionaliteit der vrouwen, waardoor zuiver wetenschappelijke vragen haar een al
te zwakke, levensvragen daarentegen een vaak bedenkelijk sterke belangstelling
plegen in te boezemen.’89. Dit laatste leidt tot vooroordeel, partijdigheid en
subjectiviteit en tot vergrijpen tegen de logica, waardoor een zakelijke discussie
onmogelijk wordt. Behalve de emotionaliteit is ook de bewustzijnsvernauwing
verantwoordelijk voor de ‘verstandelijke gebreken der vrouwen’: die doet haar de
ogen sluiten voor alles wat tegen het door haar op emotionele gronden ingenomen
standpunt pleit. Het is niet zo dat de vrouw minder logisch denkt. Heymans stelt dat
de vrouw haar gevolgtrekkingen formeel niet anders maakt dan de man. Wat dit
betreft neemt hij dus een ander standpunt in dan de meeste schrijvers, volgens wie
vrouwen geen mogelijkheid tot logisch denken bezitten. Maar het resultaat: dat
vrouwen zondigen tegen de logica, is hetzelfde. Volgens Heymans wordt dat
veroorzaakt doordat de vrouw minder premissen in aanmerking neemt. En dat hangt
dus samen met haar bewustzijnsvernauwing.
Behalve specifieke gebreken heeft het vrouwelijk verstand ook specifieke
kwaliteiten. Die zijn samen te vatten onder de zogenaamde ‘divinatie’ oftewel intuïtie.
Intuïtie is een manier van denken waarbij het denkproces zich geheel of grotendeels
in het onbewuste afspeelt. Pas het resultaat van het denkproces treedt in het
bewustzijn. Deze denkwijze domineert bij vrouwen vanwege ‘dien instinctieven
tegenzin tegen de analyseerende abstractie’90., waardoor zij de overwegingen die deel
uitmaken van het verstandelijk proces liever in het onbewuste houden. De intuïtieve
manier van denken heeft in vergelijking met de mannelijke discursieve, voor- en
nadelen.
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Enerzijds kan zij tot betere resultaten leiden omdat tijdens het onbewuste denkproces
alle in aanmerking komende voors en tegens, alle premissen waaruit gevolgtrekkingen
afgeleid kunnen worden, meewegen en tot hun recht komen. Anderzijds is de intuïtie,
net als het instinct, alleen op de regel van toepassing; tegenover een
uitzonderingsverschijnsel legt de vrouwelijke denkwijze het af tegen de ‘mannelijke
wijze van concludeeren uit helder bewuste, door boekenstudie of eigen nadenken
verkregen algemeene inzichten’.91. Bovendien werkt de intuïtie alleen dan goed
wanneer de vrouw geen vooringenomen standpunt tegenover het onderwerp heeft.
Subjectieve factoren, zoals voorafgaande partijkeuze, maken haar intuïtieve beslissing
waardeloos: ‘inderdaad ligt hier, dus opnieuw in de emotionaliteit, de wezenlijkste
grens van het intuïtieve vrouwelijke denken.’92.
Heymans rondt zijn uitgebreide bespreking van het vrouwelijk verstand, waarvan
ik alleen de hoofdconclusies heb weergegeven, af met een evaluerende beschouwing.
Hij ziet als het toepassingsgebied bij uitstek voor het vrouwelijk verstand noch de
wetenschap noch de kunst, maar de filantropie. Aan het ziekbed, in het gezin ‘vinden
wij dus in volle werkzaamheid, wat wij in wetenschap en kunst zoo lang en met zoo
weinig vrucht gezocht hebben: het vrouwelijk genie.’93.
Op Heymans' bespreking van het vrouwelijk ‘willen en handelen’ ga ik slechts
heel beknopt in. Ook op dit terrein vloeien de vrouwelijke eigenschappen weer direct
voort uit de sterke emotionaliteit en de bewustzijnsvernauwing, uit de intuïtieve
denkwijze en de afkeer van abstractie en analyse.
Wel is het volgende nog van belang. Een aantal karakteristieke aspecten van
vrouwelijke handelingen en gedragingen hangt ook nauw samen met een
eigenaardigheid van de vrouwelijke psyche die nog niet eerder ter sprake is gekomen:
datgene wat door Simmel ‘de eenheid en heelheid in het wezen der vrouwen’94. is
genoemd. In deze wijdverbreide visie vormt de vrouwelijke ziel meer één geheel,
een ongescheiden eenheid, dan de mannelijke. In de laatste zouden de verschillende
delen sterker zijn geïndividualiseerd. Daarom bestaat ‘in het vrouwelijk handelen
meer innerlijke samenhang en eenheid; in het mannelijke meer verbrokkkeling’.95.
Simmel verklaart deze stand van zaken uit het gegeven dat de
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vrouwelijke psyche minder gedifferentieerd is, uit het feit dat de aanleg en neigingen
van vrouwen nog niet, zoals bij mannen, uit hun oorspronkelijke embryonale
samenhang zijn losgekomen en verzelfstandigd. Heymans onderschrijft deze visie.
Vrouwen zijn dus minder tot ontwikkeling gekomen en bovendien staan zij dichter
bij de natuur dan mannen. Ook in dit opzicht sluit Heymans zich aan bij de gangbare
opvatting, die vrouwen graag als natuurwezens definieert: ‘De beschaving is voor
de vrouw, veel meer dan voor den man, een knellende band; zij kan zich daarin
schikken, er misschien de waarde van erkennen, maar moeilijk ophouden, hem als
een onderdrukking van haar natuur te voelen. In het diepst van haar hart blijft zij
veel meer natuur- dan cultuur-product; veel minder dan den man is haar de cultuur
in 't bloed overgegaan, en veel meer dan hij voelt zij de behoefte, zich daarvan los
te maken: haar eigen weg te gaan, als de vrije dochter der natuur.’96. Tenslotte nog
de vrouwelijke activiteit. Opvallend is dat Heymans, in tegenstelling tot de meeste
schrijvers, vrouwen een grotere activiteit toekent.97. In de meeste opvattingen wordt
vrouwelijkheid met passiviteit in verband gebracht. Heymans onderzoekt of de
vrouwelijke activiteit zich meer richt op de vitale, de egoïstische of op de sociale,
altruïstische neigingen. Deze laatste nu blijken bij vrouwen verreweg het sterkst
ontwikkeld te zijn, ze overwegen over de eveneens aanwezige egoïstische neigingen
als ijdelheid en behaagzucht. En dit verschijnsel ligt volgens Heymans voor de hand
want de altruïstische neigingen wortelen alle in de liefde. En dat de liefde in het
vrouwenleven centraal staat, daarover is iedereen het eens. Heymans ziet dan ook
een ‘diepgewortelde samenhang’ tussen altruïstische neigingen als medelijden,
mensenliefde, zachtmoedigheid en de vrouwelijke natuur. Om die reden en ook omdat
Heymans bij vrouwen meer plichtsbesef, rechtvaardigheid, eerlijkheid en
waarheidsliefde vaststelt dan bij mannen, besluit hij dat vrouwen in het algemeen
‘zedelijker’ zijn dan mannen, zij staan moreel hoger. Ook in dit opzicht gaat Heymans
tegen de heersende door schrijvers als Schopenhauer en Lombroso beïnvloede mening
in. De grotere zedelijkheid van vrouwen wortelt in de natuurlijke aanleg en is volgens
Heymans niet terug te voeren op cultuur-invloeden. Want die invloeden waren
onderdrukkend en zouden daarom juist een nadelig effect op de zedelijkheid hebben
gehad.
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Eén punt moet ik nog apart bespreken: de verwantschap die Heymans signaleert
tussen de eigenaardigheden van de vrouwelijke psyche en de psyche van de
kunstenaar.
De vrouwelijke psyche wordt gedomineerd door de emotionaliteit. Deze eigenschap
lijkt in Heymans' visie soms zelfs samen te vallen met vrouwelijkheid gezien het
grote aantal typisch vrouwelijke karaktertrekken dat hij eruit afleidt. Deze centrale,
dominante psychische eigenschap nu hebben vrouwen gemeen met kunstenaars.
Mannelijke schilders, schrijvers, beeldhouwers, en juist de beste, hebben net als
vrouwen een overmatig sterke emotionaliteit. Dat vrouwen en kunstenaars deze
belangrijke factor gemeen hebben zal een groot aantal psychische overeenkomsten
tot gevolg hebben; we zagen hierboven immers dat de meeste vrouwelijke
eigenschappen uit de emotionaliteit werden afgeleid. En inderdaad merkt Heymans
veel verwantschap op tussen de vrouwelijke psyche en die van de kunstenaar.
Wanneer de kunstenaarspsyche zich nu juist onderscheidt van de psyche van de
gemiddelde mens door datgene wat hij gemeen heeft met vrouwen, dan rechtvaardigt
dat de verwachting dat in Heymans' opvattingen vrouwen een natuurlijke aanleg
hebben voor het kunstenaarschap. Maar we hebben hierboven gezien dat het
vrouwelijk genie volgens Heymans niet in de kunst maar aan het ziekbed is te vinden.
Trouwens, het feit dat vrouwen en kunstenaars kennelijk twee gescheiden categorieën
vormen spreekt in dit verband al boekdelen.
De oorzaak van de geringe prestaties van vrouwen in de kunst vond Heymans in
de specifiek-vrouwelijke bewustzijnsvernauwing die het voor vrouwen moeilijk zou
maken hun aandoeningen te objectiveren. Maar die bewustzijnsvernauwing stond
weer in verband met de emotionaliteit van vrouwen: juist emotionele mensen met
hun sterke aandoeningen hebben in het algemeen een geringe bewustzijnsomvang.
Kennelijk gaat dit voor vrouwen wel, maar voor kunstenaars niet op: die hebben
zowel de sterke gevoelens als de bewustzijnsomvang die nodig is om ze in kunst om
te zetten. Bij mannen constateert Heymans geen positieve correlatie tussen
emotionaliteit en bewustzijnsvernauwing; blijkbaar leidt grotere emotionaliteit niet
automatisch tot die bewustzijnsvernauwing. Dit is een problematisch punt in Heymans
opvattingen. Het
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roept onder andere de vraag op naar de precieze aard van de verwantschap tussen de
psyche van de vrouw en die van de kunstenaar. Bij beide is de sterke emotionaliteit
aanwezig. Maar wanneer we bekijken welke correlaten van die emotionaliteit
Heymans uitsluitend aan vrouwen toeschrijft en welke hij zowel bij vrouwen als bij
kunstenaars aanwezig acht, dan valt op dat vrouwen en kunstenaars de voor kunst
gunstige correlaten van emotionaliteit weliswaar gemeenschappelijk hebben, maar
dat de belemmerende correlaten aan vrouwen voorbehouden zijn. De vrouwelijke
psyche komt met die van de kunstenaar overeen in gevoeligheid voor esthetische
aandoeningen, levendige fantasie, in de mogelijkheden van het intuïtieve denken en
in de eigenzinnigheid, de afkeer van voorschriften en beginselen. Maar uitsluitend
bij vrouwen blijkt de emotionaliteit bovendien te leiden tot bewustzijnsvernauwing,
subjectiviteit, partijdigheid, gebrek aan originaliteit, verstandelijke inferioriteit
etcetera.
Het is duidelijk dat de verwantschap tussen de psyche van de vrouw en die van
de kunstenaar uitsluitend betrekking heeft op de gunstige elementen uit de vrouwelijke
psyche. In de gedachtengang van Heymans (die op dit punt grotendeels impliciet
blijft) bezitten kunstenaars die elementen als een soort psychisch extra, dat geen
vérstrekkende consequenties heeft voor hun verdere psyche zoals dat bij vrouwen
wél het geval is. Kunstenaars hebben in deze visie óók een stukje vrouwelijkheid,
hetgeen hun mogelijkheden verruimt. Vrouwen bestaan uitsluitend uit vrouwelijkheid,
hetgeen hun mogelijkheden beperkt.
De bespreking die Verwey in De Beweging geeft van deze studie van Heymans lijkt
geïnspireerd door de wens élke overeenkomst tussen kunstenaars en vrouwen te
bestrijden. Verwey meent dat er een veel essentiëler verschil bestaat tussen het
mannelijke en het vrouwelijke dan het graduele van meer of minder emotionaliteit
dat Heymans aangeeft. Het wezen van de vrouweziel ligt volgens hem niet in een
sterkere emotionaliteit maar in een ander soort gevoel, de vrouwelijkheid-op-zich.
Hij mist in Heymans' studie een omschrijving van dat wezenlijke verschil en hij
verwijt Heymans dit: ‘De vraag waarin we vóór alles belangstellen: die naar het
soort-verschil tusschen mannelijk en vrouwelijk gevoel, wordt
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daardoor van den beginne al uit den weg gegaan.’98. Uit de conclusie van Verwey's
bespreking blijkt dat hij een belang in de zaak heeft, namelijk het ontkennen van
iedere verwantschap tussen kunstenaars en vrouwen. Hij schrijft: ‘Daarom is het ook
volstrekt onwaar dat kunstenaars vrouwelijk zijn: hun ware wezen ligt in het
beheerschende, dat geestelijk beleven wil wat de vrouw in het lichaam kent. En de
Verbeelding, die in geenen deele bizonder aan vrouwen eigen is, maar altijd het
erfdeel van mannen was, toont door het oppergezag van het Beeld, in allen tijden,
haar oorsprong in de mannelijkheid.’99.

Marholm, Key, Weininger en Heymans: een vergelijking
Wanneer we de studies van Marholm, Key, Weininger en Heymans vergelijken, dan
valt op hoezeer zij overeenstemmen in hun definiëring van het vrouwelijke. Er zijn
grote verschillen in wetenschappelijke pretentie, doelstelling, aanpak, diepgang en
toon, er is ook een tijdsverschil tussen de boeken, maar de principiële uitgangspunten
zijn gelijk. Alle schrijvers staan op het standpunt dat het vrouwelijke ‘het andere’
vertegenwoordigt in psychisch opzicht, het van de (mannelijke/menselijke) norm
afwijkende. En ze beschouwen allen de vrouwelijke psychische eigenschappen als
aangeboren, als wortelend in de onveranderlijke natuur.
We zien dus dat de wetenschap uitsluitend steun leverde voor de ethische richting
in het feminisme, die uitging van het bestaan van aangeboren psychische
geslachtsverschillen (zie hiervóór, pag. 163 e.v.). Geen van de schrijvers steunt de
visie van de rationalistisch-feministen dat de seksen in psychisch opzicht gelijk zijn
en dat de vrouwelijkheid cultureel bepaald is.
Toch zijn er op dit punt ook verschillen tussen de schrijvers. Marholm, en vooral
Weininger, zien een volstrekt polaire tegenstelling tussen de mannelijke en de
vrouwelijke psyche, een onoverbrugbare kloof. Weininger gaat zover dat hij vrouwen
praktisch buitensluit uit de mensheid. Maar Heymans stelt zich op een heel ander
standpunt. Hij ziet de psychische verschillen tussen de geslachten als verschillen in
graad en intensiteit. Het is volgens hem steeds een kwestie van meer of minder en
de verschillen hebben steeds betrekking op gemiddelden. Hierop berust Verwey's
kritiek: die neemt met graduele en gemiddelde verschillen geen ge-
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noegen, hij wil een wezenlijk verschil tussen mannen en vrouwen benoemd en
beklemtoond zien.
Er is ook een verschil in de wijze waarop de schrijvers de herkomst zien van de
‘bijzondere aard der vrouwelijke psyche’. Heymans ziet de meeste psychische
karakteristieken van vrouwen voortvloeien uit hun aangeboren grotere emotionaliteit.
Hij betrekt geen biologie, fysiologie of anatomie in zijn theorie van de vrouwelijke
psyche. Daarin staat hij alleen. Naar de opvatting van die dagen heeft de bijzondere
psychologie van de vrouw een biologische, anatomisch-fysiologische grondslag.
Marholm, Key en Weininger zien de vrouw primair als ‘geslachtswezen’; daaruit
leiden zij haar psychische karakteristieken af. Zo'n visie past bij de analogie tussen
lichaam en geest waarvan men in deze periode uitging. In diverse besprekingen wijst
men Heymans er op dat hij dit belangrijke punt heeft veronachtzaamd. Men vindt
dat hij te weinig aandacht besteedt aan fysiologie, met name aan de voor de hele
vrouwelijke persoonlijkheid essentieel geachte seksualiteit en voortplanting.100.
Inderdaad spreekt Heymans, vergeleken met zijn voorgangers en tijdgenoten,
opvallend weinig over de seksualiteit van vrouwen en hij beschouwt die al helemaal
niet als verklaring voor hun psychisch functioneren. Heymans hoort bij de nieuwere
richtingen in de psychologie die niet het zichtbare, de fysieke aspecten zoals de
hersenen willen bestuderen, maar de menselijke geest. Heymans geldt daarom als
de eerste echte psycholoog in Nederland.
Als Heymans zich uitspreekt over seksualiteit neemt hij een standpunt in dat
diametraal staat tegenover dat van Weininger. Want Heymans meent dat vrouwen
niet zozeer het seksuele op zichzelf zoeken, als wel de liefde. Wel associeert ook
Heymans, net als de andere schrijvers, het vrouwelijke met de natuur en het
mannelijke met de cultuur.
Over de specifieke kenmerken van de vrouwelijke psyche zijn de vier schrijvers
het in grote lijnen eens. Dat geldt opvallenderwijs ook voor Weininger die toch een
heel andere toon aanslaat dan de anderen. Eigenlijk zijn er maar twee punten waarop
de meningen verschillen. Het eerste heb ik al genoemd, namelijk de rol die men
toebedeelt aan de vrouwelijke seksualiteit c.q. het moederschap in het psychisch
leven van vrouwen. Heymans neemt hierin een apar-
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te positie in. Het tweede punt staat hiermee in verband, het betreft de waardering die
de schrijvers voor het vrouwelijke aan de dag leggen. Die varieert, zoals van oudsher
gebeurde, van vérgaande idealisering van het vrouwelijke (Key) tot de opvatting dat
het vrouwelijke alle kwaad en zonde vertegenwoordigt (Weininger). De positie die
men kiest lijkt samen te hangen met de mate waarin men vrouwen als
‘geslachtswezens’ definieert. Ellen Key, die niet de seksualiteit maar het moederschap
als essentiële factor in de vrouwelijke psyche beschouwt, kent de vrouw een hoge
zedelijke waarde toe. Maar volgens Weininger, die de vrouw reduceert tot seksualiteit,
bezit zij juist geen enkele relatie of mogelijkheid tot ethiek of moraal. En Heymans
kent de seksualiteit een zeer beperkte, de liefde juist een aanzienlijke plaats toe in
het psychisch leven van vrouwen en vindt dat zij moreel superieur zijn aan mannen.
Marholm impliceert dat de vrouw, een leeg vat dat slechts op grond van instincten
handelt, moreel niet hoog moet worden aangeslagen. Op dit punt haalt Weininger
haar instemmend aan.
Naar gelang men dus het vrouwelijke meer associeert met het seksuele of met
hoger geachte zaken als liefde en moederschap, varieert de waarde die men er aan
toekent, zodat op het punt van waardering de eensgezindheid ontbreekt die de
schrijvers overigens vertonen. De ambivalentie in de waardering van vrouwelijkheid
zou in verband kunnen staan met de visie op het vrouwelijke als het andere, dat is
het onbekende en mysterieuze, dat juist vanwege het raadselachtige ervan als
bedreiging ervaren kan worden of als ideaal vereerd.101.
Overigens bestaat er een opvallende consensus over de psyche van de vrouw bij
deze vier schrijvers die toch uit heel verschillende hoeken komen. We kunnen wel
aannemen dat die consensus in bredere kringen bestond: in feite gaat het hier om een
ideologie die het denkklimaat rond de eeuwwisseling beheerste (en al geruime tijd
daarvoor, maar daar gaat het hier niet om). Tot deze ideologie behoort het idee dat
vrouwelijkheid het psychisch andere vertegenwoordigt dat meer door de natuur wordt
bepaald (i.c. door biologische/seksuele factoren), dat daardoor onveranderlijk is en
dat minder differentiatie en variabiliteit vertoont dan het mannelijke. Het vrouwelijke
vormt in deze zienswijze meer dan het mannelijke één type, hetgeen verklaart waarom
men gewoon is kortweg
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in het enkelvoud over ‘de vrouw’ te spreken. Tot deze ideologie behoort verder dat
men aan vrouwen een eigen natuurlijke plaats en bestemming toekent (in het gezin,
de liefde, het moederschap, aan het ziekbed etcetera), een bestemming die past bij
de specifieke psychische eigenschappen die men vrouwen toeschrijft. Onderdeel van
de ideologie zijn ook de bovengenoemde uitersten in de waardering voor
vrouwelijkheid.
Hoewel volgens Elisabeth Badinter het patriarchale stelsel met de bijbehorende
asymmetrische geslachtsdefinities en sociaal-maatschappelijke uitsluiting van vrouwen
al sinds de Franse revolutie aan het afbrokkelen is en zij een recente ontwikkeling
ziet naar een man-vrouw-verhouding die is gebaseerd op overeenkomsten tussen de
seksen102., toch leidt de bovenbeschreven ideologie die de seksen asymmetrisch
definieert juist in het begin van de twintigste eeuw een krachtig bestaan. Het lijkt
erop dat de aandacht en de steun die de wetenschap, waaronder vooral de pas
ontwikkelde psychologie, rond de eeuwwisseling in ruime mate biedt, deze ideologie
nieuw leven inblaast.

Ideologie
Ik spreek hier van ‘ideologie’, een begrip waarvan uiteenlopende omschrijvingen in
omloop zijn. Ik gebruik het begrip in de zin die Ernst van Alphen (1987) eraan heeft
gegeven in zijn semiotische ideologietheorie.
Volgens de semiotiek worden betekenissen aan tekens toegekend op grond van
codes. ‘Code’ is een aan de informatica ontleend begrip, dat in Van Alphens
ideologietheorie centraal staat. Van Alphen maakt daarbij gebruik van de denkbeelden
die Eco heeft ontwikkeld over betekenistoekenning en de rol van codes daarin. Codes
zijn regels volgens welke betekenissen tot stand komen. Het zijn, met andere woorden,
de gronden op basis waarvan mensen betekenis toekennen aan de verschijnselen om
hen heen. Codes bestaan dus niet los van hun gebruikers: betekenis komt alleen dan
tot stand wanneer iemand de codes toepast. Degene die de code hanteert heet in Van
Alphens termen het interpreterend subject. Dat subject gaat niet naar eigen willekeur
te werk; codes zijn geen toevallige of individuele regels maar conventionele. Ze
berusten op gewoonten of impliciete afspraken die bepalen welke van de vele
mogelijke betekenisrelaties
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wordt gelegd. In deze zin is iedere betekenistoekenning een keuze en dus eenzijdig,
en is iedere code een conventie die doorbroken kan worden. Het conventionele
karakter van codes wordt lang niet altijd onderkend, maar er zijn codes waarin dit
afspraakkarakter, deze eenzijdigheid helemaal onzichtbaar is geworden. Zo'n code
lijkt een natuurlijke in plaats van een conventionele basis te hebben. De
betekenisrelatie die met een dergelijke code wordt gelegd presenteert zich niet als
een keuze uit verschillende mogelijkheden, maar als een natuurlijke waarheid. In
zo'n geval spreekt Van Alphen van een ‘ideologie’: ‘Een ideologie is een bepaald
soort code en wel een verstarde; het is een code die als natuurlijk ervaren wordt.’103.
De denkbeelden en ideeën over vrouwen en vrouwelijkheid in het begin van deze
eeuw laten zich in deze termen beschrijven. We kunnen dan spreken van een code
die bepaalt welke betekenisinhoud in deze periode wordt gegeven aan vrouwelijkheid.
Die betekenisinhoud bleek vooral op het psychologische vlak te liggen: ‘vrouw’ en
‘vrouwelijkheid’ werden bij voorkeur verbonden met allerlei psychische
eigenschappen en eigenaardigheden, (on)vermogens en waarden. Het bestaan van
de code volgens welke zulke relaties werden gelegd heb ik op verschillende terreinen
kunnen aanwijzen. In mijn bespreking van theorieën over de vrouwelijke psyche is
de code gedetailleerd blootgelegd.
Op zichzelf is daarmee nog niet uitgemaakt of het hier om een ideologie gaat: niet
alleen ideologische, maar iedere betekenistoekenning wordt immers door codes
gestuurd. We moeten bepalen of de code een verstarde is die als natuurlijk wordt
ervaren.
Verstarring kan volgens Van Alphen blijken uit constante herhaling van dezelfde
code.104. Voor de code die het vrouwelijke als het psychisch andere definieert geldt
dat zeker: vrouwenpsychologie wordt vanaf de eeuwwisseling een echte topic en op
vele fronten wordt de ware vrouwelijkheid geaccentueerd. Een tweede aanwijzing
voor het ideologisch karakter van een code ligt volgens Van Alphen in het
functioneren van de code in de historische werkelijkheid: wordt de code steeds
herhaald omdat men in de natuurlijkheid ervan gelooft (ideologie) of omdat er een
bepaald belang mee wordt gediend? In het laatste geval beseft men de eenzijdigheid
van de code en is er geen sprake van een ideologie, maar van
‘eenzijdigheid-uit-tactiek’.105. Het is duidelijk dat
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we in het geval van de voorstellingen van vrouwelijkheid met een ideologie te maken
hebben. Vrouwbeelden zijn geen constanten; alleen al de veranderlijkheid ervan
maakt het keuzekarakter van de onderliggende code zichtbaar. Ik noemde ze hiervoor
dan ook constructies. Maar ze zijn steeds, ook in de beginperiode van de twintigste
eeuw, ervaren als natuurlijk en onveranderlijk en als volledig waar. De bijzondere
aard van vrouwen wordt voorgesteld als een natuurlijk gegeven: zo zijn vrouwen nu
eenmaal, dat is het ewig Weibliche.
Hierboven meldde ik het onderscheid dat Van Alphen maakt tussen ideologische
eenzijdigheid en eenzijdigheid-uit-tactiek: de laatste wordt ingezet vanwege een
bewust belang, de eerste ervaart men als natuurlijk. Dit onderscheid kan de indruk
wekken dat aan ideologieën geen belangen ten grondslag liggen. Dat is echter niet
het geval. Ideologieën kunnen ook belangen dienen, vaak is het juist een belang dat
ertoe leidt dat een code een natuurlijk, verstard karakter krijgt. Dat belang is echter
niet meer zichtbaar, omdat het zich aandient als een natuurlijke waarheid.
De belangen die aan de sekse-ideologie ten grondslag liggen lijken van
maatschappelijke aard te zijn: de sekse-ideologie geeft machtsverhoudingen en
taakverdelingen een natuurlijk karakter en rechtvaardigt ze zodoende. Daarover
hieronder meer. Er lijken ook meer psychische achtergronden te zijn, die overigens
met de maatschappelijke belangen verweven zijn: angst voor vrouwelijkheid als een,
ondanks de elkaar opvolgende wetenschappelijke theorieën, toch deels duister en
raadselachtig terrein, angst voor seksualiteit waarmee men vrouwen associeerde.
Zulke belevingen lijken bijvoorbeeld de drijfveren te zijn achter Weiningers
Geschlecht und Charakter.
De belangen die schuilgaan achter ideologieën zijn onbewust. In sommige
omschrijvingen worden ideologieën helemaal opgevat als onbewuste vertogen. In
de semiotische ideologietheorie echter kan de code zowel bewust als onbewust zijn.
Niet het bewuste of onbewuste karakter van de code, maar de vraag of deze als
natuurlijk, volledig, waar of als conventioneel wordt voorgesteld bepaalt of die code
ideologisch is.
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De sekse-ideologie die ik hierboven uiteenzette is op zijn minst voor een deel bewust
en wordt zelfs door min of meer wetenschappelijke theorieën gesteund. Het onbewuste
element van de ideologie ligt dus niet zozeer in de betekenissen die aan vrouwen en
vrouwelijkheid worden toegekend, maar in de eenzijdigheid daarvan die niet wordt
onderkend en dus onbewust is. Met andere woorden, men ervaart de bijzondere aard
van vrouwen als een natuurlijke waarheid en is zich er niet van bewust dat die in
feite een keuze is uit verschillende mogelijkheiden. Ook het achterliggende belang,
maatschappelijk of psychisch, blijft onbewust.
Zonder al te ver buiten mijn terrein te willen gaan wil ik toch enige aandacht besteden
aan de herkomst en de achtergronden van deze ideologie. Hoe valt te verklaren dat
men vrouwen in deze periode (en ook daarvoor en daarna) beschouwde als een
categorie van essentieel andere orde?
Hoewel contrasterende seksekenmerken een veel langere geschiedenis hebben,
wijzen onderzoekers meestal het laatste deel van de achttiende eeuw aan als de
periode waarin het sekseverschil een essentieel principe gaat vormen dat vooral dient
voor maatschappelijke ordening en herstructurering. Men spreekt wel van de cultus
van de ware vrouwelijkheid die dan ontstaat en waarvan we hierboven
twintigste-eeuwse representanten hebben gezien; de benaming geeft aan dat in de
constructie van het sekseverschil de aandacht bijna uitsluitend uitgaat naar vrouwen
en vrouwelijkheid.
Deze aan het eind van de achttiende eeuw ingezette ontwikkeling breidt zich in
de negentiende eeuw uit over steeds meer terreinen en leidt tot een ver doorgevoerde
ideologische en sociaal-maatschappelijke scheiding van de seksen en tot uitsluiting
van de vrouw uit het maatschappelijke en intellectuele leven. Een verklaring hiervan
wordt volgens een gangbare theorie gezocht in enkele dominante aspecten van de
negentiende-eeuwse mentaliteit, namelijk in de scheiding tussen openbaar en privé
enerzijds en het rationaliteitsgeloof anderzijds.106. In de samenhang tussen deze beide
facetten van het denkklimaat ligt dan de verklaring voor het gegeven dat vrouwen
en vrouwelijkheid gaan gelden als een wezenlijk andere, door andere factoren bepaalde
categorie. De scheiding tussen een openbare sfeer (politiek, economie, betaalde
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arbeid etc.) en een privésfeer (gezinsleven, huwelijk, liefde, moederschap,
kinderopvoeding) komt voort uit al veel eerder ingezette economische ontwikkelingen.
Zoals gezegd vond deze scheiding in de negentiende eeuw op vele terreinen een
uitwerking en werd zij een belangrijk onderdeel van het denkpatroon. De seksen
werden over de beide sferen verdeeld volgens de taakverdeling die tussen mannen
en vrouwen allang bestond. Vanuit de behoefte aan een natuurlijke basis voor deze
verdeling werden geslachtsdefinities analoog aan de beide sferen gevormd.
In het proces van definiëring spelen vooral twee factoren van het
negentiende-eeuwse denkklimaat een beslissende rol: ten eerste het al genoemde
sterke geloof in en streven naar rationele vooruitgang, en ten tweede de problemen
die het fenomeen seksualiteit daarbij opleverde. Men stelde zich in eerste instantie
ten doel zowel de openbare als de privésfeer met rationele maatstaven te meten. De
privésfeer leek echter een rationele benadering veel minder toe te laten. Deze sfeer
werd immers geacht die facetten van het leven te bevatten die men juist als niet
toegankelijk voor de ratio beschouwde: de ‘natuurlijke’ facetten, waaronder vooral
de seksualiteit. Foucault betoogt dat deze visie op seksualiteit als voor de ratio
ontoegankelijk gebied juist het resultaat is van de pogingen van de wetenschap om
de seksualiteit als zodanig te ontmaskeren. Dit paradoxale proces analyseert hij in
Geschiedenis van de seksualiteit. Zijn betoog draagt argumentatie aan voor de stelling
dat men steeds meer de maatschappij, het sociale, gelijk ging stellen met uitsluitend
de openbare sfeer die immers als enige geheel rationeel te controleren leek. Zo werd
de privésfeer steeds meer geassocieerd met niet geheel rationeel controleerbare
krachten, met natuur, seksualiteit. Daarmee werd deze sfeer buitengesloten uit de
definities van ‘het sociale’. Vrouwen, die geacht werden in nauwer verband met de
privésfeer te staan, werden vanuit die privésfeer gedefinieerd en dus sterker dan
mannen geassocieerd met het natuurlijke, het biologische, het seksuele. Zodoende
werden zij als categorie buiten de sociale orde geplaatst. Zij vertegenwoordigden het
‘andere’, dat behalve als a-sociaal ook als onveranderlijk werd gezien vanwege de
grote rol die de onveranderlijk natuur hierin speelde: das ewig Weibliche.
Deze verklaringstheorie van de oorsprong van de asymmetrische geslachtsdefinities
is van recente datum. Maar het is opvallend dat
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in het begin van de twintigste eeuw een soortgelijke analyse wordt gegeven van de
grote nadruk op psychische geslachtsverschillen en de sociale uitsluiting van vrouwen.
Dat gebeurt door Elisabeth van der Hoeven, de rationalistische feministe die we al
eerder in dit hoofdstuk tegenkwamen. Zij bestrijdt dat de ‘ware vrouwelijkheid’ een
natuurlijke zaak is, en het is nu wel duidelijk hoezeer zij daarmee een
minderheidsstandpunt inneemt. In feite ziet zij de ‘vrouwelijke natuur’ als kunstmatig
gekweekt, als het gevolg van een ‘sexueel-instinctief’ streven om de psychische
geslachtsverschillen zo groot mogelijk te houden. Over de grondslag van dat streven
zegt zij onder andere dit: ‘De sexueele instincten, met schuwen schroom zorgvuldig
buiten contact met de Rede gehouden, streefden blind naar vergrooting en uitbreiding
der sexueele verschillen. Een andere plaats, een andere taak, een ander leven, een
andere sfeer dan de eigenlijk menschelijke werd het deel van het geslacht, dat door
het moederschap zoo dikwijls weerloos en afhankelijk was. De vrouwen werden “le
sexe”.’107.
Ik keer nu terug tot mijn onderwerp: de literaire kritiek. Ik heb hiervoor aannemelijk
gemaakt dat er inderdaad een consensus bestond over het vrouwelijke, een geheel
van door de wetenschap gesteunde voorstellingen en definities dat ik bestempeld
heb als een ideologie. Die beheerste het denkklimaat van het begin van de twintigste
eeuw en zal dus ook deel uitgemaakt hebben van de manier waarop critici tegen de
wereld aankeken, i.c. tegen vrouwen, vrouwelijke auteurs en ‘vrouwenromans’. Ook
voor critici was het vrouwelijke ‘het andere’, het meer door de natuur bepaalde ‘ewig
Weibliche’ waarvan enerzijds psychologische omschrijvingen de ronde deden, maar
dat anderzijds toch ook een duister en geheimzinnig gebied vormde dat beurtelings
als heilig werd vereerd en als zondig verguisd. ‘Wie de roerselen van de ziel der
vrouw tracht te beschrijven,’ aldus de criticus P.H. Ritter, ‘maakt zich op tot het
openen van hetgeen een boek wordt geacht, met zeven zegelen gesloten; begeeft zich
tot de geheimzinnige wereld, in welke menschenkenners de verklaring aanwezig
achten van niet onthulde gebeurtenissen; daalt af in de diepten van moeder- en
huwelijksliefde, en - schrijvend in den aanvang der twintigste eeuw - arbeidt aan de
oplossing eener de wereld beroerende vraag.’108.
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In de volgende paragraaf zal ik onderzoeken in hoeverre de geschetste ideologische
code een rol speelt in de kritische beschouwingen rond ‘vrouwenromans’. Het gaat
dan niet om het simpelweg aanwijzen van openlijke uitspraken. Weliswaar verwijzen
critici soms naar expliciet geformuleerde theorieën, maar vaak zijn hun opvattingen
over vrouwelijkheid impliciet, verborgen en gedeeltelijk ook onbewust.
De vinger te leggen op het bestaan van deze ideologie in de literaire kritiek is voor
mij minder van belang dan de werking ervan te analyseren. Ik zal daarom vooral
aandacht besteden aan de wijze waarop ideologische elementen worden verbonden
met en zich verhouden tot de literaire opvattingen en normen van critici.
Voor ik daartoe overga wil ik nog twee kanttekeningen maken. De ideologische
definities van vrouwen en vrouwelijkheid zijn niet alleen beschrijvend, maar houden
ook een norm in. De ‘ware vrouwelijkheid’ vormt een model waaraan vrouwen
moeten voldoen. De definiëring van sekseverschillen is immers de basis en de
rechtvaardiging van bestaande taak- en rolverdelingen en machtsverhoudingen, zoals
onder anderen Elisabeth Badinter laat zien. De sekse-ideologie is statisch, gaat ervan
uit dat de wezenlijke eigenschappen van de seksen constant zijn. ‘Zuivere seksen’,
dus echte, zuivere mannen versus echte, zuivere vrouwen, hebben de hoogste waarde.
Uit de besproken studies over de vrouwelijke psyche wordt de normatieve kant van
de vrouwbeelden duidelijk. Laura Marholm en in haar voetspoor Anna de Savornin
Lohman, noemen vrouwen die niet voldoen aan de omschrijving van het vrouwelijke
‘het treurig afwijkend derde geslacht’ en ‘manwijven’. Ze suggereren daarmee dat
zulke vrouwen als tegennatuurlijk en gedegenereerd moeten worden afgewezen. En
ook de beschrijving die Heymans geeft is in feite een beschrijving van het ‘ideale
vrouwelijke’. Hij ziet de geslachtsverschillen als de uitdrukking ‘van die complexen
van karaktereigenschappen, welke de beide geslachten het hoogst in elkaar schatten.’109.
In de volgende paragraaf zal ik dus verdacht moeten zijn op de normatieve kanten
die het gebruik van noties als ‘vrouwelijkheid’ kunnen hebben en op de effecten
daarvan in de literaire kritiek. Dat ik daarmee zeker rekening moet houden blijkt uit
het volgende
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citaat uit een geschreven portret van George Eliot, door Is. Querido. De gedachte die
Heymans formuleerde, dat bij vrouwen de emotionaliteit sterker en het verstand
minder ontwikkeld is, wordt door Querido tot norm verheven. Een verstandelijke
vrouw is een onvrouwelijke vrouw die bij de criticus afgrijzen oproept. Hij noemt
George Eliot ‘een vrouw met het brein van een pondereus morpholoog’, ‘de
belichaamde ónbekoorlijkheid’, ‘verstarde studie-kop, blokster op mysteries. Alles
aan haar is hoofd en hersens. Ge ziet geen vrouw-lichaam meer, ge hoort nooit
geruisch van rokken; ge bemerkt geen fijne, nerveus-teedre vrouwehand; nooit een
liefdelicht in d'oogen dat krijt van verlangen.’110.
Ten slotte, en misschien ten overvloede, nog een opmerking. De geschetste
denkbeelden moeten we niet opvatten als stereotiepe beelden die mannen van vrouwen
hebben. Het gaat daarentegen om een geheel van voorstellingen en definities dat
onderdeel was van het toenmalig denkklimaat, dat wil zeggen: het gaat om een
sekse-ideologie die net zo goed bij vrouwen als bij mannen leefde. We zagen dat al
eerder: Ina Boudier-Bakker en Annie Salomons bleken overtuigd van het bestaan
van wezenlijke psychische geslachtsverschillen die de natuurlijke bestemming van
vrouwen bepalen. Annie Salomons meent dat de natuurlijke vrouwelijke aanleg een
vrouwenliteratuur met een eigen karakter en schoonheid voortbrengt. Hierna zullen
we zien dat andere vrouwelijke auteurs/critici, zoals Anna de Savornin Lohman,
Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe en Top Naeff deze overtuiging delen.
In de volgende paragraaf onderzoek ik dus niet hoe mannelijke critici dachten over
vrouwelijkheid en ‘vrouwenromans’, maar hoe critici, mannen én vrouwen, daarover
dachten. En daarbij moeten we in het oog houden dat er altijd individuen zijn die
zich onttrekken aan stereotypen en stereotyperingen.

3 Vrouwenpsychologie in de literaire kritiek
In deze paragraaf onderzoek ik hoe de gangbare voorstellingen van vrouwelijkheid
doorwerken in de literaire kritiek. Als gezegd gebruik ik daarbij de uiteenzettingen
van Marholm, Key, Weininger en Heymans als interpretatiekader. De indeling van
de paragraaf berust op de verschillende karakteriseringen die deze schrij-
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vers gaven van de vrouwelijke psyche. Achtereenvolgens komen de volgende
onderwerpen aan de orde:
1 Emotionaliteit/interesse voor gevoelszaken/liefde;
2 Bewustzijnsvernauwing;
3 Subjectiviteit;
4 Intuïtie/instinct/onbewuste manier van denken;
5 Gebrek aan persoonlijkheid;
6 Gebrek aan originaliteit/scheppingskracht;
7 Gebrek aan verstand/logica;
8 Het vrouwelijke als het zinnelijke;
9 Het vrouwelijke als het zedelijke.

-Ik heb gekozen voor een systematische aanpak. Eventuele ontwikkelingen die zich
tussen 1898 en 1930 op dit gebied hebben voltrokken dreigen zodoende grotendeels
buiten beeld te blijven. Hier en daar zal ik aan zulke verschuivingen wel aandacht
besteden, maar in het laatste hoofdstuk zal ik op het punt van historische verandering
nog apart ingaan.
-De gekozen aanpak heeft misschien als nadeel dat verschillen per kritische richting,
bijvoorbeeld per tijdschrift, niet duidelijk zichtbaar zullen worden. Maar dat zal in
de praktijk niet zo'n bezwaar blijken te zijn. Opvallend is namelijk dat op het terrein
van sekse-opvattingen de verschillen tussen groepen critici van minder betekenis
zijn dan op het terrein van zuiver literaire opvattingen.
-Het onderstaande is gebaseerd op uitspraken waarin critici een relatie aanbrengen
of impliceren tussen specifiek-vrouwelijke psychische eigenschappen en
romanliteratuur, en waarin die relatie als van algemene aard wordt voorgesteld.
-Na afweging van de voor- en nadelen van het opnemen van veel citaten heb ik
er voor gekozen de critici zoveel mogelijk zelf aan het woord te laten. De citaten
vormen steeds, ook daar waar dat niet apart wordt vermeld, voorbeelden van een
mening of opvatting die ik in de literaire kritiek heb aangetroffen.
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1 Emotionaliteit, interesse voor gevoelszaken, liefde als belangrijkste element
in het vrouwenleven
De psycholoog Heymans beschouwt emotionaliteit als de voornaamste vrouwelijke
eigenschap. Soms lijkt het er zelfs op dat emotionaliteit in zijn visie min of meer
samenvalt met vrouwelijkheid.
Ook binnen de literaire kritiek ziet men emotionaliteit of gevoeligheid als een
eigenschap die de vrouw kenmerkt, die het vrouwelijk karakter zelfs domineert en
die dus van grote invloed is op de literaire produkten van vrouwelijke auteurs: ‘Want,
dat is juist het kenmerkende van alle vrouwenwerk van beteekenis, dat te goed is om
gerekend te worden tot de groote hoop van armzalige oudevrijster-leuter-praatjes,
dat het voortgebracht wordt bovenal door gevoel, door een krachtig ontwikkeld
gemoedsleven, véél meer dan door koel beredeneerd verstand’, schrijft Anna de
Savornin Lohman in het opstel ‘Hedendaagsche schrijfsters’.111. Men gaat er van uit
dat een roman van een vrouwelijke auteur ‘altijd het typische kenmerk der
vrouwelijkheid’112. draagt, dat wil zeggen: een bepaalde dosis gevoel bezit. Sommige
critici menen dan ook, wanneer zij een boek bespreken van een auteur van wie de
sekse onbekend is, deze te kunnen afleiden uit de mate van gevoeligheid waarmee
de betreffende roman geschreven is: ‘C.M. Vreugdenhill, - een schrijver of een
schrijfster? vroeg ik, daar ik dezen naam van auteur nog niet kende. Maar nauwelijks
had ik een paar bladzijden gelezen, of ik wist, dat C.M. Vreugdenhill een vrouw
moest zijn! Met liefde heeft zij een kinderpsyche nagevoeld en uitgebeeld en zeer
mooi is b.v. het gedeelte van het sterven der moeder; (...). Het ietwat sentimenteele
slot (...) is zeer...vrouwelijk!’113.
Gevoel is voor critici een essentiële karakteristiek van romans van vrouwelijke
auteurs en ze baseren die visie op de opvatting dat ‘de globale betrekking tusschen
man en vrouw blijven [zal] die van “rede” en van “gevoel”, zoals Annie Salomons
haar stuk “Over de vrouw in de Nederlandsche litteratuur” aanvangt.114. Zij ziet met
name in de vrouw van haar eigen tijd “de eigenaardige kracht van haar
vrouwelijkheid” tot uiting komen, een kracht die met emotionaliteit en gevoel gelijk
staat en waardoor romans van moderne schrijfsters zich onderscheiden van die van
verwante mannelijke auteurs. Op deze visies baseert zij bijvoorbeeld de verschillen
tus-
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sen De gelukkige familie van Herman Robbers en Armoede van Ina Boudier-Bakker,
twee familieromans uit de realistische traditie: “Robbers” boek is forscher, breeder,
grootscher; het houdt verband met oeconomische en sociale moeilijkheden; het is
gevoelig zonder idealiseering, en, als het tusschen twee kiezen moet, liever wat ruw,
dan sentimenteel; - en daarnaast het werk van Ina Boudier-Bakker; veel minder breed
van opzet en minder geweldig van onontkoombare noodlottigheid, ook wel eens even
te week maar grootsch van toewijding, van teer geduld, dat, trekje na trekje het leven
van die lieve, trotsche, eenzame menschen heeft afgebeeld, tot het geheel gaaf, zonder
een vlekje van onnauwkeurigheid ons voor ogen stond. En waar het het nabeleven
van kleine-kinderemoties geldt, wordt deze fijn voelende vrouw door niemand
overtroffen; dat is alles zoo echt en innig en roerend’.115. Vergelijkbare mannenboeken
en vrouwenboeken zouden dus te onderscheiden zijn op grond van de
sekse-eigenschappen van de auteurs die doorklinken in het werk. Voor
‘vrouwenromans’ betekent dit in negatieve zin een zekere beperktheid en het gevaar
van sentimentaliteit, in positieve zin toewijding, teer geduld, het vermogen tot inleving
en gevoeligheid. Ook Robbers meent, verwijzend naar Heymans, dat naast een afkeer
van analyseren de emotionaliteit bepalend is voor de specifieke eigenschappen van
‘vrouwenboeken’.116.
Heymans beschouwde emotionaliteit als een trek die vrouwen gemeen hebben
met kunstenaars, als een trek dus die de artistieke vermogens van vrouwen in principe
zou kunnen vergroten, ware het niet dat hun bewustzijnsvernauwing hun
mogelijkheden op artistiek terrein weer belemmert. Zo'n visie treft men in de literaire
kritiek sporadisch aan. Robbers spreekt bijvoorbeeld over de emotionaliteit als over
de voornaamste kwaliteit van vrouwen, waardoor ‘de “schrijvende vrouw” (...) een
voorsprong heeft op haar. mannelijken mededinger.’117. Ook bij Aletrino kunnen we
een dergelijk geluid vernemen, in De Nieuwe Gids van 1911. Daar wordt duidelijk
hoe deze opvatting over de vrouwelijke gevoeligheid een speciaal, in dit geval positief,
verwachtingspatroon kan doen ontstaan: ‘En toch, ik kan 't niet helpen, maar een
slecht boek, door een vrouw geschreven, brengt me altijd veel meer uit mijn humeur,
dan dat ik een slecht boek lees, dat door een man is bijeen-gepedant. Ik geloof, dat
ik de oorzaak van den eigenaar-
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digen wrevel, dien ik bij het lezen van een slecht boek van een vrouw, gevoel, daarin
moet zoeken, dat ik altijd meer van een vrouw dan van een man verwacht, dat mijn
hart altijd meer naar vrouwen dan naar mannen trekt en dat - zeer naievelijk voor
iemand van mijn leeftijd - nog altijd onbewust, vaagweg, de overtuiging in me leeft,
dat een vrouw, op gevoels-gebied, zoo veel fijner en subtieler is aangelegd dan een
man en dat zij - wanneer zij haar gevoelens onder woorden brengt - dat ook zooveel
beter dan een man zal doen.’118.
Theoretisch zou volgens sommige critici de vrouwelijke emotionaliteit dus wel
een gunstige factor kunnen zijn voor het schrijven van romans. Zo vindt Anna de
Savornin Lohman dat willekeurig welke vrouwelijke auteur Ibsen verbeterd zou
hebben bij het schrijven van een slot van Nora, omdat een vrouw ‘met echt, eerlijk,
waarachtig vrouwgevoel’ dat slot niet bedacht, maar gevoeld zou hebben.119. Maar
in de praktijk blijkt steeds weer, dat critici de vrouwelijke emotionaliteit beschouwen
als een belemmering voor het leveren van prestaties op het terrein van de roman. Die
eigenschap stellen zij namelijk verantwoordelijk voor allerlei gebreken van
‘vrouwenromans’: de te grote plaats die gevoelszaken erin innemen, de eenzijdige
nadruk op het gevoel, en vaak ook: het onbeheerste gevoel dat vervalt tot
sentimentaliteit. M.H. van der Zeyde bijvoorbeeld ziet de ‘vrouwenroman’ als een
genre dat als volgt wordt gekenmerkt: ‘De aangelegenheden van het gemoed beslaan
in deze boeken een grote plaats, waarbij die van geest en handelen wel eens wat te
kort komen’. De grens naar ‘dameslitteratuur’ wordt overschreden wanneer het gevoel
omslaat in sentiment: dan zijn het boeken ‘die gelezen en geprezen worden door
vrouwen met een licht ontroerd gemoed, en geschreven door vrouwen wie het meer
om die lichte ontroering te doen is (...), dan om het beeld van een werkelijkheid die
hun voor ogen staat.’120.
Een groot gevaar voor vrouwelijke auteurs schuilt volgens critici juist in die
gevoeligheid, die zonder beheersing zo gemakkelijk verwordt tot sentimentaliteit.
André de Ridder noemt Emmy van Lokhorst een uitzonderlijke vrouwelijke romancier:
‘een vrouw die haar gevoel en haar stijl beheerscht en nochtans zeer vrouwelijk is’,
een vrouw die ‘zonder iets van de innigheid van haar gemoed in te boeten, nooit in
weeke romantiekerigheid vervalt’.121.
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Over Net Houwink schrijft Jo de Wit: ‘De schrijfster lijkt mij iemand die oprecht
zoekt naar menschelijk gevoel dat niet, naar vrouwelijken aard, in 't onbegrensde
overslaat.’122. Voor C.J. Kelk vormt de onbeheerste emotionaliteit van vrouwen een
reden om schrijfsters in een apart hoofdstuk te plaatsen als ‘Damen von zartem
Gefühl’: ‘Een zeer strenge zelfcontrole is voor een schrijver noodig om niet op het
hellend vlak te geraken der gevoelsvervalsching. Vooral onder de vrouwelijke auteurs
is die neiging zeer groot’, zegt hij daar, en: ‘Dit nu [nl: gevoelsvervalsing,
sentimentaliteit] lijkt mij een der hoofdfouten van het meerendeel onzer auteurs,
speciaal van de vrouwelijke; om die eigenschap worden zij helaas ook gretiger
gelezen. Maar per slot van rekening “hebben zij hun loon weg”, schieten zij hun doel
voorbij, schenken zij ons niet echt sentiment, maar een valsche sentimentaliteit.’123.
Toch is die gevoelsvervalsing niet aan vrouwelijke auteurs voorbehouden: ‘Men
moet vooral niet denken, dat de in de hierboven besproken boeken gewraakte
mentaliteit uitsluitend het eigendom is der dames. Ook bij mannelijke auteurs vindt
men het door mij bestreden “fijne Gevoel” hinderlijk aan den dag treden.
Wereldvreemde levensprocessen komen ook voor bij de helden der mannen, maar
ik moet ze voor deze gelegenheid, om het scherp onder de aandacht mijner lezers te
brengen, indeelen bij de “Damen von zartem Gefühl”.’124. Fijn gevoel, vals gevoel,
sentimentaliteit zijn noties die gekoppeld worden aan vrouwelijkheid, ook al vindt
men ze in de praktijk ook bij schrijvers.
Ook Robbers, die de emotionaliteit van vrouwen een voorsprong voor schrijfsters
noemt, blijkt er in het verloop van zijn betoog toch vooral een nadeel in te zien. Niet
vanwege het gevaar van sentimentaliteit maar om een andere reden. De vrouwelijke
emotionaliteit leidt weliswaar tot vlot geschreven boeken met vaart, maar draagt het
risico van een te grote gerichtheid op de inhoud en een gebrek aan belangstelling
van de vorm. De mannen met hun grotere gevoeligheid voor de schoonheid van vorm
en stijl winnen daardoor hun voorsprong gemakkelijk weer terug.125.
Algemeen leeft dus de gedachte dat de vrouwelijke emotionaliteit in theorie
weliswaar een extra vermogen oplevert, maar in de praktijk de literaire kwaliteit van
romans in de weg staat. Anderzijds behoort een echte vrouw, dus ook een vrouwelijke
auteur, deze ei-
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genschap wel te bezitten. Want wat is een vrouw zonder ‘zartes Gefühl’? Hier stuiten
we op een verschijnsel dat we veel vaker zullen tegenkomen: in de normen die de
literaire kritiek aanlegt voor vrouwelijke auteurs worden literaire normen doorkruist
door de - aan de heersende sekse-ideologie ontleende - eisen die men aan vrouwen
stelt. Het hangt van de criticus af wat hij het belangrijkste vindt: literaire kwaliteit
of ‘ware vrouwelijkheid’. Kelk, lid van de jongere generatie critici, vindt het eerste
duidelijk belangrijker. Voor hem is het ‘fijne gevoel’ van vrouwen in hun romans
hinderlijk. Maar veel leden van de oudere generatie critici hechten meer belang aan
het ‘echt-vrouwelijke’ in een vrouwenroman dan aan de literaire waarde. De Schartens
prijzen een roman van Ina Boudier-Bakker als volgt: ‘Maar in “Wat komen zal” heeft
zij zich gansch en al, met heel haar open en onbevangen vrouwelijk en moederlijk
gevoel en instinct, weggedacht in het leven van de hoofdfiguur van haar boek, Trees
Stolk. Hier heeft een vrouw met misschien wel minder literair talent dan Marie
Metz-Koning, volkomen toegewijd, (...) zich weggewischt in het bestaan van een
andere vrouw’.126. Al heeft Ina Boudier-Bakker minder talent, toch is haar roman te
verkiezen boven het werk van Marie Metz-Koning. Want ze is vrouwelijker. En
Frans Netscher schrijft in 1904 over Augusta de Wit: ‘In haar innigste diepte is zij
(...) een vrouw, een echte vrouw met haar gevoeligheden en zwakheden, (...). Zij is
een artieste van emotie. En daarom staat ze voor ons als vrouwelijke kunstenaar juist
zooveel hooger dan door de eigenschappen die ze voorwendt te bezitten.’127.
Een vrouwelijke auteur wordt door deze oudere critici gewaardeerd naar de mate
waarin zij voldoet aan hun beeld van het vrouwelijke, eerder dan vanwege zuiver
literaire kwaliteiten. Herman Robbers is ook in dit opzicht representatief voor die
oudere generatie critici. Hij prijst bijvoorbeeld een roman van Anna van
Gogh-Kaulbach als een ‘echt vrouwenboek’, dat wil zeggen een boek vol ‘warmte
en fijnheid van vrouwelijk gevoel’, vol ‘eerbied voor al het menschelijke’, vol
‘innigheid’. Zo wordt de vrouwelijke gevoeligheid een norm speciaal voor vrouwelijke
auteurs. En dat werkt ook in negatieve richting. In veel kritieken wordt uitgeweid
over wat de ‘echte vrouw’ al dan niet is: ‘een onmoederlijke, een onteedere, een
moeilijk ontroerbare vrouw - dat is geen

Erica van Boven, Een hoofdstuk apart. 'Vrouwenromans' in de literaire kritiek 1898-1930

213
vrouw, dat is stellig nooit en nimmer een superieure vrouw’, en kan dus ook nooit
en nimmer een goede schrijfster zijn, zo kan men aanvullen.128.
Ik denk dat men in dit licht de felheid moet zien waarmee critici reageren op
romans van vrouwelijke auteurs die niet voldoen aan deze norm van fijn, teder,
vrouwelijk gevoel. Want het is opvallend hoe slecht critici (oudere én jongere!) een
ironische, spottende, verontwaardigde of boze toon van vrouwelijke auteurs kunnen
verdragen. Daarvan leggen recensies van bijvoorbeeld Hilda van Suylenburg (1897),
Een coquette vrouw (1915), De opstandigen (1925), Letje (1926) getuigenis af. En
daarmee wordt iets duidelijk van de keuze waarvoor schrijfsters stonden. De norm
van vrouwelijk gevoel wordt dwingend opgelegd maar leidt onherroepelijk tot
artistieke bezwaren. Want in ieder geval volgens de jongere critici kan de vrouwelijke
emotionaliteit een handicap voor de literatuur vormen, zoals hiervoor Kelk liet zien,
en zoals te lezen staat in Sprekende schrijvers: ‘Binnendijk is in de gevaarlijke
leerschool van Marsman en daarbij gehandicapt door een verfijnde vrouwelijke
gevoeligheid.’129. Zo kan de vrouwelijke eigenschap emotionaliteit tegelijkertijd een
kenmerk van ‘vrouwenromans’ zijn, een vereiste daarvoor én een bezwaar daartegen.
Een ingewikkelde situatie dus waarvan critici zich niet ten volle bewust zijn. Toch
verwoordt Bloem hoe complex de normen voor vrouwelijke auteurs zijn, wanneer
hij over de poëzie van A. Peaux, die niet in de gewone zin hartstochtelijk is zoals
andere dichteressen, zegt: ‘Is het niet te gewaagd, tegenover een vrouw de dubbele
onbeleefdheid te begaan van haar poëzie onvrouwelijk te noemen en dan er nog bij
te zeggen, dat men dit als een compliment bedoelt?’130.
In hoofdstuk III besprak ik de verhaalstof die critici als specifiek voor
‘vrouwenromans’ beschouwen: het vrouwenleven, het Hollands binnenhuis, met als
voornaamste onderwerp: de liefde. Ook zagen we daar de groeiende irritatie tegen
deze stof en thematiek die men steeds meer als oudbakken en beperkt ging ervaren.
Die irritatie werd vanaf 1918 duidelijk merkbaar en vindt een hoogtepunt in de
scheldkanonnades van Ter Braak en Du Perron tegen de damesromans. Het is duidelijk
dat men de voorkeur voor bepaalde onderwerpen koppelt aan het geslacht van de
auteurs, het zijn specifiek-vrouwelijk geachte onderwerpen. Zo zegt Tazelaar over
de
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vele romans over opvoeding en emancipatie: ‘bijkans de geheele Nederlandsche
Schrijfsterswereld - niet toevallig waren het juist de Schrijfsters, die zich op deze
stof wierpen - leverde haar bijdrage aan deze bij uitstek actueele romansoort.’131. Th.
de Jager merkt op over de gezins- en familieroman: ‘En op dit terrein blijken vooral
de vrouwen hun talenten te kunnen ontplooien.’132. En Robbers meent dat ‘niets sterker
in staat is, het innigste, in een vrouwenziel vooral, los en levend en productief te
maken dan het denken aan kinderen.’133.
Voor deze gerichtheid van de belangstelling van vrouwen zou men in principe
zowel meer sociologische, als meer psychologische verklaringen kunnen zoeken.
Critici uit de eerste decennia van deze eeuw neigden vooral tot psychologische
verklaringen, zoals ik eerder aantoonde. Daarom komt dit onderwerp hier opnieuw
ter sprake. Een aantal conclusies van de vorige paragraaf is in dit verband van belang.
Vooral Laura Marholm, maar ook Ellen Key, verkondigde de opvatting dat de
onveranderlijke natuur de vrouwelijke ziel zodanig geschapen heeft dat die uitsluitend
bestaat uit en bestemd is voor de liefde. Heymans leverde een wetenschappelijke
basis voor de stelling dat vrouwen gericht zijn op alles wat met het gevoel te maken
heeft: op het concrete, persoonlijke en individuele. In het algemeen definieerde men
het vrouwelijke vanuit de privésfeer: het gevoelsleven, het gezinsleven. Dit alles nu
vormt de achtergrond van de literaire onderwerpen die critici als specifiek-vrouwelijk
beschouwen. Men ziet de voorkeur van schrijfsters voor onderwerpen uit de privésfeer
niet als toevallig, niet als voortvloeiend uit de realistische literaire traditie en evenmin
als bepaald door de plaats en taak die vrouwen in de maatschappij zijn toebedeeld,
maar als een natuurlijk gegeven, als een logisch voortvloeisel van haar natuur. In
sterke mate geldt dit voor Anna de Savornin Lohman die, in het kielzog van Laura
Marholm, meent dat de liefde het gehele bestaan van vrouwen uitmaakt. Voor
vrouwelijke auteurs vormt daarom de liefde het onderwerp ‘dat, over het algemeen
genomen, het meest binnen het bereik van vrouwelijk waarnemen en navoelen valt.’
Het is een ‘bij uitstek vrouwelijk gegeven.’134. Anna de Savornin Lohman ziet dan
ook in de interesse voor de liefde een overeenstemming tussen vrouwelijke auteurs,
en een overeenkomst in hun romans. In een bespreking
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van drie ‘vrouwenromans’ schrijft ze: ‘Wat echter in deze drie boeken treft als een
zelfde kenmerk van door vrouwen te zijn geschreven, dat is de wijze waarop alle
drie maken de liefde tot den man het middelpunt, het hoofd-doel, het
eenig-begeerlijke, kan men zeggen, van vrouwenlot.’135. Het is typerend voor de
normatieve critica die Anna de Savornin Lohman is, dat zij zo ver gaat vrouwelijke
auteurs te verplichten om over dit vrouwelijk onderwerp te schrijven, op straffe van
opmerkingen als deze over Jeanne Reyneke van Stuwe: ‘Voor haar schijnt dat terrein
[de liefde] een gesloten boek! (...) Zij is een artiste, maar een vrouw die liefde begrijpt
is zij niet!’136.
Zo'n visie op de plaats van de liefde in het vrouwenleven en in de ‘vrouwenroman’
bestaat niet alleen rond de eeuwwisseling. Gedurende de hele periode tot 1930 zijn
dergelijke geluiden in de literaire kritiek te horen. In 1905 staat in De Tijdspiegel,
dat in de besproken romans van vrouwelijke auteurs ‘een zelfde grondgedachte [valt]
aan te wijzen, die indertijd reeds door Schopenhauer ongeveer aldus is geformuleerd:
“In het vrouwenleven is de liefde het alles overheerschende element; alleen de vrouw
gaat geheel in hare liefde op - de man neemt daarbij ook nog tevens zijne zaken
waar.” Dat rijke, diepe, alles beheerschende liefdegevoel in de vrouw tegenover de
ietwat slappe, vergankelijke, soms snel voorbijgaande liefdesaandoeningen van den
man - die tegenstelling, ongetwijfeld (...) voor een deel op physiologische en
psychologische gronden te verklaren, en de daaruit vaak voortvloeiende tragische
verwikkelingen - ziedaar het hoofdthema, dat door elke der vier genoemde schrijfsters
naar de kracht van hare verschillende gaven en talenten is uitgewerkt.’137.
Robbers merkt in 1918 op, dat ‘men’ wel eens zo ver gaat te beweren dat in feite
alle literaire werken van vrouwen kunnen worden opgevat als brieven aan een geliefde
lezer, tot wie zij in gedachten het woord zou richten. Dat lijkt Robbers overdreven.
Maar over de rol van liefde in het vrouwenleven denkt hij net als iedereen: ‘Haar
eigen lot en leven, haar gemoedsleven, dat is hoofdzaak, dat is het. Geen toeval is
het natuurlijk, dat zoo vele schrijfsters van vroeger en nu, kinderloos waren en zijn;
hadden zij kinderen, zij zouden zooveel minder tijd kunnen geven aan (zoo zeggen
zij; begrijp: minder belangstelling, toewijding over hebben voor) het litteraire
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werk. Verwonder u niet, zoo het vrouwen gemakkelijker valt dan ons, mannen, haar
talent te offeren aan haar liefde of haar huiselijk geluk. Die liefde of dat huiselijk
geluk zijn haar ten slotte ook veel meer waard. Den mannen niet.’138. Volgens Querido
worden vrouwen beheerst door een ‘liefdesprotoplasma’, dat hen drijft tot overgave
aan en volledige vervloeiing met het voorwerp van haar liefde. Zelfs vrouwen met
superieure geestkracht uiten zich hierdoor anders dan mannen.139. Dit ewig Weibliche
werkt, wat de letterkunde betreft, niet altijd in haar voordeel.
Anthonie Donker formuleert in 1930 dezelfde aloude ideeën wel heel bloemrijk,
in een bespreking van een boek van Annie Salomons: ‘Alle vrouwelijke liefde - en
dit gaat buiten de eischen en rechten van emancipatie, den drang naar geestelijke
Ebenbürtigkeit en intellectueele zelfstandigheid om - alle vrouwelijke liefde bestaat,
door de onomkoopbare onveranderlijkheid van het Ewig Weibliche, door de
mysterieuze, onberedeneerbare eeuwige wederzijdse gesteldheid van mannelijke en
vrouwelijke natuur, te allen tijde, en met koppig paradoxale ironie zelfs bij de
energiekste, onafhankelijkste en meest intellectueel begaafde en gevormde vrouw,
toch weer in een redeloos hunkerende en restloos zich verliezende overgave aan den
man, die juist uit dit ontroerendst en heroïsch onvoorwaardelijk geschenk de eenige
mogelijkheid tot een bestendige toewijding en gebonden geluk put voor zijn van
nature ongebonden en wreedaardig onbestendig hart.’140.
Zulke uiteenzettingen in literaire kritieken maken duidelijk hoezeer men geneigd
is de onderwerpskeuze van vrouwelijke auteurs te zien als wortelend in de eeuwige
en onveranderlijke vrouwelijke natuur. Bij het idee dat gevoels- en liefdeszaken van
nature bij vrouwen horen past de zienswijze dat men die onderwerpen ook wel als
norm of vereiste voor ‘vrouwenromans’ hanteert. In ‘Vrouwen en dames in de
literatuur’ schrijven de Schartens: ‘Zoo zegt men het immers? - de vrouw, meer dan
de man, kent in hare liefde, de algeheele en de zich-zelf-verlorene overgave, die het
schoonste merk zijn van hare bizonderen aard. Maar hoe komt het dan toch, is men
geneigd te vragen, dat, zoo strijdig met de haar toegekende eigenschappen, de
vrouw-in-de-letterkunde maar zoo uiterst zelden vertoont dat volledig, zelf-vergetene
zich geven aan wat hare liefde wekte, om in 't woord het heerlijk weder te baren?’141.
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Critici wijzen vaak het gevoels- en gezinsleven aan vrouwelijke auteurs toe als bij
uitstek geschikt werkterrein en maken zo van de vrouwelijke emotionaliteit een norm
speciaal voor schrijfsters. Schrijfsters die zich aan minder klein geachte onderwerpen
wagen worden snel op hun plaats gezet. Emma van Burg bijvoorbeeld geldt met De
voorgeschreven weg (1908) als een uitzondering tussen de ‘beginnende schrijfstertjes’,
als het jonge meisje dat buiten het geijkte vrouwenterrein treedt. Maar Van Eckeren
meent dat de stof een talent als Emants vereist en de schrijfster veel te machtig is
geweest.142. Anna de Savornin Lohman stelt de norm voor schrijfsters: ‘Waar zij zich
waagt aan veelomvattende, diepgaande karakterteekeningen, uitgewerkte details,
daar zal zij licht schipbreuk lijden door haar gebrek aan kennis van het werkelijk
leven, en aan veelzijdige ervaringen. Maar blijft zij in haar eigen sfeer, die zoo bij
uitstek is het gevoelsleven, dan begrijpt zij bij intuïtie de mooiste en verborgenste
zijde van het liefhebben.’143. En Ritter schrijft over vrouwelijke auteurs: ‘Het
individueele - ziedaar het terrein van het vrouwelijk intellect. Het individueele, dat
is: het concrete, het van levenswarmte doortrokkene, het naar het gevoel uitgaande.’144.
Dat men dit toegewezen terrein van het gevoelsleven en het individuele lager aansloeg
dan het gebied van de ‘veelomvattende, diepgaande karaktertekeningen’ en het
algemene, is hiervoor duidelijk geworden. In de bespreking van de opvattingen van
de literaire kritiek in de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk II kwamen het ‘algemeen
menselijke’ en het ‘universele’ naar voren als de hoogste prioriteiten van de critici
sinds Tachtig.
Bovendien houdt een toewijzing van een speciaal terrein altijd een beperking in.
Beperktheid: dat was het grote bezwaar van critici, oudere en jongeren, tegen stof
en thematiek van ‘vrouwenromans’. Altijd maar weer die psychologische
binnenhuisconflicten, die binnenhuiselijke buurtklets; steeds maar weer die
liefdesidylle die als het enig belangrijke wordt voorgesteld. Maar het bovenstaande
heeft duidelijk gemaakt, dat men deze onderwerpen voor vrouwelijke auteurs
tegelijkertijd toch ook natuurlijk, dus passend vond.

2 Bewustzijnsvernauwing
Over de beperktheid en begrensdheid van door vrouwen geschreven romans waren
critici het eens. In de jaren twintig geldt die be-
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perktheid als een van de voornaamste afwijzingsgronden voor damesromans. Die
krijgen het verwijt dat ze het beperkte gezinsleven voorstellen als centraal menselijk
gegeven en dat ze slechts vrouwenlevens en vrouwenkarakters weergeven.
Wanneer dit verwijt van beperktheid een psychologische grondslag heeft, dan zou
die ook kunnen bestaan in Heymans' opvatting over het vernauwd bewustzijn van
vrouwen. De visie van Heymans dat bewustzijnsvernauwing de tweede
hoofdeigenschap van vrouwen is, wordt namelijk door veel critici aangehaald en
onderschreven. P.H. Ritter bespreekt Heymans' theorie waarom vrouwen geen grote
kunstenaressen zijn met instemming.145. Robbers probeert te localiseren waarin het
verschil tussen het vrouwelijk en het mannelijk dichterschap zit, en hij vindt dat door
Hélène Swarth te vergelijken met Boutens. De eerste karakteriseert hij zo: ‘En als
sommige bloemkelken bij de aanraking, zoo vernauwt, zoo concentreert zich ook
haar bewustzijn, zoodra het, smartelijk of met blijdschap, door iets getroffen is; zij
beleeft alleen de smart of de vreugde, en die te uiten, zoo zuiver en direct als mogelijk,
is haar dichterstreven.’146. Duidelijk klinkt hier Heymans' visie op het vrouwelijk
bewustzijn door. Boutens wordt vanwege tegenovergestelde eigenschappen tot een
mannelijk dichter bestempeld: hij geeft zijn emoties niet direct weer, maar laat ze
eerst bezinken, onderzoekt en analyseert ze en verwerkt ze dan tot wijde en diepe
wijsheid. Robbers heeft het hier wel over dichters, maar ook over vrouwelijk versus
mannelijk kunstenaarschap.
Twee jaar later vangt F. van der Borch van Verwolde het artikel ‘De vrouw in de
litteratuur’ aan met een lang citaat van Heymans over de bewustzijns-vernauwing
als oorzaak voor de mindere prestaties van vrouwen in de kunst.147. En in de inleiding
van Lou Lichtveld op het Letterkundig Jaarboek Erts van 1930 staat te lezen:
‘Subjectiviteit, vernauwing van haar bewustzijn, introspectie en centripetaliteit geven
haar [de poëzie] een typisch vrouwelijk karakter.’148.
Het blijkt dus dat ook de ideeën over bewustzijnsvernauwing van vrouwen deel
uitmaken van de opvattingen van critici over vrouwelijkheid en van hun beeldvorming
rond vrouwelijke auteurs. En waar het gaat om de romans leggen sommige critici
inderdaad een relatie tussen de beperkingen daarvan en het nauwe bewustzijn
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van de schrijfsters. In een opmerking als deze van Is. Querido impliceert het woordje
‘doch’ dat hij van vrouwen geen wijde en ruime geest, en van ‘vrouwenromans’ geen
levensdiepte verwacht: ‘Ze vertelt van liefde, liefdestrijd en van verfijnde
zinnelijkheid, subjectief geheel als vrouw, doch haar wijde en ruime geest schenkt
er levensdiepte aan, ongemeen en meestal onbekend in romans van vrouwen.’149. Dirk
Coster met zijn verlangen naar grote, brede en diepe menselijkheid verwijt
‘vrouwenromans’ vaak beperktheid qua onderwerp, qua standpunt en qua
karaktertekening. Soms noemt hij bewustzijnsvernauwing als oorzaak, zoals in zijn
bespreking van De zondaar van Alie Smeding.150. In ‘De schoonheid van het
dagelijksche leven’ verklaart hij de beperking tot vrouwelijke karakters in
‘vrouwenromans’ vanuit het nauwe bewustzijn van vrouwen. Hij schrijft daar:
‘Totnogtoe, in geen enkele literatuur, bleek een vrouwelijk auteur ooit bij machte,
om groote bewustzijnscomplexen te omvatten. Geen enkele schrijfster vermocht ooit
een groote manlijke figuur, een representatief karakter te ontwerpen en levend te
maken.’151. Vrouwelijke auteurs zijn dus niet in staat te voldoen aan datgene wat in
deze periode gold als een van de voornaamste eisen voor verhalend proza: het
algemeen-menselijke te laten zien. Dat kan alleen door middel van ‘een groote
manlijke figuur, een representatief karakter’. Duidelijk klinkt hierin de heersende
visie op het vrouwelijke als wezenlijk ‘andere’ categorie door, een visie die tot
consequentie heeft dat een vrouwelijk karakter niet beschouwd kan worden als
representant van het algemeen-menselijke. Dat is misschien de reden dat Coster, in
wiens literatuuropvatting het algemeen-menselijke centraal staat, een gelimiteerde
verwachting heeft van de prestaties van vrouwelijke auteurs: ‘Zulk een
zielsnatuurlijkheid, en deze rijpend tot een wijze vrouwelijkheid, zoo van binnenuit
levend, zoo glimlachend vanuit een gelukkigen levensdroom, - dit zou het beste zijn
wat men mag verwachten.’152. En dat doet terugdenken aan een eerder geciteerde
opmerking van M.H. van der Zeyde (zie pag. 92): zij stelde naar aanleiding van het
beperktheidsverwijt dat de gepretendeerde universaliteit van mannelijke auteurs erop
neerkomt dat ze vaker een mannelijke hoofdpersoon kiezen.
Ook bij Kelk vinden we de opvatting dat de vrouw niet in staat is een mannelijk
karakter te beschrijven, hetgeen haar mogelijk-
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heden op het terrein van de psychologische roman beperkt: ‘Zal het een vrouw wel
ooit gelukken den man in zijn liefde geloofwaardig te maken. Ik geloof het niet en
daarom verwacht ik ook nimmer het volmaakte letterkundige kunstwerk, voor zoover
het de min of meer psychologische roman betreft, uit een vrouwehand te ontvangen.’153.
Allerlei psychologische argumenten haalt Kelk aan voor de stelling dat het voor
mannen gemakkelijker is een volledige vrouwelijke psyche weer te geven dan
omgekeerd. Hij baseert zich daarbij niet zozeer op het punt van de
bewustzijnsvernauwing. En inderdaad voeren critici voor dit aspect van de beperktheid
van ‘vrouwenromans’ vaker een andere psychologische grond aan, die met de
bewustzijnsvernauwing in verband staat: de subjectiviteit van vrouwen.

3 Subjectiviteit
In de eerste drie decennia van deze eeuw is men overtuigd van de subjectiviteit van
de vrouw als een natuurlijk gegeven. Ook binnen de literaire kritiek is deze gedachte
gemeengoed, net als de opvatting dat de subjectiviteit van invloed is op de
letterkundige produkten van vrouwelijke auteurs. Sommige critici zijn zelfs van
mening dat juist uit deze eigenschap van vrouwen het specifieke van ‘vrouwenromans’
voortkomt: ‘Want ik geloof dat het voornaamste verschilpunt, nu, vroeger, en later,
tusschen mannelijke en vrouwelijke episch-litteraire productie niets anders is dan
het gradueele van objectiviteit...’, concludeert Robbers in zijn ‘Over boeken van
vrouwen’ uit 1908. Voor hem is de vrouwelijke subjectiviteit de basis waarop hij
‘vrouwenromans’ als aparte categorie onderscheidt. Tien jaar later, in het
Encyclopaedisch handboek, stelt Robbers deze visie enigszins bij omdat hij inmiddels
Heymans heeft gelezen.154.
We kunnen wel aannemen dat Robbers in de subjectiviteit een tekort van
‘vrouwenromans’ ziet. Hij legt immers een grote voorkeur aan de dag voor
menselijkheid, het algemeen-menselijke en het algemeen-geldende dat hij vaak
aanduidt als ‘objectief’. De subjectiviteit van vrouwen leidt ertoe dat een vrouwelijk
gezichtspunt niet wordt geacht het objectieve, algemene of universele te representeren.
Dat is de gangbare zienswijze die door Van Hulzen in zijn bepreking van De
opstandigen van Jo van Ammers-
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Küller als volgt wordt verwoord: ‘Aangetoond werd reeds dat de schrijfster weinig
begrip van economie en de werking van de maatschappelijke toestanden, in dit werk
tentoonstelt. De vraag rijst of we dat ook wel van haar mogen eischen. Deze schrijfster
is, ook blijkens haar vorig werk, bovenal vrouw - en in vele gevallen zelfs niet meer
dan vrouw. Ze ziet de gevallen die ze beschrijft van uit het vrouwelijk gezichtsveld,
voelt ze aan uit denzelfden hoek en bouwt daarop haar these. Dat een dergelijk verhaal
dan niet universeel wordt, en voor den ernstige mensch van geringe draagwijdte,
spreekt wel vanzelf.’155. Vanuit dat perspectief is de opgave die Carry van Bruggen
zichzelf stelt dus per definitie een onmogelijke: ‘dat ik van mezelf slechts vertel wat
ik algemeen menschelijk in me vind. Zoo wordt dat werk iets méer dan een klein
subjectieve biecht, omdat - zooals Anatole France het zegt - uit je stem, op dat
oogenblik, de stem van alle menschen klinkt.’156. De vrouwelijke subjectiviteit is
eigenlijk niets anders dan het vrouwelijk onvermogen tot objectiviteit. Wanneer
Robbers bij een schrijfster wel het vermogen objectief te zijn vaststelt, dan voegt hij
toe dat daardoor die schrijfster ‘iets bizonder mannelijks [heeft], iets althans waardoor
zij zich van verreweg de meeste harer mij bekende zusteren onderscheidt.’157.
Vrouwelijke critici denken er niet anders over. Jo de Wit vindt objectiviteit ook een
zeldzame verdienste voor een vrouw, Net Houwink vormt met haar objectieve werk
een ‘kloek en mannelijk talent’.158. Subjectiviteit als gebrek aan objectiviteit: dat wijst
er op dat men deze eigenschap als handicap bij het romanschrijven beschouwt. Gerard
van Eckeren zegt in Den Gulden Winckel in 1909: ‘Men spreekt van de subjectiviteit
der vrouw soms wel als van een der eigenschappen waardoor hare beminnelijkheid
verhoogd wordt. Wanneer deze uitspraak waarheid bevat (en weinigen zullen geneigd
zijn over 't algemeen daaraan twijfel te opperen) - dan ligt voor mij daarin tevens
opgesloten, dat de vrouw, alweêr in 't generale gesproken, minder geschiktheid bezit
tot het schrijven van romans, dan de man.’159.
De visie dat de vrouwelijke subjectiviteit een beperking vormt voor de artistieke
mogelijkheden van vrouwen heeft twee kanten. Ten eerste beschouwt men
subjectiviteit, als gezegd, als een onvermogen tot objectiviteit. Objectiviteit staat
voor deze critici vaak
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gelijk aan de weergave van het algemene, maar betekent ook het vermogen de
werkelijkheid waar te nemen zoals die is. Vrouwen zijn daartoe minder in staat. Voor
Van Eckeren bijvoorbeeld is de subjectiviteit van vrouwen een hinderlijke eigenschap
die leidt tot een verdraaide, verwrongen kijk op de wereld: ‘het leven is hier
gewrongen tot het beeld waarin een (...) vrouw dit leven ziet.’ Deze hinderlijke,
vrouwelijke subjectiviteit onderscheidt hij van een andere, (mannelijke) vorm, die
het volgende inhoudt: ‘subjectief (...) in dien zin, waarin ieder kunstwerk de
persoonlijkheid van den kunstenaar aan zich draagt’160.. Zulke subjectiviteit, die er
dus in bestaat dat een kunstwerk de uiting is van de kunstenaars-persoonlijkheid, is
een positieve eigenschap van literatuur. De vrouwelijke subjectiviteit daarentegen
staat literaire kwaliteit in de weg. Ook bij Querido zien we dit onderscheid in twee
soorten subjectiviteit. Wanneer hij over Morie Metz-Koning zegt ‘En toch is ze door
en door subjectief; vrouwelijk subjectief’161., dan bedoelt hij iets negatiefs, maar
wanneer hij over Robbers zegt dat die ‘vaak heerlijk subjectief’ schrijft, dan houdt
dat een positieve kwalificatie in.
Het is duidelijk wat hiervan de achterliggende gedachte is: vrouwen vormen een
categorie die buiten het sociale en maatschappelijke staat, dus het subjectieve beeld
dat een vrouw van het leven heeft is niet reëel, is noodzakelijkerwijs een gewrongen
beeld. Romanschrijfsters geven een verdraaid, verwrongen, geïdealiseerd beeld van
de werkelijkheid: zij kunnen niet de werkelijkheid geven zoals die is. Dit wordt
eindeloos herhaald door de redactrice van De Hollandsche Lelie, Anna de Savornin
Lohman. Volgens haar hebben we hier te maken met het kenmerk bij uitstek van de
door vrouwen geschreven romans, en in elke recensie op zo'n roman benadrukt zij
dit aspect. Onze vrouwelijke auteurs, zegt zij, ‘gaan (...) allen mank aan hetzelfde
euvel; zij leveren subjectief werk, waarin zij hare eigene levensbeschouwingen en
eigen gedachten neerleggen, bij monde harer verdichte personen, die dientengevolge
redeneeren en handelen zooals zij, de schrijfsters, dat goed of noodig of mooi of
wenschelijk vinden, maar geenszins zooals zij het in de werkelijkheid zouden doen,
of zelfs kunnen doen.’162. Ook andere critici verwijten vrouwelijke auteurs dat die de
waarheid niet geven, dat ze de werkelijkheid idealiseren en dat
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ze bepaalde facetten van het leven niet aandurven in hun boeken. Robbers bijvoorbeeld
zegt in 1918 dit: ‘op één punt schijnt de vrouw gedoemd de waarheid te schuwen.
En helaas, het is een zeer belangrijke waarheid die ik hier bedoel, het is die van het
sexueele leven (...). Dit is misschien wel weder een der oorzaken, dat het grootste in
epische en dramatische kunst totnogtoe niet door vrouwen is bereikt. (...)
Vrouwenboeken, ook de allerbeste, durven het sexueele leven nooit ten volle aan.
Der schrijfsters aard (...) belet haar den mensch te zien, zoals hij is, in die
allergewichtigste menschelijke functie, waaraan hij zelf het leven dankt.’163. Dit zegt
hij overigens kort voordat de ‘moderne vrouwenromans’ gaan verschijnen, die juist
stuiten op het bezwaar dat ze alleen maar over erotiek en seksualiteit gaan.
Het verdraaien en idealiseren van de werkelijkheid is een ernstig mankement van
‘vrouwenromans’. Ze horen immers thuis in de realistische prozastroming waarvan
juist objectieve, totale werkelijkheidsweergave verwacht mag worden. Toch zou men
kunnen denken dat voor de oudere generatie critici met hun eis van menselijkheid
in het proza, een zekere idealisering van de werkelijkheid geen bezwaar zou zijn.
Bij de bespreking van hun proza-opvattingen (zie hoofdstuk II) bleek immers dat zij
geen zuiver realisme, maar idealisering en ethiek van het proza verwachtten en deze
ook in hun eigen romans nastreefden. Dit zal ook wel een van de redenen zijn dat
deze oudere critici niet zo tegen de ‘vrouwenromans’ te keer gaan. Maar ook zij vergelijk Robbers hierboven - stellen in ieder geval in theorie de eis van objectieve
werkelijkheidsweergave en verwijten vrouwelijke auteurs een gebrek daaraan. Het
zijn vooral de jongere critici en de latere literatuurgeschiedschrijvers die bezwaren
hebben tegen de gematigde, aangelengde, verslapte, lievige, verbloemde, geoxydeerde,
onwaarachtige en dweperige manier waarop in ‘vrouwenromans’ de werkelijkheid
wordt uitgebeeld. Dat soort kritiek heeft als psychologische achtergrond de opvatting
van de vrouwelijke subjectiviteit.
Ten tweede ziet men de vrouwelijke subjectiviteit ook als het onvermogen van
vrouwen buiten hun eigen ik te treden. ‘Zij kan, in tegenstelling van de meeste andere
schrijvende vrouwen, buiten haar eigen ik treden, en het een of ander werk scheppen
dat ver afstaat van haar eigen terrein’164., zegt Anna de Savornin Lohman
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over Jeanne Reyneke van Stuwe. Vrouwen worden vanwege hun subjectiviteit geacht
alleen over een vrouw en eigenlijk alleen over zichzelf te kunnen schrijven. Hier
zien we Laura Marholms visie op vrouwenpsychologie en vrouwenliteratuur terug.
Veel critici nemen voetstoots aan dat ‘vrouwenromans’ met een vrouwelijke
hoofdpersoon autobiografisch zijn en spreken dan over de ‘openbaringen’,
‘bekentenissen’ of ‘biecht’ van de besproken schrijfster. Een criticus van Het Getij
ziet speciaal bij vrouwelijke auteurs de neiging de eigen levenservaringen weer te
geven.165. Annie Salomons vindt in 1926 dat de tegenwoordige schrijfsters de
buitenwereld nauwelijks zien en alleen belangstelling hebben voor zichzelf en het
eigen gevoelswereldje.166. Het bezwaar dat jongere critici tegen ‘vrouwenromans’
hebben, dat ze beperkt blijven tot een vrouwenleven, tot een vrouwelijk perspectief,
kan in dit licht worden gezien.
Omdat men man en vrouw als psychisch totaal verschillende grootheden beschouwt,
neemt men aan dat het voor de subjectieve vrouw onmogelijk is zich in een man in
te leven om hem geloofwaardig te beschrijven. Hierover schrijven critici heel wat
af. Als voorbeeld een artikel uit 1910 van Johan Koning. Hij onderscheidt twee
groepen vrouwelijke auteurs. Geen van beide slaagt erin levensechte mannen uit te
beelden. De schrijfsters van emancipatieromans streven er niet naar: ‘Die vrouwen
hebben uitsluitend den drang, in hun schepping de vrouwelijke ziel ontleed en
blootgelegd, weer te geven. Hun optiek is absoluut vrouwelijk. De uitbeelding van
de mannenfiguur is steeds onvolkomen, ze geven meer een schaduw van het beeld,
dan iets dat maar even op de werkelijkheid gelijkt’. En de vrouwelijke auteurs die
er wel naar streven kunnen het niet: ‘Hiertegenover staat een groep van schrijfsters
die trachten te zien door een vrouwelijke en mannelijke optiek - die alzoo de beide
geslachten behandelen en nader trachten te brengen. Ik geloof dat het
“ewig-weibliche” niet te onderdrukken is. De man die een schrijfster van deze groep
schildert krijgt iets mee van dit “ewig-weibliche”. Een levende figuur wordt hij
zelden’.167. Dat vrouwen geen mannenkarakters kunnen uitbeelden is voor critici een
vanzelfsprekende zaak. In de paragraaf over bewustzijnsvernauwing kwam Dirk
Coster aan het woord met deze mening, en bij Ter Braak valt te lezen: ‘Zodra het
om vrouwelijke inmenging
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in de levens van romanpersonages gaat, komt de vrouw er altijd het best af; de man
(...) wordt dan echter niet veel meer dan de projectie van de vrouw.’168. Hetzelfde
euvel leidt tot een gebrek aan afstand tussen de schrijfsters en haar romanfiguren:
‘Top Naeff bereikt, hoe dan ook, op de beste bladzijden van haar romans een afstand
tot haar personages, die in de litteratuur van haar medeschrijfsters zeer zeldzaam is;
en wie afstand kan nemen, staat op een of andere manier boven zijn (haar)
onderwerp.’169. Gebrek aan afstand, en ook een partijdige houding ten opzichte van
de romanfiguren worden vaak afgekeurd in ‘vrouwenromans’.
Vrouwelijke auteurs kunnen geen mannenkarakters kennen en weergeven, maar
omgekeerd geldt dat niet. Critici vinden dat mannelijke auteurs de vrouwelijke psyche
zelfs beter kunnen doorgronden en beschrijven dan vrouwelijke auteurs. In onze
literatuur is met geen tederder ziel en fijnere intuïtie (vrouwelijke eigenschappen)
een vrouw beschreven dan in Geertje van Johan de Meester.170. Geen vrouwelijke
auteur heeft de vrouwenziel dieper kunnen ontleden en doorvoelen, zo is de gangbare
mening. Ook op eigen terrein leggen de schrijfsters het af.
Steun voor deze opvatting vinden critici in de psychologie. Aletrino, zelf arts en
deskundige op het gebied van de vrouwenziel, schrijft in 1914 in De Nieuwe Gids:
‘Het is hier de plaats niet om de redenen of de oorzaken uiteen te zetten, waarom
vrouwen zelf zoo weinig op de hoogte zijn van wat er in het diepere denken en voelen
van haar sexe-genooten omgaat.’ Mannen weten ook niet zo veel van vrouwelijke
psychologie, maar toch altijd nog meer dan vrouwen zelf, zo voegt hij er aan toe.171.
Deze visie wordt door vrouwen niet bestreden: Annie Salomons acht waarachtige
kennis van het eigen wezen voor vrouwen uiterst moeilijk te bereiken.172. Aletrino
onderschrijft overigens de mening niet, dat vrouwen vanwege hun aard geen
mannenkarakters zouden kunnen beschrijven terwijl mannen meer inzicht in de
vrouwelijke psyche zouden hebben dan vrouwen zelf. C.J. Kelk hangt deze mening
wel aan en gaat omstandig op deze kwestie in. Volgens hem zal het een vrouwelijke
auteur nooit lukken een vrouwelijk karakter zo diepgaand uit te beelden ‘alsof een
deel van wat wij het “Vrouwelijke” noemen’ in dat karakter gestalte krijgt. Dat
kunnen alleen enkele hoogbegaafde mannelijke auteurs. Zelfs om het vrouwelijke
te re-

Erica van Boven, Een hoofdstuk apart. 'Vrouwenromans' in de literaire kritiek 1898-1930

226
presenteren zijn er dus geen vrouwelijke auteurs nodig. En het lukt een schrijfster
per definitie niet om een mannenkarakter te beschrijven: ‘Het is dan ook een bijna
(of misschien in het geheel) niet te volbrengen taak voor een vrouw, met hoeveel
intuïtief vermogen ook begiftigd, om zoo stap voor stap als deze schrijfster het tracht
te doen, een jongen man in al zijn evoluties te volgen. Tenslotte is zij niet zelf een
man, maar een vrouw. Men zal misschien zeggen: en de mannelijke romancier dan?
Is hij beter in staat de vrouw te geven dan de vrouw den man? Dit is een nimmer
geheel uitgestreden twistpunt, maar ik houd mij ervan overtuigd, dat het inderdaad
voor den man gemakkelijker is een volledige vrouwelijke psyche weer te geven dan
omgekeerd en ik baseer die bij den man.’173. Kelk baseert zijn visie overigens niet op
de vrouwelijke subjectiviteit maar verstrikt zich in andere psychologische
verklaringen. Zo stelt hij dat op geestelijk gebied ‘de vrouw het onvolgroeide blijft’
en tegelijkertijd dat ‘geestelijk (...) de volgroeiing van de vrouw eerder geëindigd
(is) dan die bij den man.’ Ook draagt hij ter verklaring een theorie aan die uit de
koker van Otto Weininger lijkt te komen: ‘De geboren romancier behoort niet tot
het allermannelijkste type man; hij is de man met een tamelijk aanzienlijk vrouwelijk
element. Een vrouw met een evengroote hoeveelheid mannelijkheid blijft toch altijd
een onvolmaakte man.’174. Hier klinkt misschien Weiningers ‘wet van de seksuele
aantrekkingskracht’ door, en ook deze passage uit Geschlecht und Charakter: ‘De
man heeft alles in zich (...). Hij kan de hoogste toppen bereiken en het diepst ontaarden
(...), hij kan zelfs een vrouw worden, en daarom bestaan er vrouwelijke, verwijfde
mannen. De vrouw echter kan nooit een man worden.’175.
Het verwijt is dus dat vrouwelijke auteurs geen mannenkarakters kunnen tekenen,
dat ze ook in het beschrijven van vrouwenzielen bij mannelijke collega's achterblijven,
dat ze eigenlijk alleen over zichzelf kunnen schrijven, terwijl ze toch ook weinig
zelfinzicht hebben. Dat zijn geen geringe verwijten. Let bijvoorbeeld op de woordkeus
van Querido in dit stukje: ‘En toch is ze door en door subjectief; vrouwelijk subjectief.
Daarom heeft ze ons nog zelden menschen-scheppingen gegeven. Zij is het altijd,
zij, en zij alleen. Ze kan niet uit haar individueele gewaarwordingen en gedachten
treden. In al haar romans is zijzelve de hoofdpersoon.’176. Hierach-
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ter schuilt weer de gedachte dat vrouwelijke auteurs slechts vanuit hun eigen,
specifiek-vrouwelijk perspectief kunnen schrijven, waardoor hun romans niet het
algemeen-menselijke of het universele tonen dat de critici na Tachtig van het proza
eisen. En voor de psychologie, zelfs voor vrouwenpsychologie, is de subjectieve
vrouw minder goed toegerust dan de man, terwijl de psychologische roman nu juist
gold als het meest beoefende en meest geschikte genre voor vrouwelijke auteurs: zie
de uitspraak van Kelk die ik op pag. 220 citeerde.
Bij dit onderwerp stuiten we op hetzelfde verschijnsel als we bij de bespreking
van de emotionaliteit tegenkwamen: datgene wat vrouwen minder geschikt maakt
tot het schrijven van romans, zoals in dit geval de subjectiviteit, geldt anderzijds voor
de vrouw als ‘een der eigenschappen waardoor hare beminnelijkheid verhoogd
wordt’.177. Literaire normen doorkruisen de normen die ten opzichte van ‘de vrouw’
gelden. Wanneer critici de laatste belangrijker vinden - dat komt vooral bij oudere
en christelijke critici nogal eens voor - dan krijgt men uitspraken als deze (over een
roman met een predikant in de hoofdrol): ‘Dat het meer de overpeinzingen van 'n
vrouw dan van 'n man zijn, dat pleit voor Mevrouw Ages niet als schrijfster, wel als
vrouw. Dat laatste is belangrijker.’178. Dit zegt overigens niet een oudere of christelijke
criticus, maar één uit de periferie van de Forumgroep. Subjectiviteit als belemmering
voor de kunst, maar als sieraad voor de vrouw. Dat is steeds de mening van Anna
de Savornin Lohman die het volgende over Jeanne Reyneke van Stuwe opmerkt:
‘Het bijzondere in haar (...) is juist hetzelfde, waardoor ze mij persoonlijk in mijn
vrouwelijk gevoel dikwijls weerzin inboezemt (...). Ik bedoel haar objectieven blik
op den man (...). Geen moderne vrouwelijke auteur schildert den man in zijn intimiteit
van onder-elkaar, zoo meedogenloos-waar, zoo zonder eenig idealiseeren, als Jeanne
Reyneke van Stuwe dat kan (...). Zij is realistisch tot in haar vingertoppen, in haar
visie van den man. En, dit erkennende als een zeer groote gave der artiste, voeg ik
er bij dat het een gave is, die mij als vrouw in haar, als vrouw, hindert, haar werk
voor mij ongenietbaar maakt’.179. Anna de Savornin Lohman stelt weer twee
mogelijkheden voor de vrouwelijke auteur: wanneer zij als schrijver wordt
gewaardeerd loopt ze het gevaar op zulke ‘vrouwelijkheidskritiek’ te
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stuiten, en als zij voldoet aan het beeld van ‘echte vrouw’, dan zet ze zich als auteur
buitenspel.

4 Intuïtie, instinct, onbewuste manier van denken
Critici uit deze periode brengen bij het bespreken van ‘vrouwenromans’ vaak de
specifiek-vrouwelijke, onbewuste of intuïtieve denkwijze ter sprake. Opvallend is
bijvoorbeeld hoe vaak ze er van uitgaan dat literaire processen bij vrouwelijke auteurs
onbewust verlopen: dat invloeden onbewust worden ondergaan en verwerkt, of dat
compositie en structuur van de romans zonder bewustzijn tot stand komen. Zoals in
hoofdstuk 1 al ter sprake kwam, wijzen critici en literatuurgeschiedschrijvers er op
dat de vele schrijfsters na Tachtig zich de grote invloed van Tachtig op hun werk
nauwelijks bewust zijn en dat zij zich in het algemeen in hun werk minder dan mannen
laten leiden door uitgesproken poëticale opvattingen. Annie Romein-Verschoor en
Asselbergs noemen deze eigenschappen karakteristiek voor de schrijfsters van de
psychologisch-realistische ‘damesroman’ vanaf 1898. Deze typeringen van de
‘vrouwenromans’ kunnen we in verband brengen met wat men beschouwt als de
typisch vrouwelijke manier van denken. De literaire kritiek beklemtoont dat
‘vrouwenromans’ direct en spontaan van binnen uit komen en niet zozeer het produkt
zijn van studie of bewust toegepaste procédés en technieken. Enkele voorbeelden
kunnen dit toelichten. Anna de Savornin Lohman schrijft in 1904/1905 over Ina
Boudier-Bakker: ‘Zij is, zichzelf onbewust, min of meer namaak, een kind van haar
tijd, sterk geïnfluenceerd door dien tijd, en door de hedendaagsche literatuur!’ En:
‘En evenzeer staat het bij mij vast, dat het geleerde en nagemaakte, waardoor Wat
komen zal zich kenmerkt, haar volkomen onbewust is gebleven.’180. De schrijfsters
zijn volgens veel critici niet met opzet epigonen van Tachtig: epigonisme is een
gevolg van hun natuurlijke aanleg.
Vooral in het werk van Ina Boudier-Bakker zien critici de sporen van een
onbewuste werkwijze. Zij vormt trouwens in veel opzichten het prototype van het
beeld dat critici van vrouwelijkheid en vrouwelijke auteurs hebben. Over haar zegt
Is. Querido: ‘Zonder het wellicht goed te beseffen knoopte haar vrouwelijke natuur
't verband los, dat er moest bestaan tusschen den realistischen vorm
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en den fantastischen inhoud van haar werk.’181. Ritter wijst in zijn studie over Ina
Boudier-Bakker op haar ‘instinctieve aard’: zij volgt haar instinct, leeft op haar
instinct en is trouw aan haar instinct.182. Critici zien ook de romans van de schrijfster
Elisabeth Zernike als typisch vrouwelijk vanwege het onbewuste, natuurlijke karakter
ervan. Dirk Coster schrijft over een van haar werken: ‘Zelden deed een boek zoozeer
aan als niet-geschreven, niet bewust bedoeld, maar gegroeid als buiten
menschenbemoeienis om.’ Het in dit boekje toegepaste psychologisch procédé is
‘een methode die, zoo al niet bewust aangewend, dan toch bewust te constateeren
valt.’183. Over dezelfde schrijfster zegt Roel Houwink: ‘In haar keert de vrouw terug
tot haar milden, onbevangen staat.’ En hij beklemtoont dat de richting die haar boekje
Een sprookje vertegenwoordigt, ‘natuurlijk geen bewuste, experimenteele richting
is’.184. Critici menen vaak dat vrouwelijke auteurs geen deel uitmaken van bewust
vormgegeven richtingen en stromingen omdat ze eenvoudigweg volgens de eigen
natuur schrijven.
‘Vrouwenromans’ komen volgens veel critici spontaan, natuurlijkerwijs tot stand,
zonder tussenkomst van de ratio. Robbers vindt het kenmerkend voor vrouwelijke
auteurs dat ze zijn ‘door de natuur begiftigd met gevoel, begrip, argeloosheid van
zegging, doch zonder veel litterairen smaak, artistiek besef.’ Hij acht een schrijfster
‘die zich rekenschap geeft’ een uitzondering.185. In dit beeld past dat men aanneemt
dat natuurtalenten meer onder vrouwen dan onder mannen voorkomen. Zo meent
Robbers. Hij omschrijft een natuurtalent als volgt: ‘Natuurtalenten noemt men
klaarblijkelijk, bij wijze van onderscheiding, die sprankelende en in 't oog springende,
onmiskenbare vermogens, die als 't ware kant en klaar, dus zonder noemenswaardige
oefening, bizondere cultuur of eruditie, - gelijk eenmaal Pallas Athene uit het hoofd
van vader Zeus - zijn te voorschijn gekomen.’186.
Wat dit onbewuste, natuurlijke karakter van ‘vrouwenromans’ betekent voor de
kwaliteit ervan, daarover zullen critici verschillend denken naarmate ze meer gericht
zijn op vernieuwing, techniek, structuur, of op ‘menselijkheid’ en ‘innigheid’, de
sleutelwoorden van de critici vóór 1918. Robbers bijvoorbeeld vindt dat de ‘technische
onvolkomenheden’ en het ‘tekort aan kennis en cultuur’ van de vrouwelijke
natuurtalenten wel bezwaren hebben, maar dat die
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worden goedgemaakt door onder andere de ‘menschelijke warmte’ van zulke
talenten.187. Maar naarmate de toonaangevende kritiek zich meer op literaire aspecten
gaat richten en de menselijkheid in diskrediet raakt, gaat men het natuurlijke karakter
van vrouwenromans, dat bewuste vernieuwing in de weg staat, als een manco
beschouwen. En voor echt goede romans vindt men bewustzijn eigenlijk altijd een
voorwaarde.
Aan de vrouwelijke onbewuste denkwijze verbinden critici echter ook een
eigenschap die ze als een extra potentieel beschouwen: de intuïtie. ‘Intuïtie zou men
bijna een specifiek vrouwelijk secundair geslachts-kenmerk kunnen noemen’, schrijft
Aletrino.188. Intuïtie ziet men als een mogelijkheid dieper door te dringen in
bijvoor-beeld vraagstukken der ziel, zoals Aletrino meent, die vrouwen daardoor
geschikter acht voor het schrijven van psychologische romans. Of in het wezen der
dingen, zoals Borel over de vrouwelijke intuïtie zegt: ‘die goddelijkste gave, haar
boven den man bedeeld, - [die] veel verder reikte tot in het diepste wezen der dingen,
dan het schranderste, mannelijke intellect.’189. Twintig jaar later schrijft Robbers,
onder invloed van Heymans' Psychologie der Vrouwen: ‘Een pracht van een correctie
intusschen voor haar oncritisch-beschouwen, haar verwerpen van de analyse, bezitten
de vrouwen in haar intuïtie. Hoe vaak, ook in het dagelijksch leven, blijkt ons dat
een vrouw intuïtief veel meer begrijpt van eens anders karakter en handelingen dan
de nauwkeurig onderzoekende, bestudeerende man. En hoezeer komt, in de
romanschrijfkunst, deze gave van moeder natuur hare dochteren te stade! Intuïtief
raadt een vrouw vaak wat haar personen in zekere omstandigheden moeten doen wil het verhaal, met het bedoelde effect, waarschijnlijkheid, natuurlijkheid behouden
- daar waar een man wikt en weifelt, denkt, vergelijkt en napluist.’190.
Andere factoren, zoals de subjectiviteit van vrouwen, doen deze gave weer teniet,
zoals hiervoor bleek. Zo is volgens Kelk het intuïtief vermogen van vrouwen, hoe
groot ook, toch niet toereikend om zich in het andere geslacht te verdiepen.191. En de
vrouwelijke denkwijze, ook de intuïtie, wordt lang niet altijd beschouwd als ‘benijd
monopolie der vrouwen’.192. Zij heeft als keerzijde een onvermogen tot bewustzijn
en vormt daarom een belemmering ooit het niveau van de mannelijke auteur te
bereiken. Dirk Coster
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gaat op deze kwestie omstandig in in een bespreking van een roman van Elisabeth
Zernike, opgenomen in ‘De Schoonheid van het dagelijksche leven’. Hij ziet de
intuïtie als een specifiek-vrouwelijke vorm van mensenkennis: ‘De man ontleedt den
mensch van buiten af, (...) met behulp van de kennis en ontleding van zichzelf: met
zijn zelfkennis als geheimsleutel gewapend. De vrouw heeft meestentijds deze
geheimsleutel der zelfkennis niet. Maar terwijl zij zichzelf niet kent, terwijl zij dus
niet vergelijken kan, kent zij toch de anderen, en kent zij ze dikwijls meer onmiddellijk
en dieper, dan menig man die desalniettemin over een scherpe psychologische
begaafdheid beschikt.’193. Tot zover lijkt de intuïtie, dit ‘geheimzinnig feit’, dit
‘duistere gebied’, nog de goddelijke gave te zijn, het vermogen tot diep doordringen
en schouwen waarvan Borel spreekt. Maar al snel gaat Coster over tot het beklemtonen
van de beperkingen die het onbewuste karakter van deze intuïtieve mensenkennis
met zich mee brengt. ‘Want zonder hulp kan zich de louter-vrouwelijke natuur niet
tot bewustzijn heffen’, zegt hij, en: ‘Want heel deze vrouwelijke menschenkennis,
die zoo onmiddellijk en onbepaalbaar ontstaat, kan in wezen niet anders zijn, dan
een somnambulisme in verzwakten graad.’
Coster verwijst hier naar ‘de onstuimige en geniale Otto Weininger, die zijn
schreden op dit duister gebied zette, in zijn “Geschlecht und Charakter”.’194. De intuïtie
is weliswaar een wonderbaarlijk gegeven, maar ook, vanwege het somnambulistisch
karakter ervan, ‘bedrieglijk en gevaarlijk, zoo niet onbruikbaar (...) voor het leven.’195.
En ook voor de letterkunde is een onbewuste slaap-wandelende mensenkennis
onvoldoende: ‘Zij die het leven willen afbeelden, kunnen niet altijd bij de intuïtie
blijven’. Het is dan ook om deze reden dat vrouwelijke auteurs kwalitatief
achterblijven. De intuïtie en ook het nauwe bewustzijn van vrouwen (zie 2)
verhinderen hen het leven in zijn totaliteit en de door Coster als hoogste goed
beschouwde menselijkheid uit te beelden.
De psychologische grondslag van de veel gekritiseerde beperktheid van
‘vrouwenromans’ is, behalve in de emotionaliteit en de subjectiviteit ook te vinden
in dit concept van een specifiek vrouwelijke, onbewuste en intuïtieve manier van
denken, meer dan in het idee van bewustzijnsvernauwing. Overigens zijn deze twee
eigenschappen van de vrouwelijke psyche nauw met elkaar
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verweven. En achterliggend is weer de gedachte die onuitgesproken blijft maar die
bij de verwijten van beperktheid steeds, ook in dit stuk van Coster, op de achtergrond
aanwezig is: dat het vrouwelijke niet identiek is aan het menselijke.
Een uitzondering op deze wijd verbreide gedachte is ook wel te vinden,
bijvoorbeeld in Van Leeuwens bespreking van Eva van Carry van Bruggen. Maar
het is een uitzondering die de regel wel sterk bevestigt. Van Leeuwen vergelijkt Eva
met Kleine Inez, de roman van Van Genderen Stort. Dit laatste boek zoekt een
mannelijke oplossing met behulp van het denken, terwijl Eva een vrouwelijke
oplossing biedt, met behulp van het gevoel. En Van Leeuwen concludeert: ‘Intuïtie
ten slotte is het allerhoogste. En daarom is “Eva” dus een meer menselijk boek dan
“Kleine Inez”.’196. Maar dat het voor Van Leeuwen toch allerminst vanzelfsprekend
is om het vrouwelijke aan het menselijke gelijk te stellen, blijkt uit de titel die hij
deze bespreking meegeeft: ‘De menselijke vrouw’.
Carry van Bruggen streefde in haar werk geen vrouwelijke, gevoelsmatige,
intuïtieve oplossingen na. Zij had een minder hoge opvatting van het intuïtief
vermogen dat Van Leeuwen zo in haar prijst. De ‘waarheid’ die zij zoekt is een
intellectuele. Daarover schrijft zij in het voorwoord van Enkele bladen uit Heleens
dagboek (1919); Van Leeuwen citeert hieruit in zijn bespreking van de tweede druk
van Heleen (1934). Ze noemt de ‘Dagboekbladen’ samen met Heleen (1913) en
Prometheus (1919) ‘één geheel, een logischen gang van intellectueele zelfontplooiing’.
Het begrip dat zij gezocht heeft vormt een hoger stadium dan de intuïtie. De
‘Dagboekbladen’ kunnen ‘strekken als een bewijs hoe de Intuïtie, heden ten dage
door zoovelen, versmaders van het critische intellect - zich inmiddels noemende
intellectueelen - als eenig richtsnoer aangenomen en aangeprezen, niets meer en niets
anders is dan een onrijp en onvoldragen Begrip waarmee alleen intellectueele onmacht
en zedelijke vadsigheid zich blijvend kunnen tevreden stellen.’197.
Intuïtie staat in Carry van Bruggens ogen lager dan het bewuste begrip. Literair
werk van vrouwen mag dan vaak van een verrassende intuïtie en nog veel meer
kwaliteiten getuigen, zij mist er toch essentiële elementen in: een ‘hogere houding’
tegenover de mens en
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het leven, een ‘geestelijk zijn’, een ‘hogere levensidee’. Dat gemis is typerend voor
het werk van vrouwen, schrijft ze in ‘De Hollandsche vrouw in de Hollandsche
literatuur’. De vrouwen die zich aan ‘die hoogere levensidee’ waagden ontbrak het
aan het ‘echte wijsgeerige begrip (...), aan geest en intellect in den hoogeren zin en
ook wel een beetje aan den humor, die een der kenmerken van de bevruchtende en
vruchtdragende wijsheid is.’198. Het verschil op dit punt tussen Carry van Bruggen
en de meeste andere critici is dat zij de gebreken niet voorstelt als noodzakelijkerwijs
samenhangend met de vrouwelijke natuur, maar als behorend bij een stadium in de
ontwikkeling van vrouwen die nog maar net is begonnen. De vrouw is nog niet toe
‘aan het beschouwende, het algemeene, dat buiten gevoel en verbeelding ligt, doch
van begrip en intellect uitgaat’, zo stelt Carry van Bruggen tegen de gangbare mening
in.
Een andere vrouwelijke criticus verkondigt zestien jaar later in De Gids onder de
titel ‘De vrouw als schrijfster’ de meer gangbare zienswijze. Zij ziet soortgelijke
gebreken in ‘vrouwenromans’: de romans behandelen een problematiek die het niveau
van het persoonlijke nooit ontstijgt, die nooit op een algemeen filosofisch plan komt.
De reden hiervan is gelegen in de beperkingen van de vrouwelijke denkwijze, die
zij als aangeboren en onveranderlijk beschouwt en ‘waardoor de vrouw in het
algemeen geestelijk achterblijft, zich niet kan meten met den man, hoe begaafd zij
overigens ook moge zijn.’ Net als Carry van Bruggen doelt de schrijfster op ‘gebrek
aan denkkracht, aan wijsgeerig denken’, dat volgens haar het kernverschil is tussen
mannen en vrouwen. Zij licht dit als volgt toe: ‘Zij voelt zuiverder en neemt scherper
waar dan de man. Doch haar gevoel is instinctmatig en loutert zich niet tot begrip;
haar waarneming is zintuiglijk, - groeit hoogstens tot een overzicht, niet tot een
doorzicht, en stijgt niet tot overweging, en dus ook tot besef, d.i. scherpste bewustheid,
van het hoe en waarom.’ En het is dus deze onbewuste, instinctieve manier van
denken die leidt tot een kwalitatieve achterstand van romans van vrouwelijke auteurs:
‘Hieraan is het toe te schrijven, dat vrouwenlitteratuur, hoe litterair-knap ook, hoe
“gevoelvol” mijnentwege, altijd min of meer den flauwen smaak nalaat van iets dat
slechts van buiten savourabel leek; dat zij den indruk wekt van on-
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volkomen machtsbesef, van onvolstrekte heerschappij over het onderwerp. Wat aan
vrouwen in het algemeen moet worden ontzegd is inzicht, dat langs den weg van
logisch denken of uit aangeboren wijsgeerig bewustzijn bereikt wordt. En omdat
inzicht de opperste graad van denken is, was en zal het altijd zijn de eenige ware en
soevereine heerschappij.’199.

5 Persoonlijkheid
Een element van de sekse-ideologie uit het begin van deze eeuw is het gebrek aan
persoonlijkheid van de vrouw. In Laura Marholms visie op de vrouw als ‘leeg vat’
speelt dit een centrale rol. Weiningers redeneringen over de vrouw monden uit in de
conclusie dat de vrouw geen persoonlijkheid, ‘ik’ of ‘ziel’ bezit. Leeft deze gedachte
ook bij critici die zich met ‘vrouwenromans’ bezighouden?
Inderdaad komt men in de literaire kritiek uitlatingen tegen over het gebrek aan
persoonlijkheid van vrouwen en de weerslag daarvan op hun romans. Natuurlijk is
de literaire kritiek gedurende de hele onderzoeksperiode van mening dat men om
een goede roman te schrijven in ieder geval iets te zeggen moet hebben, dus een
persoonlijkheid moet zijn. Maar wanneer Ter Braak en Du Perron hun invloed op
het literaire klimaat gaan uitoefenen gaat de persoonlijkheidseis zwaar tellen: die
vormt ‘het eerste en laatste criterium (...) bij de beoordeeling van den kunstenaar.’200.
Het is niet gemakkelijk aan te geven wat ‘persoonlijkheid’ inhoudt en zeker niet hoe
Ter Braak het begrip als literair criterium gebruikt.201. Maar het is wel duidelijk dat
de noties die er mee worden verbonden (oorspronkelijk zijn ofwel nietepigonistisch,
instaan voor een eigen waarheid202.) niet als vrouwelijke eigenschappen gelden en
niet te vinden zijn bij de vrouwelijke auteurs, die immers te boek staan als epigonen
bij uitstek. Als Ter Braak van schrijvers vraagt een ‘vent’ te zijn moeten we dat
letterlijk nemen; juist in Forumkringen hoort men vaak dat vrouwen geen
persoonlijkheid bezitten. We hebben hier te maken met één van de redenen waarom
juist de Forumgeneratie zich zo fel keert tegen damesromans. Uit 1931 stamt
bijvoorbeeld de volgende tirade: ‘een werk moet vanuit zijn maker worden beschouwd.
Dat aan dit beginsel onze kritiek zich niet of nauwelijks houdt is zeer begrijpelijk.
Immers, wil men dit beginsel toepassen, dan moet de auteur, die besproken wordt,
ook inderdaad iemand zijn, dan moet er via de werken een
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persoonlijkheid zijn te hooren, die iets te zeggen heeft. En dit is in ons land eigenlijk
niet het geval. Waar onze letterkunde in handen is gekomen van schrijfdames,
juffrouwen met diploma driejarige H.B.S. en een meisje voor de morgenuren, dan
kan van persoonlijkheden, die iets te zeggen hebben, eigenlijk niet gesproken worden.
(...) Lees zulk gepruts [de succesboeken van deze dames] met de nonchalante
onverschilligheid, waarmee het geschreven is, of liever: lees het niet, als uw tijd en
humeur u lief is, want zulk werk mist, wat een boek belangrijk maakt: een
persoonlijkheid.’203. Hierin is de echo van Weininger te horen, die na uitvoerige
betogen concludeerde: ‘Men is man of men is vrouw, afhankelijk of men iemand is
of niet.’204.
Zulke visies lijken vooral bij de generatie critici rond 1930 weerklank te vinden.
Volgens Van Leeuwen zijn epigonisme en werkelijkheidsbeschrijving karakteristiek
voor de vrouwelijke auteurs na Tachtig. Hij beschrijft dat als volgt: ‘het naturalisme
in zijn passiviteit vond logischerwijze, ná de dáád van het grondvesten er van, een
vrouwelijke generatie als epigonen, wijd open liggend voor alle indrukken van buiten.’
Deze generatie bestaat volgens hem uit auteurs die iets hebben willen maken ‘zonder
iemand te zijn.’205. Deze opvatting die naast gebrek aan persoonlijkheid ook passiviteit
en receptiviteit als typisch vrouwelijke eigenschappen beschouwt, vindt men wel bij
Weininger maar niet bij Heymans. Deze laatste beklemtoont in zijn Psychologie der
Vrouwen juist dat vrouwen actiever zijn dan mannen. Elementen uit Weiningers
gedachtengoed lijken ook door te werken in een ander stuk van Van Leeuwen,
‘Boeken van en over vrouwen’, waarin hij vrouwelijkheid in verband brengt met
aardsheid en zinnelijkheid en op grond daarvan aan vrouwen minder persoonlijkheid
toekent. Ik kom daar verderop op terug. In dat stuk noemt hij het ook een vrouwelijke
eigenschap om ‘de dingen gewicht toe te kennen’, ‘aan de dingen gebonden’ te zijn.
En daaraan verbindt hij als consequentie het gebrek aan persoonlijkheid dat vrouwen
meer dan mannen kenmerkt: ‘Slechts wie vrij is van de “dingen”, is een
persoonlijkheid, dus een “mens”. Het schijnt in de natuur te liggen, en men kan dit
philosofisch ook heel goed verklaren, dat deze vrijheid voor de vrouwelijk geboren
mens moeilijker te bereiken is dan voor den mannelijken mens.’206.
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Ter Braak neemt in zijn stuk uit 1934, ‘Le Chemin des Dames’, afstand van het
gedachtengoed van Otto Weininger: ‘Ik geloof niet, dat Schopenhauer, en in zijn
voetspoor Nietzsche, gelijk hadden, toen zij de vrouw practisch het recht op de “geest”
ontzegden, en ondanks zijn onmiskenbaar geniale eigenschappen geloof ik ook niet
meer in Otto Weininger, de schrijver van Geschlecht und Charakter.’207. Maar
misschien geloofde hij in 1928 nog wel in hem. Want toen vond hij immers de aloude
vraag of vrouwen een onsterfelijke ziel hebben opnieuw actueel, vanwege de kou en
leegte van vrouwenproza (zie hiervóór, pag. 99).208. We zagen dat Ter Braak die
termen ‘kou’ en ‘leegte’ dikwijls bezigt in verband met damesromans, net als Coster.
En ook Van Leeuwen noemt damesauteurs ‘leeg’ en ‘hol’.209. Die termen moeten
kennelijk begrepen worden als: zielloos, persoonlijkheidsloos.
Du Perron lijkt eveneens de mening toegedaan dat vrouwen geen persoonlijkheid
bezitten. Hoe is anders de dialoog ‘Over de “echte” roman’ te begrijpen: ‘De
romancier, nietwaar, is door zijn onderwerp bezeten, ook als hij een inferieure roman
schrijft. Er is een verschil in qualiteit, in intensiteit, in persoonlijkheid tussen (...)
Couperus en mevrouw x., maar ik zou er mijn hand niet voor in het vuur durven
steken, dat mevrouw x. per se minder bezeten was door haar onderwerp, toen ze
schreef, dan Couperus.’ Zo'n verschil in persoonlijkheid, zo blijkt verderop, bestaat
ook tussen Couperus en Robbers - maar niet tussen Couperus en ‘mijnheer x.’210.
De meeste critici lijken dit gebrek aan persoonlijkheid te beschouwen als een
natuurlijk gegeven. Slechts een enkeling stelt maatschappelijke of sociale factoren
verantwoordelijk voor de geringe persoonlijkheidsontwikkeling van vrouwen, en
meent dan dat de vrouw pas wanneer zij het volle recht heeft om een vrije
persoonlijkheid te zijn, zal kunnen bewijzen in hoeverre zij ook een artistieke,
creatieve persoonlijkheid kan zijn. Herman Poort beschouwt overigens in 1928 het
gebrek aan persoonlijkheid als iets dat door de invloed van de vrouwenemancipatie
al tot het verleden behoort: ‘de vrouw, die vroeger, in vergelijking met den man,
geringe “persoonlijkheid” bezat; haar innerlijk wezen scheen weinig gevarieerd;
meer dan bij den man berustte haar leven op overname en navolging van het reeds
bestaande.’211. Maar over het algemeen ziet de literaire kritiek toch nog steeds
‘overname en navolging’ in
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door vrouwen geschreven romans, en die eigenschappen beschouwt men als passend
bij de vrouwelijke aard.

6 Originaliteit en scheppingskracht
Nauw verbonden met de geringe persoonlijkheid is het gebrek aan originaliteit dat
de literaire kritiek van deze periode karakteristiek acht voor vrouwelijke auteurs. Die
worden immers ‘epigonen’ en ‘navolgers’ genoemd, en van hun romans wordt steeds
weer opgemerkt dat ze met de algemene stroming van een periode meeglijden: ‘De
vrouwelijke letterkunde volgt gewoonlijk de algemeene kunstrichting van den tijd,
en baanbreeksters zijn er op dat gebied zoo goed als geen’, zegt Basse, die dit in
verband brengt met typisch vrouwelijke eigenschappen.212. Zelfs Annie
Romein-Verschoor verklaart dat men met enig recht ‘de schrijvende vrouw in het
algemeen een zeker tekort aan oorspronkelijkheid zou kunnen verwijten’.213. Critici
verklaren de voorkeur van vrouwelijke auteurs voor het gematigd realisme of
psychologisch realisme uit het vrouwelijk onvermogen tot oorspronkelijkheid en
scheppingskracht. Zij hangen de theorie aan dat vrouwen van nature tot realisme
neigen, omdat werkelijkheidsweergave de minst hoge eisen stelt aan originaliteit en
scheppingskracht. Van Leeuwen heeft bijvoorbeeld zo'n theorie, waarin de vrouwelijke
passiviteit naast het passieve karakter van het naturalisme als verklaring dienen voor
het grote aantal vrouwen in naturalisme en realisme. Hij zegt over de ‘overwegend
vrouwelijke’ generatie auteurs die psychologischrealistische romans in het voetspoor
van Tachtig produceert: ‘Met de afwijzing van het realisme [door de generatie van
Ter Braak c.s., die “weer overwegend mannelijk” is] raakt de vrouwelijke auteur
weder op de achtergrond. Romantiek is een mannelijk verschijnsel; er schuilt een
sterk actief element in; het naturalisme in zijn passiviteit vond logischerwijze, ná de
dáád van het grondvesten er van, een vrouwelijke generatie als epigonen’.214. Deze
theorie zoekt een verklaring in de psychologie voor de neiging van vrouwelijke
auteurs tot realisme en voor hun neiging tot epigonisme. Zulke geluiden zijn veel
vaker te horen. Critici geloven dat de vrouwelijke psyche eerder in staat is tot
weergave en navolging van het bestaande, dan tot schepping van iets nieuws. Al
eerder kwam Verwey ter sprake, die meent dat de ‘Verbeelding’ het erf-
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deel van mannen is. Robbers zegt dat de vrouwen gewoon zijn ‘wanneer het op
scheppen aankomt, het tegen mannelijke vermogens af te leggen’.215. Rispens merkt
op dat de vrouwelijke creativiteit zich bij voorkeur uit op het terrein van de impressie,
niet op dat van de idee.216. Brom schrijft over Bogorania van Annie Foore: ‘deze
roman, die als het werk van een vrouw uiterst lijdelik, ja lijdend soms, de indrukken
van haar omgeving opvangt’.217. Over de ‘vrouwenroman’ in het algemeen zegt Van
der Zeyde: ‘Hij beweegt zich daarbij graag in bizonderheden: een beschrijvend,
detaillerend realisme, zooals dat trouwens een tijdlang zeer gangbaar is geweest in
ons land, ligt de meeste vrouwelijke auteurs.’218. Een stelling van Just Havelaar luidt:
‘De man moet scheppen, doen; de vrouw waardeeren en reageerend ondergaan.’219.
Het epigonistisch en realistisch karakter van ‘vrouwenromans’ is volgens de critici
dus een natuurlijke zaak. En het zijn weer vooral de jongere critici, degenen die het
realisme afwijzen, die beklemtonen dat de vrouwelijke vermogens van nature niet
verder reiken en die daarin een verklaring zoeken voor het grote aantal realistische
romanschrijfsters. Zo doet Van Leeuwen (zie hierboven), zo doet ook Lou Lichtveld
in de inleiding op het Letterkundig jaarboek Erts van 1930. De vrouwelijke auteurs
horen volgens hem bij degenen die hun gebrek aan creatief vermogen camoufleren
door de werkelijkheid oppervlakkig te kopiëren. En dat is niet toevallig: ‘En dat
vanaf dit tweetal [Wolff en Deken] procentsgewijze zooveel vrouwen zich met dit
banale realisme, dat zelfs in onze schilderkunst niet zulk een graad van platte
kunsteloosheid heeft bereikt, hebben geoccupeerd, vindt zijn oorzaak hierin, dat dit
copieeren typisch vrouwelijk is. Gestalte-geven is een mannelijke functie, en in een
literatuur zooals de fransche, die in hoofdzaak gestaltegevend, creatief is, vindt men
altijd betrekkelijk weinig vrouwen, en dan nog dikwijls slechts van het slag van
George Sand, in actieve medewerking. Daarentegen ligt de ontwikkeling van een
gegeven, het opkweeken van de gestalte, meer in het speciale vermogen van de
vrouw. En zoo kon Nederlands romankunst dan ook vele schrijfsters tegenover het
geringe aantal dichteressen stellen.’220. Psychologische verklaringen van het opvallend
grote aandeel van vrouwen aan de realistische prozatraditie, zijn dus onder de jongere
critici heel gebruikelijk.
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Al vanaf de opkomst van de romantiek gelden scheppingskracht en oorspronkelijkheid
als de eerste voorwaarden voor kunstenaarschap; vrouwelijkheid en kunstenaarschap
zullen dus niet gemakkelijk samen kunnen gaan. We zagen al (pag. 196) dat Verwey
elke psychische overeenkomst tussen vrouwen en kunstenaars ontkent. Anderzijds
komt men in deze periode ook wel de visie van Heymans tegen, dat er grote
overeenkomsten zijn tussen de psyche van kunstenaars en vrouwen, bijvoorbeeld in
Robbers' essay over ‘De vrouw in de litteratuur’. Maar men concentreert zich dan
op mannelijke kunstenaars en stelt het zo voor, zoals Heymans ook deed, dat deze
naast de mannelijke eigenschappen ook vrouwelijkheid bezitten, dat is gevoel en
intuïtie, als een extra vermogen. In Nederland geldt vooral Couperus als een schrijver
met een vrouwelijk element, en in het buitenland bijvoorbeeld Paul Bourget en ook
Maeterlinck. Coster spreekt van de ‘dubbelgeslachtelijke aanleg’ van de kunstenaar
en zegt: ‘de vrouwelijke trekken in het wezen der grootste manlijke kunstenaars zijn
te bekend om hier nog aan te wijzen.’221. Kelk kiest meer Weininger-achtige
bewoordingen: ‘De geboren romancier behoort niet tot het allermannelijkste type
man; hij is de man met een tamelijk aanzienlijk vrouwelijk element. Een vrouw met
een even grote hoeveelheid mannelijkheid blijft toch altijd een onvolmaakte man.’222.
Het ligt voor de hand dat deze critici, die een gebrek aan creativiteit karakteristiek
achten voor de vrouwelijke psyche, genialiteit al helemaal niet met vrouwelijkheid
in verband zullen brengen. Daarvoor hoeven ze niet Otto Weininger te kennen, die
op allerlei manieren het vrouwelijke definieert als het aan het geniale tegengestelde.
Elke vrouwenpsychologie die hiervoor is besproken beklemtoont de onverenigbaarheid
van vrouwelijkheid en genialiteit. Hoe vriendelijk sommige critici de vrouwelijke
auteurs ook gezind zijn, tot genialiteit achten zij toch de vrouwelijke psyche niet in
staat. Robbers meent bijvoorbeeld dat er eigenlijk geen verschil in waarde is tussen
het gemiddelde mannen- en gemiddelde vrouwenwerk: ‘Alleen het geniale steekt er
bovenuit en dat geniale is het werk van mannen.’ Onder de echt grote schrijvers, de
genieën, vindt men volgens Robbers geen vrouwen. En dat is alleen te verklaren
vanuit de psychologie: ‘Genieën nu, de geschiedenis leert het, uitvinders, baanbrekers,
scheppers in 't groot, ko-
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men meer onder mannen voor dan onder vrouwen; men zou zich belachelijk maken
door dat tegen te spreken; het feit duidt zonder twijfel op een verschil tusschen de
mannelijke en de vrouwelijke psyche. Maar daaraan heeft dan toch ook niemand behalve misschien Mme de Staël met haar “les âmes n'ont pas de sexe” - ooit
getwijfeld!’223.

7 Verstand/logica
Het concept van ‘de vrouw als gevoelswezen’ dat het vrouwbeeld van deze periode
domineert heeft als consequentie dat aan vrouwen minder verstand wordt toegekend.
Heymans bijvoorbeeld concludeert na uitvoerig onderzoek dat vrouwen minder
verstand hebben dan mannen, zowel in de wetenschap als in het dagelijks leven.
Daarom zou men in de literaire kritiek dezelfde visie verwachten, toegepast op
vrouwelijke auteurs tegenover hun mannelijke collega's. Een enkele keer komt zo'n
visie ook wel voor. Robbers bijvoorbeeld ziet vrouwen bij mannen achterblijven op
het terrein van de literaire kritiek, die ‘proef- en denkarbeid’.224. Ook Basse meent
dat de meer verstandelijke letterkundige gebieden, zoals de literaire kritiek en de
wijsgerige beschouwing, in strijd zijn met het karakter en de aanleg van vrouwen.225.
Het is een gangbare opvatting dat vrouwen ongeschikt zijn voor de literaire kritiek
omdat bij hen het koele verstand, het bezonnen intellect te weinig vaardig is om
opgewassen te zijn tegen de invloed van gevoelskwesties. Dat vrouwen voor zo'n
beschouwend en intellectueel vak nog niet rijp zijn, vindt eigenlijk alleen Carry van
Bruggen.
Maar de opvatting dat vrouwen dommer zijn dan mannen komt men in kritieken
toch niet onverhuld tegen. Wel impliceren critici vaak op indirecte wijze dat verstand
en intelligentie in hun beeld van de vrouwelijke natuur geen grote plaats innemen.
Van Ter Braaks literaire voorkeuren is ‘intelligentie’ een wezenlijk kenmerk.
Beschrijvingskunst, het kunstig navertellen van bepaalde situaties, veronderstelt
volgens hem een zekere graad van domheid.226. Het zijn nu net vrouwelijke auteurs
die zich daarop toeleggen en die, in de ogen van Ter Braaks generatie, van nature
eigenlijk niet tot iets anders in staat zijn.
Ook vinden we veel opmerkingen in de volgende trant. De katholieke criticus
Poelhekke schrijft naar aanleiding van de emanci-
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patieroman Hilda van Suylenburg: ‘Hoe overtuigd ik voor mij persoonlijk ook ben,
dat de vrouw even goede verstandelijke vermogens bezit als de man, de meeste
uitingen van den laatsten tijd hebben mij wel getoond, dat veel der zich naar voren
dringende feministen het tot rustig wijsgeerig denken nog zelden gebracht hebben.’227.
Rustig wijsgerig nadenken zou volgens Poelhekke tot de conclusie hebben geleid
dat de oplossing van het vrouwenvraagstuk in het katholicisme is gelegen. Als Robbers
over Augusta de Wit opmerkt dat haar werk ‘door de intelligentie die er aan besteed
is’ ook voor mannen aangename lectuur vormt228., dan is duidelijk dat hij verstand
en intelligentie niet tot het vrouwelijk terrein rekent. Eerder worden die eigenschappen
in strijd geacht met vrouwelijkheid. Dat impliceert bijvoorbeeld Borel in de volgende
opmerking over de schrijfster van Hilda van Suylenburg: ‘En wat is mevrouw
Goekoop, ondanks het heldere filosofeeren over gewichtige vraagstukken, toch ook
zelf vrouwelijk en gracieus gebleven!’229. Dit laatste blijkt uit de aandacht die in de
roman wordt besteed aan de kleding van de vrouwelijke personages.
Een te grote verstandelijke gerichtheid vormt kennelijk een gevaar voor de
vrouwelijkheid van de betreffende schrijfster; daarmee is het gebrek aan verstandelijke
vermogens van vrouwen toch weer een vereiste geworden voor vrouwelijke auteurs.
Ritter zegt in Ontmoetingen met schrijvers: ‘Nu vind ik de vrouwelijke sfeer niet
passend bij een wijsgerig betoog. En zeker is Spinoza niet tot zijn recht gekomen in
het vrouwelijk klimaat, waarmee Emmy van Lokhorst altijd omgeven was.’230. Een
verstandelijke instelling pleit tegen de vrouwelijke auteur, volgens Marie
Metz-Koning, die onomwonden stelt dat vrouwen niet kunnen abstraheren, ‘en
wanneer de vrouw wèl kan abstraheeren, vind ik haar geen vrouw meer.’231. Dat vindt
ook Jeanne Kloos: ‘Ik heb het meer gezegd en ik blijf het volhouden: Carry van
Bruggen is een van onze knapste schrijfsters. Maar sterk moet de nadruk gelegd op
dat “knap”. Want het cerebrale is bij mevr. v.B. zoo sterk, zoo bovenmatig sterk
ontwikkeld, dat het voor een artieste bijna bedenkelijk wordt.’232. Helemaal duidelijk
zijn deze woorden niet: de term ‘artieste’ kan zowel duiden op het vrouw-zijn als op
het kunstenaar-zijn van Carry van Bruggen. Wordt hier het vooroordeel verwoord
dat ‘vrouwen niet denken kunnen’ of dat ‘artiesten maar liever niet denken moe-
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ten’?233. Querido houdt helemaal niet van vrouwen die door te veel denken mannelijke
eigenschappen cultiveren. Van George Eliot of George Sand moet hij niets hebben,
maar hij prijst Top Naeff die ‘niet den geest van een savante’ bezit, die nooit ‘de
secundaire denkeigenschappen van het mannelijk brein’ vertoont.234.
Over één aspect van het vrouwelijk verstand zijn critici veel explicieter: de logica.
Men werpt vrouwelijke auteurs vaak gebrek aan logica voor de voeten. Rispens
spreekt in verband met vrouwen nog vriendelijk over ‘gevoelslogica’235., Scharten
over ‘die echtvrouwelijke onlogischheid en de dingen-op-hun-kop-zetten’.236. Jaarsma
schrijft in De Kroniek van 1907 over een ‘vrouwenboek’: ‘Het is een zeer goed boek,
maar zij is zich te buiten gegaan, in niet geringe mate, aan wat mij het zwakste in
veel vrouwenwerk (...) schijnt: uitmiddelpuntigheid en gebrek aan logica.’ En
verderop: ‘Deze vervloekte onlogische levenshouding bij zoovele vrouwen!’237. Het
zal duidelijk zijn dat critici dit aan vrouwen toegeschreven gebrek aan logica als een
negatief punt beschouwen voor het schrijven van romans.

8 Het ‘vrouwelijke’ als het zinnelijke
Men definieert het vrouwelijke in het begin van deze eeuw veelal vanuit biologische
factoren, met name de seksualiteit acht men van grote invloed op de vrouwelijke
psyche. Heymans bleek de enige te zijn die in zijn vrouwenpsychologie geen belang
hecht aan seksualiteit. Otto Weininger gaat zo ver de vrouw geheel tot seksualiteit
te reduceren. Volgens hem vertegenwoordigt de vrouw het niets, dat is: het aardse,
materiële, seksuele; zij heeft geen enkele relatie tot het hogere. Daartegenover staat
de man als het evenbeeld van God en dus als vertegenwoordiger van het iets, het
‘zijn’ in hogere zin.
Wanneer we de literaire kritiek op dit punt onderzoeken, blijkt eens te meer dat
de denkbeelden over vrouwelijkheid van de jongere critici meer aansluiting vinden
bij Weininger dan de voorstellingen die de oudere critici zich van vrouwelijkheid
maakten. Want niet alleen valt in de jaren twintig en dertig Weiningers naam, maar
ook treffen we dan in kritieken uitspraken en theorieën over vrouwelijke auteurs aan
die aan Weiningers definitie van de vrouw doen denken. Tenminste: aan aspecten
van die definitie.
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Want geen criticus gaat zo ver de vrouw een ‘ik’, een ziel of persoonlijkheid geheel
en al te ontzeggen.
Bij de oudere critici vinden we geen echo's van Weiningers Geschlecht und
Charakter. Er is wel een enkeling die vrouwen met lichamelijkheid en mannen met
geestelijkheid in verband brengt: Verwey bijvoorbeeld stelt dat kunstenaars geestelijk
beleven ‘wat de vrouw in het lichaam kent.’238. Maar het is toch kenmerkend voor de
oudere critici dat zij zich eerder dan bij Weininger aansluiten bij Heymans, die de
seksualiteit geen grote plaats in de vrouwelijke psyche toekent. Robbers bijvoorbeeld
verwijt de vrouwelijke auteur dat zij de seksualiteit in haar romans niet aandurft.
Haar aard, haar zedigheid, zou haar dit beletten. In het stuk waarin hij dit zegt, ‘De
vrouw in de litteratuur’ uit 1918, verwijst hij instemmend naar Heymans. De oudere
critici beklemtonen, net als Heymans doet, de zedigheid van vrouwen. Wel associëren
zij het vrouwelijke met het natuurlijke, niet-culturele. Dat denkbeeld speelt in iedere
vrouwenpsychologie een rol, ook in die van Heymans. Die meende immers dat bij
vrouwen de cultuur minder in het bloed is overgegaan dan bij mannen. Verbondenheid
met het natuurlijke zien de oudere critici speciaal bij vrouwelijke auteurs. Robbers
bijvoorbeeld ziet onder vrouwen meer natuurtalenten dan onder mannen, zo bleek
hiervoor. En Van Eckeren merkt in een bespreking van vier ‘vrouwenromans’ het
volgende op: ‘In de Vrouw, ook de moderne vrouw, de moderne schrijfster, is, meer
dan in den Man, nog van het primitief-natuurlijke, het oer-instinctieve, nieuwsgierige,
de verwondering, die immers het beginsel van de wijsheid is, blijven leven.’239.
Maar het zijn de jongere critici die verder gaan. Zij associëren vrouwen niet alleen
met natuur, maar ze beklemtonen de afhankelijkheid van de vrouw van het
zinnenleven. Net als Weininger brengen zij het vrouwelijke met beide aspecten van
het zinnelijke in verband: met het zintuiglijke, aardse enerzijds, en met het seksuele
anderzijds. De eerste die zich op dit terrein begeeft, de eerste ook die de naam Otto
Weininger laat vallen, is trouwens niet een criticus van de jongere generatie: het is
Dirk Coster, die qua opvattingen, zoals al eerder bleek, tussen oudere en jongere
critici in staat. Coster deelt Weiningers bewondering voor het mannelijke, dat hij
omschrijft als ‘positiviteit en klaarte’, ‘klare koele hoogte’. Het vrouwelijke heet
onveranderlijk ‘duister’, het is de
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‘ingeschapen onverzadiging die in haar hoogste verschijnsel, in de vrouw, een
onverzadigdheid van liefde wordt.’240. Precies dit ziet Coster in de moderne
vrouwenromans van rond 1920: een concentratie op en beperking tot de zinnelijke
liefde. De romans vertonen daardoor een leegte.241. Dirk Coster mist de ‘ziel’ in zulke
romans, en hij staat daarin op één lijn met Ter Braak die damesromans om dezelfde
reden leeg en hol noemt. De afwezigheid van een ziel of persoonlijkheid in
damesromans, die ik hiervoor (punt 5) besprak, staat met de beperktheid tot het
zinnelijke/aardse/seksuele in nauw verband: juist deze twee karakteristieken vormen
samen de kern van Weiningers theorie over de vrouw.
Ik breng opnieuw Ter Braaks bespreking van Eva uit 1928 ter sprake. Want in dat
stuk klinkt de theorie die het vrouwelijke identificeert met het zinnelijke sterk door.
De afgrond die Eva scheidt van de boeken van de meeste Nederlandse
romanschrijfsters is niet alleen kwalitatief-literair, zegt Ter Braak. Uit zijn bespreking
blijkt dat het verschil vooral zit in de manier waarop de elementen vrouwelijkheid,
zinnelijkheid, seksualiteit in de romans verwerkt worden. In de zielloze damesboeken
bestaat vrouwelijkheid uit niets anders dan seksualiteit. Die boeken drijven hem tot
de vraag die ik eerder citeerde (zie pag. 99) of de vrouw een onsterfelijke ziel bezit,
de vraag of voor de ontwikkelde vrouw slechts de keuze bestaat tussen ‘slaafse
gebondenheid aan het seksuele vraagstuk’ of het afleggen van haar vrouwelijkheid
in geslachtloze objectieve wetenschap.
Ter Braak gaat dus (impliciet) uit van twee opvattingen: ten eerste staat voor hem
vrouwelijkheid gelijk aan gebondenheid aan het seksuele vraagstuk, ten tweede ziet
hij een oppositie tussen die seksuele gebondenheid en het bezit van een onsterfelijke
ziel, een tegenstelling die in Weiningers boek centraal staat. Nu is het niet zo dat
vrouwen per definitie tot dit niveau zijn veroordeeld. Vrouwen kunnen ontstijgen
aan de blinde afhankelijkheid van het seksuele en de roman Eva vormt daarvan het
bewijs. Want Carry van Bruggen slaagt er in vanuit de seksualiteit te schrijven zonder
te blijven steken in blinde gebondenheid. Zij weet de gebondenheid aan haar sekse
te sublimeren tot bewustheid. Eva is een vrouwelijk-bewuste roman, en dat maakt
hem tot een roman van een heel ander kaliber dan de damesromans. Het bijzondere
van Carry van
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Bruggen bestaat hierin dat zij bewustheid, begrip, geslachtloos denken verbindt met
vrouwelijkheid, het leven der zinnen, seksualiteit. Deze synthese noemt Ter Braak
specifiek-vrouwelijk: ‘de vrouwelijke bewustheid, omdat zij zich met de moederaarde
verbindt en haar ontstaan uit die moederaarde naspoort, [kan] alleen in een vrouwelijke
synthese met het leven der zinnen, alleen als zodanig, (...) blijven leven.’242. Ook hier
is het duidelijk dat vrouwelijkheid voor Ter Braak betekent: zinnelijkheid, ook in de
betekenis van liefde voor de dagelijkse dingen, aardsheid. De ‘moederaarde’ krijgt
een belangrijke rol in de voorstelling van het vrouwelijke. De zinnelijkheid maakt
Eva tot een ‘zoo markant vrouwelijk boek’, terwijl de geslachtloze bewustheid ervoor
zorgt dat Eva niet in het vrouwelijke blijft steken.
Ter Braak associeert, net als Weininger, het vrouwelijke met aardsheid,
zinnelijkheid, seksualiteit. Maar hij meent niet dat de vrouw niets anders is of zou
kunnen zijn dan vrouwelijkheid, al treft hij in damesboeken niet meer dan alleen het
zinnelijke aan. Het slot van zijn stuk over Eva maakt zijn visie duidelijk: ‘Zij [Carry
van Bruggen] bewijst de bestaansmogelijkheid van een vrouwelijke bewustheid in
een zelfstandige synthese met de minnares en de moeder. Zij verwerpt metterdaad
het sprookje, dat de geschiedenis ons heeft verteld en waarin de Alie Smedings ons
met alle geweld willen laten geloven - het sprookje van de onvereenigbaarheid van
vrouwelijk begrip en vrouwelijke zinnelijkheid - in het boek “Eva”, dat van beider
unio mystica het rijpe getuigenis geeft.’243.
Een dergelijke concentratie op het zinnelijke valt ook op in Du Perrons vrouwbeeld
zoals dat doorklinkt in zijn artikel ‘D.H. Lawrence en de erotiek’ uit 1932. Hij
bespreekt Lady Chatterley's lover, een roman die hij een belangrijke getuigenis vindt
vanwege de drang tot terugkeer naar de natuur en het revolutionaire verzet tegen
intellectualisme, mechanisatie en gewapend beton. Zoals de boswachter Oliver
Mellors de echte mannelijke man is, zo is zijn tegenhanger Connie Chatterley de
vrouwelijke vrouw, ‘zij is de vrouw, de normale vrouw.’244. De karakteriseringen die
Du Perron van haar geeft passen alle in het gangbare beeld: zij wordt gedreven door
een ‘verpleegsters-instinkt’, zij raakt vermoeid bij al te intellectueel gepraat, zij houdt
van de natuur, is gevoelig en sentimenteel, zij laat zich weerloos ‘als vrouwelik
toevoegsel’ meevoe-
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ren door de werkelijke man Mellors en wordt dan ‘een echo van zijn opvattingen’.245.
Maar wat haar bovenal tot de vrouw maakt is dat zij ‘normaal’ is, dat wil zeggen
natuurlijk, zinnelijk, seksueel. Mellors is degene die normaliteit definieert in zijn
haat tegen de abnormale vrouw. Abnormaal zijn zogenaamd reine maar in feite
aseksuele vrouwen, onverzadigbare vrouwen die seksueel actief willen zijn en
lesbische vrouwen. Mellors klachten vormen voor Du Perron ‘het aangrijpendste
gedeelte, het hoofdstuk dat voor mij de ziel en de werkelike drang bevat van dit hele
werk’.246.
De vrouwbeelden van Lawrence/Mellors kunnen in zeker opzicht gelden als een
positieve variant van die van Weininger. Weliswaar vormt de seksualiteit voor
Weininger een zondige en voor Lawrence een gezonde kracht, maar in beider
opvatting wordt het vrouwelijke erdoor beheerst. In zijn bespreking van Lady
Chatterley's lover deelt Du Perron de daarin gepresenteerde voorstelling van de
vrouw. Hij zegt over de roman: ‘In zijn overgezond karakter, zijn drastiese
normaalheid, is deze roman tenslotte misschien meer een boek voor vrouwen dan
voor mannen; vooral de zogeheten “echte vrouwen” moeten het, als nasmaak wellicht
meer dan onder het proeven zelf, hevig waarderen.’247.
Ook Van Leeuwen legt verbindingen tussen het vrouwelijke en het zinnelijke in
het stuk dat ik al onder 5 noemde: ‘Boeken van en over vrouwen’. Ik zei daar dat
Van Leeuwen het een vrouwelijke eigenschap noemt om de ‘dingen’ gewicht toe te
kennen. Daaraan verbindt hij als consequentie dat het voor vrouwen moeilijker is
dan voor mannen een persoonlijkheid, dus een ‘mens’ te zijn.
Uit deze eigenschap, gebondenheid aan de dingen oftewel aardsheid, komt volgens
Van Leeuwen de grote stroom realistische damesromans voort, die juist vanwege
die eigenschap zo ergerlijk zijn. Opnieuw zien we hoe aan de literair-historische
karakterisering van ‘vrouwenromans’ een psychologische voorstelling van
vrouwelijkheid ten grondslag ligt. Van Leeuwen meent dat juist vrouwen realistische
romans schrijven omdat hun natuurlijke aanleg hen daartoe drijft.
Vrouwen zijn zinnelijk en aards. Deze geestelijke aanleg houdt verband met hun
rol in de voortplanting: ‘Zou wellicht de wereld niet uitsterven, wanneer de vrouw
haar “aardsheid” geheel overwon?’248.
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De aardsheid van vrouwen beïnvloedt hun literaire werk op twee manieren. In de
praktijk blijkt de eigenschap een ongunstige uitwerking te hebben, ze leidt tot een
realisme dat niet verder komt dan de trivialiteiten van het dagelijks leven. Maar
wanneer de vrouw niet op dit niveau blijft steken, wanneer zij er in zou slagen die
aardsheid te verbinden met bezinning, met intelligentie, wanneer zij kortom niet
alleen vrouwelijk maar ook menselijk zou zijn, dan zou zij tot hoge prestaties kunnen
komen. Zo'n verbinding ziet Van Leeuwen, net als Ter Braak, alleen in het werk van
Carry van Bruggen, de menselijke vrouw. De oppositie vrouwelijkheid-menselijkheid
kwamen we ook al vaker tegen. Van Leeuwen schrijft: ‘Want nu is het tevens
duidelijk, dat voor de meest menselijke vrouw, na heftige bezinning, aangenomen
dat zij tevens de meest vrouwelijke mens is, dus vol warme gloed voor de aardse
dingen en hun zinnelijke kant, een hoogte bereikbaar is, waar de mannelijke mens
haar nauwelijks volgen kan. Wanneer deze vrouw dan haar levensidee weet uit te
zeggen, zal een roman kunnen ontstaan, die even “vrij” is als de beste werken der
mannelijke auteurs, maar daarnevens een “zinnelijke gloed” bezit, die de laatsten
zelden combineren met de eerste eigenschap. Dat is gebeurd in Carry van Bruggens
“Heleen”.’249.
We zien dat Van Leeuwens vrouwbeeld aansluit bij de heersende voorstelling
waarin vrouwen vanuit het natuurlijke en biologische worden gedefinieerd. Hoezeer
het natuurlijke centraal staat in zijn beeld van het vrouwelijke wordt duidelijk uit de
karakteristiek die Van Leeuwen ten slotte van Carry van Bruggen geeft: ‘Waar de
mannelijke Joodse intelligentie de natuur dreigt te verliezen, of te verloochenen,
wordt deze Joodse schrijfster, ondanks haar machtig intellect telkens weer op het
aardse, het vrouwelijke, bloedwarme, intuïtieve, zinnelijke, plantaardige, eeuwige
teruggeworpen.’250. Net als Ter Braak is Van Leeuwen van mening, dat het voor een
vrouwelijk auteur niet onmogelijk is om aan het louter vrouwelijk-zinnelijke te
ontstijgen. Maar in de praktijk ziet ook hij dat alleen bij Carry van Bruggen gebeuren.
De Dertigers associëren vrouwelijkheid primair met zinnelijkheid en seksualiteit.
Daarbij past dat we in deze generatie en dan vooral onder de katholieke jongeren,
hier en daar Weininger-achtige vrouwenhaat aantreffen. De rubriek die Albert Kuyle
in 1929/1930
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schreef in De Gemeenschap onder de titel ‘Les femmes savantes’ is daarvan een
treffend voorbeeld.

9 Het ‘vrouwelijke’ als het zedelijke
Over wat vrouwelijkheid is bestond een consensus, zo hebben we gezien. Maar over
de vraag hoe men het vrouwelijke dient te waarderen liepen de meningen uiteen.
Beurtelings geldt het vrouwelijke als oneindig hoog en oneindig laag. Ook in de
literaire kritiek zijn de hoogten en diepten in de waardering van het vrouwelijke
extreem.
De verschillen van mening spitsen zich toe op de vraag naar de grotere zedelijkheid
die de vrouw van nature zou bezitten. Just Havelaar, criticus van De Stem, verwoordt
als volgt de bestaande ambivalentie: ‘De vrouw mist objectiviteit. Daarom zal de
man rechtvaardiger zijn. En daarom zal een vrouw, wier subjectivisme niet door
liefde gelouterd wordt veel slechter zijn dan ooit de man. Maar als, en in zoover, zij
de liefde kent, is ze ook oneindig beter dan de man. Zij kan diepten van zelfzucht en
hoogten van altruïsme bereiken, die den man onbekend blijven. Bij de vrouw zegeviert
het leven over de rede. Daarom kan ze veel edeler en veel lager zijn dan de redelijke
man.’251.
Voor ‘het leven’ kunnen we lezen: de natuur. Just Havelaars uitspraak vertoont
het patroon dat we ook in de studies over vrouwenpsychologie signaleerden: de
waardering voor het vrouwelijke varieert naarmate men de seksualiteit doorslaggevend
acht (Weininger) of de liefde het belangrijkste vindt voor de psyche van de vrouw
(Heymans).
De jongere critici die alle nadruk leggen op zinnelijkheid en seksualiteit leggen
geen verering of idealisering voor het vrouwelijke aan de dag en doen geen uitspraken
over het hoge zedelijke peil van vrouwen. Wel vinden we in die generatie sporen
van vrouwenhaat.
Het zijn vooral oudere critici die menen dat de vrouw boven het seksuele en soms
ook boven het aardse verheven is. Zij zijn er dan ook net als Heymans van overtuigd
dat de vrouw van nature zedelijker is dan de man. Altruïsme, zedelijkheid en zedigheid
beschouwen ze als typisch vrouwelijke eigenschappen.
Vooral oudere en christelijke critici komen dus in deze paragraaf aan het woord.
Zij blijken vrouwelijkheid te associëren met al-
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truïsme, opofferingsgezindheid, medelijden, mensenliefde, zachtmoedigheid,
vreedzaamheid, en zedigheid. Bij hen zien we daarom, veel meer dan bij de jongeren,
een verering en idealisering van het vrouwelijke die doorwerkt in hun beschouwing
van ‘vrouwenromans’. We zagen al eerder hoe Robbers tegen E. d'Oliveira getuigde
van zijn eerbied voor ‘het heilige, het kinderlijke en het vrouwelijke’.252. De woordkeus
van sommige critici in besprekingen van ‘vrouwenromans’ is in dit opzicht opvallend.
Borel bijvoorbeeld roept op tot ‘veneratie en wijding om de ziel der Vrouw het
hoogste te weten, wat op aarde bestaat’.253. In een ander stuk lijkt hij zijn
woordmateriaal aan de Maria-verering te hebben ontleend: ‘En omdat de ziel van
Augusta de Wit zoo blank en transparant was, heeft zij het wel gezien [nl. de
schoonheid van Indië], want zij ving het zuivere beeld op van het Schoone, in
onbevlekten staat.’254.
Zo'n idealiserende, bijna religieuze verering van het vrouwelijke, van de Vrouw
met een hoofdletter, is aan het begin van de eeuw in veel kritieken te vinden. In een
boekbespreking in De Kroniek schetst Jaarsma het volgende visioen van de vrouw:
‘Want al hadden zij alle aan haar geraakt, de vuilsten, de meest perversen, dan nog
zoudt gij moeten kunnen gelooven aan haar maagdelijkheid, moeten gelooven dat
zij de eeuwig-schoone onaangeraakte reine jeugd is, die, het gemeene grinsende
nabijgeziend hebbend [sic], toornig en trotsch zich opheft, alle vuil afschudt, vrij en
krachtig vooruit treedt, naakt, schoon en in het besef harer onvergankelijke schoonheid
- mijn vrienden, ziet gij haar staan, fier en goddelijk? En gelooft gij dat gij u kunt
buigen voor haar? Want in haar, leeft reeds Zij, waarnaar uw verlangen is.’255. In deze
visie vertegenwoordigt de vrouw juist het hogere. Zij is een afspiegeling van Maria.
Ook zulke opvattingen hebben hun weerslag op de beschouwingen over
‘vrouwenromans’, en op de verwachtingen die critici van zulke romans hebben. Twee
verschillende aspecten hiervan springen in het oog. Ten eerste het idee dat de inhoud
of de strekking van door vrouwen geschreven romans, overeenkomstig de vrouwelijke
natuur, altruïstisch, menslievend, zachtmoedig, moederlijk etc. is of moet zijn; ten
tweede de opvatting, verwachting of eis dat romans van vrouwelijke auteurs een
hoog zedelijk gehalte hebben.
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Ten eerste het altruïsme. De gedachte dat altruïsme een wezenstrek van vrouwen is
en dus een kenmerk van ‘vrouwenromans’, is bijvoorbeeld te vinden in de studie van
Maurits Basse uit 1920 over literatuur van vrouwen. Hij zegt daar over de vrouw:
‘altijd denkt zij aan iets anders dan haar persoon, zorgt zij voor anderen. De vrouw
is altijd de moeder van iemand, al heeft zij geen kinderen. En zoo is ook de liefde
onder alle vormen de hoofdbron van haar bezieling, en het altruïsme het
hoofdkenmerk van de vrouwelijke letterkunde.’256. Dat deze ideologische visie ook
als literaire norm functioneert blijkt vooral uit publikaties van de meer ethische en
religieuze critici. Annie Salomons meent in 1926 dat er behoefte bestaat aan heldinnen
met een zuivere, opofferende liefde, geen geestige dames of superieure intellecten,
maar martelaressen van de liefde, ‘zachte overgegeven harten.’257. Tazelaar, voor wie
literaire waarde nog sterker gelijk staat met morele waarde, verwerpt alle
‘vrouwenromans’ die in het teken staan van feminisme en emancipatie - en dat zijn
er volgens hem heel wat. Zulke emancipatieromans of tendenzromans zijn volgens
hem vanwege hun ‘feministische eenzijdigheid’ en hun ‘egoïstischen vrijheidszin’258.
in strijd met de altruïstische vrouwelijke natuur. Daardoor kunnen ze ook literair
geen betekenis hebben: ‘Want waar de tendenzroman, zooals vrouwelijke auteurs
die gaven, geen blijvende literaire waarde hebben kon, omdat hij geheel indruischte
tegen de diepste innerlijkheid der vrouw, daar is de roman, waarin de vrouw schrijft
over het kind van de grootste beteekenis, omdat hier zich vereenigen haar artistiek
vermogen en haar innigst verlangen. Ongetwijfeld zal de arbeid onzer Schrijfsters
in waarde stijgen en worden een moment in de literatuurgeschiedenis van den
modernen tijd, naarmate ze meer zich geven aan dit genre van literaire kunst, dat zoo
geheel aansluit bij haar vrouwelijke natuur en levensroeping.’259.
De literaire waarde van ‘vrouwenromans’ hangt dus af van de mate waarin zij
overeenstemmen met de vrouwelijke natuur zoals Tazelaar die ziet. In zijn ogen is
de vrouw bovenal altruïstisch en menslievend en hij verwacht van ‘vrouwenromans’
dan ook een zachte, heilzame, genezende werking: ‘En onze vrouwelijke auteurs
zouden, juist omdat ze vrouwen zijn, veelbeteekenende arbeid kunnen verrichten,
als ze in plaats van verdwaasde egoisten eens echte meisjes en jonge vrouwen
teekenden in haar boeken, die in de vol-
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le ontplooiing van heur natuurlijke talenten, invloed ten goede oefenden op het
gemoed der lezeressen. Als ze in haar boeken eens de zachte vrouwenhand deden
gevoelen, die de diepe en schrijnende wonden der moderne maatschappij met haar
liefdevolle aanraking verzacht. Dan was haar werk een moment in de
literatuurgeschiedenis, dan had het literaire beteekenis.’260. Tazelaars visie op de
altruïstische natuur van de vrouw vormt een literair keurslijf waarbuiten geen
waardering mogelijk is, maar waarbinnen de literaire waardering automatisch beperkt
blijft. Want we zagen al dat zo'n beperking tot het vrouwelijk terrein literair geen
hoge waardering oogst.
Maurits Basse wijst op dit conflict waarvoor vrouwelijke auteurs staan, het conflict
tussen waardering vanwege ware vrouwelijkheid of vanwege literaire kwaliteit. Hij
spreekt over de vrouwelijke letterkunde die vreedzaam en altruïstisch is, niet alleen
omdat de vrouw zelf zo is, maar ook omdat zij zo moet zijn: ‘Maar in het gewone
leven vermijdt zij ook instinctmatig elke houding, die nu eenmaal als speciaal
mannelijk wordt beschouwd, wel wetend dat zij de meeste sympathie zal verwerven,
vooral bij haar lezers, maar ook bij haar lezeressen, door vrouw te blijven in wezen
en verschijning.’261. Basse geeft zelf het beste bewijs voor zijn stelling door die
vrouwelijke auteurs wier werk geen blijk geeft van deze vrouwelijke deugden ‘bitter
fanatisch’, ‘verbitterd’, ‘manachtig’ of ‘manhaftig’ te noemen. En zo doen vele critici;
ik wees er in 1. al op hoe slecht critici, oudere en jongere, het kunnen verdragen
wanneer vrouwen boeken schrijven die niet aan de norm van altruïsme en
mensenliefde voldoen. Dan is zo'n boek ‘duivels knap, maar zoo hopeloos zuur’,
zoals Ter Braak schrijft over Letje van Top Naeff262., dan zijn het ‘zure hakromans’
van ‘verbitterde’ schrijfsters - zie Schartens bespreking van Een coquette vrouw van
Carry van Bruggen.263.
Ten tweede het idee dat de vrouw zedelijker is dan de man. Dit idee doet bij critici
de gedachte post vatten dat ‘vrouwenromans’ hoger staan, waarbij dit ‘hogere’ kan
slaan op fatsoen en zedigheid, op zuiverheid in morele, ethische of religieuze zin en
zelfs op een verering van de ‘Vrouw’ als een symbool van het boventijdelijke. Dit
laatste zagen we in de hierboven aangehaalde woorden van Borel en Jaarsma.
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Anna de Savornin Lohman is van mening dat de zedelijkheid van vrouwen zich uit
in een hogere graad van fatsoen en zuiverheid in romans van vrouwelijke auteurs.
Zij herkent de sekse van een auteur aan de mate van fatsoen in een roman: ‘Laat ik
al dadelijk beginnen met te getuigen, dat alle vier [romans] zich kenmerken door
dezelfde eigenschap, namelijk die, dat men er terstond de sexe van de auteur in
herkent. Geschreven door vrouwen, is dit soort lectuur (...) geschikt voor vrouwen.
Niet alleen is in den inhoud geen sprake van platheid, van vuilheid, van goorheid,
maar ook zijn de erin verkondigde denkbeelden van een gezonde en
aanbevelingswaardige strekking.’264. Elders spreekt zij van de ‘vereering’ die zij krijgt
‘voor de vrouw, die zulk rein werk, als in hoogere sferen dan 't aardsche vuil
thuisbehoorend, heeft vermogen te scheppen’265., waarmee zij zich aan de zijde van
de idealistische Borel schaart.
Ook in dit geval gaat het niet alleen om een beschrijvende karakterisering die de
critici geven van ‘vrouwenromans’, maar om een beperkende literaire norm. Wanneer
een schrijfster niet voldoet aan de eis van fatsoen en zuiverheid, dan wordt haar
roman verworpen door die critici die in het conflict tussen de eisen die voor vrouwen
en de eisen die voor literatuur gelden, voor de eerste kiezen. Zo'n criticus is Anna
de Savornin Lohman. Over de juist op dit punt geruchtmakende roman Hartstocht
(1899) van Jeanne Reyneke van Stuwe zegt zij: ‘Voor mij is het een raadsel hoe een
jonge, verloofde vrouw er hare hersenen bij voorkeur mee afmoeit, den zedelijken
ondergang af te beelden van een walgelijk, wellustig jongmensch, zooals de
hoofdpersoon uit Hartstocht dat is. (...) Men mocht, gelijk de ondergeteekende, het
boek walgelijk en terugstootend vinden, het met ergernis van zich gooien, omdat het
de hand eener vrouw is die zich aldus bezoedelt met het ontleden van zulke vuiligheid,
dat belette niet dat men, voor het werk op zichzelf (...) eerbied kan voelen om het
talent waarvan dat alles getuigde.’266. Hier wordt het conflict tussen normen voor
vrouwen en literaire normen duidelijk gesteld. Anna de Savornin Lohman impliceert
zelf hoe beperkend dit conflict voor vrouwelijke auteurs is, wanneer zij schrijft:
‘hoezeer de vrouw in ons lijdt, wanneer ons vak ons dwingt onderwerpen en toestanden
te leeren kennen, waarmede wij van nature liever niets te maken willen hebben.’267.
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Nog vele jaren na Hartstocht reageren critici ontdaan en afwijzend wanneer vrouwen
onderwerpen beschrijven die men met haar zedelijke aanleg in strijd acht. In elk
rumoer rond een onfatsoenlijke ‘vrouwenroman’ klinkt dat door. Edith Werkendam
doet met haar gewaagde romans de opvatting over de zedelijke aanleg van vrouwen
geweld aan en heet daarom ‘morbide’, ‘zenuwziek’268. en een ‘verwrongen
vrouweziel’.269. Roel Houwink vraagt zich af wat tegen deze pornografie ‘een
vrouwelijke teederheid’ nog baat.270. Ook wanneer Alie Smeding De zondaar publiceert
zijn er critici die met stomheid zijn geslagen ‘dat een vrouw zoo rechtstreeks en zoo
absoluut-overtuigend over deze verschrikkingen schrijven kon.’271. Ritter schrijft over
deze roman: ‘En het is schier ongelooflijk, dat eene vrouw dit boek zou hebben
geschreven. (...) En wij hebben ons vol schaamte afgevraagd: wanneer niet een ploert,
maar een schrijfster met edelen aanleg en begaafdheid, geen ander middel meer kent
om ons de zonde van onzen tijd te openbaren: is het dan niet ver gekomen met ons?’272.
Aan de andere kant gold het juist voor de realistische romans die veel vrouwen
schreven als een beperking om niet alle onderwerpen en toestanden, de hele
werkelijkheid te kennen. Vrouwen die zich houden aan de fatsoensnorm krijgen dan
ook te maken met het verwijt van te beschaafd, te fatsoenlijk, te damesachtig te
schrijven. En met het verwijt van Robbers dat vrouwenboeken vanwege ‘der
schrijfsters aard, haar zedigheid’ het seksuele leven niet aandurven en daarom niet
tot de grootste kunst behoren.273. We zijn hier op hetzelfde punt gestuit als in 3 ter
sprake kwam. Kennelijk vormt naast de vrouwelijke subjectiviteit ook deze
zedelijkheidsnorm de achtergrond van de verwijten over het aangelengde, verslapte,
lievige, damesachtige karakter van de ‘vrouwen- en damesromans’.
Van het hele patroon van visies en verwachtingen rond de zedelijkheid van vrouwen
en hun romans zal een remmende werking zijn uitgegaan. Het patroon legt vrouwelijke
auteurs een cultivering op van die kanten van hun persoonlijkheid die Virginia Woolf
heeft genoemd: The Angel in the House. En het doden van die Engel in zichzelf, die
noch passie noch negatieve gevoelens kan voelen, die altijd in de smaak wil vallen
en daardoor vrouwen verhindert om vrijelijk en openlijk de waarheid te schrijven,
dat is volgens Virgi-
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nia Woolf juist de eerste voorwaarde voor een schrijfster die iets wil betekenen.274.
De Nederlandse romanschrijfsters waren zich van deze problematiek niet bewust,
met uitzondering van Carry van Bruggen. In 1915 beschrijft zij hoe moeilijk het is
voor vrouwen om zich te ontdoen van het ideaalbeeld van vrouwelijke
deugdzaamheid.275. De meeste vrouwen beseffen niet hoezeer ze zich eraan
conformeren: ze doen luidkeels mee in het koor dat de vrouw als incarnatie van
reinheid en heiligheid bezingt, ze zijn tevreden met de voortreffelijkheid die haar
wordt toegedicht en houden zo de waan van mannen levend. De enkeling die tot
zelfbeschouwing komt, die zich losmaakt uit deze collectieve beelden en beseft dat
het hier om een ideaalbeeld gaat waaraan zij niet beantwoordt, geraakt in tweestrijd:
wanneer ze het ouderwets-vrouwelijke aflegt, verspeelt ze verering, liefde en
maatschappelijke goedkeuring.
Dit conflict betekent een nieuw stadium in de vrouwenbeweging, meent Carry van
Bruggen in 1915. Maar de Nederlandse romanschrijfsters voelen het nog niet: ‘Het
bedoelde conflict bestaat hier nog niet en onze schrijfsters zullen het vooralsnog niet
creëren of zijn komst bespoedigen.’276.
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eigenschappen, dus om de heersende genderconcepten. Maar het is kenmerkend voor de hier
behandelde periode dat deze beschouwd werden als natuurlijk en onveranderlijk en dat de
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Dat er ‘geen psychologie van de vrouw van de hand van een vrouw’ zou bestaan, zoals Weininger
op pag. 157 opmerkt, is niet waar. Behalve Laura Marholm en Ellen Key had ook Gina Lombroso
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Otto Weininger 1984, pag. 131.
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beïnvloed door de voorstellingen die de ondervraagden hadden van vrouwelijkheid. Heymans'
studie is daarom ook een goede graadmeter van de heersende opvattingen op dit gebied.
G. Heymans 1919, pag. 9.
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van mij, EvB.
G. Heymans 1919, pag. 110, pag. 122. Cursiveringen van mij, EvB.
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pag. 27-28. Geciteerd in G. Heymans 1919, pag. 224.
G. Heymans 1919, pag. 227.
G. Heymans 1919, pag. 279-280.
Heymans heeft vooral bekendheid gekregen met zijn karakterkubus. Met behulp daarvan deelde
hij mensen in in acht typen. De indeling is gebaseerd op drie psychische grondfuncties:
emotionaliteit, activiteit en de primaire versus de secundaire functie. Dit laatste houdt in: de
mate waarin eerdere voorstellingen, aandoeningen etc. nawerken in het bewustzijn. Van deze
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drie functies waardeerde hij activiteit en de secundaire functie positief. Opvallend is nu dat
Heymans vrouwen een grotere activiteit toekent en dat hij wat betreft de secundaire functie
geen verschillen ziet tussen mannen en vrouwen. Met deze opvattingen neemt Heymans een
aparte positie in.
A. Verwey 1911, pag. 83.
A. Verwey 1911, pag. 83.
C.J. Wijnaendts Francken 1911, pag. 333-358 verwijt Heymans dat hij teveel de emotionaliteit,
te weinig de biologische (voortplantings-)factoren in aanmerking heeft genomen, zie met name
pag. 355-358. Ook C. Winkler in het Encyclopaedisch Handboek 1914 (deel I), pag. 120-138,
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‘Eenige opmerkingen over de anatomische en physiologische grondslagen eener psychologie
der vrouwen.’ De andere bijdrage die in dit Handboek is gewijd aan het onderwerp ‘De vrouw
als persoon’ heeft ook een titel waaruit blijkt dat de biologie van belang wordt geacht voor de
psychologie van vrouwen: ‘Physiologische aard en wezen der vrouw’, pag. 87-119.
Josine Blok ziet de ambivalentie omtrent de waarde die aan vrouwelijkheid moet worden
toegekend als typerend voor het romantisch-idealistische gender-begrip dat samen met het
positivistische een leidende rol speelde in de negentiende- en twintigste-eeuwse
geschiedschrijving van vrouwen. Josine Blok & Peter Mason (eds.) 1987, pag. 26-27. Zie ook
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Elisabeth Badinter 1988, zie deel 2, Hoofdstuk 3: ‘De ondergang van het patriarchaat’ en deel
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Ernst van Alphen 1987, pag. 58.
Ernst van Alphen 1987, pag. 54.
Ernst van Alphen 1987, pag. 48.
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Herman Robbers 1926, pag. 275.
A. Aletrino 1914, pag. 313.
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Forum 1 (1932), 1, ‘Ter Inleiding’.
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VI Slotbeschouwingen
Inleiding
Critici in de periode 1900-1930 houden er twee normenstelsels op na: een stelsel van
algemene, neutrale normen en een hoeveelheid normen die zij uitsluitend in stelling
brengen voor romans van vrouwelijke auteurs. In navolging van wat E. Showalter
constateerde voor de critici in het negentiende-eeuwse Engeland kunnen we voor de
literaire kritiek van het begin van de twintigste eeuw spreken van een ‘double critical
standard’1., een dubbel normpatroon dat we ook wel een dubbele kritische moraal
kunnen noemen.
In dit laatste hoofdstuk wil ik het beeld van de receptie van vrouwenromans in de
literaire kritiek completeren en afronden. Ik zal mij bezighouden met twee vragen.
De eerste is gericht op de normen die voor vrouwelijke auteurs gelden en die in feite
de verwachtingshorizon vormen van waaruit critici in de eerste decennia van deze
eeuw romans van vrouwelijke auteurs beschouwen. Ik heb daarin literaire, sociale
en ideologische componenten onderscheiden en die achtereenvolgens geanalyseerd
in het derde, vierde en vijfde hoofdstuk. Ik wil nu de samenhang en de onderlinge
verhouding tussen deze componenten bezien met het oog op de vraag welke het
zwaarst heeft gewogen bij het onderscheiden van ‘vrouwenromans’ als apart genre.
Vervolgens ga ik dieper in op wat ik hierboven de dubbele kritische moraal noemde
die in de literaire kritiek van deze periode valt aan te wijzen: wat houdt die precies
in en welke consequenties heeft die voor de reactie op het proza van vrouwen?
Daarmee is mijn onderzoek naar de receptie van ‘vrouwenromans’ afgerond. In
de laatste twee paragrafen begeef ik mij in actuele discussies op het terrein van
literair-historisch Vrouwenstudies-onderzoek: de discussie rond vrouwelijke auteurs
en canonvorming en de recente aandacht voor literaire vrouwentradities en vrouwe-
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lijke canons. Deze laatste paragrafen hebben een andere status dan de voorafgaande.
Ze berusten niet op een gedegen onderzoek naar de genoemde onderwerpen. Ik lever
vanuit mijn eigen onderzoeksresultaten een essayistische bijdrage aan deze discussies.

1 Nogmaals: het ‘genre vrouwenroman’
Waar ligt nu precies de grondslag van het ‘genre vrouwenroman’? We hebben in het
voorafgaande gezien dat het normenstelsel van waaruit critici romans van vrouwen
beschouwen een complex geheel vormt. Op het eerste gezicht domineren daarin
literaire opvattingen en normen. Vooral de jongere critici motiveren hun collectieve
benadering en collectieve afwijzing van het proza van vrouwen door te wijzen op
literair-historische en thematische overeenkomsten tussen de romans en op de
gemeenschappelijke gebreken die ze vertonen. In hun ogen vormen de romans een
tweederangs voortzetting van het realisme en naturalisme van Tachtig. Ze vormen
een verschijnsel dat vanwege de uitgesponnen beschrijvingen, de oppervlakkige
psychologie, de beperkte en banale burgerlijk-Hollandse stof verouderd is en niet in
de letterkunde thuishoort. De oudere critici daarentegen vormen, net als de vrouwelijke
auteurs, het doel wit in de strijd van de jongeren tegen het verouderd realisme.
Begrijpelijkerwijs kijken zij aanvankelijk heel anders aan tegen realisme en
‘vrouwenromans’. Zij wijzen op de ontwikkeling naar verinnerlijking,
vermenselijking, verinniging en verdieping die sinds Tachtig zou hebben
plaatsgevonden, een ontwikkeling waarin ‘vrouwenromans’ zich overigens niet
speciaal onderscheiden van het overige proza. Toch groeit ook bij de ouderen, die
zelf als leveranciers van gezins- en familieromans te boek staan, het onbehagen tegen
de omvangrijke vrouwenromans met hun beperkte stof en thematiek die niet voldoet
aan hun zucht naar het algemeen-menselijke.
Ik heb al eerder geconstateerd dat de literair-historische plaatsbepaling en de
overige literaire karakteriseringen van ‘vrouwenromans’ niet het enige
onderscheidende criterium vormen. Wel spelen ze een belangrijke rol in de
beschouwingen rond het proza van vrouwen en worden ze, in tegenstelling tot de
meer ideologische opvattingen, altijd expliciet uitgesproken. Verder kunnen we
aannemen dat de vele
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overeenkomsten die critici tussen de romans signaleren niet uit de lucht zijn gegrepen.
Maar zoals ik in hoofdstuk III heb uiteengezet, onderscheiden de karakteriseringen
die de jongeren van damesromans geven eerder oud van nieuw proza dan
vrouwenromans van mannenromans. En de oudere critici geven nauwelijks literaire
argumenten voor hun onderscheiding van ‘vrouwenromans’.
In de literaire kritiek kwamen we ook opvattingen tegen die ik bij gebrek aan een
betere benaming ‘sociologisch’ heb genoemd. Deze opvattingen zijn sekse-specifiek
in die zin dat critici speciaal het proza van vrouwen als een maatschappelijk
verschijnsel wensen te beschouwen. Het zijn vooral de jongeren die beklemtonen
dat bij de beoordeling van deze romans sociale factoren zwaarder moeten wegen dan
literaire. Het ligt voor de hand dat zij dat doen, we zagen immers dat zij het hele
genre uit de literatuur willen verbannen. Een literair-esthetische beoordeling van
deze romans is dan minder op zijn plaats. De jongere critici leggen het accent op
niet-literaire factoren die de romans tot triviaalliteratuur bestempelen, zoals
populariteit, kassuccessen, grote aantallen, seriewerk en commerciële bedoelingen
van de auteurs. In dit proces van uitsluiting van ‘vrouwenromans’ uit de literatuur
naar het terrein van de triviaalliteratuur, waar nog slechts maatschappelijke factoren
gelden, speelt de term ‘damesroman’ een cruciale rol.
De ideologische component in het normenstelsel bestaat uit ideeën en voorstellingen
over vrouwen en vrouwelijkheid en met name over specifieke psychische
eigenschappen die vrouwen zouden bezitten. Bij eerste lezing van de kritieken valt
niet onmiddellijk op hoe groot de rol van zulke ideeën is. Het zijn verspreide
denkbeelden die meer verborgen zitten in de beschouwingen van critici maar die
toch een grote invloed uitoefenen. Critici lijken zich er nauwelijks van bewust te zijn
dat ze ze in hun literaire beoordeling van ‘vrouwenromans’ zo zwaar laten meewegen.
Er was een zoeklicht nodig om de ogen te openen voor het verband tussen alle
verspreide en verhulde uitspraken, die dan toch een duidelijk patroon blijken te
vormen; ik gebruikte als zoeklicht de studies over de psyche van ‘de vrouw’ van
Laura Marholm, Ellen Key, Otto Weininger en Gerard Heymans.
Wat ik op grond van verschillende tekenen al bij voorbaat had aangenomen blijkt
inderdaad het geval te zijn: zoals in het hele denk-
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klimaat van het begin van de twintigste eeuw een ideologie valt aan te wijzen die
het sekseverschil accentueert en psychologisch tracht te benoemen waarbij alle
aandacht valt op de vrouwelijke psyche, zo vormt ook in de literaire kritiek deze
ideologie een factor van belang. We hebben in de laatste paragraaf van hoofdstuk V
gezien hoe de literaire kritiek deze ideologie reproduceert en hem verbindt met
literaire opvattingen en normen tot een speciaal voor vrouwen geldend normsysteem.
De kenmerken van de begin-twintigste-eeuwse mentaliteit die in de eerste paragrafen
van hoofdstuk V zijn besproken zijn zonder uitzondering terug te vinden in de literaire
kritiek: zowel de grote aandacht voor vrouwelijkheid en de neiging vrouwelijkheid
psychologisch te benoemen, als het hele scala van specifieke eigenschappen en
waarden die aan vrouwen worden toegekend. Al deze tendenties en ideeën hebben
een plaats in het literair normsysteem dat geldt voor vrouwelijke auteurs.
Net als door de literaire en sociale loopt ook door de ideologische categorie een
scheidslijn tussen oudere en jongere critici, waarbij de ethisch-religieuze critici zich
aan de zijde van de ouderen scharen. De verschillen spitsen zich toe op de morele
en zedelijke waarde dan wel de zinnelijkheid en aardsheid van vrouwen, en op de
waardering voor het vrouwelijke. De oudere generatie is overtuigd van de morele
superioriteit van vrouwen en legt voor de ware vrouwelijkheid een uitgesproken
verering aan de dag. In het vorige hoofdstuk liet ik de implicaties van deze houding
voor de reactie op ‘vrouwenromans’ zien. De jongere critici zien vrouwelijkheid
vooral als zinnelijkheid en aardsheid en dat heeft zijn weerslag op hun visie op
vrouwelijke auteurs en ‘vrouwenromans’. Door hun werk schemert onmiskenbaar
een lage dunk van vrouwen en vrouwelijkheid die parallel loopt met hun literaire
afwijzing van de romans; de psychologische argumenten dienen vaak om de literaire
bezwaren kracht bij te zetten.
Het ‘genre vrouwenroman’ berust dus op een verbinding van literaire, sociale en
ideologische normpatronen. Alles wijst erop dat de ideologische laag doorslaggevend
is geweest bij het ontstaan van categorieën als ‘vrouwenromans’ en ‘romanschrijvende
vrouwen’. Want niet alleen nemen de psychologische opvattingen en normen een
grote plaats in in de literaire kritiek zoals hoofdstuk V
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liet zien, maar ook worden ze, in tegenstelling tot de literaire opvattingen, per definitie
alleen ingezet in verband met vrouwen en hun romans. Bovendien ligt de deels
onbewuste en impliciete ideologie dieper dan de bewuste en expliciete laag van
literaire opvattingen en normen. De ideologische vrouwbeelden en definities lijken
van fundamentelere aard te zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het gegeven dat van iedere
literaire onderscheiding op zeker moment een psychologische verklaring opduikt in
de literaire kritiek. In het vorige hoofdstuk zijn we hiervan tal van voorbeelden
tegengekomen. Enkele kernpunten vat ik nog even samen.
Men rekent ‘vrouwenromans’ tot het realisme, de beschrijvingskunst. Niet zelden
brengt men daarbij de theorie naar voren dat realisme nu eenmaal het beste past bij
de natuurlijke aanleg van vrouwen: de aangeboren passiviteit van vrouwen, hun
aangeboren onvermogen tot oorspronkelijkheid en scheppingskracht drijft hen tot
kopiëren van het bestaande. Uit zulke typisch vrouwelijke eigenschappen verklaart
men ook het epigonisme dat men karakteristiek vindt voor vrouwelijke auteurs,
hoewel een enkeling hiervoor het vreedzame karakter van de vrouw verantwoordelijk
acht. De onderwerpen waarover vrouwen schrijven verklaart men niet uit de
levensomstandigheden van vrouwen maar liever uit het ‘ewig Weibliche’: vooral de
liefde, maar ook de voorkeur voor het binnenhuiselijke leven brengt men in verband
met de vrouwelijke emotionaliteit. Deze eigenschap zou ook verantwoordelijk zijn
voor het gegeven dat vrouwen eenzijdig gericht zijn op de inhoud, het verhaal van
hun romans en geneigd zijn vorm en stijl te verwaarlozen. Dat vrouwen over vrouwen
schrijven, dat ze - in de ogen van critici - hun eigen levenservaring tot uitgangspunt
nemen, dat ze er niet toe in staat zijn mannenkarakters uit te beelden, het
algemeen-menselijke te verwoorden, een objectief beeld van de werkelijkheid te
geven: dat alles zou het gevolg zijn van de vrouwelijke subjectiviteit. Deze eigenschap
vormt samen met de emotionaliteit en de zedelijkheid ook de achtergrond van het
weeïge, lievige, damesachtige dat critici in proza van vrouwen vaak zo hinderlijk
vinden. De storende aandacht voor het alledaagse en triviale stellen sommige critici
op rekening van de vrouwelijke aardsheid, zinnelijkheid. Zo heeft men psychologische
verklaringen voor het hele scala van literaire eigenaardigheden
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van ‘vrouwenromans’. Zoals we zagen zijn die literaire eigenaardigheden ook in
romans van mannen te vinden, en omgekeerd zijn er vrouwen die zich eraan
onttrekken. Maar de werking van de sekse-ideologie leidt ertoe dat deze literaire
eigenaardigheden in de ogen van de literaire kritiek natuurlijkerwijs en
noodzakelijkerwijs verbonden zijn met ‘vrouwenromans’.
Voor de sociale theorieën en verklaringen gaat gedeeltelijk hetzelfde op: aan het
sociale verhaal ligt soms nog weer een psychologische verklaring ten grondslag. Ik
doel hier niet op de enkele criticus die het hele emancipatiestreven ziet als een in
wezen psychologische kwestie. Maar er zijn ook critici die het tempo waarin
schrijfsters publiceren, het gemak en de vaardigheid waarmee ze schrijven,
psychologisch verklaren. Robbers meent bijvoorbeeld dat de grotere emotionaliteit
van vrouwen ertoe leidt dat zij hun romans in één vaart neerpennen. Dat vrouwen
veel vlugger en gemakkelijker produceren zou een kwestie van natuurlijke aanleg
zijn.
Het is dus vooral deze ideologisch-psychologische laag die critici ertoe brengt
‘vrouwenromans’ als een aparte categorie te zien. Dat verklaart waarom critici bij
vrouwelijke auteurs zo sterk gericht zijn op hun sekse en dat gegeven steeds
nadrukkelijk vermelden. Bij mannelijke auteurs is dat niet nodig, daar gelden alleen
de neutraal geachte normen. Maar voor het beoordelen van een roman van een
vrouwelijke auteur vormt de sekse een onmisbaar gegeven, het bepaalt welke normen
in werking worden gezet.
Nu is ook te begrijpen waarom ‘de vrouwenroman’ op literaire gronden niet als
een zelfstandig genre viel te definiëren. ‘De vrouwenroman’ bestaat niet als een
zuiver literaire genre maar heeft een ideologisch/psychologische grondslag die
grotendeels impliciet is en slechts half-bewust. Dat verklaart waarom er zoveel
onduidelijkheden en tegenstrijdigheden optreden rond de onderscheiding
‘vrouwenroman’. Die onderscheiding interfereert steeds met de bewust aangebrachte
zuiver literaire genreverdelingen.
Ook wordt nu duidelijk waarom ‘de vrouwenroman’ tegelijkertijd wordt beschreven
als een onderdeel van de algemene literaire traditie en als een min of meer apart
terrein. De verwarring ontstaat doordat critici in hun literaire beschouwingen
‘vrouwenromans’ in
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relatie zien tot en definiëren vanuit algemene literaire ontwikkelingen en tradities,
als epigonen van het naturalisme van Tachtig of als triviale onderstroom van het
moderne proza in de jaren twintig. Op literair niveau vormen de romans een deel
van de literatuurgeschiedenis en is het niet volledig mogelijk hun specifieke plaats
te benoemen. Anderzijds bekijken critici ‘vrouwenromans’ vanuit hun overtuiging
dat het diepgaande verschil tussen de seksen een weerslag krijgt in de literatuur. Die
invalshoek leidt er toe dat de ‘vrouwenroman’ juist tot een apart, eigen en wezenlijk
ander terrein wordt bestempeld. Robbers is een van de weinigen die dit expliciet
onder woorden brengt in zijn stuk ‘De vrouw in de litteratuur’.2. Hij stelt daar dat
literatuur de meest directe zielsuiting is en dat dus juist in de literatuur het wezenlijk
onderscheid tussen de mannen- en de vrouwenziel zich duidelijk zal tonen. Zulke
gedachten zijn, als gezegd meestal onbewust, op ideologisch niveau bepalend voor
de wijze waarop critici tegen het proza van vrouwen aankijken. Op dat niveau zien
critici vrouwen in de letterkunde toch vooral als anders, als (in de woorden van
Robbers) Chinezen in Amerika. ‘De vrouwenroman’ wordt dus, afhankelijk van een
literaire of een meer ideologische invalshoek, ingelijfd bij de algemene realistische
prozatraditie of beschouwd als een apart, eigen terrein dat door een kloof van de
algemene literaire ontwikkelingen is gescheiden - dezelfde kloof die in deze periode
de seksen verdeelt. Zo komt het dat ‘de vrouwenroman’ nu eens te boek staat als
‘kwalitatief minder’ en dan weer als ‘van een andere orde’.

2 De dubbele kritische moraal
In het voorafgaande, vooral in de laatste paragraaf van hoofdstuk V, heb ik al gewezen
op de vraag naar de verhouding tussen de speciaal voor vrouwen geldende normen
en de algemene, neutraal geachte normen, de vraag dus naar de dubbele kritische
moraal in de literaire kritiek en de implicaties daarvan voor vrouwelijke auteurs. Aan
de ene kant zagen we dat de ideologische definities van vrouwelijkheid vertaald
worden in normen speciaal voor ‘vrouwenromans’. Aan de andere kant bestaan er
‘algemene’ literaire opvattingen en eisen, en op abstracter niveau noties rond
schrijven, schrijverschap en kunstenaarschap. Tussen de normen voor
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(proza van) vrouwen en de algemene normen bestaat een kloof. In de laatste paragraaf
van hoofdstuk V liet ik zien hoe deze kloof in de kritische praktijk op concrete punten
gestalte krijgt: de definities van vrouwelijkheid, zoals emotionaliteit, gerichtheid op
de liefde, subjectiviteit, intuïtie, onbewuste denkwijze etcetera, gelden als norm voor
vrouwen, ook voor romanschrijfsters. Ze staan lijnrecht tegenover de normen die in
het algemeen voor romanliteratuur gelden.
Deze kloof is zichtbaar in het normenstelsel van zowel oudere als jongere critici.
Net als voor de jongeren vormen voor de oudere critici ‘vrouwelijkheid’ en
‘literatuur/kunstenaarschap’ twee gescheiden gebieden waarvoor verschillende
normen gelden. Bij het beoordelen van ‘vrouwenromans’ brengen zij allerlei noties
omtrent ‘echte vrouwen’ te pas die ver afstaan van hun noties omtrent literatuur en
schrijverschap. Maar de uitwerking van deze scheiding is bij de ouderen anders dan
bij de jongeren. De ouderen laten in hun oordeel de noties rond vrouwelijkheid vaak
zwaarder wegen dan hun literaire en artistieke eisen, zodat zij niet zelden tot een
positief oordeel komen over romans die ze literair gezien eigenlijk afwijzen. Dat
Anna de Savornin Lohman zo te werk gaat hebben we hiervoor al gezien. Uit haar
kritieken spreekt de visie van Laura Marholm, dat voor vrouwen ‘vrouw-zijn’ de
hoogste roeping is, die boven het kunstenaar-zijn uitgaat (en daarmee niet te verenigen
is). Zij waardeert bijvoorbeeld het werk van Ina Boudier-Bakker des te meer wanneer
daarin de kunstenares terugtreedt ten gunste van de vrouw.3. Dit komt veel vaker
voor: oudere critici stellen de strijdige verhouding tussen literaire en sekse-specifieke
normen, om dan op grond van de laatste tot een (gematigd) positief oordeel te komen.
Top Naeff bespreekt bijvoorbeeld in 1905 een roman die ze onwaarschijnlijk noemt,
‘goedkoop-toevallig’ en ‘opgeschroefd’. Maar tegelijkertijd komt ze tot het volgende
oordeel: ‘Een door en door vrouwelijk werk. Vrouwelijk in de beste betekenis van
het woord: een boek van enkel teederheid, een innige verheerlijking van de mooie
moederliefde, het moederlijk instinct.’4. Tien jaar later vindt Querido een boek ‘mal’,
‘voornaam’ ‘nullig en prullerig’, maar als pluspunt wijst hij erop dat het door en door
vrouwelijk is, de waarachtige uiting van een vrouwenziel.5. Vooral Robbers vindt
vrouwelijkheid voor romans van vrouwen
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vaak belangrijker dan literaire kwaliteit. Hij waardeert een boek, al bezit het geen
artistieke kwaliteiten, wanneer er een lieve, verstandige vrouw uit spreekt. Mooi
wordt het conflict tussen ‘vrouwelijkheid’ en ‘literatuur/ kunstenaarschap’ verwoord
in het volgende citaat van Robbers, uit een bespreking van De ongeweten dingen van
Ina Boudier-Bakker: ‘Ik zou er nog veel meer van houden, zoo deze fijne en bizondere
vrouw tevens een krachtiger litterair artiest was. Maar als een wènsch komt deze
gedachte toch eigenlijk niet bij mij op, want ik weet dat de combinatie
sceptischpessimiste vrouwenatuur met schitterend kunstenaarschap van het woord
niet mogelijk is. (...) Zij weet trouwens niet van litteraire leelijkheid; als het maar
echt en waar (...) is, dan vindt zij het goed. (...) Ware mevrouw Ina Boudier-Bakker
een nóg fijner, edeler, een gróóter vrouw dan zij is, haar eenvoud nog kinderlijker,
de gedachte aan litteratuur nóg verder van haar af - dan zou er niets op haar werk
zijn aan te merken.’6. Naarmate de schrijfster vrouwelijker is raakt de gedachte aan
literatuur verder op de achtergrond. Hetzelfde verschijnsel komt jaren later nog voor
in de literaire kritiek, maar steeds in de tijdschriften van de oudere generatie. Zo
schrijft Jo de Wit in 1930 een negatieve recensie over een roman van Miek Jansen
waarin ze als positief commentaar de volgende curieuze en veelzeggende opmerking
maakt: ‘want ik geloof dat de schrijfster in haar hart een veel betere, diepere vrouw
is dan welk boek van haar ook maar doet vermoeden.’7.
Vrouwelijkheid is voor oudere critici een hoog goed, maar toch is die ook voor
hen ‘de keerzij van een artistiek tekort’. Juist door deze benadering staat, zoals
Robbers zegt, ‘het vrouwenwerk in de literatuur’ apart van ‘het onze’ - waarmee hij
kennelijk doelt op het werk van mannelijke auteurs. Echte literatuur, echt
kunstenaarschap behoort tot ‘ons’ terrein en is toch van een ander kaliber dan het
vrouwenwerk, hoe hoog de vrouwelijkheid ook wordt geprezen. Mannelijk talent,
daarom is het tenslotte toch te doen in de kunst, zo schrijft Frans Coenen in 1925 in
Groot Nederland8. - een talent dat hij daar overigens aan een vrouwelijke auteur
toekent. In de jaren twintig groeit de kloof en rond 1930 heeft deze een zeer
uitgesproken vorm aangenomen. Het principe van de dubbele kritische moraal en de
ideologisch-psychologische achtergronden daarvan blijft gehandhaafd, maar de
tegenstellingen worden veel
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sterker. Voor de oudere critici was de ‘vrouwenroman’ een apart terrein met niettemin,
als uiting van vrouwelijkheid, als vrouwestem, een plaats binnen de letterkunde. De
jongere critici hebben een minder verheven beeld van vrouwelijkheid en zij laten
zich sterker leiden door hun drang tot proza-vernieuwing, terwijl ‘vrouwenromans’
het oude proza vertegenwoordigen. Zij drijven de spot met de wijze waarop hun
voorgangers het vrouwelijke in de letterkunde verheerlijkten. Zo is in Propria Cures
een gefingeerd interview van Menno ter Braak met Robbers opgenomen, waarin
Robbers' idealisering van de vrouwenziel belachelijk wordt gemaakt door hem de
volgende tekst te laten uitspreken: ‘Het is zeer opmerkelijk, hoe dikwijls de
schrijvende vrouw juist aan deze criteria, die men toch aan kunst te stellen heeft,
voldoet...God, meneer, zo'n pure vrouwenziel...dat is een nooit te ontraadselen
mysterie...U zult gezien hebben, dat ik zeer dikwijls mijn aandacht juist aan jonge,
gevoelige schrijfsters schenk, denkt u maar aan Emmy van Lokhorst, aan Elisabeth
Zemike en vele anderen...die ik eigenlijk ontdekte...’9. Du Perron maakt zich in Uren
met Dirk Coster vrolijk over diens pogingen ‘onze romancières te begrijpen’, over
diens eerbied voor ‘heilige vrouwen’ en het diepe contact ‘tussen deze man en de
schrijvende vrouw’.10.
Het streven van de jongeren is er op gericht de ‘damesroman’, en daarmee eigenlijk
de totale romanproduktie van vrouwen, naar het terrein van de triviale literatuur te
verbannen. Nog sterker dan bij de oudere critici is voor de jongeren de literatuur
‘ons’ terrein, voor de damesromans wordt geen plaats meer ingeruimd. In hoofdstuk
III zagen we hoe Ter Braak de term ‘damesroman’ gebruikt om afstand te nemen van
het genre. Ook Nijhoff voert in zijn bespreking van De opstandigen en Letje11. de
scheiding ver door. Hij spreekt daar in de wij-vorm. ‘Wij’: dat zijn de criticus en de
intelligente mannelijke lezer tot wie hij zich richt. ‘Wij’ komen tot de conclusie dat
de schrijfster van De opstandigen onbekwaam is en slaan haar boek dicht. ‘Zij’: dat
zijn de auteur en haar lezeressen, dames voor wie het boek bestemd is en die het
kostje slikken als biggetjes. Met de eigenlijke letterkunde hebben ‘wij’ alles, maar
‘zij’ niets te maken.
In de ogen van de jongeren bestaat tussen vrouwen/vrouwelijkheid en literatuur
een volstrekte en onverzoenlijke oppositie. De ironie,
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die de methode is van Ter Braak en Du Perron, verkeert bij sommige generatiegenoten
in onverhulde agressie. Ook Du Perrons ironie kan trouwens kwaadaardige vormen
aannemen. Tekenend is hoe hij zich (in het zesde Cahier van een lezer) verlustigt in
het idee van een schrikbewind in de Nederlandse letteren met een bloedraad bestaande
uit Ter Braak, Slauerhoff, Greshoff, Van Wessem, Marsman en Kelk. Onder het
bewind van dit geheel uit mannen bestaande gezelschap zou het snel afgelopen zijn
met de vrouwen in de letterkunde: ‘De guillotine zou niet dan een heel enkele keer
werken, maar het Amsterdams kanaal zou zich uitstekend lenen tot talrijke noyades.
Hele schrijvende vrouwenkonglomeraten zouden daarvoor worden opgeschreven:
enfermons l'innocent mais submergeons le mollusque!’12. Albert Kuyle is ronduit
kwaadaardig. Hij schrijft in De Gemeenschap (1930) over een roman van Jos. Brusse:
‘Het is de meest onwettige en onvruchtbare samenleving van een dame met de
litteratuur die ik sinds jaren zag. En dat wil heel wat zeggen.’ De oppositie waarop
ik hierboven doelde blijkt ook uit wat Kuyle in hetzelfde stuk zegt over de schepping
van de vrouw: ‘is het niet bij de schrijfster opgekomen, dat het althans niet uit Adams
schrijfstaaf is geschied, om hem een romancière te schenken. Om van de leerzame
meditatie over het feit dat uit het surplus eens mans nog een vrouw gemaakt kon
worden, maar te zwijgen.’13. Een andere schrijfster verwijt hij ‘haar ridicule
bemoeizucht inzake litteratuur, iets waar ze juist zooveel te maken heeft, als ik met
luiers’ waarna hij besluit: ‘Maar men moet toch niet zoomaar een vrouw op de kunst
loslaten.’14. Hier wordt aan vrouwen de toegang tot de letterkunde ontzegd, iets wat
ook Helman wenselijk lijkt te vinden. Die stelt voor het werk van vrouwelijke auteurs
de Nederlandse natuur aansprakelijk: ‘De natuur van dit fatsoenlijke land, waar vele
vrouwen liever achter de horretjes hun lustfantasieen op wit vel papier uitleven, dan
zich te vergeten tot de-buurt-schokkende schandaaltjes.’ En hij vervolgt: ‘Misschien
bestaat er een omgekeerde evenredigheid tusschen vrouwelijke schrijfkunst en dito
prostitutie; inderdaad zullen Frankrijk en Duitschland percentsgewijs veel minder
romancières tellen dan ons geëmancipeerde vaderland.’15.
Deze laatste citaten moeten niet de indruk wekken dat de dubbele kritische moraal
het sterkst daar zou blijken waar critici sarcas-
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tisch en hatelijk spreken over het aandeel van vrouwen in de romanliteratuur. Dat
zijn enkele extreme vormen die het dubbel normenstelsel rond 1930 kon aannemen,
toen de critici schoon genoeg hadden van damesromans en alle middelen aanwendden
om ze te bestrijden - ook het beklemtonen van de natuurlijke onverenigbaarheid
tussen vrouwen en literatuur. Toch is dit laatste voor de jongeren meer dan een
strategie om de dames uit de literatuur te weren. Zij vinden werkelijk dat
vrouwelijkheid een tegenpool vormt van wat zij literair en artistiek voorstaan. Het
is duidelijk dat juist in de opvattingen van de jongere generatie een negatief beeld
van vrouwen en vrouwelijkheid een steeds terugkerend thema vormt. Niet alleen in
hun kritiek op damesromans, maar in hun hele denken. Zij benoemen cultuurelementen
die ze als negatief of achterhaald ervaren bij voorkeur als ‘vrouwelijk’ (met de
verschillende betekenisassociaties die hiervoor aan de orde kwamen) terwijl de
nieuwe, moderne bewegingen graag als ‘mannelijk’ worden aangeduid. Bij de meest
uiteenlopende jongeren is dat zichtbaar: in Van Doesburgs modernistische
beschouwingen waarin het vrouwelijke het sentimentele, natuurlijke vertegenwoordigt
dat overwonnen moet worden; in Ter Braaks ‘Démasqué der schoonheid’ waarin hij
de schoonheid beschrijft als mannelijk puberteitselement, in termen die uitsluitend
op mannen betrekking hebben: van knapen bij wie de schoonheid in het bloed zit tot
‘ferme bewuste mannelijkheid’; bij Van Vriesland die stelt dat de taal van de jongeren
mannentaal is.16. De modernistische vernieuwing in zijn verschillende vormen is voor
de jongeren een mannelijke beweging en een mannenzaak.
Om terug te komen op de dubbele kritische moraal: die speelt een beslissende rol
in de literaire kritiek op ‘vrouwenromans’ gedurende de hele periode vanaf de
eeuwwisseling tot 1930, maar niet steeds op dezelfde wijze. Dat heb ik hierboven
willen aantonen. In de loop van die dertig jaar verschoven zowel de voorstellingen
van vrouwelijkheid, dus de door de ideologie gestuurde sekse-specifieke normen
(zoals hoofdstuk V liet zien), als de ‘algemene’ literaire opvattingen en normen (zoals
bleek uit hoofdstuk II en III), en bovendien wijzigde zich de verhouding tussen die
beide categorieën. Maar er was hoe dan ook steeds sprake van een dubbel
normenstelsel en dat leidde er steeds toe dat men ‘vrouwenromans’
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onderscheidde als een apart terrein, eerst binnen, later buiten de officiële letterkunde.
En dat onderscheid had per se consequenties voor de literaire waarde die men aan
‘vrouwenromans’ toekende, zoals ik in de laatste paragraaf van hoofdstuk V op allerlei
manieren duidelijk heb gemaakt. Vrouwelijke eigenschappen staan haaks op literaire
eisen, en dat betekent dat die vrouwelijke eigenschappen, ook al waardeert men ze
op zichzelf positief, in een roman afbreuk doen aan de literaire kwaliteit. In Critisch
Bulletin (1930) maakt een criticus zich kwaad op een andere criticus, die per ongeluk
Th. Dreiser voor een vrouw heeft aangezien en in diens roman de ‘vrouwelijke
subtiliteit’ prijst. Voor iemand van echt literair formaat is deze loftuiging een flinke
belediging, zoals de boze reactie laat zien: ‘Dreiser verhoudt zich tot de
hedendaagsche Amerikaansche litteratuur ongeveer als Luther tot de Hervorming.
Hij is een figuur van de beteekenis van Hendrika Ibsen of Emilie Zola.’17.
De dubbele kritische moraal verklaart ook de verwachtingen die critici hebben
van literair werk van vrouwen. Die zijn niet hooggespannen. Men verwacht eerder
prestaties op het gebied van het leven, eerder vrouwelijkheid dan artistieke
vernieuwing of kwaliteit. We zagen al dat Ter Braak van vrouwelijke auteurs geen
prozavernieuwing vraagt, maar romans met een eigen, vrouwelijke bewustheid.
Coster heeft zijn verwachtingen aangepast aan zijn vrouwbeeld. Hij meent dat het
beste dat men mag verwachten een zielsnatuurlijkheid is die zich rijpt tot wijze
vrouwelijkheid. Die zou een verrijking van onze literatuur en van het Hollands
bewustzijn betekenen.18. Veel later verdeelt hij schrijfsters in twee soorten, beide
gedefinieerd door het soort vrouwelijkheid dat zij belichamen: het
‘moederlijk-vrouwelijke type’ en het type van de ‘problematiek vrouwelijke auteurs’.19.
Nijhoff heeft over het algemeen geen hoge dunk van ‘vrouwenromans’. Maar aan
Elisabeth Zernike, die overigens vaak wordt geprezen om haar echt vrouwelijk werk,
wijdt hij de volgende waarderende woorden: ‘Elisabeth Zernike noemt haar novelle
“Kinderspel”, maar is dit kinderspel misschien niet het hoogste, dat ooit de vrouw
de wereld geven kan?’20.
De werking van de dubbele kritische moraal is grotendeels onbewust, zo hebben
we gezien. Men is zich weliswaar, in ieder geval
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deels, bewust van de psychologische definities en beelden van vrouwelijkheid, maar
niet of nauwelijks van de rol die deze spelen in de eigen kritische praktijk. En
overigens, voor zover men zich wel bewust is van het gebruik van speciale normen
voor vrouwelijke auteurs, vindt men dat een volstrekt vanzelfsprekende zaak, die
geen explicitering of toelichting, en zeker geen verontschuldiging nodig heeft. Indien
nodig kan men zich immers beroepen op de medische en psychologische wetenschap.
Toch is er wel een enkeling die zich er aan stoort. Een artikel uit De Gids uit 1928
opent zo: ‘Zelden is critiek op werk van vrouwelijke auteurs juist. Vermoedelijk
omdat de critiek in handen der mannen is. Niet dat zij in handen der vrouwen moest
zijn! Vrouwen beschikken zelden over voldoende critisch vermogen, oordeelen ook
doorgaans zonder “kennis van zaken” en wanneer zij het eens bij het rechte eind
hebben, blijft het nog de vraag of zij hun meening behoorlijk kunnen verdedigen.
Wat echter de heeren critici betreft, deze zijn, op niet genoeg te waardeeren
uitzonderingen na, in twee groepen te verdeelen: eenerzijds hen, die om zoo te zeggen
van Adamswege laboreeren aan een teveel van vriendelijke welwillendheid jegens
het zwakke geslacht, die lang niet altijd bewust is! (...) De andere groep omvat hen,
die, ook al van Adamswege, eenmaal overtuigd van de geestelijke minderwaardigheid
der vrouw, bij voorbaat negatief gestemd zijn tegenover elke geestelijke prestatie
van een vrouw, in een vooropgezette geringschatting, een verstokt voor-oordeel, dat
zich eenvoudig niet wijzigen wil.’21. De schrijfster van dit artikel ergert zich aan
onjuiste kritiek, wijst op het bestaan van een dubbele moraal in de literaire kritiek,
maar vervolgt haar betoog met een uiteenzetting van de specifieke geestelijke
(on)vermogens van vrouwen, die dan toch ook haar eigen benadering van
‘vrouwenromans’ bepaalt. Daaruit vallen twee dingen af te lezen: ten eerste hoe
krachtig de werking van de dubbele kritische moraal is, hoe moeilijk het voor critici
is over romans van vrouwen te praten zonder zich daarbij te laten leiden door hun
beeld van vrouwelijkheid. En ten tweede: nogmaals blijkt dat het geen zaak is van
mannelijke critici alleen. De sekse-ideologie is onderdeel van het denkpatroon van
mannen én vrouwen in de eerste decennia van deze eeuw, en de dubbele kritische
moraal speelt in de hele literaire kritiek een rol.
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Overigens ontkomen ook de schrijfsters zelf niet aan de werking van deze ideologie.
Ook zij zijn erdoor gevormd: we hebben hiervoor voorbeelden gezien van schrijfsters
die de bestaande opvattingen rond vrouwen en vrouwelijkheid van harte steunen. Zij
nemen de cultus van de ware vrouwelijkheid over en dat komt in hun literaire werk
tot uiting. Volgens Annie Romein-Verschoor gaan juist vanaf de eeuwwisseling de
romanschrijfsters zich tot taak rekenen de ziel van de vrouw in onze literatuur te
doen kennen.22. Veel romanschrijfsters uit deze periode lijken zich daarbij eerder te
richten op aanpassing aan het bestaande vrouwbeeld dan op het beschrijven van hun
werkelijke ervaringen of het leveren van een artistieke prestatie. Niet voor niets wordt
hun echte vrouwelijkheid vaak meer geprezen dan hun literaire kwaliteit. Maurits
Basse lijkt gelijk te hebben als hij zegt dat de vrouwelijke auteur uit deze periode er
vooral naar streeft ‘vrouw te blijven in wezen en in verschijning.’23. Ina
Boudier-Bakker is daarvan wel het sprekendste voorbeeld. Haar eerste biograaf Ritter
schrijft in 1931 dat haar ‘onbewust en doelbewust streven vóór alles híerin bestond,
in leven en werken: vrouw te zijn’.24. Dat geldt ook voor veel van haar
collega-schrijfsters. Annie Romein wijdt een hoofdstuk aan hen met als titel ‘De
vrouwelijke vrouw’. Dit is de periode van de vrouwelijke auteurs die willen voldoen
aan het bestaande vrouwbeeld. Dat wil niet zeggen dat zij ‘vrouwelijk-bewuste’
romans schrijven zoals Ter Braak van schrijfsters vraagt, maar dat zij zich richten
naar de beperkende normen die er voor haar bestaan.
Het samenvattend beeld dat ik hierboven schetste bevat niet meer zoveel nuanceringen
als de voorafgaande hoofdstukken. Het krijgt daardoor iets stereotieps. Het formuleren
van algemene patronen en principes is minder bevredigend, omdat het geen recht
lijkt te doen aan de vele uitzonderingen die er toch wel waren. Zoals er auteurs waren
die zich onttrokken aan de stereotiepen rond ‘vrouwen- en damesromans’, zo waren
er ook critici die uitzonderingen signaleerden en lovend bespraken. Het lijkt
uitgesloten dat in de hele literaire kritiek van een periode van dertig jaar hetzelfde
patroon te onderkennen zou zijn. Toch denk ik dat ik kan volhouden dat het principe
van de dubbele kritische moraal, in zijn verschillende vormen, in deze hele periode
bepalend is geweest voor
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het lot dat ‘vrouwenromans’ in de literaire kritiek ten deel is gevallen.
Om dat te demonstreren kies ik als voorbeeld de roman die door vele critici
inderdaad werd begroet als uitzondering, als een roman die ver uitsteekt boven het
niveau van de gemiddelde ‘vrouwenroman’: Eva van Carry van Bruggen.
De kritieken op Eva vertonen het volgende beeld. Er zijn critici die het nieuwe
van Eva wel signaleren en de roman positief beoordelen, maar hem toch een plaats
geven te midden van ‘vrouwen- en damesromans’ en hem toewijzen aan een
vrouwelijk publiek. Jeanne Kloos bijvoorbeeld wijdt een kort stukje aan Eva tussen
besprekingen van damesromans en jeugdboeken in, ze noemt de roman ‘Het boek
van een vrouw voor alle vrouwen.’25. Tazelaar in Opwaartsche Wegen (1927)
verzamelt de romans die het emancipatieprobleem behandelen tot ‘een gansche serie’,
waarin Eva figureert naast bijvoorbeeld Gouden teugels van mevrouw
Hoogstraten-Schoch.26. Zulke praktijken zijn het gevolg van de dubbele kritische
moraal: critici verwijzen romans van vrouwelijke auteurs in eerste instantie naar een
eigen gebied. Tot in latere handboeken zijn de gevolgen hiervan zichtbaar. In 1962
schrijft M.-A. Jacobs dat Carry van Bruggen niet naar waarde wordt geschat omdat
zij al te zeer het slachtoffer is ‘van de klassificatie die de damesroman heeft
uitgevonden.’27. Nog in Lodewicks Literatuurgeschiedenis en bloemlezing (31ste
druk 1978) staat Carry van Bruggen vermeld in de rubriek ‘de damesroman’.28.
Maar daarnaast zijn er genoeg contemporaine critici die meer oog hebben voor
het nieuwe dat Eva bood. En dat zijn niet de geringste: Dirk Coster, Menno ter Braak
en W.L.M.E. van Leeuwen bijvoorbeeld stellen Eva allerminst op een lijn met de
damesromans van haar tijd, ze beklemtonen juist het verschil en wijden aan Eva
diepgaande besprekingen. We hebben hiervoor gezien dat Carry van Bruggen van
Van Leeuwen de uitzonderlijke status kreeg van ‘menselijke vrouw’, en dat er volgens
Ter Braak een afgrond gaapt tussen Carry van Bruggen en de gemiddelde Nederlandse
romanschrijfster. Carry van Bruggen is de vrouwelijke auteur die de overstap weet
te maken van ‘vrouwenroman’ naar ‘literatuur’, en daarmee zou zij ook het bewijs
vormen dat de dubbele kritische moraal geen vast principe
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is, maar alles te maken heeft met het niveau, de kwaliteit of het karakter van het te
bespreken werk.
Toch is dat niet het geval. Ter Braak onderscheidt Eva zo nadrukkelijk van de
populaire vrouwenromans, dat de vraag opkomt waarom hij Eva dan toch in dat kader
bespreekt. Hij heeft de neiging de roman in eerste instantie toch met die
vrouwenromans te associëren, al is het om de verschillen scherp te laten uitkomen.
Jaren later, als hij in ‘Le Chemin des Dames’ de damesroman te lijf gaat, legt hij
opnieuw verband met Eva. Zoals ik al eerder opmerkte (pag. 138) is de roman dan
niet meer door een afgrond gescheiden van de damesromans, maar heeft nog slechts
kwaliteiten die buiten de damesroman liggen. Waarschijnlijk is hier de invloed van
Du Perron in het spel, die de bewondering voor Eva niet kon delen.29. Hoe dit ook
zij, Ter Braak kan zelfs deze toch bewonderde roman niet los zien van het laag
aangeslagen terrein van vrouwenen damesromans.
Wat ik wil aantonen wordt vooral duidelijk in de wijze waarop Ter Braak, Van
Leeuwen en Coster Eva bespreken en de gronden waarop zij hun oordeel baseren.
Ter Braaks essay over Eva is al ter sprake gekomen in hoofdstuk V, onder punt 8 van
paragraaf 3. Daar ging het er mij om zijn beeld van vrouwelijkheid aan het licht te
brengen. Maar het essay bevat natuurlijk meer. Aan vorm, stijl of compositie van
Eva besteedt Ter Braak weinig woorden. Stilistische eigenschappen kunnen de
meerwaarde van Eva niet verklaren, zegt hij. Hij noemt ze dan ook niet. Wel maakt
hij een terloopse opmerking over de compositie wanneer hij de overgangen van ‘zij’
naar ‘ik’ onlogisch noemt. En verder is er nog een enkele passage over de vorm: hij
spreekt over een roman van ‘weinig uiterlijkheid’, waarin de figuren zonder verleden
zijn, maar toch onmiddellijk zichtbaar opstaan, het is ‘een binnenwereld, die de
verschijnselen organiseert naar eigen welbehagen, als de projectie van een bewuste
vrouw, die zich aan de buitenwereld moest wonden om vrede met haar te vinden...’30.
Ter Braak spreekt het uitvoerigst over de inhoudelijke kant, de gedachtenwereld
van de roman. Het bijzondere van het boek ligt in de ‘genadeloze bewustheid’ die
eruit spreekt. En hij prijst Carry van Bruggen omdat zij erin slaagt het dilemma op
te lossen tussen die bewustheid, het denken, het streven naar begrip enerzijds, en de
beel-
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dende spontaniteit, de fantasie anderzijds. Het denken in deze roman, het denken
van Eva, betreft de Prometheus-problematiek van leven-bewustzijn,
collectiviteit-individu. Het bijzondere is nu dat deze denk-elementen niet ten koste
gaan van het beeldende, maar integendeel ‘in een prachtige reeks beelden tot het
leven teruggedwongen’31. worden. Deze verbinding met het leven, het zinnenleven,
de aarde, gebeurt op een specifiek vrouwelijke wijze. In dat opzicht behoudt het boek
voor de mannelijke lezer het karakter van het raadselachtige, het andere. Ter Braak
formuleert het zo: ‘Daarom ook heeft dit zeldzaam eerlijk doorziene bewuste
vrouwenleven voor de mannelijke ervaring toch weer de charme van het... onbewuste,
van het raadsel; de bewustzijnselementen, de denkfactoren zijn dezelfde, maar de
synthese van het uit de geslachtelijke differentiatie losgeraakt begrip met de zoo
tragisch-geslachtelijke aarde is een onherroepelijk andere.’32. Op het niveau van het
denken is er sprake van herkenning, van aansluiting. Maar de aardse, geslachtelijke
component maakt Eva ‘tot een zoo markant vrouwelijk boek’.33.
Van Leeuwen gaat meer in op de literair-historische vernieuwing die Eva betekent.
Een vernieuwing in de prozakunst van Nederland in het algemeen, niet een
vernieuwing in de ‘vrouwenroman’. Hij karakteriseert Eva als ‘nieuw realisme’, een
term van Carry van Bruggen zelf, die al eerder is besproken. Van Leeuwen ziet Eva
niet als ‘vrouwenboek’ en legt geen link met damesromans. Voor hem bevat deze
roman een algemeen-menselijke problematiek: ‘het rhythme van het Leven’, ‘het
ademen van een mens’, zelfs ‘het ademen van heel de natuur, van heel de wereld’.
Het gaat over een vrouw die voor alles mens is. Toch bepaalt de onderscheiding
mannelijk/vrouwelijk, of eigenlijk: menselijk/vrouwelijk, de leeswijze van Van
Leeuwen. Slechts vanuit deze onderscheiding kan hij vat krijgen op datgene wat de
roman voor hem zo bijzonder maakt. Zo is de eenheid met al het zijnde die Eva
ervaart een uitkomst die voor mannelijke mensen niet aanvaardbaar is, voor
vrouwelijke mensen wel. Hoog-menselijk is daarentegen weer dat Eva afstand doet
van dit geluksmoment, want daarin heeft het besef van de onmogelijkheid van “alle
Lust will Ewigkeit”34. de doorslag gegeven. Dat besef is volgens Van Leeuwen zeker
niet specifiek-vrouwelijk. Wel weer typisch vrouwelijk is dat Eva afstand doet met
behulp van het gevoel. Anderzijds be-
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toont Eva zich hierin juist weer een menselijk boek, omdat gevoel en intuïtie het
allerhoogste zijn. Zo leest Van Leeuwen deze roman, maar zo leest hij zeker geen
romans van mannelijke auteurs. Hoe diep hij het psychisch onderscheid
man/mens-vrouw ervaart komt in dit stuk niet ter sprake, maar wel in zijn bespreking
van Heleen; ik heb daaraan aandacht besteed in de laatste paragraaf van hoofdstuk
V onder punt 8.
Illustratief is ook wat Coster in het jaaroverzicht van 1927 in De Stem over Eva
schrijft. Hij noemt Eva de kroniek van een specifiek vrouwelijke geest. Evenals Ter
Braak ervaart hij het vrouwelijk bewustzijn dat uit Eva spreekt als het nieuwe van
de roman. Dat verschilt wezenlijk van het mannelijke en kan daarvan onmogelijk
een kopie zijn. Het moet een eigen modus vinden, en die heeft Carry van Bruggen
hier gevonden. Coster meent dat Heleen nu kan verdwijnen: ‘Daar nam het denken
nog een speciaal mannelijke allure aan, het werd gewelddadig van het leven
geïsoleerd’.35. Net als Ter Braak vindt Coster dat het specifiek vrouwelijke erin bestaat
dat denken, bewustzijn, wordt verbonden met leven, zinnelijkheid, met ‘de eenheid
aller dingen’.
Carry van Bruggen wordt alom als de gunstige uitzondering gezien en haar roman
Eva geldt voor de toonaangevende critici unaniem als het beste wat een vrouwelijke
auteur in deze periode schreef. Maar critici kunnen toch ook deze roman niet lezen
los van hun noties en verwachtingen van het vrouwelijke. Voor hen is Eva absoluut
geen damesroman zoals de romans van vrijwel al haar vrouwelijke tijdgenoten. Hun
sekse-specifieke benadering leidt hier tot een positieve beoordeling, maar met die
benadering wordt Eva wel als ‘vrouwenroman’ gekarakteriseerd - met alle
consequenties van dien. Ik heb overigens het beeld weer enigszins gechargeerd; er
zijn ook critici die de meer algemeen-menselijke kanten van de thematiek naar voren
halen. Maar wat ik wilde duidelijk maken is dat de dubbele kritische moraal in deze
periode een algemeen en dominant principe is waaraan ook Carry van Bruggen niet
ontkomt.
Over de consequenties van een en ander wil ik tenslotte nog een opmerking maken.
Veel literatuurbeschouwers hebben gewezen op verwantschap tussen Menno ter
Braak en Carry van Bruggen. Ter Braak was zich bewust van de grote invloed die
met name
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Prometheus op hem heeft gehad.36. En niet alleen de essays waren van invloed: Ter
Braak zag ook de lijn naar Eva, hij zag Eva als ‘een verlengstuk van de filosofische
geschriften’37., zoals Fokkema en Ibsch schrijven in Het modernisme in de Europese
letterkunde (1984). Zij karakteriseren Carry van Bruggen als modernist, niet alleen
in haar essays maar ook in Eva. Op vele punten voldoet de roman aan de
modernistische codes. Zo bepaalt niet de chronologie of de handelingslogica, maar
het bewustzijn van Eva het verhaalverloop; reflectie krijgt de aandacht boven
handeling en beschrijving; het naturalistisch determinisme is afgezworen; de
vertelsituatie is weliswaar aan Eva gebonden maar laat toch de modernistische
wisselingen zien; absolute waarden, blijvende waarheden en eenduidig-geldende
oplossingen worden afgewezen; het slot toont dat harmonie als blijvende mogelijkheid
niet bestaanbaar wordt geacht, enzovoort. Carry van Bruggen betoont zich hier een
modernistisch auteur, ze vertegenwoordigt samen met Ter Braak en Du Perron het
Europees modernisme in Nederland, al passen de laatste twee daar duidelijker in.
Fokkema en Ibsch buigen zich over de vraag ‘of Carry van Bruggen in het primaire
semiotische circuit van het Modernisme in Nederland is opgenomen.’38. Zonder deze
vraag volmondig met ja te beantwoorden suggereren ze toch een bevestigend
antwoord: Ter Braak heeft zich in het denken van Carry van Bruggen herkend, niet
alleen in de essays, maar ook in Eva. Daarbij baseren zij zich op Ter Braaks
bespreking van Eva waaruit ik hierboven citeerde. Mijn verhaal wijst in een andere
richting. Het laat zien dat van de kant van Ter Braak geen volledige herkenning
plaatsvindt en ook niet kan plaatsvinden.39. Eva staat dan wel ver boven de gemiddelde
damesproduktie, maar overigens associeert Ter Braak Carry van Bruggen als
romanschrijfster te zeer met de Hollandse damesromans om in haar een literaire
geestverwant te kunnen zien. En in Eva ziet hij wel een verwant denken, maar toch
behoort ook deze roman niet volledig tot het eigen terrein. Het specifiek vrouwelijke
erin bestempelt de roman tot ‘het andere’. Daarom is Eva voor Ter Braak toch vooral
‘het vrouwelijk accent’ in de literatuur. En daarmee zijn tevens de rollen voor
schrijfsters vastgelegd: als dames buiten de letterkunde en als vrouwelijk accent
binnen de letterkunde.
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3 De ‘vrouwenroman’ en de canon
Opname in de canon was voor ‘de vrouwenroman’ niet weggelegd, op een enkele
uitzondering na. Ik ben er niet op uit om verandering in die situatie te bepleiten;
daarvoor biedt mijn onderzoek geen argumenten. Maar wel wil ik in meer algemene
zin stilstaan bij de afwezigheid van ‘vrouwenromans’ in de canon.
Over het begrip ‘canon’ is veel geschreven. Voor mijn betoog kies ik als
uitgangspunt de beschouwingen van Mooij, waarin de hoofdzaken van de recente
discussies rond canon en canonvorming zijn verwerkt. Mooij omschrijft het begrip
canon als volgt: ‘een verzameling van literaire werken die in een samenleving als
waardevol erkend worden; zij dienen bovendien als oriëntatie- of referentiepunten
in de literaire kritiek en in het onderwijs; derhalve worden zij ook op school (althans
op sommige scholen) onderwezen.’40. Er bestaan ook negatieve referentiepunten,
volgens Mooij. Uit mijn onderzoek blijkt dat die rol aan ‘vrouwenromans’ was
toebedeeld. Niet aan enkele afzonderlijke vrouwenromans, maar aan de soort, het
verschijnsel. Dat fungeert vooral voor de jongere critici na 1918 als negatief, als het
tegengestelde van literaire kwaliteit, als voorbeeld van hoe het niet moet. Mooij zegt
dat de boeken van Courths-Mahler door critici weliswaar niet gelezen werden maar
toch, dank zij Ter Braak, lange tijd een symbolische status als negatief referentiepunt
genoten. Dat geldt eigenlijk voor het hele verschijnsel ‘damesroman’, waarbij vooral
Jo van Ammers-Küller de symboolfunctie vervult.
De omschrijving die Mooij geeft van de canon is tegenwoordig nog steeds
gangbaar. Zijn canonbegrip betekent een relativering van het idee dat de canon die
werken zou bevatten die in absolute zin het meest waardevol zijn. Dit laatste klassieke
canonbegrip ziet waarde als een abstract gegeven dat los van lezers bestaat. Zo'n
visie past niet in de huidige literatuurwetenschappelijke opvattingen waarin het
lezerspubliek en de literaire instituties een niet meer weg te denken rol spelen in het
begrip literaire waarde. Mooijs canonbegrip sluit aan bij de huidige tendentie om
waarden niet als intrinsiek en absoluut, maar als relationeel en relatief te zien. Mooij
ziet de canon als het resultaat van een sociaal proces waarin instituties van cultuur
en onderwijs een bepalende rol spe-
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len. Helemaal relatief, of beter relativistisch is literaire waarde overigens niet volgens
Mooij. Waarde heeft in zijn visie toch wel een grondslag in de eigenschappen van
het werk zelf. Daarover verderop meer.
Maar ook dit meer sociologische canonbegrip heeft kritiek ontmoet. Die richt zich
onder andere op de gedachte dat de gecanoniseerde werken een waarde voor de
samenleving als geheel zouden kunnen inhouden. Literatuursociologisch onderzoek
naar de rol van instituties in het proces van waardetoekenning en canonisering, naar
de maatschappelijke groepen met hun ideologieën en belangen die met die instituties
verbonden zijn, en onderzoek naar het functioneren van de canon in cultuuroverdracht
en onderwijs, heeft de gedachte van een canon voor de gehele samenleving op losse
schroeven gezet en de ogen geopend voor groepsbelang en machtsuitoefening bij
canonvorming.41.
Tot de groepen die de bestaande canons en het canonbegrip bestrijden behoren
ook de feministische literatuuronderzoekers. In de jaren zeventig begon het feminisme
door te dringen in de literatuurwetenschap. Een van de eerste aandachtspunten vormde
de canon, de totstandkoming daarvan en de mechanismen die vrouwelijke auteurs
uitsluiten. Het begon ermee dat feministische literatuuronderzoekers in verzet kwamen
tegen de bestaande canon met zijn pretentie van algemene, ook voor vrouwen geldende
waarde. Zij werden zich ervan bewust dat veel door hen gewaardeerde teksten van
vrouwen afwezig zijn in de literatuurgeschiedenissen en literaire canons. Dat leidde
eerst tot het opdiepen en herwaarderen van genegeerde en vergeten schrijfsters en
vervolgens tot vragen omtrent de totstandkoming van de literatuurgeschiedenis en
de canon.
In de loop der jaren zijn heel wat antwoorden gegeven op de vraag naar de beperkte
representatie van vrouwen in de canon. Twee rode draden lopen daardoorheen: ten
eerste dat vrouwen minder materiële, sociale en culturele mogelijkheden hadden om
te schrijven, hetgeen een verklaring geeft voor het relatief geringe aantal vrouwelijke
auteurs; ten tweede dat teksten van vrouwen, om een complex van redenen, minder
literair waardevol worden geacht dan die van mannen. Virginia Woolfs observaties
zijn vaak herhaald: dat vrouwen belemmeringen ondervonden bij het schrijven,
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zoals gebrek aan geld, tijd en een eigen ruimte, dat ‘The Angel in the House’ vrouwen
belemmerde in hun creatieve prestaties, dat vrouwen ontmoedigd werden door
bestaande opinies over vrouwen en door de afwezigheid van voorbeelden. Woolf
wees ook op de verschillende belangstellingssferen en waardenpatronen van mannen
en vrouwen, waardoor mannen sport, voetbal en oorlog belangrijke onderwerpen
vinden en bijvoorbeeld de gevoelens van vrouwen in een huiskamer niet.42. Feministen
brachten later naar voren dat vrouwen geen macht hadden in het literaire bedrijf, in
uitgeverijen, redacties en de literaire kritiek. De literaire kritiek, belangrijke factor
in canonvorming, werd onderzocht vanuit de gedachte dat de sekse van de auteur
van invloed zou zijn op de ontvangst van haar werk. Seksisme in literaire kritiek, of
zoals Mary Ellmann het in 1968 noemde ‘phallic criticism’43., werd aangewezen als
een belangrijke oorzaak van de uitsluiting van vrouwen uit de canon. Het idee dat
dit berust op een bewuste mannelijke kongsi hangt men niet meer aan. In sommige
publikaties wordt nog wel gesproken van kwade trouw van critici en van
onderdrukking van schrijvende vrouwen.44. In moderner jargon heeft de term
onderdrukking plaatsgemaakt voor de opvatting dat literatuur, net als andere terreinen,
een terrein is van machtsongelijkheid tussen de seksen.45. Het verwijt blijft dat critici
vrouwelijke auteurs onderwaarderen, dat ze partijdig zijn en dat ze hun subjectieve
oordelen als objectieve, representatieve presenteren. Virginia Woolfs constateringen
klinken door in het verwijt dat critici lijden aan een eenzijdig ontwikkelde smaak,
waardoor ze zich niet kunnen of willen verdiepen in ‘vrouwelijke ervaringen’ en een
‘vrouwelijke belevingswereld’. Feministen zien de canon als een mannelijke, waar
teksten van vrouwen op grote schaal buitengesloten zijn. De als algemeen
gepresenteerde canon vertoont hiaten. Dat is het gevolg van de machtsverhouding
tussen de seksen, van de plaats van vrouwen/het vrouwelijke in de cultuur. De canon
wordt gezien als de rechtvaardiging van de mythe dat er één continue, mannelijke
traditie is. In de totstandkoming van de canon spelen ideologieën een hoofdrol.
Deze problematiek biedt veel aanknopingspunten voor feministisch onderzoek.
Vanuit het inzicht dat literatuurgeschiedenis bestudeerd moet worden als een
‘gender-related system’46. stellen fe-
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ministen de objectiviteit van waardeoordelen ter discussie, ze richten zich op de
ideologieën en groepsbelangen die verscholen zitten achter de selectie van waardevolle
werken, ze halen de ideologische lading naar boven van literatuuropvattingen, literaire
normen en criteria, gangbare concepten in de literatuurbeschouwing, en ze gaan na
in hoeverre die vrouwen/ het vrouwelijke uitsluiten.
De alternatieven die zijn aangedragen voor de bestaande canons variëren.
Sommigen houden vast aan de gedachte van één canon, ze onderzoeken het
ontstaansproces daarvan, sporen de verdringing van vrouwelijke auteurs op en maken
de hiaten zichtbaar. Erkenning van teksten van vrouwelijke auteurs binnen de
bestaande canon is dan het doel. Anderen werken aan een eigen canon voor vrouwen,
een vrouwelijke tegencanon. Dit gebeurt vanuit de gedachte dat er niet één cultuur,
één literaire traditie en één canon bestaat, maar dat in de samenleving verschillende
culturen hun eigen literaire tradities en dus ook hun eigen canons hebben. En
postmoderne feministen vragen zich af: ‘Why a canon and a literary tradition? Is it
because the boys have theirs?’47. Zij vinden het tijd worden dat alle canons,
beperkingen, vastliggende betekenissen verdwijnen.
Aan de andere kant, vanuit de gevestigde literatuurwetenschap, wordt de canon
verdedigd. Terwijl feministen van mening zijn dat uit de bestaande canon vrouwelijke
auteurs stelselmatig zijn geweerd, dat vrouwelijke lezers zich niet in de bestaande
canon herkennen en dat hun keuze tot een andere samenstelling zou leiden, stelt
Mooij dat in onze pluralistische maatschappij weliswaar een verscheidenheid aan
uitgangspunten leeft, maar dat dat een grote mate van overeenstemming over de
canonsamenstelling niet hoeft uit te sluiten. Het zou slechts gaan om
‘schermutselingen aan de canongrenzen’, en pas in de laatste plaats om ‘heel
ingrijpende veranderingen in de samenstelling.’48.
Mooij relativeert ook het bezwaar dat canonvorming een geval van
machtsuitoefening zou zijn van een cultureel establishment waar grote groepen,
‘globaal gesproken ook de vrouwen’, buiten staan.49. Hij haalt instemmend Charles
Altieri aan, volgens wie canons meer zijn dan ‘ideological banners for social groups’.50.
Canons berusten weliswaar op macht, maar ze bieden ook de mogelijkheid zich tegen
verschillende vormen van macht te verzetten.
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Maaike Meijer schrijft in De Lust tot Lezen over het groepsbelang dat aan de
canonvorming ten grondslag ligt: ‘Het is een vorm van machtsmisbruik van de
groep(en) die zich de sleutelposities in het literaire systeem hebben toegeëigend. Het
vervreemdt en discrimineert de groepen, die minder of geen culturele macht en
invloed kunnen ontplooien.’51. Mooij meent daarentegen dat machtsuitoefening niet
per se verkeerd is, dat de sociale groep die in de huidige setting de selectie bepaalt
zich niet schuldig maakt aan machtsmisbruik, dat het integendeel een open groep is
die soepel te werk gaat. Mooij vindt canonvorming wenselijk en geboden, hij acht
de canon acceptabel en waardevol voor de samenleving als geheel en aan bewuste
of onbewuste uitsluiting van groepen gelooft hij niet: de canon wordt ‘begrensd door
een wijd overgangsgebied waardoorheen de toegang én de uitgang niet al te moeilijk
is.’52.
Zulke gedachten komen we ook tegen in de huidige literaire kritiek. Carel Peeters
vindt de feministische kritiek op de door mannen beheerste literaire canon en de
macht in het literaire bedrijf een zinloze strijd tegen windmolens. Hij zegt: ‘Er bestaan
in de Nederlandse literatuur geen flagrante voorbeelden van onrechtvaardigheid ten
opzichte van schrijfsters. Er worden in de literatuur geen vrouwen bewust
genegeerd.’53. Op het bewust negeren van vrouwelijke auteurs is de kritiek van
feministen overigens niet meer zo sterk gericht, zoals ik hierboven aangaf.
Ik wil bezien wat mijn onderzoeksresultaten kunnen bijdragen aan deze discussie.
Mooij's visie op canoniseringsprocessen vormt daarvoor een goed uitgangspunt. Hij
formuleert die in Idee en verbeelding, hoofdstuk 4: ‘De beoordeling van literatuur’.
De literaire kritiek heeft als een van haar taken het geven van waardeoordelen, het
vaststellen van kwaliteitsverschillen. Zij vormt het beginpunt van het
waarderingsproces waaraan literaire werken worden onderworpen. Het resultaat van
dat proces is een ‘betrouwbare waardeschatting’. Mooij meent dat er, ondanks alle
theoretische twijfel omtrent de objectiviteit van literaire waarde, in de praktijk toch
een communis opinio bestaat omtrent de kwaliteit van literaire werken uit het verleden.
Het beeld dat critici ontwerpen heeft geldigheid. Weliswaar oordeelt de criticus
vanuit zijn smaak en staat de literaire waarde die hij toekent in het teken
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van zijn persoonlijkheid, maar volgens Mooij heeft het begrip ‘literaire waarde’ een
meer dan persoonlijke inhoud. Die moet men zoeken in de argumentaties van critici:
‘Zulke argumentaties hebben betrekking op wat men als de kern van de literaire
waarde kan beschouwen.’54. In de omschrijving die Mooij geeft van literaire waarde
spelen de volgende begrippen een rol: finesse, zeggingskracht, onuitputtelijkheid;
subtiele, vernuftige, treffende, rake of pregnante vormgeving; levensinhoud,
emotionele geladenheid, een belangrijke gedachten- of voorstellingswereld die boeit
of fascineert; een belichting van de innerlijke of uiterlijke werkelijkheid die de kijk
op onszelf of de wereld verdiept of verheldert, m.a.w. een gerichtheid op verheffing.
Mooij concludeert dat literaire waarden niet los staan van menselijke waarden en dat
literaire waarde voor een belangrijk deel een ethisch karakter heeft.
Op dit punt wil ik inhaken.
In de eerste drie decennia van deze eeuw baseren critici hun waardetoekenning
van romans inderdaad veelal op ‘menselijke waarden’. We zagen in hoofdstuk II dat
voor de oudere generatie critici ‘menselijkheid’ (een begrip dat een scala aan
menselijke en ethische waarden inhield) een sleutelwoord was, het fungeerde als
belangrijk literair criterium. En ook jongere critici, met name de Forumgroep,
verheffen in literaire beoordelingen het leven boven de kunst. De gedachtenwereld,
de levensinhoud, het standpunt, de kijk op de wereld van romans vormen voor deze
critici inderdaad belangrijke argumenten voor het toekennen van literaire waarde.
Mijn onderzoek maakte daarentegen ook duidelijk dat in deze periode ‘menselijkheid’
niet een eenduidig begrip is dat in algemene neutrale zin functioneert. ‘Menselijke
waarden’ die in gelijke mate, op dezelfde wijze tot uitdrukking zouden kunnen komen
in literaire teksten in het algemeen, kennen deze critici niet. De kloof tussen de seksen,
die het culturele klimaat kenmerkte, bracht een literaire waardenscheiding mee. Op
teksten van vrouwen pasten critici in eerste instantie het begrip ‘vrouwelijkheid’ met
al zijn connotaties toe, en niet de neutraal geachte begrippen ‘menselijkheid’, ‘het
algemeen menselijke’ of ‘het universele’. De voorstelling van vrouwelijkheid oefende
in deze periode zo'n sterke werking uit op de critici dat zij teksten van vrouwen
primair vanuit dat kader lazen en beoordeelden. Op het zoeken naar algemene men-
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selijke waarden in ‘vrouwenromans’ waren zij niet gericht. De levensinhoud, de
gedachten- of voorstellingswereld van ‘vrouwenromans’ is voor critici primair een
vrouwelijke, een specifieke. Als zodanig kan deze boeiend en ook waardevol zijn,
maar niet in algemeen menselijke of algemeen geldige zin. Het menselijk innerlijk
en zijn psychisch leven, dat volgens Mooij een aspect van literaire waarde vormt, is
in ‘vrouwenromans’ meestal een vrouwelijk innerlijk en haar psychisch leven. Ook
dat gegeven kan op zichzelf waardevol uitgewerkt zijn, maar het is per se een specifiek
gegeven. Het verdiept de kijk op de vrouw, niet op de mens. Het zal in de optiek van
critici niet bijdragen tot ‘een verdieping van de kijk op onszelf’, en juist dat maakt
de literaire waarde van het gegeven uit. Ook de blik die een ‘vrouwenroman’ biedt
op de buitenwereld is een specifieke. Critici zullen daarin niet snel een ‘verheldering
van onze kijk op de wereld’ ervaren, want voor critici is een vrouwelijk perspectief
niet het ‘onze’ maar het ‘andere’. Als Mooij besluit dat ‘literaire werken van grote
kwaliteit (...) hun lezers, al is het maar tijdelijk, iets wijzer, rijper of vrijer [maken]
dan ze waren’55., dan is het naar mijn mening duidelijk dat de critici uit de periode
1900-1930 niet snel grote kwaliteit zullen zien in een representant van het ‘genre
vrouwenroman’. Dat is een onontkoombaar gevolg van de waardenscheiding die ik
hiervoor de dubbele kritische moraal noemde, en die berust op de doorwerking van
de sekse-ideologie.
Menselijke waarden zijn in de periode 1900-1930 sekse-gebonden. Dat heeft
consequenties voor de literaire waarde die critici toekennen aan ‘vrouwenromans’.
Omdat critici de eerste sluis vormen op de route naar de canon kunnen we niet
aannemen dat de sekse van de auteur voor de toegang tot de canon geen rol speelt.
Mooij's beschouwing van de beoordeling van literatuur bevat nog een punt dat
complicaties oplevert voor ‘vrouwenromans’.
Literaire waarde kan volgens Mooij haar grondslag hebben in eigenschappen van
het werk zelf. Het beoordelingsproces, dat aanvangt bij de critici, brengt die
eigenschappen naar voren. Maar in Mooij's visie op literaire waarde speelt ook het
publiek een rol. Literaire waarde bestaat niet onafhankelijk van het publiek, stelt hij.
Werken van waarde maken hun lezers wijzer, rijper of vrijer. De waarde van literatuur
‘bestaat in haar vermogen om aan bepaalde
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behoeften en capaciteiten van dat publiek tegemoet te komen resp. daar een beroep
op te doen.’56.
Nu is het een bekend feit dat het oordeel van critici aanzienlijk kan verschillen
van dat van lezers(-groepen). Maar in het geval van de ‘vrouwenroman’ in de jaren
1898-1930 is de scheiding tussen literaire kritiek en lezerspubliek meer dan een
incidentele zaak of een toevallig gegeven. Die scheiding is, door de critici zelf, tot
een systeem verheven en maakt een vast onderdeel uit van de receptie van ‘de
vrouwenroman’. We zagen hiervoor dat het begrip ‘vrouwenroman’ onder andere
inhoudt: roman bestemd voor/gelezen door vrouwen. Het specifieke publiek vormt
een van de redenen waarom critici ‘vrouwenromans’ als een aparte categorie zien.
Critici hebben een lage dunk van dat publiek als het gaat om literaire smaak. In hun
vrouwbeeld is aan vrouwen geen literair-esthetisch beoordelingsvermogen gegeven.
En de praktijk bevestigt dat beeld keer op keer, want romans die in de ogen van critici
zonder literaire waarde zijn, worden door het vrouwelijk publiek gretig gelezen. Het
succes van veel ‘vrouwenromans’ pleit daarom volgens critici tegen de literaire
waarde van het ‘genre’. Het is gewoonte onder critici om bij een slechte roman extra
te beklemtonen dat alleen vrouwen hem kunnen lezen en waarderen. Critici profileren
zich als literaire voorhoede door afstand te nemen van het lezeressenpubliek: net zo
min als de romans met hun commercieel succes horen de vrouwen/dames/lezeressen
tot ‘ons’ terrein. Deze systematische distantie vormt een vaste karakteristiek van de
receptie van de ‘vrouwenroman’ in de eerste dertig jaar van deze eeuw.
Wat moeten we in deze situatie met de stelling van Mooij dat ‘literaire waarde
(...) zeker waarde [is] ten overstaan van het publiek’57.? Mooij zal hierbij niet het
publiek van de ‘vrouwen-en damesromans’ voor ogen hebben gehad. Maar dat publiek
is misschien wel wijzer, rijper of vrijer geworden van het lezen van ‘vrouwenromans’.
De romans hebben ongetwijfeld aan bepaalde behoeften en capaciteiten van de
lezeressen beantwoord. De mening van het vrouwenpubliek legde echter geen gewicht
in de schaal bij het beoordelingsproces dat volgens Mooij uiteindelijk leidt tot
betrouwbare waardeschatting. Van de twee betrokken partijen heeft alleen de literaire
kritiek een stem in dat proces. Weliswaar zijn ‘vrouwenromans’ volgens critici niet
voor henzelf, maar
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voor vrouwen bestemd, weliswaar bevatten de romans specifiek vrouwelijke
onderwerpen en thema's die de critici voor zichzelf helemaal niet interessant vinden,
maar desondanks vormt de reactie van de lezeressen geen enkele indicatie voor
literaire waarde. Sterker nog, het succes bij de lezeressen is een contra-indicatie voor
literaire waarde.
De twee pijlers waarop literaire waarde volgens Mooij berust: de waarde ten
overstaan van het publiek en verder de door critici naar voren te brengen
eigenschappen van het werk58., staan bij ‘vrouwenromans’ haaks op elkaar. Het
publiek is niet alleen als beoordelende instantie uitgesloten, maar het heeft zelfs een
averechts effect op het canoniseringsproces. Ook in dit opzicht brengt het vaststellen
van literaire waarde voor ‘vrouwenromans’ specifieke problemen mee.
Als gezegd is het mij er niet om te doen dat ‘vrouwenromans’ alsnog, al dan niet
collectief, in de canon worden opgenomen. Wel wil ik wijzen op verborgen
mechanismen in het proces van canonvorming die specifiek en nadelig zijn voor
romans van vrouwelijke auteurs, waarvoor gangbare literatuurwetenschappelijke
theorieën weinig oog hebben.

4 Over ‘vrouwenromans’, vrouwenliteratuur en een vrouwelijke literaire
traditie
In deze studie kwam het woord ‘vrouwenroman’ honderden keren voor, steeds tussen
aanhalingstekens. Daarmee gaf ik aan dat het een benaming is afkomstig van critici,
een benaming die ik in dit onderzoek problematiseer. Met de aanhalingstekens wil
ik mij ook distantiëren van dit tegenwoordig weer ingeburgerde woord. Niet alleen
omdat het, zoals Diny Schouten over ‘vrouwenliteratuur’ zegt, een linguïstisch
monstrum is.59. Maar ook omdat het een onduidelijk begrip is waarvan momenteel
diverse invullingen de ronde doen. Weliswaar betekent het meestal ‘roman van een
vrouwelijke auteur’, maar niet alle romans van vrouwelijke auteurs zijn automatisch
‘vrouwenromans’. Er moet aan inhoudelijke voorwaarden zijn voldaan die niet
gemakkelijk te definiëren zijn: de roman dient vanuit een vrouwelijk gezichtspunt
geschreven te zijn, er moet een vrouwelijke stem uit spreken etcetera. In de lite-
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rair-kritische praktijk heeft het begrip vaak de onuitgesproken betekenis: boek dat
alleen voor vrouwen interessant is. En soms kan het zelfs slaan op romans van
mannelijke auteurs met een vrouwelijke hoofdpersoon. Zo komt H. Stamperius ertoe
te stellen dat in Nederland de vrouwenroman tot bloei kwam ten tijde van het
naturalisme; ze doelt dan op romans van Couperus, Van Deyssel, Van Groeningen,
Aletrino en Van Eeden.60.
Ook termen als vrouwelijke traditie, vrouwelijke canon, vrouwelijk schrijven,
vrouwelijke esthetica, zijn in recente publikaties van feministische
literatuuronderzoekers gebruikelijk. Sinds 1986 bestaat de Anna Bijns-stichting, die
de vrouwelijke canon in de Nederlandse letteren wil bevorderen en een prijs heeft
ingesteld voor de vrouwelijke stem in de literatuur.
Engelse en Amerikaanse literatuuronderzoeksters vroegen als eersten aandacht
voor het bestaan van een eigen vrouwelijke traditie in de literatuurgeschiedenis.
Bekende namen zijn Ellen Moers, Patricia Meyer Spacks, Sandra Gilbert en Susan
Gubar; Elaine Showalter is de invloedrijkste vertegenwoordigster van deze richting.61.
In ‘Feminist criticism in the wilderness’ wijst zij op een verschuiving in het
feministisch literatuurwetenschappelijk onderzoek. Enige jaren geleden dacht men
nog op weg te zijn naar het beloofde land van gelijkheid tussen de seksen, naar een
situatie waarin sekseverschillen geen rol meer zouden spelen in literaire processen
als schrijven, lezen, interpreteren, waarderen, canoniseren. Het feministisch onderzoek
richtte zich toen op het blootleggen en uitbannen van zulke verschillen. Men
onderzocht stereotiepe vrouwbeelden in romans van mannelijke auteurs, seksisme
bij mannelijke critici en de beperkte representatie van vrouwen in
literatuurgeschiedenissen. Zulk onderzoek betekende een confrontatie met ‘male
critical theory’. Showalter spreekt van een ‘male-oriented’ soort onderzoek in die
zin dat het zich laat leiden door literaire concepten die als neutraal gelden maar in
feite gebaseerd zijn op mannelijke denkwijzen en ervaringen.62. In haar visie zal zulk
onderzoek uiteindelijk geen vruchtbare basis opleveren voor een feministische
literatuurwetenschap: die moet ‘women centered’ zijn.
Gaandeweg verschoof de aandacht naar teksten van vrouwen zelf en daarmee naar
het specifieke van vrouwenliteratuur. Dat specifieke geldt niet langer als een
bij-produkt van seksisme, maar als ‘a
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fundamental and continually determining reality.’63. Het ‘verschil’ is geen stadium
meer dat zo snel mogelijk overwonnen moet worden, het wordt juist gezocht en staat
hoog in het vaandel. Deze herwaardering van het sekseverschil heeft terrein gewonnen
in het feministisch literatuuronderzoek, niet alleen bij Showalter. Dat onderzoek (in
Showalters terminologie: gynocritics) moet zich richten op de analyse van het verschil,
doel is ‘defining the unique difference of women's writing.’64.
De vraag is dan, hoe vrouwen als aparte literaire groep te onderscheiden zijn.
Daartoe dienen zich vier ‘models of difference’ aan: het verschil is te zoeken op
biologisch, linguïstisch, psychologisch of cultureel niveau. Showalter kiest voor een
theorie die gebaseerd is op een model van vrouwencultuur. Vrouwencultuur is geen
subcultuur (een term uit Showalters eerdere publikaties A literature of their own en
‘Towards a feminist poetics’). Vrouwencultuur is ook niet hetzelfde als het concept
van een vrouwelijke sfeer die gescheiden is van en complementair (en ondergeschikt)
aan de mannelijke, dat in hoofdstuk V werd beschreven. Dit laatste concept is
grotendeels door mannen gedefinieerd en, zoals we in hoofdstuk V zagen, door
vrouwen geïnternaliseerd. Vrouwencultuur echter wordt gedefinieerd vanuit het
gezichtspunt van vrouwen zelf. Showalters model van vrouwencultuur is ontleend
aan een cultureel-antropologische theorie. In deze visie vormen vrouwen een ‘muted
group’ (qua taal en macht), die gedeeltelijk maar niet geheel samenvalt met de
‘dominant male group’. De tweestemmigheid die van deze dubbele positie het gevolg
is, zou specifiek zijn voor teksten van vrouwen.
Maaike Meijer maakt in De Lust tot Lezen (1988) gebruik van dit model. Zij stelt
als hypothese dat vrouwen relatief autonome culturen en literaire tradities hebben,
die gekarakteriseerd worden door de bovengenoemde tweestemmigheid. Zo kan zij
thematische en formele samenhang zichtbaar maken in het werk van dichteressen
uit de jaren vijftig, die critici en literatuurhistorici over het hoofd zagen, omdat deze,
verblind als ze waren door ‘de mythe van De Ene Literatuurgeschiedenis’65. slechts
oog hadden voor de dominante beweging uit die periode, de beweging van Vijftig.
Wat daarbuiten viel, zoals het werk van de dichteressen, werd volgens Maaike Meijer
óf helemaal niet, óf vanuit het oog-
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punt van de beweging van Vijftig gezien. Als dat perspectief wordt losgelaten blijken
de dichteressen een samenhangende stroming te vormen. Maaike Meijer stelt voor
om de mythe dat er één universele literatuurgeschiedenis met één canon zou bestaan,
te vervangen door de gedachte dat er vele, elkaar overlappende en kruisende literaturen
zijn. Een polysysteem, waarin verscheidene literaire circuits functioneren, met eigen
teksten, eigen lezers, een eigen canon, een eigen avant garde. Er is overlapping tussen
en differentiatie binnen de circuits, maar de schematische voorstelling van het
polysysteem heeft als basis twee grote gescheiden circuits: ‘mannenliteratuur’ en
‘vrouwenliteratuur’.
Mijn laatste punt van overweging is het toenemend gebruik van concepten als
vrouwenliteratuur versus mannenliteratuur, vrouwelijk versus mannelijk lezen, een
vrouwelijke belevings- en ervaringswereld etcetera. En daarmee verbonden: het
beklemtonen van het eigene, specifieke van teksten van vrouwen, het verschil, zoals
Elaine Showalter voorstaat.
Op basis van mijn onderzoek kan ik geen uitspraak doen over het bestaan van een
autonome vrouwelijke traditie in het proza van circa 1900-1930. Ik heb immers de
teksten zelf helemaal niet onderzocht, maar me bewust beperkt tot het blikveld van
critici. Ik ben niet uitgegaan van het bestaan van een door sekse bepaalde literaire
categorie, maar heb juist onderzocht hoe die categorie is aangebracht door critici en
literatuurgeschiedschrijvers. Ik kom dan ook tot andere resultaten dan onderzoekers
die een vrouwen-cultuur en een specifiek vrouwelijk schrijven als hypothese stellen
of tot uitgangspunt nemen, resultaten die tot de volgende kanttekeningen leiden.
In de terminologie van Maaike Meijer heb ik dus onderzocht hoe beroepslezers
uit één circuit, het dominante, keken naar teksten uit een ander circuit, dat van
vrouwen. In de ogen van die critici bestond er wel degelijk een relatief zelfstandige
vrouwelijke traditie, een traditie met een begin (de eigenlijke vrouwenroman begint
in 1898), ontwikkelingsstadia (de moderne vrouwenroman van rond 1920) en een
einde in de triviaalliteratuur (de damesroman tegen 1930). Voor de theorie dat er
verschillende circuits van werking functioneren biedt mijn onderzoek dus alle steun;
het waren juist
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de critici zelf die de ‘vrouwenromans’ verwezen naar een eigen gebied met eigen
lezers (lezeressen). Ook de stelling dat er binnen het vrouwencircuit behoefte bestaat
aan literatuur die een bevestiging is van de eigen leefwijze66. kan ik vanuit mijn
onderzoek onderschrijven - deze verklaart het succes van ‘binnenhuis-romans’. Dat
was ook de reden dat critici als Ter Braak en Nijhoff over damesromans spraken in
termen van produktie en consumptie, vraag en aanbod (zie bijvoorbeeld pag. 123).
Maar mij lijkt vooral het volgende van belang. Feministische
literatuurwetenschappers motiveren hun onderzoek naar vrouwelijke tradities in de
letterkunde door te wijzen op het onvermogen of de onwil van critici en
literatuurhistorici om het eigene van vrouwenliteratuur waar te nemen, om de
vrouwelijke stem te horen, en dus om verband te leggen tussen het werk van
vrouwelijke auteurs onderling. Zodoende zijn vrouwelijke tradities tot op heden
ontkend en onzichtbaar gebleven.
Mijn onderzoek leverde iets anders op. In tegenstelling tot wat Maaike Meijer
voor de vrouwenpoëzie in de jaren vijftig constateerde, schoten critici uit de eerste
drie decennia van deze eeuw niet tekort in het aanwijzen van relaties tussen teksten
van vrouwen. Integendeel, zij waren bij voorbaat gespitst op het vinden van
samenhang. Ze lazen teksten van vrouwen in eerste instantie in het kader van
vrouwenproza en ze gingen ervan uit dat ze een ‘vrouwelijke stem’ zouden horen.
In hun optiek vormden vrouwelijke auteurs een onderscheiden groep in de literatuur
en hun romans een relatief zelfstandig genre. Een genre dat weliswaar onder sterke
invloed stond van de dominante literaire voorgangers van Tachtig, maar dat toch
ook, vanwege de vrouwelijkheid van de auteurs, specifiek genoeg was om er een
eigen naam aan te geven. Die naam was verbonden met heersende denkbeelden over
vrouwen en vrouwelijkheid, denkbeelden die in een strijdige verhouding staan tot
de literaire opvattingen en eisen van deze critici. Daarmee impliceerde de collectieve
benadering al een zekere literaire veroordeling van het werk van vrouwelijke auteurs
en werkte marginalisering en uitsluiting in de hand.
Deze onderzoeksresultaten verklaren een deel van mijn reserves tegen termen als
‘vrouwenroman’, ‘vrouwenliteratuur’, de ‘vrouwelijke stem’. Veel moderne
schrijfsters delen dit wantrouwen. Ze
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betwijfelen het bestaan van ‘een vrouwelijke stem’ en zien hun romans niet graag
als ‘vrouwenboeken’ bestempeld. Het gaat dan om vrees voor een etikettering die,
wanneer die van critici komt, gepaard gaat met lage waardering, het gaat om de vrees
uitgesloten te worden uit ‘de’ literatuur.67.
Maar los van wie ze gebruikt acht ik zulke onderscheidingen problematisch. Een
onderscheid in mannen- en vrouwenliteratuur veronderstelt dat sekse een essentieel
literair indelingscriterium vormt. Voor mij is het de vraag in hoeverre dat
gerechtvaardigd en zinvol is. Individuen maken altijd deel uit van verscheidene
groeperingen: op grond van hun sekse, maar ook op grond van hun maatschappelijke
positie, hun opleidingsniveau, hun leeftijd, huidskleur, levensbeschouwing, politieke
overtuiging en tal van andere factoren. De individuele identiteit is dus complex; de
sekse-identiteit vormt daarvan één onderdeel. Concepten als ‘vrouwencultuur’ en
‘literaire vrouwentraditie’ zijn gebaseerd op één tegenstelling, die tussen de seksen.
Ze versluieren daarmee de grote verschillen tussen vrouwen onderling.
Alle mogelijke groepsvariabelen zullen naast de individuele variabelen een rol
spelen in literaire processen.68. Maar wie kan zeggen welke rol dat precies is? En
leiden (sociale, maatschappelijke, psychologische, biologische etc.)
groepsovereenkomsten (zoals overeenkomsten in sekse) onherroepelijk tot specifieke
groepsgebonden schrijf- en leeswijzen? De feministische literatuurkritiek heeft
weliswaar veel tekstinterpretaties vanuit een vrouwelijk gezichtspunt opgeleverd
(‘reading as a woman’), maar empirische gegevens over zulke verschillen zijn mij
niet bekend.69. Het onderscheid mannen/vrouwenliteratuur impliceert bovendien dat
die éne variabele, het sekseverschil, zodanig zou domineren boven alle andere, met
andere woorden: dat de sekse-identiteit zozeer bepalend zou zijn voor de gehele
individuele identiteit, dat dat een literaire tweedeling zou rechtvaardigen.70. Zolang
deze vragen niet afdoende zijn beantwoord, lijkt mij dat onderscheidingen als
vrouwenliteratuur, vrouwelijk schrijven etc. niet voldoende basis hebben. Anja
Meulenbelt schrijft in Meer dan één engel: ‘Dat vrouwen schrijven als vrouwen,
lezen als vrouwen, oordelen als vrouwen, dat wil zeggen, dat onze waarnemingen
gefilterd worden door onze voorafgaande ervaringen, levensstijlen, is een tamelijk
acceptabele op-
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vatting.’71. Op deze omschrijving, die het uitgangspunt bevat dat er een collectieve
vrouwelijke ervaringswereld bestaat, zijn alle bovengestelde vragen van toepassing.
De opvatting van Anja Meulenbelt is trouwens lang niet onomstreden, zoals de vele
debatten en polemieken rond ‘de vrouwelijke stem’ aantonen.
Aan de andere kant heeft juist onderzoek dat van onderscheidingen als
‘vrouwenliteratuur’ en ‘literaire vrouwentraditie’ uitgaat tot nu toe de meeste
resultaten opgeleverd. Vanuit dat oogpunt is het niet aantrekkelijk om zulke
onderscheidingen prijs te geven. Ze kunnen vruchtbaar zijn als onderzoeksstrategie,
als werkhypothese, juist om te onderzoeken of er zoiets bestaat als een vrouwelijke
ervaringswereld die de basis vormt van een vrouwelijk schrijven en een vrouwelijk
lezen. Bij dergelijk onderzoek moet men zich echter steeds bewust zijn van het gevaar,
opnieuw verstrikt te raken in het aloude polaire denken dat kenmerkend is voor
theorieën over sekseverschillen.
Aan de termen ‘vrouwenliteratuur’, een ‘vrouwelijke traditie’, ‘vrouwelijk schrijven’
etcetera zijn ook de volgende fundamentele vragen verbonden. De termen suggereren
dat ‘vrouw’ en ‘vrouwelijkheid’ te definiëren zouden zijn. Maar is dat ook zo?
Over de vraag wat vrouwelijkheid is voor critici in de periode 1898-1930 ging een
deel van hoofdstuk V. Het was voor hen een begrip met vooral psychologische
betekenis, waarover welomschreven denkbeelden bestonden. Vrouwen leverden aan
de vorming van die denkbeelden slechts een marginale bijdrage, maar ze werden er
wel door beïnvloed. Mannelijkheid en vrouwelijkheid vormden twee gescheiden
gebieden. Men dacht in tegenstellingen en had uitsluitend aandacht voor het benoemen
van verschillen, waarbij het mannelijke de norm en het vrouwelijke het andere
vertegenwoordigde. Bij het omschrijven van de verschillen ging de aandacht eenzijdig
uit naar de betekenis van vrouwelijkheid: men koppelde daaraan tal van
eigenschappen, waarden en karakteristieken, vermogens en vooral ook onvermogens
die in de praktijk voor vrouwen een normatieve werking hadden.
Zo'n definitie van vrouwelijkheid heeft men niet op het oog als men spreekt over
‘de vrouwelijke stem’ of een ‘vrouwelijke traditie’ in de literatuur. Maar een
geconstrueerd, met ideologische
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beelden en voorstellingen geladen begrip ‘vrouwelijkheid’ is wel het enige waarover
we kunnen beschikken. Ik ben het daarom met Pamela Pattynama eens, dat de
vrouwelijke literaire traditie een precaire onderneming is.72.
Er zijn feministen die stellen dat er nog een andere, werkelijke, authentieke
vrouwelijkheid zou bestaan die de basis zou moeten zijn voor een werkelijk, niet de
mannenliteratuur nabootsend vrouwelijk schrijven.73. Zij lijken te menen dat
vrouwelijkheid niet een sociale constructie is, maar een evidentie. Zo'n opvatting
legt vrouwen opnieuw vast op een seksuele identiteit, en laat bovendien de vraag
naar de definiëring open.
Als vrouwelijkheid een sociale constructie is, dan vallen de begrippen ‘vrouw’ en
‘vrouwelijkheid’ niet noodzakelijkerwijs samen. Er bestaat een ideologische scheiding
mannelijkheid versus vrouwelijkheid, en er bestaan mannen en vrouwen in de realiteit.
Die beide onderscheidingen spelen zich af op verschillende niveaus en zijn niet per
se identiek. Het is mogelijk om Louis Couperus een vrouwelijk en Augusta de Wit
een mannelijk auteur te noemen. Ook dat maakt begrippen als ‘vrouwenliteratuur’
en ‘vrouwelijk schrijven’ problematisch.
Wel beïnvloeden de denkbeelden en voorstellingen van het ideologisch niveau,
de vrouwen in de realiteit: de meeste mensen, en vrouwen uiteraard eerder dan
mannen nog, worden eenvoudig wat de traditie, de omgeving, de wil van anderen
van hen maakt, schrijft Carry van Bruggen in 1915. En: ‘Wanneer nu alles samentrekt
- maatschappelijke en religieuze motieven - om de vrouw te maken tot wat zij heet
en hoort te zijn, dan spreekt het vanzelf dat ze ook zo wordt.’74.
Dat geldt zeker in de periode 1898-1930. De sekse-ideologie leefde zowel bij
mannen als bij vrouwen en vrouwen behoorden tot de krachtigste verdedigers ervan.
Voorbeelden daarvan hebben we in het voorafgaande genoeg gezien: vrouwelijke
critici lazen ‘vrouwenromans’ net zo goed door de bril van de sekse-ideologie als
hun mannelijke collega's deden, en ook vrouwelijke auteurs bleken door deze
ideologie te zijn beïnvloed. Daar gaan de ideologische laag en de realiteit zich met
elkaar vermengen. Maar ze zijn niet per se identiek.
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Het losmaken van vrouwelijke auteurs uit de literaire traditie om een (relatief)
autonome vrouwelijke traditie aan het licht te brengen heeft nog een, meer praktisch
nadeel: het nadeel van separatisme. Ook in de jaren 1898-1930 kregen romans van
vrouwelijke auteurs tot op zekere hoogte een eigen gebied toegewezen. De collectieve
benadering en isolering van ‘vrouwenromans’ had tot effect dat het verschijnsel in
zijn geheel een slechte naam kreeg en tot ‘damesroman’ werd gedegradeerd. De
nieuwe aandacht voor eigen vrouwenculturen en -tradities komt ditmaal niet van de
kant van de gevestigde literaire kritiek, maar kan in zijn uitwerking toch gemakkelijk
leiden tot voortzetting van die historische praktijk. Het is, met andere woorden, niet
ondenkbaar dat uitspraken over ‘verschil’, ‘vrouwencultuur’ en ‘vrouwenliteratuur’
op een andere wijze worden aangewend dan er nu mee wordt beoogd. Maaike Meijer
claimt gelijkwaardigheid van de diverse circuits in het literaire polysysteem. Zij stelt
dat er geen argumenten zijn om de canon van het ene circuit meer autoriteit te geven
dan de andere. Zij bepleit een relativerender houding bij critici: die moeten hun keuze
niet presenteren als algemeen geldend. De praktijk is echter anders. In de
polysysteemtheorie van Even-Zohar, die Maaike Meijer gebruikt, is toch één systeem
dominant. Binnen het polysysteem bestaat een hiërarchie, die wordt bepaald door de
sociaal-culturele verhoudingen. Dat onderschrijft Maaike Meijer: ‘Het mannencircuit
is niet alleen vele malen groter qua aantallen recensenten en publikatiekanalen, het
is ook dominant en oefent als zodanig invloed uit op alle andere literaire circuits.’75.
Dat is de gegeven situatie. Vanuit dat perspectief betekent het beklemtonen van een
aparte vrouwenliteratuur vrijwillig kiezen voor een plaats in een subcultuur. Dat lijkt
mij een riskante strategie.
De argumenten die ik hierboven aanvoerde tegen enkele recente uitgangspunten
en praktijken in de feministische literatuurwetenschap zijn te plaatsen in de
‘gelijkheid-verschil’-discussie. Deze tegenstelling verwijst naar twee tradities binnen
het feminisme die meestal als strijdig worden beschouwd: de ene legt het accent op
vrouwelijkheid (sociale sekse, gender) als denkprodukt, als sociale constructie, en
streeft naar opheffing van de categorie sekse als sociaal-cultureel ordeningsprincipe.
De andere accepteert en
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accentueert het eigene van de vrouwelijke sekse, een vrouwelijke identiteit, neemt
het verschil tot uitgangspunt van feministische maatschappij- en cultuurkritiek en
streeft ernaar beide seksen tot hun recht te laten komen. In de woorden van Mieke
Aerts: ‘Feminisme is het opeisen van het verschil, of het is het opeisen van de
gelijkheid.’76.
De twee richtingen zijn zo oud als het feminisme zelf, zo is althans het gangbare
beeld. Want niet alleen huidige posities in het feministische denken, maar ook de
geschiedenis van het feminisme wordt in termen van deze tegenstelling beschreven.
Rond de eeuwwisseling kwamen we een richting tegen die gelijkheid als uitgangspunt
en doel had (het rationalistisch feminisme), en een andere, sterkere die het verschil
beklemtoonde en propageerde (het ethisch feminisme). Mieke Aerts geeft een heldere
analyse van dit ‘feministisch dilemma’.77. Door de achtergrond van beide richtingen
te schetsen probeert zij de tegenstellingen te relativeren. Beide komen voort uit het
geconstrueerde sekseverschil, de ‘cultus van de ware vrouwelijkheid’ die sinds de
18de-19de eeuw een centraal maatschappelijk ordeningsprincipe vormt. Deze cultus
maakte ongelijkheid zichtbaar en was daarmee de voedingsbodem waarop het
gelijke-rechten-feminisme zich kon ontwikkelen. Tegelijkertijd vormt de ‘uitvinding
van de vrouwelijke sekse’ ook de basis van de andere richting: zij maakte concepten
mogelijk als vrouwelijke waarden, zusterschap en dergelijke. De twee posities zouden
dus niet als tegenpolen maar als elkaars historische voorwaarde moeten worden
beschouwd.
Het dilemma is ook zichtbaar in de praktijk van het feministisch
literatuuronderzoek. Een toenemend aantal onderzoeksters neemt het bestaan van
vrouwenculturen, vrouwelijke tradities, vrouwelijke schrijf- en leeswijzen tot
uitgangspunt. In mijn onderzoek ben ik aan de andere kant begonnen door zulke
onderscheidingen niet als gegeven te beschouwen, maar door zichtbaar te maken hoe
ze tot stand komen en door ze kritisch tegen het licht te houden.
Een dilemma is een lastige keuze tussen twee onaangename zaken. In het
onderhavige dilemma is het onaangename dat beide uitgangspunten nadelen hebben
voor het onderzoek naar literaire teksten van vrouwen en voor feministisch onderzoek
in het algemeen. Er gaan dan ook steeds meer stemmen op die ervoor pleiten dat fe-
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ministen dit eeuwige dilemma zouden moeten overwinnen. Zo'n pleidooi is onlangs
gehouden door Joan Scott.78. Zij meent dat de tegenstelling ‘gelijkheid-verschil’ een
keuze inhoudt die in feite onmogelijk is. Immers, het afwijzen van het verschil
betekent het prijsgeven van een onderzoeksconcept dat voor de beantwoording van
veel essentiële vragen onontbeerlijk is. Maar de keuze voor het verschil brengt risico's
mee, die ik hierboven heb aangestipt, en lijkt bovendien in te houden dat men toegeeft
dat gelijkheid onbereikbaar is. Dat is het verschildilemma. Joan Scott pleit voor de
volgende strategie. Allereerst moeten feministen blootleggen dat gelijkheid en verschil
geen tegenstelling vormen. De juiste antithese van gelijkheid is niet verschil, maar
ongelijkheid. Het is van belang dat in te zien, want juist het feit dat men ‘verschil’
stelt waar in feite ‘ongelijkheid’ hoort te staan, heeft in de praktijk vaak ongelijkheid
gelegitimeerd. Joan Scott laat met een voorbeeld zien hoe de
‘gelijkheid-verschil’-tegenstelling wordt gebruikt om seksediscriminatie te
rechtvaardigen. Vervolgens moeten feministen weigeren de keuze te maken die uit
de tegenstelling ‘gelijkheidverschil’ voortvloeit. Gelijkheid en verschil kunnen
samengaan; gelijkheid gaat samen met tal van verschillen. Het is verder van groot
belang dat in het denken over verschil niet steeds dat ene, het sekseverschil als
dominant wordt gezien, waardoor alle overige verschillen, ook die binnen de seksen,
worden versluierd. Het denken in termen van dat ene verschil zou plaats moeten
maken voor de vele mogelijke verschillen, waarvan het sekseverschil er één is, die
in een bepaalde situatie van belang zijn en die, afhankelijk van hun belang, kunnen
worden geaccentueerd of genegeerd. Zo kunnen verschillen worden gebruikt en
tegelijk argumenten voor gelijkheid worden gehanteerd.
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Summary
A chapter in its own right
The reception of women's novels in literary criticism 1900-1930
Around 1900 women made a massive breakthrough in Dutch literature. A rough
estimate shows that the Netherlands counted over a hundred female novelists in the
first three decades of this century, or, in the words of the critic Anthonie Donker, ‘a
hundred ladies crocheting their novels with a knitting needle’. Of these one hundred
female writers only a few have obtained a modest place in the history of literature:
Augusta de Wit, Margo Scharten-Antink, Nine van der Schaaf, Ina Boudier-Bakker,
Top Naeff, Annie Salomons and Carry van Bruggen. These were the best-known
and most popular ones even in their own days. In general, novels by female writers
were not thought much of by literary critics, but were much read and appreciated by
the public.
The female writers who made their début after 1900 did not present themselves
as a group. They did not publish manifestos, found a journal, or unite around an
existing journal. They did not engage in literary polemics, nor did they rebel against
literary predecessors. In no way did they appear to pursue a common literary goal.
Except for Carry van Bruggen, they concerned themselves even independently
remarkably little with reflection on their authorship, or literature in general. Whenever
they occasionally made statements about such topics, they emphasized their individual
position; individual in relation to each other and regarding literary tradition.
Consequently, they did not cause people to think of them as a group, movement or
generation. But still they have gone down as a group; this image was established by
others. From the outset critics and literary historians have treated the female writers
as a collective, a separate category, a ‘phenomenon’. In literary surveys female writers
were placed in separate chapters. Separate studies and articles were devoted to female
authors. Novels by female authors were collectively discussed in reviews, and were
systematically compared to one another only. The novels were provided
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with group-labels such as ‘women's novels’ and ‘ladies' novels’. Critics considered
the female writers to be a group, and their novels to be a genre.
The remarkable discrepancy between the individualistic behaviour of the female
writers and the collective approach by the critics forms the reason for this study, in
which the critics' motives are investigated. Two related questions are of central
importance to this investigation: why did critics regard novels by female authors as
a phenomenon in its own right, and what kind of phenomenon was it to their eyes?
Our research therefore does not focus on the novels, but on the literary criticism
concerned. The novels do come into the discussion, but they play only a minor role.
The structure of this book is based on the possible explanations for the collective
approach that critics chose as regard women's novels. Literary, social and ideological
explanations are scrutinized one by one.
In chapter I the field of investigation is explored while an expositon is given of
the problems to be tackled. This chapter also contains a section on the place of
women's novels in the value-hierarchy of literary criticism. In the course of the book
the reader may get the impression that literary criticism paid a lot of attention to
women's literature. This impression will be put into perspective at once: from the
beginning leading critics paid little attention to women's literature, although novels
by female writers were quite numerous. The critics considered these novels to be of
limited importance to literature.
In literary criticism women's novels were ranked as inferior continuations of the
naturalism which had been made popular by the Movement of the Eighties. For this
reason, chapter II is devoted to the views of critics on the realism after the Eighties.
A distinction is made between the critics before 1918, who made their own
contribution to realistic prose, and the critics after 1918, who manifested themselves
as a rejuvenating force by fiercely resisting realism.
Chapter III is about the question as to whether it is possible to define women's
novels as a literary genre on the basis of literary criticism. Critics saw many
similarities between novels by women. Following these critics all women's novels
would thus belong col-
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lectively to realistic prose. Younger critics and subsequent literary historians went
as far as to identify women's novels with realism after the Eighties, which in their
opinion was a kind of obsolete prose. They saw a weakened, diluted and moderate
naturalism or realism as well as epigonism as specific characteristics of women's
novels. For that reason, to distinguish women's novels as a genre is to pronounce a
negative value-judgement: many of the younger critics put all women's novels in the
same box on the basis of the literary drawbacks attached to them.
According to the critics the contents of the novels show a high degree of similarity
too. Critics accused female authors of constantly writing about the same subjects:
women's lives, family ups and downs, love and marriage. The scope of those novels
was summarized as ‘the Dutch domestic interior’, a denigrating term indicating that
the subject matter is banal, limited, unimportant and trite.
Even so, not all women's novels fit into this profile. And on the other hand male
authors too wrote about the Dutch interior. Therefore, the conclusion of this chapter
is that women's novels were not distinguished as a pure literary genre. Other factors
come into play as well.
In chapter IV it is investigated to what extent those other factors are of a social
nature. Critics showed an inclination to treat women's novels as a social phenomenon
rather than a literary aesthetic one. They saw a connection between the growing
number of female authors and social developments such as the feminist movement.
They related the subject matter of women's novels to questions which were raised
by the feminist movement. Moreover critics regarded the market as exercising a
special influence on women's novels; they pointed to the wide circulation of the
novels, to the specific (female) readership for which the novels were intended, and
to the success they had with their readers. Critics reproached female writers for a
commercial attitude, for playing to the gallery and, consequently, for a lack of genuine
artistic zeal. These characteristics also apply to the objections to the prose by women.
According to many critics women's novels which aimed for a large readership were
balancing on the dividing line between literature and light fiction. Many of the
younger critics felt that the novels had already crossed that line.
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A paragraph of this chapter is devoted to the remarkable notion of ‘ladies' novel’.
This notion came to play a growing part in literary discussions about the prose by
women in the period between 1900 and 1930. This notion eventually sealed the fate
of women's prose, especially through the agency of Ter Braak en Du Perron. By
1930 all novels by women had been subsumed under ‘ladies' novel’ and were banned
from official literature. The notion of ‘ladies' novel’ played a crucial role in this
process of exclusion. An analysis of this curious notion shows that it has many explicit
and implicit connotations which are all at right angles to the prevailing literary views
and demands.
Chapter V, the longest chapter, is about the ideological stratum in the norms which
critics used as regards women's novels. At the turn of the century ‘woman’ and ‘the
feminine’ were much-discussed subjects. Under the influence of psychology, which
was just then coming into its own, there was a growing tendency to define ‘woman’
in psychological terms. Similar developments may be detected in other fields; a series
of studies on women's psychology came out, for instance. Four of these studies are
dealt with in a separate paragraph. In this chapter it is argued that the climate of
thought at the turn of the century was pervaded by an ideology supported by science
which consisted of psychological ideas and definitions of femininity. Literary criticism
reproduced this ideology and connected it with literary views and norms. The result
was a system of norms especially applicable to women. The function of this ideology
in literary criticism will be analysed, using the studies on women's psychology as
focal points.
The conclusion of the final chapter is that the literary criticism of this period was
characterized by a double normative system or a double critical standard of morality.
There was a specific normative pattern for women's novels, which was composed
of literary, social and ideological elements. The latter is fundamental and forms the
basis for distinguishing a separate genre of ‘women's novels’. The implications of
double standards on the parts of critics for the work of female writers is discussed
in more detail and is illustrated on the basis of the reception of Carry van Bruggen's
Eva.
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In the two final paragraphs a few remarks are made about current issues in the feminist
study of literature. First, the debate about female writers and the literary canon is
dealt with. A contribution to this debate is made from the results of research into the
reception of women's novels. The investigation has revealed hidden mechanisms in
the process of establishing a literary canon. These mechanisms are specific and
detrimental to female authors, and receive little attention from present-day literary
theorists. Next, a critical appraisal is made of concepts which have become current
again, such as a female culture, female literature vs. male literature, a female voice
in literature and female vs. male reading. Finally, the above is placed in the perspective
of the ‘equality-difference’ debate, which is as old as feminism itself.
vertaling: Manon Ketz
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