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Inleiding
Een amusante brief in de correspondentie van Du Perron en Ter Braak is die, waarin
Du Perron een aantal schrijvers rapportcijfers geeft. De schrijvers worden beoordeeld
op vier onderdelen: talent, intelligentie, ‘ziel’ en ideeën. De beste van de klas is
Nietzsche, die als ‘God-zelf’ vier tienen krijgt, op de voet gevolgd door Poe die
alleen in ideeën de mindere is van de duitse filosoof; Poe krijgt hiervoor van Du
Perron een 8. Als een goed schoolmeester, die zijn leerlingen exactheid en objectiviteit
wil suggereren, werkt Du Perron niet alleen met hele cijfers. Achter de 3 van Ortega
Y Gasset voor talent zet hij een vraagteken en Lawrence krijgt een 5 - voor het
onderdeel ideeën.
Hoevele literatuurcritici en vertegenwoordigers van de universitaire literatuurstudie
zullen niet likkebaarden bij het idee, dat er exactheid en objectiviteit mogelijk is bij
het waardeoordeel? Waardeoordelen worden, zoals Mooij nog onlangs op een heldere
wijze in De Gids uiteenzette, dikwijls vastgesteld op grond van een bonte mengeling
van criteria. Pogingen van de moderne literaire theoretici om de esthetische functie
van literatuur centraal te stellen, zijn mislukt. ‘Literaire werken’, zegt Mooij, ‘zijn
voor alle mogelijke doeleinden gebruikt: overdracht van kennis inzake historische
gebeurtenissen, morele lessen, godsdienstige stichting, satiren op de maatschappij
of op andere literaire werken, mythevorming, intellectuele competitie’. Het gevolg
van dit alles is, dat deze hutspot van criteria doorwerkt in de terminologie en methode
van beschrijving van de literatuurkritiek en de zogenaamde literatuurwetenschap.
Het onderwerp, dat in deze bundel aan de orde wordt gesteld, is hiervan een voorbeeld.
Dit smaldeel bevat artikelen over boeken en schrijvers, die niet alleen van Du
Perron ongetwijfeld een dikke onvoldoende zouden krijgen, maar ook van andere
schoolmeesters, de officiële literatuurcritici of literatuurwetenschappers. Het zijn
boeken en schrijvers, die in de loop der jaren aangeduid zijn met etiketten als:
populaire
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literatuur, lectuur, triviaalliteratuur, amusementsliteratuur, massaliteratuur,
volksliteratuur. Wij hebben ten einde raad voor de term ‘populaire literatuur’ gekozen.
Die schrijvers van ‘populaire literatuur’ zal men vergeefs zoeken in de handboeken
van de officiële literatuurgeschiedenis, ze zitten, om de beeldspraak van de
schoolmeester nog even voort te zetten, als de slechte leerlingen achter in de klas,
hoe groot ook hun productie en hun lezerspubliek is, hoe goed ze ook in staat zijn
de trucs en technische vaardigheden van de lievelingen en bollebozen van de meester
toe te passen. Maar ja, ze hebben te weinig talent, ‘ziel’ en ideeën, zeggen de
schoolmeesters, die meestal niet eens meer de moeite doen hen nog een beurt of
cijfer te geven.
Waarom besteden een aantal neerlandici in Amsterdam dan toch aandacht aan
deze schrijvers? Waarom niet ook hier de traditie voortgezet van het uit de negentiende
eeuw stammende onderwijsideaal, waarin aan Literatuur met een grote L een grote
waarde werd toegekend voor de vorming van de jonge mens? Het antwoord op deze
vragen is niet zo gemakkelijk te geven; de motivatie zal bij de auteurs van deze
artikelen zeer verschillend zijn.
Toch zullen zeker de volgende factoren een rol gespeeld hebben: Allereerst is er
de steeds groeiende belangstelling voor de literatuursociologie met een empirische
en marxistische richting. In de relatie van literatuur en maatschappij wordt met name
aan de receptie van literatuur aandacht besteed. Ik geloof niet dat ik overdrijf, als ik
zeg, dat dit empirisch gerichte onderzoek van het gedrag van de lezer voor de
hermeneutische literatuurwetenschap vergaande consequenties heeft. Er is vooral in
W. Duitsland veel onderzoek verricht naar de receptie van triviaalliteratuur door
grote lezersgroepen en naar de ideologische achtergronden van zowel de producent
als de consument. Het artikel van Rombout in deze bundel wil o.a. een overzicht zijn
van de belangrijkste resultaten op dat gebied.
Belangrijker misschien nog is een andere revolutionaire ontwikkeling in de
literatuurwetenschap, die een ingrijpend veranderde houding ten opzichte van het
fenomeen literatuur betekent. Sommigen spreken op grond van deze ontwikkeling
van een crisis of voorspellen, dat er een nieuw paradigma op komst is. Deze nieuwe
houding is duidelijk aanwezig in de bijdrage van Verdaasdonk, waarin hij suggesties
doet voor een radicaal andere opzet van het onderzoek van literatuur en
triviaalliteratuur. Men kan deze nieuwe richting misschien het best verduidelijken
door de conclusies van Oversteegen als uitgangspunt te nemen. Oversteegen laat
zien, dat het fenomeen triviaalliteratuur of populaire literatuur pas gedefiniëerd kan
worden,
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als men een antwoord weet op de vraag wat literatuur nu eigenlijk is. Een aantal
antwoorden, die in de twintigste eeuw op deze vraag zijn gegeven, passeren de revue
en iedere keer blijkt, dat de verschillende criteria (esthetische, stilistische, fictionele
enz.) door hun tijd- en maatschappijgebondenheid ongeschikt zijn voor de bestudering
van het gehele corpus literatuur door de tijd heen. Als deze conclusie juist is, komt
ook een nauwkeurige bepaling van triviaalliteratuur in de lucht te hangen.
Verdaasdonk constateert, dat bij het onderzoek van triviaalliteratuur niet duidelijk
is vast te stellen met welke probleemstelling het verbonden moet worden. Streng
methodologisch stelt hij vast, dat in een literatuurtheorie de notie tekst centraal moet
staan. Hij legt er de nadruk op, dat voor het vaststellen van een teksttheorie naast de
ontwikkeling van een tekstgrammatica er tegelijk een uitbouw zal moeten plaats
vinden van wat de pragmatiek genoemd wordt, d.w.z. de relatie van de tekst ten
opzichte van de zenders (auteurs) en ontvangers (lezers). Slechts vanuit dit
teksttheoretische kader kan, volgens Verdaasdonk het typisch literaire van literaire
teksten en de literaire communicatie vastgesteld worden. Verdaasdonk merkt zelf
op, dat zijn aanbevelingen nogal globaal zijn, omdat er geen hecht
literatuur-wetenschappelijk kader is. Het is dan ook voor de hand liggend dat de
teksttheoretici voorlopig zich bepalen tot zeer eenvoudige teksten. Voor het opstellen
van bijv. een verhaaltheorie zijn de teksten uit de triviaalliteratuur geschikter dan de
subtiele, gecompliceerde teksten uit de Literatuur.
Beekman treedt enigszins in de voetsporen van Verdaasdonk door bij zijn
beschrijving van het genre van de vampierverhalen uit te gaan van het model van
Bremond. Dit model stelt hem in staat de doorzichtige en stereotiepe structuur vast
te leggen.
Dat de bestudering van de eenvoudige structuren van triviale teksten een belangrijk
tussenstadium kan zijn om meer vat te krijgen op die van de hogere literatuur wordt
ondersteund door de opmerking van Van den Bergh bij zijn analyse van La Tosca
van Sardou, een succesvol melodrama uit de negentiende eeuw. Voor hem is de
schrijver van triviale werken de epigoon, die de versleten formules van de hogere
literatuur op een handige wijze uitbuit en aanpast aan het grote publiek.
Van aanpassing aan het kunstminnende publiek is sprake, wanneer Hermans door
middel van een aantal tekstwijzigingen twee verhalen, in een thrillerserie gepubliceerd,
later in Drie melodrama's opneemt.
Niet alleen vaktechnische of literatuurwetenschappelijke argumenten spelen een
rol bij de motivatie om zich met triviaalliteratuur
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bezig te houden. Een veelgehoorde klacht bij leraren nederlands op middelbare
scholen is, dat de universitaire opleiding typisch literair gericht is, slechts kennis
bijbrengt over de groten in de literatuur. Het gevolg hiervan is, dat de beginnende
leraar voor niet geringe problemen komt te staan in zijn literatuurlessen. Vele
leerlingen van de in dubbele zin lagere klassen blijken verwoede lezers van
leesboeken, die zonder veel moeite tot de triviale of populaire literatuur gerekend
kunnen worden. De leraar nederlands staat dan voor het didactische probleem een
brug te slaan tussen deze lectuur en de Literatuur. Bekendheid met deze lectuur is
een eerste vereiste voor geslaagd literatuuronderwijs. Ook hier geldt, dat analyse van
eenvoudige, triviale teksten waarmee de leerlingen zo vertrouwd zijn, een goed
uitgangspunt kan zijn voor de introductie en behandeling van complexe teksten. Het
zou bijv. onjuist zijn voorbij te gaan aan de nationale stripcultuur die de leerlingen
bijzonder fascineert. Waarom zouden we hen niet wijzen op de technische procédé's
van deze strips, het taalgebruik en de uitbeelding van de wereld?
Teveel is in het verleden door de officiële literatuurcritici aan de populaire literatuur
ofwel nauwelijks aandacht besteed ofwel werden deze boeken indien besproken,
alleen maar sterk negatief beoordeeld, zonder dat men moeite deed het wereldbeeld
van de auteurs en de lezers te registreren en te analyseren. Men kan zich dan ook
afvragen of Oversteegen gelijk heeft die aan het slot van zijn bijdrage opmerkt, dat
hij niet begrijpt, waarom men de inlichtingen over bijv. de leesgewoonten van hen
die niet tot de sociale elite behoren niet zou putten uit belangwekkender materiaal,
bijv. via de vraagstelling: wat maakt, dat literair waardevolle boeken aantrekkelijk
zijn voor meestal maar kleine groepen lezers, en waar zitten die lezers. Deze
opmerking van Oversteegen gaat teveel uit van een zwart-wit tegenstelling tussen
beide vormen van literatuur, waarbij hij veronderstelt, dat als de leesgewoonten van
de kleine groep literatuurminnenden x is, de leesgewoonten van de massa -x is.
Zolang we niet in staat zijn op de wijze van Du Perron rapportcijfers uit te delen, tot
zolang is onderzoek op grond van literaire waardeoordelen nutteloos. Ik citeer in dit
verband graag I.A. Richards, meermalen als voorloper van de elitaire New Critics
gedoodverfd, die in zijn Principles of Literary Criticism opmerkt: ‘Best-sellers in
all the arts, exemplifying as they do the most general levels of attitude development,
are worthy of very close study. No theory of criticism is satisfactory which is not
able to explain their wide appeal and to give clear reasons why those who disdain
them are not necessarily snobs’.
Populaire literatuur is een verschijnsel met een lange voorge-
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schiedenis. In de achttiende eeuw bereikt deze literatuur door de perfectionering van
het distributiesysteem een massaal publiek. Een bijdrage in deze bundel besteedt
voor het eerst aandacht aan de belangrijke uitleenbibliotheken uit die tijd. Wat een
ander onderdeel van het distributiesysteem, de drukpers, voor de laat-middeleeuwse
literatuur betekend heeft, wordt door Herman Pleij gedemonstreerd. Zijn artikel, dat
een onmisbare historische dimensie geeft aan de twintigste-eeuwse populaire literatuur
laat ook zien, hoe de studie van deze literatuurvorm een meer dan zinvol bedrijf is,
dat ons waardevolle informatie verschaft over de culturele patronen van een tijd.
J. Fontijn
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1 Wat is triviaal-literatuur?
Wat is triviaalliteratuur? In elk geval een duits woord. Een duits boek gepakt dus,
om er meer over te horen! Gero von Wilpert, in zijn Sachwörterbuch1.: ‘Trivialliteratur,
niederes und lit. wertloses → Unterhaltungsschrifttum’. Dat pijltje betekent dat het
woord ‘Unterhaltungsschrifttum’ zelf ook weer in het Sachwörterbuch voorkomt.
‘Niederes’. Hoog, laag, het hangt er maar van af waar je zit! Op zich zelf zegt het
woord niets, er hoort een normenstelsel bij dat blijkbaar niet zo pasklaar te leveren
is dat ook het woord ‘niederes’ weer van een wegomleggingsteken voorzien kon
worden. Misschien geven de andere woorden van de zin nadere informatie over de
geïmpliceerde normen?
‘Lit.(erarisch) wertloses’. Blijkbaar niet het zelfde als ‘niederes’ (er staat ‘und’),
maar misschien toch wel een half-synoniem?
Waardeloos, waardevol, het hangt er maar van af waar je zit! Er hoort een
normenstelsel bij dit woord, enzovoorts.
‘Literarisch’. Eindelijk een begrip dat op eigen benen kan staan: wat literatuur is,
dat weten wij! Of niet?
Ik vrees dat Von Wilpert ons om de tuin heeft geleid2., en alleen maar een
omschrijving heeft geleverd die de onopgeloste vragen van het oorspronkelijke woord
precies zo heeft laten staan. Wat is ‘triviaal’? Onbenullig. Wat is onbenullig? Wat
iemand onbenullig vindt, Bartje of Shakespeare (getuige Tolstoj), dat mag iedereen
zelf uitmaken. En wat is literatuur? Wie weet.
Hoe dan ook, de preliminaire vraag is die laatste: wat is literatuur (subsidiair:
literair), of wat wordt daar zoals voor aangezien? Pas als wij daar antwoord op
gegeven hebben, of weten waarom wij dat antwoord niet geven, kunnen wij ons
afvragen in welke gevallen een tekst tot de triviale literatuur gerekend mag of moet
worden. Ik zal mij daarom voorlopig bezig houden met die voorafgaande vraag, en
daar zelfs ruimschoots de tijd voor nemen. Dat heeft het voordeel dat
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ik voorlopig niet aan de ‘Trivialliteratur’ toe zal komen, en daar pas over hoef te
beginnen wanneer het er naar uit ziet dat ik een omschrijving kan leveren die werkelijk
houvast biedt, bijvoorbeeld één die gebaseerd is op de bestaande omschrijvingen van
‘literatuur’. Misschien komen wij zelfs wel tot de ontdekking dat de triviaalliteratuur
niet bestaat!
Hoe bepalen wij, welke verschijnselen in onze ervaringswereld tot de literatuur,
tot het objekt van de literatuurwetenschap, behoren en welke niet?
Niet iedereen die zich wetenschappelijk met literatuur heeft beziggehouden, achtte
de beantwoording van die vraag noodzakelijk. Menige literatuurhistoricus
bijvoorbeeld, meende te kunnen volstaan met de opmerking dat iedereen die deel
heeft aan de normen van onze kultuur zonder nadere omschrijving wel ongeveer
weet wat literatuur is. Misschien dat dit in het verleden niet eens een onjuist standpunt
was, maar om verschillende redenen kunnen wij ons deze gemakkelijke oplossing
niet meer permitteren. Ten eerste vormen de kultuurdragers niet meer zo'n homogene
groep als in de 19de eeuw, en ten tweede is er een nieuw wetenschapsterrein bij de
oude literaire disciplines gekomen: de Algemene Literatuurwetenschap, en daarbinnen
vooral de branche Theoretische Literatuurwetenschap, die zich juist richt op vragen
die ‘de’ literatuur betreffen. Voor de Theoretische Literatuurwetenschap (en vanwege
haar groeiende invloed steeds meer voor alle literatuurwetenschappelijke disciplines),
is de vraag naar omvang en samenstelling van het corpus teksten waarop haar
uitspraken betrekking hebben van fundamenteel belang. Wij zouden immers moeten
afzien van iedere toetsing van onze theorieën, als wij niet konden vaststellen voor
welke taalbouwsels zij waar moeten zijn!
Dit geldt voor elke theorie die uitspraken over de hele literatuur bevat. En in de
praktijk bovendien voor vele theorieën die slechts op een gedeelte van de literatuur
betrekking hebben, omdat die vaak gericht zijn op het vaststellen van distinktieve
kenmerken van bepaalde kategorieën teksten in oppositie tot die van andere literaire
kategorieën, hetgeen betekent dat impliciet een bepaalde samenstelling van het corpus
literatuur voorondersteld wordt.
Ik wil nu, in vogelvlucht en aan de hand van enkele algemeen bekende voorbeelden,
laten zien hoe ons probleem in de 20ste eeuw aangepakt is.3.
De meeste onderzoekers die de vraag naar aard en omvang van het corpus literatuur
hebben gesteld, gaan uit van de aanwezigheid van één of meer distinktieve
eigenschappen. Kort gezegd (en anders ge-
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zegd dan zijzelf het meestal doen), zij zien de literatuur als een deelverzameling van
de verzameling die gevormd wordt door alle, al dan niet schriftelijk of anderszins
gefixeerde, taalbouwsels. Verzameling hier opgevat in de zin van: een groep objekten
die allemaal één of meer, voor de verzameling konstitutieve, eigenschappen gemeen
hebben. De enige taak die men bij een dergelijke opvatting over het corpus literatuur
zichzelf oplegt, is, dat men die gemeenschappelijke eigenschap(pen) definieert. Laten
wij eens enkele pogingen daartoe op de snijtafel leggen.
Standpunt nummer één: de beslissende eigenschap van de literatuur is dat zij op
specifieke wijze inzicht in de wereld, of in het menselijk bestaan, mogelijk maakt.
Deze opvatting is eigenlijk stokoud, maar ik heb beloofd dat ik mij tot de 20ste
eeuw zal beperken. Om de gedachten te bepalen: wij komen het tegen bij de leerlingen
van Dilthey; bij Croce; bij de volgelingen van Husserl die de laatste jaren duidelijker
zijn gaan meespreken in de literatuurwetenschap; bij Heidegger en zijn geestelijke
nakomelingen.
Om dit rijtje in volgorde af te werken:
Van Wilhelm Dilthey4. stamt de terminologie van iemand als Werner Richter (ik
neem expres een theoreticus van na de laatste oorlog): literatuur is ‘Welt- und
Lebensdeutung’.5. Nu geldt dat, zoals Richter heel goed inziet, voor veel taaluitingen,
en hij voegt er dan ook aan toe: op een specifieke wijze. Aangezien hij dit specifieke
nu juist het doel van het literairwetenschappelijk onderzoek noemt, mag men niet
van hem verwachten dat hij er een preliminaire omschrijving van probeert te geven.
Hetgeen natuurlijk wel jammer is, voor Richter maar vooral voor ons, omdat wij nu
niet vast kunnen stellen voor welke objekten zijn uitspraken eigenlijk geldig moeten
zijn. Dat het resultaat van een onderzoek op deze basis iets anders zou kunnen zijn
dan een normatieve selektie, lijkt onwaarschijnlijk: eerst worden de konstitutieve
eigenschappen van een aantal op grond van een consensus bijeengebrachte objekten
vastgesteld; men noemt die eigenschappen kenmerkend voor literatuur (waarom?)
en rekent vervolgens tot het corpus al die objekten die de zelfde eigenschappen
vertonen. Er is geen enkele kontrole mogelijk voor de juistheid of onjuistheid van
de laatste stap.6.
Dan Benedetto Croce himself7., die met de term espressione-intuizione een aan
Dilthey verwante omschrijving van het essentiële kenmerk van de literatuur leverde.
Hij zoekt de oplossing van onze vraag in de richting van een versmalling van de
groep objekten waarmee de literatuurwetenschap zich bezig moet houden (een groep
die
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hij poesia noemt, in tegenstelling tot de ruimere kategorie letteratura), en die
gekenmerkt wordt door het volledig slagen van de intuïtief-expressieve handeling,
af te lezen aan de volmaakte eenheid als resultaat. Zelfs diegenen onder de lezers
die nog nooit een demonstratie van dit criterium in de croceaanse praktijk hebben
meegemaakt, zullen begrijpen dat de subjektiviteit hier niet buiten de deur te houden
is. Als ik zeg dat Croce de Divina Comedia bij de kop neemt en meent te kunnen
vaststellen welke gedeelten daarvan ‘poesia’ (d.i. zoiets als ‘echte literatuur’) zijn
en welke ‘letteratura’, zal de lezer vermoedelijk al genoeg geschrokken zijn.
Wij treffen het niet: de zwakste schakel in Croce's literairfilosofische opvattingen
is precies de afbakening van het corpus.
De Heidegger-school ziet als voornaamste eigenschap ‘Existenz-Erhellung’; en
wel in symbolische vorm, zoals Pongs in 1937 toevoegt.8. Men hoeft zich maar het
rijtje van Cassirers symbolische vormen9. voor ogen te halen om zich te realiseren
dat, wat ook het nut van dit soort ‘wezensomschrijvingen’ kan zijn - en dat nut zal
ik niet afstrijden - zij ons niet verder helpen wanneer wij kenmerken zoeken die
alléén voor literaire werken gelden.
Stilte op het punt dat voor ons probleem beslissend is, dat lijkt karakteristiek voor
deze hele kategorie van uitspraken, een kategorie die ik zoëven al
‘wezensomschrijvingen’ noemde. Kijk bijvoorbeeld wat Horst Oppel schrijft, in een
artikel van 1952.10. Hij ziet als kenmerk van alle ‘Dichtung’, wat bij hem zoiets als
‘fiktie’ betekent, dat de ‘Dingwelt’ alleen maar ‘vordergründig’ aanwezig is. Waar
het bij een tot de Dichtung behorend taalobjekt om gaat, is niet de Dingwelt maar
de betekenissamenhang. Tot zover lijkt dit standpunt misschien eerder thuis te horen
bij het nog te bespreken criterium van de fiktionaliteit. Maar bij de omschrijving van
die betekenissamenhang zelf gaat Oppel een andere kant uit. Er zijn, stelt hij,
‘Phänomene’, dat zijn zoiets als fundamentele verschijnselen die niet aan tijd of
plaats gebonden zijn, en die zijn het die de gepresenteerde samenhang zijn werkelijke
zin geven. Mij dunkt, wij hebben hier te maken met één van die betogen waarin
existentie-filosofie en fenomenologie11. bijeengekomen zijn.
De vraag die men Oppel stellen kan, de lezer begrijpt het al, is: hoe kan ik nu
vaststellen of een taalbouwsel tot de groep behoort die deze eigenschap vertoont?
Er is eerder sprake van een poging tot fixeren van de ‘essentie’ van een aantal objekten
die al bijeengebracht zijn dan van het vaststellen van (een) distinktieve
eigenschap(pen). Het lijkt mij zelfs de vraag of het wel om een kenmerk gaat - als
ik Oppel goed begrijp, en dat is niet zo makkelijk - dat volgens de
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auteur zelf alleen in specifiek literaire objekten te vinden is, en bijvoorbeeld niet in
een filosofisch betoog. Als het al mogelijk is om een dergelijke eigenschap
intersubjektief te formuleren, dan staat het nog niet vast dat hij distinktief is.
Nu zou het natuurlijk kunnen zijn dat er sinds de studie van Horst Oppel op dit
terrein resultaten geboekt zijn, waar wij wèl iets aan hebben. Ik neem daarom nog
een auteur uit deze hoek, en wel Knut Hanneborg, wiens boek The Study of Literature
van 1967 is.12. Hanneborg noemt zich fenomenoloog, en het interessante is dat hij
onze vraagstelling herhaaldelijk aanstipt, maar er nooit iets over zegt waar wij houvast
aan krijgen. Wij kunnen hem het beste zelf aan het woord laten.
‘The particular ontological status of a literary work of art is due to its involving
both language and art.’ (p.192) Wij spitsen de oren. Taal, gaat Hanneborg verder, is
ons voornaamste kognitieve en kommunikatieve middel; het literaire werk nu is een
taalbouwsel, maar niet van dezelfde aard als de andere taalbouwsels. Het kunstaspekt
namelijk geeft aan de taal ‘a metaphorical construction of a peculiar kind, transcending
what can be pointed out directly on the linguistic level’ (ibidem). Dit houdt in de
eerste plaats in dat de linguistiek ons geen middelen verschaft om de literatuur
beschrijfbaar te maken (een aanvechtbaar standpunt), en in de tweede dat Cassirers
symbolische vormen, waar Hanneborg inderdaad gewag van maakt, weer op de
proppen komen. Dus: een negatieve mededeling plus één die ons niet verder brengt.
Wat blijft er dan over? Dit: literatuur is taalgebruik, en wel metaforisch taalgebruik,
en tenslotte ook dat nog ‘of a peculiar kind’.
What kind?13. Stilte. Ook Hanneborg laat ons met lege handen naar huis gaan.
Ik zou mij kunnen voorstellen dat de lieve lezer ongeduldig wordt, niet alleen
omdat wij geen stap dichter bij een antwoord op onze vraag, of desnoods een
duidelijke herformulering ervan, komen, maar vooral omdat wat er wel gezegd wordt
zo weinig omlijnd, zo vaag is. Nu wij overstappen naar een tweede criterium voor
het verschijnsel literatuur, namelijk de esthetische waarde, kan ik op het laatste punt
geloof ik wel enige verbetering beloven; maar op het eerste, rendement voor onze
vraagstelling, komt er vrees ik niet veel méér uit de bus.
Men kan bij het bestuderen van ‘esthetische waarden’14. in principe twee kanten uit.
In de eerste plaats kan men proberen vast te stellen, welke eigenschappen van de
bestudeerde objekten in de praktijk
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leiden tot welke waarde-vaststellingen, àls er een vaste relatie bestaat tussen
eigenschap en werking; in de tweede plaats kan men de reakties van bepaalde
recipiënten proberen te meten. Om met de tweede aanpak te beginnen: algemeen
bekend zijn de verwachtingen van Richards15. over de rol die de neurologie zou gaan
spelen, onder meer om aan zijn theorieën de nodige onderheiing te geven. Dat is nu
een dikke 45 jaar geleden en de neurologen moeten nog steeds aan hun huiswerk
beginnen. Het is een heerlijke droom van exakt registreren: iemand een stel kathoden
op zijn kop zetten, en dan maar kijken of de naald ver genoeg uitslaat om van een
toereikende graad van artisticiteit, literairheid, te spreken. Alleen, wiens hoofd moet
men nemen? Niet dat van Jan en alleman, het moet iemand zijn die kunstgevoelig
is. Waar zullen dus de proefpersonen vandaan moeten komen? Uit diezelfde kategorie
die nu al de spraakmakende gemeente in kunstaangelegenheden is. En wat men dan
zou waarnemen, zonder kathode want die wordt overbodig, zijn vrees ik subjektieve
gronden van mooi of niet-mooi, en geen criteria die intersubjektief gebruikt kunnen
worden. Voor dat laatste zal men moeten proberen, eigenschappen van taalbouwsels
aan te wijzen, die de toepassing van bepaalde normen mogelijk maken.
Die normen zijn bijvoorbeeld: konsistentie, komplexiteit, integratie, originaliteit,
en zelfs meer gekompliceerde als harmonie, spanning (‘tension’), ironie. Zij zijn
allemaal wel zó feitelijk te omschrijven dat wij kunnen vaststellen of een bepaald
objekt eraan voldoet of niet. Maar betekent dat nu dat zo'n objekt daardoor tot literair
gestempeld wordt? Ik zou niet weten waarom. Geen van de opgesomde criteria is
alleen op literaire werken, en dan op alle literaire werken toepasbaar. Wie zo'n
esthetisch criterium gebruikt om vast te stellen of een taalbouwsel tot de kategorie
van de literaire werken behoort, past tegelijk een privé-uitbreiding èn een
privé-reduktie op het begrip literatuur toe (men denke aan de New Critics die met
begrippen als irony en paradox opereerden). Dat mag natuurlijk, maar het betekent
wel dat wij met uiteindelijke normatieve ordeningsprincipes te maken hebben, precies
als bij Croce's criterium van de volmaakte eenheid, en niet met de door ons gezochte
beschrijving van het corpus literatuur.
Ik beperk mij bij de behandeling van het criterium van de esthetische waarde tot
deze algemene opmerkingen; de probleemstelling is te bekend dan dat men van mij
een rijtje citaten zal eisen.
Hoe staat het, tenslotte, met het laatste criterium, in de hedendaagse
literatuurwetenschap het meest gebruikt: dat van de fiktionaliteit? Hebben wij daarmee
eindelijk een criterium in de hand dat ons in
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staat stelt, literaire werken van andere taalbouwsels te onderscheiden?
‘Het axioma waarop dit boek is gebouwd,’ zegt Maatje in zijn Literatuurwetenschap16.
‘en waarop, implicite, trouwens de gehele moderne literatuurwetenschap berust, is,
dat er behalve taaluitingen die uit de zojuist beschreven referentiële, naar bepaalde
denotata verwijzende taaltekens zijn opgebouwd, ook taaluitingen bestaan, die hun
bijzondere karakter juist ontlenen aan het feit dat hun taaltekens geheel of in ieder
geval overwegend NIET - REFERENTIEEL zijn. Tot dit soort taaluitingen behoren
de literaire werken.’ (p.12)
Hier staat heel wat tegelijkertijd. In de eerste plaats een omschrijving van
‘fiktionaliteit’; in de tweede plaats de bewering dat de gehele moderne
literatuurwetenschap het criterium van de fiktionaliteit, als axioma zelfs, aanvaardt
(wat mij bijna helemaal juist lijkt), en in de derde, dat literaire werken tot dit soort
niet-referentiële fiktionele taaluitingen behoren.
En bij dat laatste woord zinkt ons het hart in de schoenen. Behoren tot? Dus
fiktionaliteit is niet werkelijk een axioma op grond waarvan wij een verzameling
‘literaire werken’ kunnen samenstellen, een verzameling waartoe alle literaire werken
behoren, en aan de andere kant alleen de literaire werken? Inderdaad: nee.
In de eerste plaats kan men onmogelijk beweren dat in de praktijk iedereen altijd
alleen maar de fiktionaliteit als criterium voor literair- -heid gebruikt heeft. Zo zegt
Wolfgang Kayser in zijn Kleines literarisches Lexikon17. uitdrukkelijk: ‘Das Kriterium
eines Sprachkunstwerkes ist der → Stil, der Einsatz der Vollkraft der → Sprache,
die gemüthafte sprachliche Gestaltung’ (p.85-86), - en hij voegt daaraan konsekwent
toe dat ook geschiedwerken, brieven etc. op die grond tot de literatuur behoren. Wij
zullen nog zien dat Kayser elders een ander standpunt vertegenwoordigt, maar dat
verandert niets aan de geciteerde uitspraak. Het ‘esthetische’ criterium van het Lexikon
dekt geenszins het fiktionaliteitscriterium, en is er in bepaalde konkrete gevallen
zelfs mee in strijd.
Nu kan men deze moeilijkheid oplossen door beide criteria tegelijk te laten gelden,
als beperking van elkaar, en te zeggen: literair zijn die taalbouwsels, die zowel
fiktioneel zijn als esthetische waarden aan de orde stellen. Die weg gaan velen; ook
Maatje, en ook bij hem zien wij onmiddellijk welke moeilijkheden vooral het
esthetische criterium in dat geval teweeg brengt; hij moet immers zijn toevlucht
nemen tot een bepaalde kategorie lezers die het al dan niet esthetisch waardevol-zijn
van een taalbouwsel bepalen. Er is blijkbaar geen cri-
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terium te vinden dat geldig is buiten de groepssubjektiviteit om.
Trouwens, ook met het fiktionaliteitscriterium of -axioma zelf komen er
moeilijkheden die door Maatje niet uit de weg gegaan worden, maar wel als sekundair
behandeld, - wat mij minder juist lijkt. Hij spreekt namelijk van de herkenning van
fiktionaliteit op grond van zogenaamde ‘fiktionele indikaties’; en hij zegt er
uitdrukkelijk bij dat hij met ‘indikaties’ wil zeggen dat het niet om eigenschappen
gaat waaraan de status van bewijsmiddel kan worden toegekend. Hoe herkent de
lezer dus fiktionaliteit? Aan allerlei externe en interne aanwijzingen. Zijn die
aanwijzingen te fixeren, te beschrijven? Gedeeltelijk wel, gedeeltelijk niet. Dat wil
zeggen: wij kunnen niet altijd objektief vaststellen of wij een fiktionele tekst onder
ogen hebben! Is, om het probleem meteen maar toe te spitsen op een voorbeeldgeval
waarvoor een oplossing mogelijk zou moeten zijn, is Norman Mailers The Armies
of the Night een fiktionele uiting of niet? ‘History as fiction, fiction as history’ zegt
Mailer zelf, en wat wij er ook van denken willen: wij hebben geen middelen om uit
te maken wat in het boek ‘referentieel’ is, en wat niet. En hoe vaak zal die situatie
zich niet voordien, vooral bij literatuur van de laatste tien jaar! De vraag of men met
een fiktionele tekst te doen heeft of niet, is een vraag die principieel ter beslissing
van de lezer zelf staat. Niemand zal hem kunnen beletten om bepaalde als fiktioneel
bekend staande werken ‘referentieel’ te lezen, en omgekeerd. Dat kan tot
lees-moeilijkheden leiden, maar onvermijdelijk is het niet. Voorlopig kunnen wij
dus zeggen dat fiktionaliteit geen objektief aantoonbaar kenmerk van literaire
taalbouwsels behoeft te zijn, en dat betekent dat ook deze eigenschap niet distinktief
is.
Zo hebben wij een rijtje mogelijkheden de revue laten passeren, zonder duidelijk
resultaat. Existenz-Erhellung en verwante begrippen zijn moeilijk in kognitieve
termen te formuleren, en als dat al zou lukken gaat het nog niet om distinktieve
kenmerken; esthetische eigenschappen zijn òf subjektief òf normatief en bovendien
evenmin distinktief voor literaire uitingen; fiktionaliteit tenslotte, hoeft geen
aantoonbare eigenschap van het objekt te zijn, en in de gevallen dat zij dat wel is
moeten wij weer vaststellen dat het niet om een distinktieve eigenschap gaat.
Konklusie: geen van de drie criteria is geschikt om te dienen als omschrijving voor
‘de’ of ‘een’ essentiële eigenschap van alle literaire werken.18.
En toch, tot voor kort kon groot en klein in de literatuurwetenschap van die criteria,
afzonderlijk of in kombinatie, gebruik maken.
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Kayser bijvoorbeeld laat, zoals wij zagen, in zijn Lexikon het esthetische criterium
(in de konkrete vorm van: stilistische eigenschappen) prevaleren, in zijn handboek
Das sprachliche Kunstwerk19. echter bouwt hij dit uit tot een konstruktie waarvan
fiktionaliteit en stilistische eigenschappen in gelijke mate de bouwstenen zijn;
Ingarden20., die stelt dat een taalbouwsel als literair gekenmerkt wordt door 1)
bijzondere kwaliteiten op alle vier de door hem onderscheiden niveaus21., en bovendien
in de interrelaties tussen die lagen, en 2) het niet-referentiële karakter van de
uitspraken (Satze), opteert dus eveneens voor esthetische kwaliteiten plus fiktionaliteit.
En Seidler22., met de karakteristieke overdrijving van de kleine man, ziet het
‘wesentliche’ van de literatuur in een volledig uitbuiten van alle taalmogelijkheden,
in het feit dat de taalstruktuur een ‘völlig in sich geschlossene, in sich ruhende Welt’
is, en in het feit dat wij in Dichtung ‘das Wesen der Dinge erscheinen’ zien.23. Alle
drie de door mij genoemde criteria tegelijk.
Nu wil ik Seidler nog wel cadeau geven, maar als geleerden als Kayser en Ingarden
in het geding komen, mogen wij niet achteloos van een wetenschappelijke fout
spreken, op een zo fundamenteel punt. Wij zullen moeten zoeken naar de reden
waarom hun een bepaalde oplossing juist scheen, die ons niet meer bevredigd. Het
is opvallend dat het handboek dat nog steeds de meest omvattende weergave vormt
van wat er in de zgn. traditionele literatuurwetenschap leeft, Wellek en Warren24., op
dit punt geen uitdrukkelijke uitspraken doet, en tòch voortdurend door gebaseerd
blijkt te zijn op een kombinatie van de fiktionaliteitsnorm en die van de stilistische
bijzondere eigenschappen; een blik op de inhoudsopgave maakt dat al duidelijk.
Zou het niet zo kunnen zijn, vraagt men zich af, dat de genoemde normen voor de
geciteerde auteurs, in hun tijdgebondenheid, geldig waren, omdat zij gesteund werden
door opvattingen over wereld en literatuur die wij niet meer delen, of niet meer zonder
nadere analyse aanvaarden?
Het werkelijkheidskennende karakter van de literatuur, of het nu
espressione-intuizione genoemd wordt, Existenz-Erhellung of nog iets anders, richt
zich op ‘diepere’ samenhangen, en heeft dus iets te maken met een of andere vorm
van idealistische benadering van alle filosofische vragen; het criterium voor literatuur
wordt gesteund door een filosofisch stelsel. Materialistische filosofen, bijvoorbeeld,
zullen zich tegen dit soort omschrijvingen meestal verzetten, en uitgaan van een
variant van de weerspiegelingstheorie. En ook wanneer men onder
‘werkelijksheidskenning’ tevens - of bij uitstek - de realistische beschrijving wil
verstaan, blijft de binding met filosofische
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uitgangspunten bestaan. Het criterium is dus, hoe men het ook keert, aan tijd en groep
gebonden.
De ‘algemeengeldigheid’ van het schoonheidscriterium is natuurlijk al lang in
twijfel getrokken, ook als de term ‘esthetische norm’ ruim opgevat wordt. Wij nemen
tegenwoordig aan dat het mogelijk is, bepaalde taalverschijnselen, stilistica, aan te
wijzen die een bepaalde werking uitoefenen, maar die werking zèlf achten wij
gebonden aan de normen binnen het heersende literaire systeem, en onderhevig aan
psycho-sociale veranderingen. Dus weer tijd- en maatschappijgebondenheid.
Het interessantst is de verschuiving ten opzichte van de fiktionaliteit. Het is geen
toeval dat twijfel aan dit criterium opkomt op een ogenblik dat in de literatuur zelf
de fiktionaliteitsnorm al gedurende ongeveer één generatie systematisch op losse
schroeven gezet wordt.25. Om mij tot de nederlandse literatuur te beperken, namen
van auteurs als Louis-Paul Boon, Vinkenoog, Raes, Bernlef-Schippers, Armando
(het rijtje is gemakkelijk te vermenigvuldigen) tonen wel aan op hoe uiteenlopende
wijze de fiktionaliteit als beslissende konventie van literatuurproducenten en
-konsumenten gerelativeerd of zelfs ontkend wordt. Men mag dunkt mij wel zeggen
dat diegenen die dit criterium, al dan niet in kombinatie met dat van de esthetische
waarde, hebben gehanteerd, of nog hanteren, daartoe door de literatuur zelf gerechtigd
werden; maar ook dat die literatuur hen nu dwingt om tot hertoetsing te komen. De
criteria die zij gebruikten, blijken weliswaar aan hun objekt ontleend te zijn, maar
juist daardoor tijdgebonden, en niet geschikt om er de beschrijving van het hele
corpus op te baseren. In concreto: Maatje's handboek voldoet op dit punt van de
fiktionaliteit voortreffelijk waar het gaat om inzicht in het fenomeen literatuur zoals
het zich bij laat ons zeggen Vestdijk openbaart; maar als het om Boon gaat komt hij
in moeilijkheden.
Niet alleen in de literatuur zelf, ook in de literatuurbeschouwing zijn veranderingen
gaande, niet zelden even eruptief. Helpen recente literair-theoretische benaderingen
ons misschien verder bij de beschrijving van de aard van het corpus literatuur?
Wij zullen enkele van de duidelijkst formulerenden onder hen aan het woord laten;
dus niet Todorov, Siegfried Schmidt, Kristéva, maar liever Bierwisch, Jakobson (nog
altijd present), Wienold.
Ik begin met Jakobson26., bij wie de brug naar het verleden nog duidelijk intakt is.
Hij heeft met zijn term ‘poetic function’, dunkt mij, een exacte uitwerking proberen
te geven van wat de Russische
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Formalisten ‘literaturnost’, literair-heid, noemden. De omschrijving van deze ‘poetic
function’ is bekend, maar pro memorie - het is zo'n moeilijk te onthouden zin - citeer
ik Jakobson nog even letterlijk: ‘The poetic function projects the principle of
equivalence from the axis of selection into the axis of combination.’ (o.c. p.358)
Enigszins grof weergegeven wil dit zeggen dat het ekwivalentie-beginsel dat de
keuze binnen het lexikale materiaal bepaalt, in het geval van ‘poetic function’ ook
op het gebied van de syntaxis toegepast wordt.
Over deze formule zelf valt heel wat te zeggen, maar dat wil ik hier liever niet
doen. Het gaat om de bruikbaarheid voor ons doel. Jakobson is ervan overtuigd, dat
het ‘poetic’ zijn van een tekst - wat niet helemaal samenvalt met literair-zijn, maar
toch op een ruimere kategorie slaat dan wat wij poëzie plegen te noemen - teruggaat
op een omschrijfbaar procédé. Kunnen wij de redenering nu omdraaien en zeggen:
wanneer vastgesteld kan worden dat de bedoelde projektie plaats vindt (indien zulks
althans vast te stellen is), dan hebben wij te maken met een ‘poetic’, zeg maar
‘literaire’ tekst? Nee. Jakobson zelf zegt al dat het om een algemeen taalverschijnsel
gaat; in welke gevallen wij op grond van het voorkomen ervan nu kunnen spreken
van specifiek poëtische (of literaire) teksten, brengt hij niet ter sprake.
Dat doet hij natuurlijk met opzet niet, en eigenlijk is de wijze waarop ik hem
gebruik niet helemaal eerlijk. Alleen, men zou Jakobson weer kunnen vragen hoe
hij zijn theorema toetst als hij niet kan vaststellen wat zijn toetsingsmateriaal is.
Wanneer het alleen maar zo is dat hij een bepaald taalverschijnsel heeft omschreven
dat algemeen voorkomt, en waarvan hij alleen het voorkomen zelf hoeft aan te tonen,
en niet het in bepaalde gevallen bijzonder intensief of meer uitgesproken voorkomen,
dan is toch de term ‘poetic function’ een beetje misleidend, want teveel belovend.
Jakobson mag als paradigma gelden voor al diegenen die in het laatste decennium
varianten van de term ‘literaturnost’ hebben gebruikt, zoals ‘littérarité’, ‘Poëtizität’
etc.
Men weet dat de Russische Formalisten het hoofdmoment van de ‘literaturnost’
zagen in het afremmen van de kommunikatie; van die stelling uit kan men een aantal
kunstgrepen gaan omschrijven die voor dit ‘vervreemdingsproces’ gebruikt kunnen
worden. Al zie ik in deze opzet een voortreffelijke basis voor het beschrijven van
literair-historische processen, in dit stadium van mijn betoog moet ik vooral vaststellen
dat die afremmingstheorie zélf het literair-zijn van een tekst bindt aan een tijds- en
groepsgebonden criterium. Ik hoef er alleen maar op te wijzen dat anderen juist in
de ‘transparantie’ het
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autentieke kenmerk van de literaire uiting gezocht hebben.
De recente literatuurtheoretici die de term literaturnost geadopteerd hebben,
hanteren hem eveneens meestal in de zin van: onderscheidende eigenschappen van
alle literatuur, maar doorgaans onthouden zij zich daarbij volledig van een nadere
omschrijving die het gebruik van de term akceptabel maakt. Een goed voorbeeld van
dit vervlakte toepassen van een eens redelijk operationele term biedt het verslag van
het tweede colloquium van Cluny, te vinden in een speciaal nummer van La Nouvelle
Critique, 1970. Reeksen sprekers gebruikten daar het woord ‘littérarité’, soms expliciet
in verband gebracht met ‘literaturnost’, maar niemand omschreef het. Het was een
fetisj geworden, schadelijker dan het woord ‘fiktionaliteit’ dat zijn betekenis, en
daarmee zijn beperkte bruikbaarheid, op een bordje voor zich uit draagt.
Er is een andere term die het laatste decennium steeds meer veld wint, beginnend
met het befaamde artikel van Bierwisch27., en dat is ‘poëtische kompetentie’. De
afkomst van de term is duidelijk: de t.g. grammatika. Op het eerste oog al heeft deze
term als uitgangspunt voor een onderzoek naar de aard van het verschijnsel literatuur,
en daarmee naar de samenstelling van het corpus, grote voordelen.28. Hij stelt namelijk
het konventionele karakter van de literaire taaluiting voorop, en geeft ons de
gelegenheid om via een omschrijving van wijzigingen in de poëtische kompetentie
zelf, relatieve criteria op te stellen die voor de objekten van een duidelijk omschreven
groep of periode als literair distinktief mogen gelden.
Dat zou men kúnnen doen, maar Bierwisch begint er zelf niet aan. Objekt van de
‘Poetik’, zegt hij, zijn: ‘die besonderen Regularitäten, die sich in literarischen Texten
niederschlagen und deren spezifischen Wirkung bestimmen, und damit letzen Endes
die menschliche fähigkeit, solche Strukturen zu produzieren und ihre Wirkung zu
verstehen, also etwas, was man poetische Kompetenz nennen könnte.’ (o.c. p.51)
Hieruit krijgt men, tenminste ik, de indruk dat het steeds om dezelfde ‘competence’
zou moeten gaan, en bovendien lijkt het mij onontkenbaar dat Bierwisch aanneemt
dat het literair-zijn van de door hem hem gekozen teksten vantevoren vast staat, wat
vanuit ònze probleemstelling een stap achteruit is.
Dat Bierwisch op andere plaatsen in zijn artikel zelfs verdwaalt in regionen waar
wij hem op grond van zijn uitgangspunt niet verwacht zouden hebben (namelijk bij
de ‘Wirkung und Urteile’, die alleen vastgesteld kunnen worden bij een ‘maximal
angemessenes Verständnis eines poetischen Textes’ (p.59), laat ik nu verder maar
weg. Het belangrijkste punt voor ons is dat een begrip als poëtische
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kompetentie mogelijkheden lijkt te bieden, die Bierwisch ongebruikt laat liggen.
Enkele lateren, en als voorbeeld neem ik de duitse anglist Götz Wienold, hebben
daarin een gelukkiger hand gehad.
Wienold probeert in zijn artikel ‘Textverarbeitung’29. de grondslagen van een nieuw
soort literatuurgeschiedenis (die hij ‘struktureel’ noemt) vast te leggen, en gaat
daarvoor uit van het begrip ‘tekstverwerking’. Hij wijst een voorafgaande afbakening
van het corpus af, op grond van de stelling: ‘“Literatur” kann nicht eine irgendwie
geartete Menge von Texten bezeichnen, sondern betrifft aus G, S und T durch
Teilnehmer von G gebildete Aggregate.’ (o.c. p.62)30.. Dus: er is geen ‘verzameling’
teksten die literatuur genoemd kan worden, maar het is, vertaal ik nu maar, in woorden
die weer naar de Russische Formalisten wijzen, een dynamisch verschijnsel. Op een
bepaald moment vormen de deelnemers aan een bepaalde kultuurfase31. verzamelingen
op grond van voor die groepen en die perioden geldende regels. En deze waarneming
van Wienold sluit voortreffelijk aan bij onze observaties over de tijdgebondenheid
van de tot nu toe geanalyseerde criteria, zoals esthetische waarde en fiktionaliteit.
Wat wij alleen nog missen bij Wienold, die toch het begrip literatuur niet helemaal
los wil laten, is dat geprobeerd wordt, vast te stellen of de vorming van de literaire
‘Aggregate’ nog aan specifieke regels gebonden is. Maar waarschijnlijk is dit één
van die punten waar Wienold liever mee wacht tot de tekstgrammatika ver genoeg
ontwikkeld is.
Voor ons betekent dat dan, dat wij zijn model gebruiken kunnen tot op het punt
dat het menens wordt met de beschrijving van de diverse, historisch gebonden, criteria
die in onze kultuur gebruikt zijn voor de afbakening van groepen teksten, die literatuur
genoemd werden of worden. Daarvoor moeten wij dan weer naar de ‘traditionele’
literatuurwetenschap, wat hoofdzakelijk bewijst dat er eerder sprake is van een
wederzijdse aanvulling dan van een tegenstelling.
Ik heb de lezer geblinddoekt, rondgedraaid, blinddoek afgenomen, toegesproken,
weer geblinddoekt, rondgetold, kortom systematisch duizelig gemaakt. Het wordt
tijd dat ik met mijn konklusies (voorlopig over de literatuur-sec) kom, wil ik nog iets
te berde brengen over die speciale afdeling ervan (of niet ervan?), die triviaal-literatuur
heet.
Konklusie: het vastlopen van de pogingen om één kenmerk of een vaste groep
kenmerken te vinden waardoor het hele begrip literatuur gekarakteriseerd wordt,
komt voort uit het feit dat de literatuur geen verzameling in wiskundige zin is, maar
een dynamische, historisch
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gebonden, groepering, met steeds wisselende, inhoudelijke of formele, criteria, zoals de Russische Formalisten in beginsel al vaststelden. De literatuurhistoricus die
een algemene literatuurtheorie wil opstellen waaruit deze historische gebondenheid
weggeredeneerd is, moet vastlopen, of hij nu tot de traditionelen of tot de modernen,
de rekkelijken of preciezen behoort.32.
Zo, diep adem halen en dan eindelijk de ‘Trivialliteratur’. Bestaat die nu, of bestaat
die niet?
Wanneer ik, met de voorlopigheid die mij past in een betoog waarin ik anderen
aan het woord wil laten in plaats van zelf een theorie te ontwikkelen, beweer dat
‘literatuur’ in ieder geval geen a-historisch verschijnsel is, dat men ‘literaire werken’
onderscheidt op grond van criteria die tijds- en groepsgebonden zijn, is er dan toch
nog plaats voor een statisch begrip triviaal-literatuur? Ik zou niet weten waarom;
maar goed, ‘ik’ gaat de deur uit en ‘wij’ vragen ons af, of de drie onderscheidende
kenmerken van de ‘literatuur’ die wij afzonderlijk bekeken hebben van een koppeling
voorzien zijn om er de ‘triviaalliteratuur’ aan te haken.
‘Existenz-Erhellung’, kognitieve funktie der literatuur: geen plaats voor trivialiteit,
want iets wordt nu juist tot literatuur doordat het niet triviaal is! Dat is precies wat
dit soort opvattingen onderscheidt van (de eenvoudige versies van)
weerspiegelingstheorieën. Termen als ‘Deutung’, ‘Erhellung’ e.d. houden in dat het
gaat om iets dat ‘dieper’ ligt, terwijl ‘triviaal’ onder meer oppervlakkigheid inhoudt.
Het woord ‘triviaal-literatuur’ is vanuit deze literatuur-opvatting een contradictio in
adjecto.
Het criterium van de ‘esthetische waarden’ dan? Men zou zich inderdaad kunnen
voorstellen dat een theoreticus de aanwezigheid van bepaalde (stilistische)
eigenschappen die op een gegeven moment in de tijd als ‘literatuur’-indikaties gelden,
hanteert als kenmerk voor triviaalliteratuur wanneer die eigenschappen alleen
dekoratief zijn; geen funktie meer hebben; geen informatie meer verschaffen want
niet meer verrassen. Dat zou bijvoorbeeld het geval zijn bij Kitsch.
Wat men van die theoreticus - ik ken hem niet maar wij mogen best een beetje
fantaseren - kan eisen is nu, dat hij algemene criteria voor funktionaliteit opstelt.
Anders kan hij niet verder komen dan de vaststelling dat binnen een bepaalde
interpretatie van een afzonderlijk werk (de zijne) sommige eigenschappen niet
funktioneel zijn, andere wel. En dat kan dan nog altijd aan die interpretatie zelf liggen,
wat niet betekent dat deze daardoor minder geldig wordt maar wel dat een andere
lezer, met een ander uitgangspunt, derge-
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lijke als onfunktioneel gedoodverfde eigenschappen kan beschrijven als funktioneel.
Immers iets is altijd funktioneel ten opzichte van iets anders, in dit geval de
totaal-interpretatie. Funktionaliteit is geen feitelijke, maar een interpretatief
toegekende, eigenschap.
Bovendien, ook als iedereen het eens zou zijn over een interpretatie, of in ieder
geval over de bewering dat bepaalde, aanwijsbare, eigenschappen onfunktioneel
zouden zijn, op welke grond mag men dan beslissen dat het betreffende objekt behoort
tot de triviaal-literatuur? Op grond van algemene criteria, toch weer? Welke zijn dat
dan (let wel: wij hebben het nu alleen over de esthetische eigenschappen)?33.
Een klein gaatje zie ik nog: men kan spreken van triviaal-literatuur wanneer een
taalobjekt bepaalde als ‘literair’ aanvaarde konventies al te getrouw overneemt. Het
kàn, maar men introduceert dan wel een nieuw begrip triviaalliteratuur. Immers, een
volledig onoorspronkelijk gedicht in een precies omschreven genre (bijvoorbeeld
een technisch perfekt sonnet met een cliché levenshouding) zou behoren tot de
triviaalliteratuur. Afgezien van de moeilijkheid dat wij weer met de
begripsomschrijvingen in de knoop komen (iets dat nog niet eerder bestond kan niet
volledig onoorspronkelijk zijn), de literatuurgeschiedenis zou er bij dergelijke criteria
zonderling uit komen te zien! Hele perioden lang heeft men dan blijkbaar de
triviaalliteratuur als ideaal van literatuur gezien, en het zijn juist de tijdperken met
een ‘verheven’ literatuuropvatting die dit ideaal het meest onverhuld koesterden!
Dus alweer: wanneer het esthetische criterium niet louter uiterlijk gehanteerd
wordt, is juist de aanwezigheid van eigenschappen die als esthetisch gewaardeerd
worden zelf een kenmerk van ‘echte’ literatuur, en het woord triviaal-literatuur bevat
opnieuw een innerlijke kontradiktie.
Nu nog de fiktionaliteit, het derde eigentijdse criterium voor literatuur, afvoeren
en de redaktie van Spektator heeft reden tot bezorgdheid: dit hele boek gaat over iets
dat niet bestaat, wat alleen in de metafysica als een deugd kan gelden.
Laat ons voor de fiktionaliteitskwestie een voorbeeld-geval nemen: waarom zijn
de James Bond romans triviaal-literatuur? In de allereerste plaats toch om het feit
dat het romans, verzonnen verhalen, fiktionele teksten, zijn? En vervolgens omdat
men toch wel even wil vaststellen dat zij niet opgenomen behoren te worden in de
gekanoniseerde kollektie aangezien zij niet aan bepaalde eisen van niveau voldoen.
Standen moeten er zijn, ook in de literatuur.34.
Ik zou zeggen: daar hebben wij dan wat wij zoeken. In hypothese-
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vorm: Het begrip triviaal-literatuur is gebonden aan de hantering van minstens twee
criteria voor literatuur: het fiktionaliteitscriterium (altijd) en het esthetische criterium
en/of dat van de kognitieve funktie (plus misschien nog andere, door ons onbesproken
gelaten?).
Het primaat komt toe aan de fiktionaliteit. Dat de vraag naar het belang van de
triviaalliteratuur juist in het laatste decennium zozeer naar voren is gekomen, zal wel
samenhangen met het op losse schroeven zetten van de fiktionaliteit als criterium
voor literatuur. Maar hoe? Ik zou geen kort antwoord weten te geven. Misschien
heeft Karl Pestalozzi (in de Neue Zürcher van 21 februari 1971) wel gelijk als hij
beweert dat het te maken heeft met een ‘demokratiseringsproces’ dat juist déze vorm
heeft aangenomen in landen waar de literatuurtheorie gekomprommitteerd was door
een totalitaire ideologisering. Hij schrijft dat natuurlijk als Zwitser die de destruktieve
kantjes van de nieuwe duitse literatuurwetenschap niet zo goed kan meeleven.
Maar aangezien ook in vriendelijke oorden als Zwitserland en Nederland die
wetenschappelijke belangstelling voor de triviaalliteratuur is toegenomen (waarom
anders dit boek?) moeten er nog wel meer redenen zijn. Een gok:
De belangstelling voor de triviaalliteratuur heeft te maken met het feit dat deze (op
grond van alleen maar het fiktionaliteitscriterium niet van de rest van de literatuur
te onderscheiden) taalbouwsels hun fiktionaliteit vaak met meer nadruk presenteren
dan de ‘echte’ literatuur. Als men wil: triviaalliteratuur is te fiktioneel!
Over deze tweede ‘hypothese’ valt, vrees ik, nog wel het een en ander te
bekvechten, vandaar het woord ‘vaak’ als slag om de arm. Voor James Bond gaat
de bewering zo te zien wel op (iemand als Umberto Eco gebruikt die verhalen dan
ook om bepaalde struktuurproblemen van ‘de’ literatuur aan de orde te stellen), en
ook voor Courths Mahler wel, om een fameus voorbeeld uit een ander tijdperk te
nemen.35. Verder is het een onthullend verschijnsel dat men het literaire niveau van
bijvoorbeeld een crime story pleegt te koppelen aan de mate van geloofwaardigheid
van de plot en van milieu- en karaktertekening. Criterium blijkbaar: fiktie die zich
geloofwaardig heeft weten te maken, oftewel fiktie die niet al te aggressief fiktie is.
Maar wat doen we met ‘grote’ literatuur die geen enkele geloofwaardigheid meer
pretendeert (voorbeelden te over). En wat met dat kantoormeiske uit Libelle dat zich
in de kruivende nekhaartjes laat kijken door haar baas, hetgeen onweerstaanbaar leidt
tot die laatste
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regel waarin zij weet, werkelijk wéét, dat zij bij hem veilig zal zijn? Is dit net zo
onwaarschijnlijk als Goudvinger of de Baron ex machina?
Ik zou het niet kunnen zeggen, en ik zou zelfs niet weten hoe je er achter komt.
Statistieken over het gedrag van bazen met hun sekretaressen? Voor die paar typistes
waarvoor het minder mooi afloopt, blijft het tobben, en dat zouden natuurlijk net
diegenen kunnen zijn waarvoor zo'n verhaal geschreven wordt. Dan gaat het om
bewuste en onbewuste verlangens bij de lezer, om alleen maar schijnbare
waarschijnlijkheid. Best mogelijk, maar wat is nu nog het verschil met ‘echte’
literatuur?
Allemaal vragen, maar één ding staat vast: als de kategorie ‘literatuur’ niet
a-chronisch vast te leggen is op grond van het fiktionele karakter, dan geldt precies
het zelfde voor de kategorie ‘triviaal-literatuur’. Dus:
Triviaalliteratuur is geen vaste kategorie onder de taalbouwsels, maar wordt
gekonstitueerd door een tijd- en groepsgebonden lezerskategorie met een bepaalde
opvatting over het begrip literatuur. In die opvatting domineert het
fiktionaliteitscriterium, al is enige hulp van de kant van andere criteria nodig om tot
een waarde-oordeel te komen dat de scheiding ‘triviaal’ - ‘echt’ (of ‘hoger’ of zoiets)
mogelijk maakt.
Als dit waar is, mag ook ik mijn opvatting van triviaal-literatuur debiteren, en tot
besluit zal ik dat dan (toch3) maar doen:
Triviaal-literatuur is literatuur die te veel lijkt op andere literatuur of op banale
verschijnselen in de dagelijkse werkelijkheid, dan dat zij interessant zou kunnen zijn.
Het enige wat men er misschien van leren kan, is de kanon van een vorige periode.
Hetgeen maar zelden betekent: wat de literatuur van een vorige periode belangrijk
maakte. Zolang wij een behoorlijk funktionerende (dat wil zeggen: op de literatuur
responderende) kritiek en literatuurwetenschap hebben, is trouwens zelfs dat niet
waar. Dan hebben de critici en de literatuurwetenschappers die eigenschappen al
lang vastgesteld, aan de hand van objekten die interessanter zijn dan de soort waarvoor
Umberto met de achternaam die niet voor niets echo betekent blijkbaar warm loopt.
De triviaalliteratuurwetenschapper komt evenzeer achteraan hinken als de
triviaalliteratuurschrijver.
Stop! hoor ik menige lezer al zeggen, daar gaat het helemaal niet om! Wat wij willen
te weten komen door bestudering van de triviaalliteratuur is, hoe het zit met de
leesgewoonten van hen die
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niet tot de sociale elite behoren! Een hooghartig standpunt (wie triviaalliteratuur
zegt, is bezig met slumming, anders zegt hij gewoon literatuur), maar als men het
nu eenmaal zo wil zien ...
Dan begrijp ik nog niet waarom wij die inlichtingen niet zouden proberen te putten
uit belangwekkender materiaal, bijvoorbeeld via de vraagstelling: wat maakt, dat
literair waardevolle boeken36. aantrekkelijk zijn voor meestal maar kleine groepen
lezers, en waar zitten die lezers?
Zut pour la trivialitérarité!
J.J. Oversteegen

Eindnoten:
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of Literature’ in New Literary History IV/1 (Autumn 1972), dat frappante overeenkomsten
vertoont met mijn betoog, maar in de konklusie op niet minder frappante wijze verschilt.
Ik heb nu maar weggelaten dat, bij het opteren voor esthetische criteria, nog heel andere vragen
opkomen, waarop een intersubjektief antwoord onmogelijk is, zoals: moet in een niet-triviaal
literair werk dan alles funktioneel zijn? Indien niet, wat is dan de toelaatbare dichtheid van
onfunktionele eigenschappen om van triviaal-literatuur te spreken, etc.
De wat bijterige opvatting dat het om sociale diskriminatie gaat (en om ‘manipulatie’ natuurlijk)
van lezerskategorieën, lijkt mij vooralsnog een slag in de lucht. Ik geloof nooit dat lezers met
een ‘elitaire’ opvatting van literatuur minder Bond lezen dan de heffe des volks, integendeel.
Minstens twee andere tijdperken zelfs. De oorspronkelijke romans, waarin eenvoudige meisjes
het geluk van een baron-met-lorgnet ten deel viel, waren na 1945 in Oost-Europa niet meer zo
goed te brengen. De nazaten van de schrijfster, altijd waakzaam - in de Nazi-tijd schijnen zij
al een paar SA-mannen aan de heldenkollektie toegevoegd te hebben - lieten zich ook nu het
brood niet door een politieke omwenteling uit de mond stoten, en lieten het hele rijtje herschrijven
met een Stachanow-arbeider zonder lorgnet in plaats van de baron-met. En de verkoop ging
door.
Ik weet wel dat ik met die woorden het paard van Troje weer binnenhaal. Maar omdat ‘literair
waardevol’ niet op voor iedereen geldige wijze te definiëren valt, daarom hoeven wij toch nog
niet meteen te grijpen naar de boeken waarvan de literaire waarde afwezig is volgens precies
die zelfde onzekere normen? Ik zou zeggen: iedereen kiest maar die boeken waarvan de waarde
voor hem vaststaat, of waarvan hij in ieder geval aanneemt dat zij niet triviaal zijn.
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2 Is de laat-middeleeuwse literatuur in de volkstaal vulgair?0.
1. Inleiding op de vraag.
Het is niet toevallig dat één van de eerste, gedrukte prozaromans in de volkstaal een
bewerking is van overbekende stof: de eerste drukkers namen zo weinig mogelijk
risiko. Als we de eerste bladzijde van Reynaert die vos, gedrukt in 1479 bij Gerard
Leeu te Gouda, opslaan, worden we nadrukkelijk voorbereid op de nieuwe manier
waarop de streken van de vos nu gepresenteerd worden, namelijk in de vorm van
een leesboek. Het is immers niet waarschijnlijk dat we al gewoon zijn aan het hanteren
van leesboeken in 1479, zeker niet wanneer het gaat om profane verhaaltjes. Die
hoorde je altijd voordragen door beroepssprekers, jongleurs, of zelfs door mijnheer
pastoor als hij zijn preken aantrekkelijk wilde maken.1. Maar nu dan met een boekje
in een hoekje, langzaam de woorden spellend, terugbladerend en vooruitkijkend naar
eventuele plaatjes die het verhaal ook vertellen, maar steeds: in je eentje, niet meer
kollektief. Gerard Leeu zal ons begeleiden in onze eenzaamheid. Hij maakt eerst
duidelijk dat het boekje ook voor ons is, dus niet voor geleerde klerken wat je immers
zou verwachten. Het zal dan gaan over de streken ‘die dagelics gehantiert ende
gebruyct worden onder den raet der heren ende prelaten gheestelic ende waerlic ende
onder die cooplieden. ende oec onder den gemeenen volc.’ En daarom is het zeer
nuttig voor iedereen, gaat hij verder, want dan weet je waar je voor op moet passen.
Maar hoe haal je die nuttige informatie nu uit zo'n reeks achter elkaar gedrukte,
verzonnen verhaaltjes over een vos, als je niet geholpen wordt door de mimiek en
de gebaren van een jongleur en de reakties van je medestanders? In dat probleem
kan Gerard Leeu zich uitstekend verplaatsen, en dat is maar goed ook want anders
zou zijn bedrijfje het niet lang uitgehouden hebben: ‘ende soe wie dan volcomen
verstant hier of wil ontfangen die moet hem poegen dicwijl hier in te lesen ende
naerstelic aen te mercken dat ghene dat hi leset. wanttet seer subtijl gheset is. ghelijck
als ghi al lesende vernemen sult. also datmen met een overlesen den rechten sin of
dat rechte
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verstant niet begrijpen en can. mer dicwijl over te lesen. soe ist wel te verstaen.’ Dus
niet meteen de moed opgeven, het is best mogelijk, zelfs waarschijnlijk dat je niet
alles meteen zult begrijpen, maar dikwijls overlezen dan en je komt er wel uit. Zó
gaat dat, lezen van fiktie. En als je zijn raad goed opvolgt dan kun je je gevlijd voelen
door de slotzin van zijn inleiding: ‘ende voer den verstandelen seer ghenuechtelijck
ende oeck profitelijck’. Gelukkig is het dus nog leuk ook om te lezen, want je zou
de indruk kunnen krijgen dat deze nieuwe manier van inspannen alleen nut oplevert
en geen lol.2.
Leeu moet een bestaand luisterpubliek opvoeden tot een leespubliek, hij moet ze
vertrouwd maken met de nieuwe mogelijkheden die het gedrukte boek biedt, en de
moeilijkheden die het voor de onervaren lezer oplevert. Want zó'n lezer heeft hij op
het oog, evenals zijn collega Caxton in Londen die zijn vertaling van Leeu's uitgave
onder de naam Reynard the Fox in 1481 aanbeveelt ‘for all good folk’, in tegenstelling
tot andere prozaverhalen die hij bestemde voor adel en ambitieuze patriciërs.3. Het
onervaren publiek moet geinstrueerd worden, zoals weer blijkt uit Leeu's uitgave
Van den drie Blinde Danssen in 1482, welke een voorwoord bevat dat niet in de
originele Franse tekst van Pierre Michault voorkomt en derhalve waarschijnlijk van
Leeu zelf is. Het uitgangspunt is weer dat je mensen moet voorbereiden op een
gedrukte tekst die dingen verwoordt die het publiek traditioneel gewend is om
uitgebeeld te zien: je moet álles uitleggen. ‘Om dese materie die licht is te verstane
Soe heeft zij vier capittelen. Eerst Drie elc van enen dans. Den eersten van venus
ende cupido Den anderden van fortune oft aventure. ende den derden den dans der
doot $ Dat vierde capittel begrijpt de remedien up elc. Welcke materie half dicht half
prose gheordineert is In maniere van dyalogus dat is een tale ende andwoirden
tusschen twee persoenen. te weten tusschen den acteur dat is den ghenen die twerc
ghemaect heeft ter eender zide ende sinen verstande ter ander side welke ordineerder
des wercs uut anderen zekeren boeken dit gecolligiert hebbende over al genaemt
staet acteur naden latine omme der cortheit wille’4. Je kunt nu dus vast het boek
doorbladeren en op aanwijzing van Leeuw herkennen hoe het in elkaar zit. Bovendien
bekijk je vast de plaatjes die de aangekondigde onderdelen van het boek illustratief
onderstrepen. Verder een aantrekkelijke afwisseling in proza en poëzie, en wat een
dialoog is kun je nu ook zien: heen en weer praten. Want zulke geleerde termen ben
je niet gewend, zoals Leeu donders goed weet. Het jaar daarvoor, in 1481, bracht hij
een ander beestenboek op de markt, vol plaatjes, en de geleerden in het latijn reeds
uitvoerig bekend. Nu dan in de volsktaal, de Dialogus creatura-
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rum, maar dan valt er weer het een en ander uit te leggen: ‘Hier beghint dat prologus
dat is voerspraec int boec dat gehieten is dyalogus creaturarum dat is twispraec der
creaturen’5. Natuurlijk is het niet alleen Gerard Leeu die een lekenpubliek van enige
omvang voor zijn werk probeert te interesseren. Adriaan van Liesvelt te Antwerpen
weet ook dat hij de vertaling van Bonaventura's Soliloquium in 1494 moet inleiden
met de mededeling dat het verhaal ‘is ghestelt inder manieren van een dialogus: dat
is een sprake van tween’6. Eckert van Homberch, eveneens te Antwerpen, wijst de
lezer op de titelpagina van het Leven ons liefs heeren Ihesu Cristi (1503) op de
gebruiksmogelijkheden van inhoudsopgaven en registers: ‘Item desen boeck heeft
oeck twee tafelen int beghin te weten de eene vanden capittelen des boecs Ende die
ander tafel is om te vinden die ewangelien vanden sondaghen ende oec vanden
heilighen doer alle dat iaer’7. Nog veel uitvoeriger over de verrassende mogelijkheden
van kapittelopschriften met begeleidende illustratie is dezelfde drukker in zijn uitgave
van de Hystorie van Olyvier van Castillen omstreeks 1510. De editie is verbeterd
ten opzichte van een vroegere druk ‘om dye voorseyde Hystorye vruchtbaerder te
maken tot behaghen ende ghenoechte van allen menschen.’ Ook is een inhoudsopgave
toegevoegd aan de hand van de kapittelopschriften: ‘Alsoe dattet hem selven te vollen
openbaert ende wijst byden voorseyden capittelen die cort ende verstandelijck zijn
ende alleen begheerende eere ende salicheyt beminnende profijt.’8.
Tot de allervroegste ons overgeleverde produkten van de drukpers in de lage landen
behoort ook een bewerking in Latijnse verzen van de Reinaert, Reynardus vulpes,
gedrukt in 1473-4 te Utrecht door Ketelaer en De Leempt, maar reeds in de 13de
eeuw gemaakt door ene Balduinus Iuvenis. De tekst begint zo: ‘De geschiedenis van
Reinaert, velen, naar ik meen, in de vlaamse tekst bekend, klinke nu in latijnse verzen.
Bij de aanhef sta mij de hoogste macht in de natuur bij, de bron van alle kunst en
oorsprong van het goede.’ Daarna volgt een opdracht aan de proost van Brugge, Jan
van Vlaanderen.9. Hier hebben de drukkers zich niet met de tekst bemoeid, althans
niet in die zin dat ze een speciaal publiek zouden willen opvoeden voor hun produkten.
Dit is voor getrainde lezers, en dat zijn mensen die al lang Latijn lazen en schreven,
litterati. En toch krijgen ook zij de fabelachtige verhalen over diezelfde vos
aangeboden.
Wie moeten er dan precies leren lezen en wat voor bewerking hebben de teksten
die deze nieuwe lezers voorgeschoteld krijgen, ondergaan? Waarschijnlijk zijn het
uitsluitend teksten in de volks-

Populaire literatuur

37
taal, waarvan we moeten vermoeden dat ze inhoudelijk wel aangepast zullen zijn.
Heeft de nieuwe boekdrukkunst een beslissende rol gespeeld in het tot stand komen
van een literatuur in de volkstaal die in principe bestemd moest zijn voor iedereen?
Of om het hoge woord er dan maar uit te gooien: is de laat-middeleeuwse literatuur
in de volkstaal vulgair?

2. Wat noemen we literatuur?
De literatuur van de middeleeuwen bestaat niet. Wel zijn er sinds de romantiek steeds
wisselende opvattingen over een literatuur van de middeleeuwen, geheel afhankelijk
van de kriteria die een bepaalde groep in een bepaalde tijd aanlegt. Globaal gezien
bewegen deze opvattingen zich tussen twee polen: middeleeuwse literatuur is
fatsoenlijke-fiktionaliteit-op-rijm tegenover de stelling dat alle kennis in geschrifte
geopenbaard literatuur mag heten. De eerste opvatting wordt dicht benaderd door
Jonckbloet voor wie alleen fiktionele verskunst als literatuur telt in de middeleeuwen.
Schone letteren dus, en deze estetiese taalakrobatiek op fiktionele basis blijft ook
het voornaamste mikpunt voor Kalff, Te Winkel en Knuvelder. Kalff heeft het druk
met een eigentijdse fatsoensnorm, die voor hem een dichter als Anthonis de Roovere
soms onaanvaardbaar maakt, een persoon wiens smaak hij walgelijk en van
twijfelachtig allooi vindt. Maar hij maakt ook een stap voorwaarts door de
mogelijkheid te erkennen van in zijn tijd vergeten literatuur, die eens als zodanig
toch gewaardeerd is: deze verdient een bescheiden plaats in de
letterkunde-geschiedenis.10. Te Winkel zit in zijn maag met non-fiktie, vooral op rijm,
en vindt er de term bastaardkunst voor, en dat betekent dat hij het leerdicht, de fabel,
het reisverhaal op de tweede rang zet, immers literatuur die ideeën verkondigt is niet
echt en de auteur daarvan ‘blijkt dan, in plaats van kunstenaar, een handig
propagandist te wezen’ en hij ‘maakt den aesthetisch voelenden mensch knorrig door
hem teleur te stellen’.11. Knuvelder doet niet veel anders, alleen laat hij de term
bastaardkunst achterwege. Zijn oordeel blijft evenwel hetzelfde ten opzichte van de
grote groep teksten uit de late middeleeuwen, waar de dichter kennelijk niet meer
heeft gestreefd naar estetiese waarden, maar op de voorgrond zou treden met zijn
wetenschappelijke en moralistiese idealen. Waardeloos vindt hij gerijmel van Jacob
van Maerlant in diens Der naturen bloeme en retories vraagt hij zich af of dit nog
wel tot de letterkunde moet behoren.12.
De brede opvatting dat alle kennis geopenbaard in geschrifte lite-
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ratuur is vinden we nadrukkelijk bij flaminganten als J.F. Willems, F.A. Snellaert
en C.P. Serrure, vooral uit de politieke overwegingen om een zo breed mogelijk
georiënteerde kultuur op z'n vlaams in de middeleeuwen te kunnen plaatsen. In de
tijdschriften uit hun kring, Belgisch museum en Vaderlandsch museum, publiceren
ze driftig dokumenten van allerlei aard, die in ieder geval één ding gemeen hebben:
ze zijn geschreven in de moedertaal der Belgen. Juist de later als dǐchters omstreden
Van Maerlant en Boendale juichen ze toe als beschavers der natie.13. Deze brede
opvatting van middelnederlandse letterkunde vinden we terug in Petits Bibliographie
der middelnederlansche taal- en letterkunde, waarvan het eerste deel in 1888
verscheen. De afdeling letterkunde behandelt ook kronieken, stichtelijke en
godsdienstige geschriften, preken, reisbeschrijvingen en geschriften over
natuurwetenschap. Dit is eigenlijk nogal kurieus daar Petit in zijn voorrede schrijft
zich te hebben beperkt tot de ‘fraaie letteren’, met voorbijgaan derhalve aan werken
op het gebied van geneeskunde, rechtsgeleerdheid, oorkonden e.d.14. In onze eigen
tijd is deze visie vooral verbreid vanuit Duitsland onder het trefwoord Fachliteratur,
waarmee men dan teksten aanduidt die zakelijke informatie beogen te geven over
de diverse ‘vak’-gebieden in de middeleeuwen, de artes: wetenschappen,
vaardigheden, technieken.15. Het verwarrende voor ons, met 20e-eeuwse opvattingen
over literatuur, is dat veel van deze literatuur zich bedient van bijzondere taalmiddelen
die wij als zogenaamde fiktionele indikaties geneigd zijn typerend te achten voor
wat wij literatuur noemen: onze mediese handboeken staan immers niet meer op rijm
of bevatten op de titelpagina de mededeling dat het werk zeer genoegelijk is om te
lezen. Men is dan ook wel geneigd toch weer een onderscheid te maken tussen
Fachliteratur en dichterische Literatur, oftewel verzonnen en niet-verzonnen teksten,
als het geheel maar als literatúúr in één boek behandeld wordt.16. De kriteria voor dit
onderscheid liggen dan niet bij het al dan niet gebruik maken van bijzondere
taalmiddelen die estetiese effekten teweeg zouden brengen, maar bij fiktionaliteit en
vooral intentionaliteit.
Huidige omschrijvingen van wat literatuur is hinken demonstratief op de twee
noties van bijzonder taalgebruik en fiktionaliteit, en op de optie dat dit andere effekten
in onze werkelijkheidsbeleving zou veroorzaken dan wanneer gewone, klare taal
gebruikt zou zijn.17. Daarmee komen we in de middeleeuwen slecht uit. We weten
ten eerste niet goed wat bijzonder taalgebruik is in de vroegere stadia van het
Nederlands. Wel kunnen we de toepassing van allerlei retorikale figuren en
poetika-beginselen herkennen, maar die vinden we dan in
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principe in elke opgeschreven tekst: Brugse wetsbepalingen uit de 14de eeuw staan
op rijm.18. We weten verder niet goed wat als fiktioneel opgevat werd en moet worden
in middelnederlandse teksten. We hebben zowel aanwijzingen dat de voor ons hoogst
fiktionele verhalen uit de Artur-cyclus door het publiek voor waar werden aangenomen
als mededelingen van anderen dat dit ‘loghenachtighe tale’ is.19. Maar ook op het oog
evidente non-fiktie als boekjes met recepten bevatten vaak fiktionele grappenmakerij
om de aandacht gevangen te houden. Een duidelijk voorbeeld daarvan is Den sack
der Consten, voor het eerst gedrukt in 1528, een in wezen doodserieus werkje met
allerlei handige recepten tegen lichamelijk ongerief en praktiese aanwijzingen voor
Doe-het-zelvers, maar aan het slot volgt een parodisties recept tegen kiespijn
‘gheoordineert, ende uutghegheven bi meester Arnout vander haghen provoost van
Commerkercken. etc.’ En dan begint het recept met ‘Neemt een hant vol ydelheyt
ende so veel van vergetentheyt, twee handen vol van onwetentheyt, ende daertoe een
luttel onwijsheyt.’ Enzovoort. Halverwege hadden we al kunnen lezen dat je om lang
te mogen leven dagelijks ‘eenen goeden dronc van dat sap van pacientie met een
goet deel vander gracien gods’ moet drinken. En hoe is eigenlijk het volgende
ontnuchteringsrecept bedoeld? ‘Ende sidi droncken so legt eenen natten doec op u
scamelheyt ende ghi sult vernuchteren.’ Het geheel is een mengsel van fiktie en
non-fiktie, in feite al aangekondigd door de drukker in de proloog: het werk bevat
‘som wat sots voor die ionghers ende som anders’.20. We weten tenslotte te weinig
over die effekten in de werkelijkheidsbeleving van een middeleeuws publiek, die
een tekst met een bepaalde vormgeving veroorzaakt. Dankt een 16de-eeuwse Europese
bestseller als Röslins Der schwangern Frauen Rosengarten - ook veelvuldig in het
Nederlands uitgegeven - nu zijn sukses aan de zakelijke inhoud, het pikante van die
inhoud, de ‘literaire’ vormgeving of de talloze houtsneden?21.
Maar wat moeten we dan doen? Het is duidelijk dat we andere kriteria zullen
moeten gebruiken, vooral gericht op wat men in de middeleeuwen zelf aan bijzonders
ervaarde in de massakommunikatie door middel van woorden. De intentie van een
voordrager of opschrijver ten aanzien van een publiek lijkt daarbij doorslaggevend:
wilde hij überhaupt met zijn tekst een publiek bereiken of niet? Als objekt voor de
Nederlandse letterkunde-geschiedenis van de middeleeuwen kiezen we dan berichten
in de volkstaal die gericht zijn op een eigentijds publiek van meer dan één ontvanger.
Daarmee blijven zuiver administratieve teksten als rekeningen en akten buiten
beschouwing - die registreren immers, vooral met het oog op later -
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alsook kattebelletjes, rechterlijke vonnissen en dergelijke, die zich in hoofdzaak niet
tot een publiek maar tot individuën richten. We ontdoen het traditionele objekt in de
literatuurwetenschap, de litterae bonae, dus van het ‘schone’ en houden litterae over,
welk totaal aan teksten we vervolgens met de kriteria intentionaliteit en gebruik voor
wat de middeleeuwen betreft inkrimpen.
De vraag dringt zich nu op waarom literatuur in het latijn buiten beschouwing
blijft. Immers, alle literatuur in de volkstaal zou per definitie vulgair zijn, dat wil
zeggen bestemd voor het gehele volk in tegenstelling tot de literatuur in het latijn
die zich tot een kultureel en wetenschappelijk hoogontwikkelde élite zou richten.
Bovendien zou deze literatuur in de volkstaal altijd tweederangs zijn, ‘Gesunkenes
Kulturgut’, afgeleid van een uitgerekend vanaf de 12de eeuw bloeiende
latijns-middeleeuwse kultuur.22. Die visie reduceert ons objekt als geheel tot wat in
de 20e eeuw triviaalliteratuur wordt genoemd. Van Maerlant zou dan een soort Toon
Kortooms van de 13de eeuw zijn (‘Help, de kerk verzuipt!’) en de Artur-feuilletons
zouden zich laten vergelijken met hedendaagse series als Avondlektuur of Ivanovs
Roman. Als dat zo is, met welk recht kunnen we dan spreken over Nederlandse
letterkundegeschiedenis van de middeleeuwen? Een literatuurgeschiedenis van de
20e eeuw laat Ter Braak, Vestdijk en Hermans toch ook niet buiten beschouwing?
In de praktijk had F.J. Mone het resultaat van zijn speurtochten in de Nederlanden
naar overblijfselen van een middelnederlandse literatuur aangeboden in 1838 onder
de titel Übersicht der niederländische Volksliteratur älterer Zeit, volksliteratuur dus.
Verder vinden we sporen van deze opvatting in de Vaderlandsche volksboeken van
G.D.J. Schotel. Het begrip ‘volksboek’ bindt hij niet aan de drukpers, maar hij
beschouwt als zodanig ook de Beatrijs, Reynaert, Theophilus, Esopet, Malegijs,
Trojeverhalen, sproken en kluchten - naast de te verwachten prozaromans,
raadselboeken, toverboeken, almanakken e.d. - en als meest signifikant genre in dit
opzicht ‘Overzettingen der klassieken (...)’.23.
Men begrijpt uit bovenstaande vergelijking tussen Van Maerlant en Kortooms dat
van een overeenkomst in inhoud en beoogde funktie geen sprake kan zijn: juist een
literatuur die direkt inhaakt op eigentijdse maatschappelijke problemen op de wijze
van een agressieve satire staat lijnrecht tegenover wat tegenwoordig triviaalliteratuur
beoogt en is. Nu werden zulke geëngageerde teksten toch ook in de latijnse
middeleeuwen geschreven? Het onderscheiden van een literatuur in de volkstaal
wordt gewettigd op grond van dezelfde argumenten die een nationale literatuur
onderscheiden: een zekere mate van
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onafhankelijkheid en een eigen traditie, hetgeen zich met name uitte in ridderroman
en minnelied.24. En juist de teksten van dit type waren ten dele hoogst élitair en hadden
tot in de 16de eeuw allerminst een massaal publiek, met naast zich, voor het andere
deel, triviale vormen voor een bredere groep mensen. Men kan zelfs de gebruikelijke
onderverdeling naar de stof in de ridderepiek vervangen door een splitsing in een
groep teksten gericht op een veeleisend hoofs publiek en teksten louter voor
ontspanning voor iedereen.25. Daarom houden we ons bij teksten in de volkstaal als
uitgangspunt, terwijl we één kaart hebben blootgelegd: de laat-middeleeuwse literatuur
in de volkstaal is niet als zodanig vulgair.

3. Het veronderstelde karakter van de laat-middeleeuwse literatuur
Omstreeks 1270 laat men de burger zijn intree doen in de literatuur, en men herleidt
dit doorgaans op sociaal-ekonomiese faktoren. De opkomst van een burgerij in de
steden resulteert in een patriciaat dat zich op zijn beurt wil soigneren met kultuur.
Kalff spreekt vanaf dit moment van de ‘stem der gemeenten’.26. Aanvankelijk laat
deze nieuwe macht zich bedienen met een aftreksel van de ridderkultuur en met de
moraliserende didaktiek van de klerken, om aan het eind van de 14de eeuw zelf het
heft in handen te nemen: een ganse burgerij loopt nu storm op de poëzie, en zoiets
kon volgens Kalff nooit goed gaan.27. Aldus vormen de rederijkers het eindpunt van
de lange, burgerlijke aanloop die de schone literatuur bijna de vergetelheid ingeholpen
heeft, en in ieder geval heeft opgesloten ‘in de boeien der didaktiek’ zoals Van Mierlo
meewarig vaststelt. Jan van der Noot zal de Wedergeboorte inleiden, niet
voortbouwend op een Nederlandse traditie van ‘Hochliteratur’, maar aanhakend bij
de Franse Pleiadisten. Het bezwaarlijke van deze visie ligt hierin dat zij de ridderlijke
komponent na 1300 geëlimineerd acht, of desnoods alleen ziet voortleven als
‘gezonken kultuurgoed’ in handen van de burgerij, en dat zij vervolgens onder deze
burgerij het bestaan van een ‘Hochliteratur’ in de volkstaal - of wij die thans nu mooi
vinden of niet - onmogelijk acht. Een adellijk publiek met een eigen literatuur zou
opgehouden zijn te bestaan, de adel als trendzetter in de literatuur bestaat niet meer
na 1300. Van Mierlo zegt het even duidelijk als Kalff: de schoonheidsbronnen
verzanden, ze worden niet vervangen door nieuwe en het gehele kulturele leven
wordt tenslotte door het volk vanuit de rederijkerskamers beheerst.28. Degroote
formuleert dit verschillende keren zeer uitbundig omdat hij hetzelfde verschijnsel
juist positief waardeert: ‘(...) het erotisch-mooie wordt
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thans bezongen door een democratisch dichter, de man uit de kleine burgerij of de
gezeten handwerkersstand, die, evenals de volksmens, het woord hanteert dat opborrelt
uit de zuivere bronnen van zijn krachtig en fleurig idioom, met gevoel voor de malse
ronding der vormen, en sappige kleurschildering, voor het picturale uitzicht en de
schakeringen van vinnige gewaarwording.’29. Elders plaatst hij deze literatuur
tegenover de Frans-Bourgondiese hofkultuur en stelt vast dat ze de literatuur is ‘van
de gewone man, d.i. voortgebracht door en bestemd voor de gemiddelde burger’,
een echte volksliteratuur dus.30. Ook in het buitenland doemt de burgerij op, zelfs
arbeiders en andere handwerkslieden, waarbij de nadruk er toch op komt te liggen
dat ze bediend werden en niet zozeer aktief participeerden door zelf kultuur te
scheppen. Hauser benadrukt het on-eigene in die bourgeoiskultuur, geheel afhankelijk
van adellijk erfgoed, en haar literatuur kan in geen enkel opzicht als volksliteratuur
aangeduid worden die immers uit de wortels van het volk zelf moest opkomen.31.
Lüthi benoemt dit in de termen Volksliteratur en Trivialliteratur: de laatste is literatuur
waarin het volk geen aanwijsbaar aandeel heeft gehad, als gezonken kultuurgoed
een kommerciële afgeleide van Hochliteratur.32. Sebastiaan Brant zou in zijn
Narrenschiff, gedrukt in 1494, een speciale stijl ontworpen hebben om ook de laagst
ontwikkelden te bereiken, waarop verder de talloze illustraties in de presentatie van
dit werk zouden wijzen.33. In Neurenberg bestaat in de 15e eeuw een ‘literaire’
belangstelling onder arbeiders die zich vooral richt op boerden en vastenavondspelen.34.
Zeer kurieus zijn de oorzaken die Eis noemt voor de verburgerlijking van de
middeleeuwse literatuur. Hij verwerpt rigoreus materiële en/of ideële gronden, en
herleidt het gehele verschijnsel op de uitvinding rond 1300 van de ‘leessteen’, de
voorloper van de bril. Daardoor konden nu ineens ook oudere mensen teksten lezen
en schrijven: ‘Wir gelangen so zu der Auffassung, dass es sich nicht um das
Aktivwerden einer bis dahin stummen Gesellschaftsklasse, sonder um das Hervortreten
einer bis dahin zu literarischem Schweigen gezwungenen Altersklasse handelt.’35.
Hiervoor worden dan de volgende ‘bewijzen’ geleverd: het toenemende realisme in
de laat-middeleeuwse literatuur volgt uit de bemoeienis van ouderen die minder
idealisties zijn dan jongeren; ook de obsceniteiten worden nu duidelijk: de jonge,
frisse erotiek van de jeugd heeft plaats moeten maken voor de geilheid van oude
mannetjes; en tenslotte is er de groeiende stroom moralistiese literatuur met
troostboeken, biechtboeken, visioenen en dergelijke, die alleen kan opkomen bij
oudjes met de dood voor ogen! Men wendt zich in de eigenaardigste bochten om
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realisme en obsceniteiten in de laat-middeleeuwse literatuur te verklaren, maar één
ding moet daarbij steeds duidelijk zijn: burgerij, arbeiders of oude mannen hebben
het gedaan.
Gelukkig komen tegen deze opvattingen steeds meer protesten. Sauer staat niet
alleen als hij voorzichtig zegt: ‘Es ist falsch von einer rein “bürgerlichen” Kunst und
von rein “bürgerlichen” Geschmachsträgern schon im 15. Jahrhundert zu sprechen.’36.
Huizinga had al breed uitgemeten dat de adel in de 15de eeuw als maatschappelijke
kracht de eerste plaats blijft innemen en haar idealen en kultuur dikteert aan de
burgerij in de steden; en ook Hauser wijst op een sterke nabloei van een vrij gesloten
hofkultuur, scherp gescheiden van die van de bourgeoisie.37. Door het gebruiken van
vooral bronnen uit de Frans-Bourgondiese hofkring te Brussel openden zij echter de
mogelijkheid tot de visie van een volksliteratuur in het diets in het gebied boven
Brussel, die geheel gedomineerd zou zijn door de burgerij. Vooral Degroote is
bevrucht door deze gedachte zoals boven al mocht blijken.38. Debaene heeft het echter
over een ridderliteratuur in onze volkstaal die onverminderd voortduurt in de 14de
en 15de eeuw, en hij wijst op het riskante spraakgebruik om rond 1300 een
‘burgerlijk-didaktiese’ periode te laten starten in de letterkundegeschiedenis, hetgeen
immers suggereert dat de ridderepiek uitgestorven zou zijn. Hij wijst dan onder
andere op al die 15de-eeuwse handschriften, waarin ook de vroegere ridderepiek is
overgeleverd, de abele spelen en die talloze andere spelen met een hoofs-ridderlijke
inhoud waarvan we slechts de vermelding van opvoeringen kennen in de 15de en
16de eeuw.39.
Daarom sluiten we deze paragraaf voorlopig als volgt af: een vulgaire literatuur
in de late middeleeuwen is niet een literatuur van en voor burgers en arbeiders; er is
ook een vrij gesloten adellijk burgerlijk patriciaat in de steden met kulturele
aktiviteiten, en er is zelfs nog een aktieve hofadel die een ridderkultuur blijft
onderhouden. Maar lezen en schrijven zij in principe allemaal dezelfde teksten?
Moeten we een onderscheid maken tussen Hochliteratur, haar kommerciële derivaat
Trivialliteratur en beider tegenvoeter Volksliteratur?40. En bevindt zich dit allemaal
onder de rokken van vrouwe Retorika?

4. Rederijkers kannenkijkers?
De toonaangevende rederijkerskamer in Vlaanderen, die der Fonteinisten te Gent,
bepaalt in haar statuten van 1448 dat in het gezelschap ‘niemen ontfanghelic sal
moghen wesen hij en zij abel in
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eenighe const, of dies weert van gheboorten of andren uutnemender eerbaeren pointen
(...)’. En verderop wordt geëist van de leden ‘de secreten vanden selven gheselscepe
te heelne alsoot betaemt (...)’.41. Ook de kamer Christus-oogen te Diest stelt haar eisen
aan adspirantleden: men moest naast de kunst van lezen en schrijven vertrouwd zijn
met de beginselen der retorika.42. Dit roept het beeld op, althans voor de 15de eeuw,
van tamelijk élitaire en gesloten gezelschappen, waar men als gewone man-in-de-straat
die ook eens een versje wilde schrijven onder het genot van een pot bier niet zomaar
inkwam. Dat vermoeden wordt door een aantal andere gegevens bevestigd. Het
lidmaatschap van een kamer moet over het algemeen een dure zaak geweest zijn,
met telkens terugkerende verplichtingen.43. Verder lijkt er binnen de kamers een vrij
essentieel onderscheid te zijn tussen de eigenlijke rederijkers die de teksten schreven
en de allegoriese, symboliese konstellaties ontwierpen voor inkomsten en processies,
de akteurs in de spelen en togen, en de waterdragers voor het timmerwerk of in het
algemeen de techniese uitvoering van wat de echte dichters uitdachten.44. De
mogelijkheid tot zo'n scheiding in taak en aanzien ligt opgesloten in de statuten van
diverse kamers. De Kersauwieren van Pamele bij Oudenaerde bepalen in 1556 dat
de broeders bij de opvoering van een stuk hun uiterste best moeten doen: ‘Dies zoo
sullen ghehauden zijn die niet en spelen den speelder te secourerene, als van stellijnghe
te maecken, abitementen te beseurghen; zoo dat de personnaigen ofte speelders van
zulcx ontsleghen zijn, up datse te bet haer spel becommen meughen.’45. Een
soortgelijke bepaling bevatten de statuten van het Eglentierken te Hoogstraten uit
1533.46. Het is niet waarschijnlijk dat beide kamers in dit opzicht een uitzonderlijke
positie innamen.
Als bewijs dat retorika ook onder ambachtslieden leefde in het begin van de 16de
eeuw wordt nogal eens verwezen naar een passage in refrein nr.92 in de bundel van
Jan van Doesborch, gedrukt tussen 1528-1530. Deze passage geeft volgens de uitgever
‘belangrijke aanwijzingen voor de positie en de ontwikkeling van de rederijkerij: in
de eerste plaats wordt zij uitdrukkelijk vermeld als door den “ambachtsman” beoefend;
in de tweede plaats blijkt dat zij reeds in het eerste kwart der 16de e. vaak als “sotheyt”
bespot werd.’ Ook De Bock en Degroote interpreteren deze plaats zo.47. Deze
interpretatie is onjuist. Het bewuste refrein behoort tot het genre van de
klachten-tegen-de-eigen-tijd in de vorm van een standensatire tegen adel,
geestelijkheid, boeren en burgers.48. Een ideële situatie die vroeger bestaan zou hebben
wordt afgezet tegen de ellende van vandaag, en de stokregel luidt dan ook ‘Mer tgaet
nu verre buten screven.’ De
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volgende regels behoren ook bij de beschrijving van de ideale situatie van tóen
(r.33-8):
‘Dambachts man dreef solaes tallen tije
Met rethorijcken yet vreemts te ramene,
Dies hem elck verblijde aen elcken sije
Eerlic, niemant en pleechs hem te scamene,
Men plachs als sotheyt niet te blamene
Want elck eerdet door de const verheven,’

Hier staat dat de rederijkerij reeds in het begin van de 16de eeuw niet meer serieus
genomen wordt door het merendeel van de stadsbevolking, vooral door de
‘ambachtsman’ die kennelijk niet (meer?) meedoet. Hoogstens wordt in de regels
een ideaal uitgedrukt over hoe het zou moeten zijn, zoals ook het geval is met
betrekking tot de geestelijkheid (r.40-3):
‘Der geesteliker werck was lesen en soeken
Al den dach studerende in haer boecken
Om den slechten minlic tonderwisene;’

Men mag hier niet uit afleiden dat de geestelijkheid dit in het begin van de 16de eeuw
deed: ze deed het juist nǐet, en nooǐt niet, het is een voorschrift voor ideaal gedrag.49.
Zeer algemeen is de retorikale minachting voor straatdichters en volkslektuur,
gekoppeld aan klachten over de geringe eerbied die het volk heeft voor de
rederijkerij.50. Dat betekent hoe dan ook een afstand tussen rederijkersliteratuur en
een massa die daarvan kennelijk niet wil weten. Cornelis Everaert laat in een van
zijn spelen moedeloos opmerken:
‘Rhetorisienen, Doen tvolc lachgen,
maar selve zij weenen.
Dus es de cunste van cleenen proffyte.’

Elders laat hij een venter optreden met rederijkerswerk in zijn mars, die als antwoord
krijgt:
‘Daer of heift tvolc, puer tversaden.
Rethorycke es met de lieden, nu lettel weert.’

En in een ander spel wordt gesproken over
‘onverstandele, van zinnen ruut
Die ghemeenelic, rethorycke vercleenen’51.

Dat is heel bot, want retorika is iets heel bijzonders, dat je niet zomaar kunt leren
maar slechts deelachtig kunt worden door een bepaalde ingeboren begaafdheid, talént,
geschonken door de H.Geest. En Mariken, die hier aan het woord is, konstateert dan
spijtig hoevelen de kunst verachten:
‘Al vijndt men menighe onbekende beeste

Populaire literatuur

47
Diese versteken, tes grote smerte
Voer diese beminnen.’52.

En aan deze problemen is dan het refrein gewijd dat zij voordraagt in het Antwerpse
café. De bundel verzameld door Jan van Stijevoort in 1524 bevat enige refreinen die
om het hardst de lof van retorika bezingen als een kunst omderwille van de kunst,
een exklusieve luxe in een rijk van begenadigden en dientengevolge verguisd door
het grouw. Stoor je er maar niet aan: ‘donwetende en connen doch gheen const
gheprisen’ luidt de stokregel in een refrein dat verder vaststelt dat:
‘Const wordt besloten in constighe tresoren
Mits der godlyker gracien hem aen gheboren
daer toe vercore, om const te bewysen’

Hoezeer hier een verheven literatuur gekreëerd en gevoeld wordt boven
gebruikslektuur als broodwinning en bot vermaak valt direkt af te leiden uit het
refrein op de stok ‘elck doe sijn neringhe ende swijch al stille’. De dichter kan van
nijd niet eten:
‘Om datmen rethorijcke nu achter straten saijt
Ende elcken nu mit groten cluijten paijt’

Vervolgens beschimpt hij deze ‘cluijtenaers’ uitvoerig, die verdienen met stokken
geslagen te worden:
‘Sy soecken grote list ende nouwe manieren
Om liedekens te maken om sgelts vertieren
daer sy int gasthuys haer kelen met laven’

En hij gaat verder met voorbeelden van hun aggressieve verkooptechnieken zoals:
‘Sy singhen sy crytten al warent raven
tsa tsa coopter niemant een nyeuwe liet’

Het is een schande hoe zij retorika misbruiken!53. Er is nauwelijks een direkter
getuigenis denkbaar van een élitaire ‘Hochliteratur’ die zich aangetast voelt door
kommerciële triviaalvormen, die haar bezoedelen uit winstbejag.
‘Mijn leden beven, therte es ontsteldt,
Als ic Rethoricam sie vercoopen om gheldt’,

schrijft Anna Bijns in 1528 in een waarschuwend refrein aan haar mededichters, op
de veelzeggende stok ‘Tes verlooren Rosen voor soghen ghestroydt’. Als waar
kunstenaar moet je je niet aangetast voelen door dat zootje boeren, dat je uitlacht en
zich het geld uit de zak laat kloppen door ‘spraecksprekers’, die vrouwe Retorika
laten tippelen.54. Een late nabloei van dit genre klaagrefreinen vinden we aan het eind
van de 16de eeuw nog in de verzamelbundels van Jacobus de Moor en Jan de
Bruyne.55.
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In het spel van sinne van de Siecke Stadt, geschreven omstreeks 1536, klaagt de zieke
stedenmaagd Amsterdam dat ‘die edele rethorijcke, en die lustige musijcke’ van haar
verjaagd zijn. Juist door die twee was zij tot ‘magnificentie’ gegroeid, door ‘haer
soete eloquentie en constige inventie’. En wie heeft het weer gedaan? ‘Maer door
donconstige gaet die conste verlooren’.56. Volstrekt in de war is ook het spelende
personage Rethorika in de proloog bij Een tafelspel van drie sotten, gespeeld te
Brussel in 1559: het opgevoerde tafelspel beurt haar echter weer geheel op zoals aan
het slot blijkt.57. Deze struktuur vinden we eveneens terug in een esbatement van
sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit uit 1546, dat onder andere sterke
propaganda voor de rederijkerij bevat: de spelende proloog en konklusie voeren een
diskussie op over de betekenis van retorika, waarbij de aanvankelijke verveling van
een rijke koopman in de konklusie in enthousiasme door het aanschouwen van het
esbatement is omgeslagen.58. Jan Cauweel te Gent, de uitgever van Casteleins Const
van rhetoriken in 1555, spreekt in de voorrede bij dat werk over ‘straetdichters’ die
niet kunnen spellen maar wel veel bekender zijn dan de echte kunstenaars die uit
vrees als jagers op geld en roem beschouwd te zullen worden zich tijdens hun leven
immers niet laten drukken. Daar had indertijd Jan van Boendale al voor
gewaarschuwd: een echte taalkunstenaar laat zijn werk niet bezoedelen door het slijk
der aarde of ijdele glorie. Castelein valt ook nog eens plichtmatig uit tegen die
straatdichters, plichtmatig omdat hij in zijn poetika retorikale vormen en stof
inventariseert en demonstreert, dus ook de klacht over de aantasting van retorika:
haar ‘costelicke cleeren’ worden gescheurd door ‘Idioten met onghewasschen handen’,
die even later straatdichters blijken te zijn.59.
Hoe uit zich nu dit kennelijk bewustzijn van een verheven literatuur, die beschermd
moet worden tegen aanvallen van onderen, in de praktijk van het werk? Eerst de
presentatie. Teksten in de volkstaal werden tot aan het eind van de 16de eeuw
hoofdzakelijk gedrukt in een gotiese letter, in tegenstelling tot teksten in het Latijn
en het Frans die een zogenaamde romeinse letter krijgen. Teksten in die taal zijn
natuurlijk voor een élite. Wanneer de Gentse drukker Joos Lambrecht in 1539 de
produkten van het refreinfeest aldaar op de pers legt, kiest hij een romeins lettertype.
Dat was zeer ongebruikelijk en een toelichting met instruktie was noodzakelijk. Het
is een schande, zegt hij, dat veel mensen zo'n romeinse letter niet kunnen lezen, en
automaties denken dat het Grieks(!) of Latijn is. Zo'n letter gaat ‘allen anderen
vlaemschen letteren, in nettigheden ende gracyen te boven’, en men kan zien dat de
Walen en Fransen
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‘daghelicx haer tale meer doen drucken in Romeynscher, dan in Bastaertscher
letteren.’60. Het is duidelijk wat Lambrecht bedoelt: de aard van deze literatuur is
gelijk aan Latijnse en Franse teksten en dient derhalve dienovereenkomstig
gepresenteerd. Omgekeerd blijkt uit het voorwoord bij Coeckes Reglen van
Metselrijen uit 1549 op welk publiek een gotiese letter in de praktijk gericht is en na
1539 dus kennelijk gericht blijft. Opdat de tekst ‘den ghemeenen man leselijcker sijn
soude, so hebbicken in brabantsche lettere gedruct’ deelt hij mede.61. Trivialisering
-een vereenvoudiging van de vorm ten behoeve van een breder publiek - tegenover
kulturele ambitie of arrogantie. Dat laatste kan men in één oogopslag van de
titelpaginaas van Cornelis van Ghisteles vertalingen van de klassieken lezen. Er is
artistiek vertaald, hetgeen steeds aangeduid wordt met ‘Rethorikelijck over geset’,
en het resultaat is steeds ‘plaisant ende weerdich om lesen’, hetgeen in regelrechte
oppositie staat tot de aanbeveling ‘genoegelijk om te lezen’ op de titelpaginaas van
triviaalliteratuur uit zijn tijd. Dat valt af te leiden uit de pogingen om deze artistieke
vertalingen na Van Ghisteles dood enigszins te vereenvoudigen in hun presentatie
na het gebleken wansukses bij de kopers. Uitgever Orlers te Leiden presenteert zijn
Horatius-vertallng in 1599 met de toevoeging: ‘Hier is noch op nieus by gevoecht
Verscheyden andere dinghen byden selven Horatius ende andere duytsche Poëten
soo overgeset als selfs ghemaeckt Al t'samen niet alleen ghenoechelijck maer waert
ende profijtelicken met verstant te lesen.’ Bovendien laat hij alle citaten in het Latijn
weg. Dus: er is wat nieuws bijgevoegd - een bekende publiekslokker zoals hierna
zal blijken -, het is inmiddels ook ‘genoegelijk om te lezen’ geworden, en niet alleen
dat, maar ook nuttig en zinvol.62. Het artistieke van het werk wordt in de presentatie
in druk aangeduid in termen van schoon, constig en artificiael. De eerste bundel
refreinen van Anna Bijns, gedrukt in 1528, laat geen twijfel bestaan over de aard van
het werk: ‘Dit is een schoon ende suverlijc boecxken inhoudende veel scoone constige
refereinen (...) van diveersce materien (...) seer wel gemaect vander eersame ende
ingeniose maecht, Anna Bijns subtilic en retorijckelic (...)’. En de opdrachttekst
begint met: ‘Artificiael geesten, die na conste haect’.63.
Inhoudelijk vertoont rederijkerswerk allerlei kunstzinnige bewerkingen, in later
tijd vooral als storende taalakrobatiek gewaardeerd. Men kan in de geschiedenis van
onze letterkunde vaststellen dat de rederijkers de primeur hebben van een kunstmatig
ontworpen literaire taal van enige omvang, die op estetiese effekten mikt. Dit uit
zich niet zozeer in hun ook wel exklusieve woordenschat doch
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veeleer in stilistiese en syntaktiese eigenaardigheden.64. En dat leidt vanzelf naar een
afzonderlijke rederijkerspoetika, Die is er, en die mag zich vooral de laatste jaren in
een toenemende belangstelling verheugen.65. Tenslotte zijn hun eigenaardigheden in
het bewerken van stof benoemd in de termen allegorisatie, spiritualisatie en
emblematiek.66.
Er ontstaat in de late middeleeuwen een ‘Hochliteratur’ van rederijkers. Zij zelf
definiëren hun werk zo en zetten het minachtend af tegen een lager te waarderen
vorm van literatuur, die vooral uit winstbejag zou zijn ontstaan. In presentatie, vorm
en inhoud kan deze ‘Hochliteratur’ onderscheiden worden van andere vormen van
literatuur in deze periode. Daar haar beoefenaars vooral gezocht moeten worden in
de kringen van de rijke burgerij en de geestelijkheid is deze literatuur graag
gekwalificeerd als burgelijk met de impliciete connotatie vulgair. Juist haar artisticiteit
is later gewaardeerd als smakeloos, gekonstrueerd en banaal, hetgeen haar het odium
-soms de lof - van een gemeenzame volksliteratuur bezorgd heeft. Vooral haar
emancipatoren in de 20e eeuw hebben dit volkse willen benadrukken als identiek
met fris en spontaan (Degroote!). Deze visie heeft het uitzicht benomen op een échte
volksliteratuur in deze periode en de als derde literatuurstroom te onderscheiden
triviaalderivaten van zowel de retorikale ‘Hochliteratur’ als de oudere ridderepiek.
De rederijkerij werd gedragen door dichters die als individu vereerd en bewierookt
werden. Auteurs als De Roovere, Smeken, Pertchevael, Cailleu, Van den Berghe,
Van den Dale, Bijns, Castelein, Van Rijssele en Van Ghistele zijn tijdens hun leven
of kort daarna in eigen kring beroemd. Hun positie en werk ligt sociologies gezien
in één lijn met de ‘Hochliteratur’ van de renaissance, en de schakeling verloopt
geruisloos via Houwaert en De Heere naar Jan van der Noot. Voor vernieuwingen
in de ‘Hochliteratur’ is de tijd rijp rond het midden der 16de eeuw. Retorikale
triviaalvormen tasten de traditionele rederijkerij steeds sterker aan, zoals deze zelf
klagelijk vaststelt in een groeiend aantal teksten. Op het moment dat drukker Joos
Lambrecht, in 1539, haar met behulp van romeinse letters definitief wil
gelijkschakelen met de Latijnse literatuur, waarschuwt de samensteller van Een
devoot ende profitelijck boecxken, een geestelijk liedboek, voor vulgaire
rederijkersprodukten in ieders hand: ‘so vinde ic onder veel ander dingen die den
mensche tot boosheyt ende sonden trecken, dat sonderlinge periculoes ende hinderlijc
sijn, veel ontamelike, oneersame weerlike liedekens ende refereynen: die dagelijcx
inde handen van den iongen lieden sijn ende heel ghemeyn’.67. Men denke niet dat
deze bloemlezer zich tegen de traditionele rederijkerij
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bevat er voorbeelden te over van, vooral in het laatste gedeelte, met naam en toenaam
van de auteurs. Hij opent, als de zoveelste in de rij, weer de aanval op de vulgaire
triviaalvormen èn op een schadelijk geachte volksliteratuur die hij benoemt met
‘weerlike liedekens’. Maar het is niet meer tegen te houden, wat we met name kunnen
afleiden uit de groeiende zorg van de overheid, die kulmineert in het mandament van
1560.68. Op dat moment is de ‘Hochliteratur’ zich aan het vernieuwen, nu haar
uiterlijke kenmerken het sociaal sjibbolet zijn geworden van elke straatdichter.
Bovendien heeft deze de macht overgenomen in haar kamers: de statuten van
rederijkerskamers lijken vanaf het midden der 16de eeuw sterk op
politieverordeningen tegen losbandig gedrag. Alleen in het Noorden vernieuwt de
‘Hochliteratur’ zich nog geruisloos binnen haar muren, hetgeen het duidelijkst
uitgedrukt is in de titel van Stercks studie uit 1928: Van Rederijkerskamer tot
Muiderkring.69.

5. Straatdichters.
Uit een aantal hierboven besproken plaatsen is meermalen gebleken dat rederijkers
zich met verachting afzetten tegen straatdichters, wier voornaamste kenmerk is dat
zij geld willen verdienen aan de literatuur. Beroepsdichters en -voordragers zij al
uitvoerig uit de 14de eeuw bekend, in eigentijdse bronnen meest aangeduid als
(sprook)sprekers. Jonckbloet heeft uitvoerige excerpten gegeven uit de rekeningen
van de graven van Holland en van Bloys met namen van zulke figuren, van wie ons
soms werk overgeleverd is, zoals bijvoorbeeld van Willem van Hidegaersberch.70.
Kalff heeft in zijn handboeken deze beroepsdichters -in zijn studie over de
16de-eeuwse letterkunde nog volksdichters door hem genoemd - ook in de 15de en
de 16de eeuw steeds onderscheiden van de eigenlijke rederijkers, al moet hij opmerken
dat het in de tweede helft van de 16de eeuw moeilijk begint te worden. Dat klopt
met de stelling dat réderijkers als dragers van ‘Hochliteratur’ dan ook niet of
nauwelijks meer bestaan.71. Dat de beroepsdichters toen nog bestonden lijdt geen
twijfel, zoals ook uit andere dan verhalende bron blijkt. Kalff haalt wat 15de-eeuwse
stadsrekeningen aan, waarin, kennelijk rondtrekkende, sprekers betaald worden.72.
Eveneens vinden we ze onder het publiek van het gasthuis te Deventer -in de
middeleeuwen vooral een tijdelijk onderkomen voor onbehuisden - waar men
kennelijk nogal last van ze had gezien de reglementen van 1418. Over sprekers die
onderdak vragen wordt bepaald: ‘Item als si beghynnen rymen ende fabulen te
spreken, dat verbieden wi hem.’73. Zeer duidelijk is een
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post uit de stadsrekeningen van Veurne in 1491. Rederijkers voeren traditiegetrouw
tafelspelen op voor de stadsmagistratuur, en daarbij treedt een spreker op voor ander
werk: ‘Den ghesellen spelende derdach Meysdaghe voor de wet, ter maeltijd up haer
lieder camere, met eenen sproke sprekere, xiiii schellinghen’.74. Kossmann verstrekt
de bewijzen voor het optreden van de 16de-eeuwse straatzanger annex marskramer,
vooral in zijn relatie tot de drukkers die hem voorzagen van teksten op losse bladen,
die hij voorzong en verkocht.75. Het is echter de vraag of het werk van deze
beroepsdichters, voordragers en ventende straatzangers zo eenvoudig te herkennen
valt als Kalff wel meent. Hij richt hiervoor zijn aandacht vooral op het werk van de
zogenaamde ‘varende luyden’ -met wie hij de beroepsliteratoren identificeert - dat
nogal moeilijk te karakteriseren is naar inhoud en funktie. De bundel Veelderhande
geneuchlycke dichten, tafelspelen ende refereynen, die het werk uit en over deze
kringen met name zou bevatten, heeft juist zoveel trekken van de ‘Hochliteratur’ die
de rederijkers voortbrachten: artistieke taal en vormgeving, verwijzingen binnen een
literaire traditie, welke evenzeer ten grondslag ligt aan de veelvuldige parodistiese
elementen in de meeste teksten.76. Bij de tekst over de Blauwe Schuit uit de 15de
eeuw ligt het zo mogelijk nog gekompliceerder: was zij in aanzet als karnavaltekst
duidelijk een produkt der volksliteratuur en kon zij in aangepaste vorm best tot het
repertoire zijn gaan behoren van een beroepsvoordrager, dan is zij toch in de
opgeschreven vorm die wij kennen sterk geïnfekteerd door de ‘Hochliteratur’ van
die tijd, vooral in haar uitgewerkte parodistiese vorm en de centraal geplaatste
standensatire.77. De verschillende teksten over de schijn-heilige Sint Reynuyt en zijn
gilde -één als ‘onderschrift’ bij een zeer artistieke prent van Aertgen van Leiden, een
ander van de kunstmandarijn Castelein - behoren zonder meer tot de ‘Hochliteratur’.78.
Maar hierbij moet gewezen worden op de marskramer in Everaerts Tilleghem van
omstreeks 1510. Hij biedt eerst rederijkerswerk aan, waar iedereen echter genoeg
van heeft, en komt dan verrassend met iets anders als een spelend personage vraagt:
‘Hebge niet anders dat men begheert
So es hu waere, van weerden cleene.’

Daarop produceert hij teksten die door hem aangeduid kunnen worden als ‘Sinte
Reynhuut’, ‘sinte Rycquaert’ en ‘een sinte Nyemant’.79. Daarmee is expliciet een
andere literatuur dan die der rederijkers benoemd. Teksten over sinte Reynuyt en
sinte Niemand kennen we, in een andere vorm, uit de boven genoemde Veelderhande
geneuchlycke dichten. Of ze in deze vorm nog representant
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genoemd kunnen worden van de volksliteratuur die de kramer in zijn mars heeft, is
de vraag die we hier behandelen. In ieder geval blijkt het bestaan van een andere dan
de rederijkersliteratuur weer erkend te worden.
Voor het werk van beroepsdichters zullen we onze aandacht veeleer moeten richten
op het volkslied, dat Bax probeert te onderscheiden van het kunstlied80., de teksten
gedrukt op losse bladen en verkocht door marskramers, en vooral op gedrukte
prozateksten, die gekarakteriseerd kunnen worden als volksliteratuur (type
Ulenspieghel en de 16de-eeuwse moppenboeken) of als triviaalliteratuur in de vorm
van vereenvoudigde en aangepaste ridderepiek. Want dat biedt de marskramer in het
Tafelspel van een coomen hebbende liedekens, historyen, refereynen, ende nyewe
tydinge het publiek aan:
‘Ick heb hier van Uylespiegel ende oock van Reynout,
Dus u daerin verstout en weest geheuchelick;
Want daer is in te lesen alsoe geneuchelick’.81.

6. Prozaromans en volksboeken.
Vrijwel iedereen die zich bezighoudt met gedrukte prozateksten uit de 15de en 16de
eeuw met een werelds karakter onderscheidt daarbinnen twee groepen: eigentijdse
teksten gebaseerd op het leven van alledag, en teksten, veelal ‘ontrijmingen’, die
bewerkingen zijn van middeleeuwse ridderepiek. Dit onderscheid drukt men uit in
termen als volksliteratuur en volksboeken, volksboeken en prozaromans, idealistiese
prozaromans en materialistiese, of idealistiese prozaromans en realistiese.82. Het
verdient aanbeveling een nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid tot een
onderscheid in literatuur die overwegend het resultaat is van vulgarisering -hiermee
duid ik in het vervolg het trivialiseringsproces aan - en literatuur die overwegend het
produkt blijkt van een eigentijdse volkskultuur. Daarna kan binnen elk type een
verdere uitsplitsing naar de stof volgen. Een ‘Hochliteratur’ van prozateksten in de
volkstaal is vooralsnog niet herkend, maar natuurlijk bestaat zij wel in het Latijn in
die tijd. Volksliteratuur kenmerkt zich door grote anonimiteit, volstrekte
onachterhaalbaarheid van haar genese en afwezigheid van de traditioneel bepaalde
literaire vormgevingsprincipes. Zij kwam omhoog uit het volk, zeggen we dan, maar
de vraag daarbij is: hóe hoog dan? Juist de verspreiding ervan door middel van de
drukpers betekent dat zij opgetekend werd, hetgeen infektie door individuën met
literaire konventies moest betekenen. De volksliteratuur cirkuleert monde-

Populaire literatuur

54
ling, en is als zodanig vooral objekt voor folkloristen en anthropologen. In een
schriftelijk vastgelegde vorm heeft zij in feite opgehouden te bestaan. Nogmaals wijs
ik op de eerder besproken Den sack der Consten uit 1528, welk boekje als basis een
aantal serieuze, zeer volkse recepten en Doe-het-zelf-adviezen bevat, doch op het
moment dat het voor de druk gereed gemaakt wordt, doemt er een potentieel
lééspubliek op dat konventioneel bediend moet worden, volgens de regels der kunst:
het werk wordt literair geïnfekteerd. Men zou misschien zelfs kunnen zeggen:
vastgelegd in druk is de ‘volksliteratuur’ qualitate qua een triviaalvorm -want
aangepast uit kommerciële overwegingen - van wat aan puurs en reins in de basis
aanwezig was.
In druk kunnen we dan slechts spreken van prozateksten met, soms overheersende,
sporen van de volksliteratuur. Hiertoe zouden we fantastiese mirakel- en
visioenverhalen kunnen rekenen als Van arent bosman, hoewel de drukker van de
editie te Delft van omstreeks 1490 aan het slot deze wonderverhalen over het
hiernamaals in de literaire traditie van de Tondalus-visioenen plaatst.83. Duidelijker
is een type vermaakliteratuur dat in de eerste helft van de 16de eeuw bestaan moet
hebben gezien de approbatie van 2 december 1548 in het bewaarde exemplaar van
een editie van omstreeks 1600 bij Pauwels Stroobant te Antwerpen: Een nieu Clucht
Boecxken, inhoudende vele schoone Vragen ende antwoorden in maniere van
geraetsels. Het geheel bestaat uit een gezellig vraag- en antwoordspel in de vorm
van raadsels -een gewild objekt voor folkloristen en anthropologen - waarbij allerlei
encyclopediese kennis naar voren komt.84. Een hieraan verwant type is Tboeck van
der Avonturen ende van tijtkortinge van versinnen, ook vol anekdoten, spelletjes,
raadsels en dergelijke, waarvan edities bekend zijn uit omstreeks 1580, 1598, 1608,
1650 en 1661.85. Hierbij sluiten de zogenaamde ‘Losbücher’ direkt aan, letterlijk
‘lotboekjes’, een soort komiese horoskopen voor doe-het-zelvers, vol rijmpjes,
grappen en vooral plaatjes. In Duitsland is dit genre reeds in handschrift uitvoerig
bekend en beschreven.86. Bij ons is er in ieder geval het meermalen gedrukte Thuys
der fortunen ende dat huys der doot, voor het eerst bekend in een editie van 1518 te
Antwerpen bij Jan van Doesborch. Door een vernuftig systeem wordt de
lezer/gebruiker door het boekje geleid op grond van de toevallige stand van een
opgeplakt wijzertje voorin het boek, je, dat eerst rondgedraaid moet worden. Zeer
opvallend is de uitvoerige illustratie: sommige bladzijden bevatten wel zes houtsneden,
in diverse formaten.87. Anekdotenverzamelingen als die van Ulenspieghel en De
Pastoor te Kalenberghe88. zijn in hun gefixeerde
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drukvorm al weer erg literair: ze hebben als verzameling struktuur gekregen, vooral
door alle moppen te binden aan één persoon. Sporen vinden we ook in devotioneel
werk als volksprenten, heiligenlegenden, alsook in een enorme hoeveelheid geestelijke
overpeinzingsboekjes die niet van boven gedikteerd zouden zijn maar eerder zouden
vastleggen wat aan volksdevotie beleefd werd.89. Ook wijs ik op een grote groep
nieuwstijdingen over misgeboorten en natuurwonderen, type Een wonderlic vremt
ende warachtigh Monstre van twee meyskens aen een gheboren, uitgegeven in 1566
te Gent door Gileyn Manilius.90. En tenslotte is er de ‘vakliteratuur’ met handige tips
voor huis, tuin en keuken zoals het populaire Tbouck van wondre, voor het eerst
gedrukt in 1513 bij Thomas van der Noot te Brussel, en daarna nog bekend in edities
van 1514, 1545 en 1551. Men vindt hierin aanwijzingen voor het verven van stoffen,
bewerken van ijzer, vangen van vogels en vissen enzovoort.91.
In deze werken vinden we zeker sporen van een volksliteratuur in proza, waarbij
men steeds weer zal moeten vaststellen in hoeverre deze naar boven is komen drijven
uit een anonieme massa of benoemt wat onder grote groepen van het volk leeft.
Daarbij zal het gehalte aan vulgarisering doorslaggevend moeten zijn: in oorsprong
pure volksliteratuur kan in de bastaardvorm die de drukpers moet aanbieden slechts
vulgariseringen bevatten in de presentatie. Buiten het proza is de volksliteratuur sterk
vertegenwoordigd in het lied.92. Hier kunnen we soms van zeer nabij het moment
aanschouwen dat zo'n volksliedje volstrekt bij toeval omhoog dwarrelde uit zijn basis
en genoteerd werd. Een beroepskopiist verbonden aan het klooster Klein Galilea bij
Monnikendam noteert kort na 1507 in de marge naast het werk dat hij beroepsmatig
afschreef een politiek historielied over een incident in de slepende kontroversen met
Gelre. Daarbij valt uit de tekst op te maken dat hij hier niet zelf aan het dichten was
dan wel een legger kopieerde, maar dat hij spontaan een ‘performance’ van de tekst,
of méérdere, opschreef zoals hij zich die herinnerde. Verder is het kenmerkende dat
hier typies een mening van het lagere volk over politieke incidenten gegeven wordt,
die sterk afwijkt van wat wij daarover terugvinden in kronieken en officiële
bescheiden.93. Meer historieliederen zijn zo te typeren, alsook de 15de-eeuwse membra
disjecta die Muller sneed uit een boekband, met drinkliederen en een venterslied.94.
Later zien de drukkers ook hier winst in, aanvankelijk in het begin van de 16de eeuw
slechts in de vorm van losse bladen, maar rond 1550 ook als boekjes in handig
oblongformaat. Daarmee krijgt het volkslied weer een bastaardvorm, maar toch is
er nog veel authentieks te vinden in de overblijfselen
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van het Kamper liedboek van omstreeks 1540, het Antwerps liedboek van 1544, de
eerste bundel van Tielman Susato van 1551 en het Maastrichts liedboek van 1554.95.
Hiertegenover plaatsen we een triviaalliteratuur die gekenmerkt wordt door
vulgarisering van met name oude ridderepen. De depreciatie die opgesloten ligt in
termen als vulgair en triviaal valt te betreuren waar we ons bij voorkeur willen richten
op het vereenvoudiging- en aanpassingproces, meest uit direkt kommerciële
overwegingen. En dat behoeft niet automaties een kwalitatief minder te waarderen
resultaat op te leveren, dat alleen te genieten geweest zou zijn voor de laagst
geplaatsten in de maatschappij. Brandstetter zegt het heel duidelijk:
‘Allen Veränderungen der Prosaromane ihren nach rhetorischer Kunst gestalteten
Versepen gegenüber ist eines gemeinsam: Sie laufen auf eine Vereinfachung der
Erzählung hinaus. Unweigerlich bietet sich für dieses Faktum der Ausdrück
“Trivialisierung” an. Wenn ich ihn lieber vermieden hätte, so deshalb, weil er
weitgehend peiorativ gekennzeichnet ist und darum präjudiziert. Es liegt aber auf
der Hand, dass eine Vereinfachung nicht notwendigerweise eine (schlechte)
Trivialisierung sein muss. Das Wort “Trivialisierung” evoziert das eingangs erwähnte
Kulturgefälledenken und blockiert deshalb eher ein leistungs- und funktionsbezogenes
Erfassen dieser literarischen “Erleichterung”, als dass sie es fördert. Das Ergebnis
einer Vereinfachung braucht aber nicht unbedingt “schlecht” zu sein, es kann
beispielsweise auch “schlicht” sein.’96.
Debaene bespreekt kort een aantal eigenaardigheden in de vormgeving der
prozaromans, die we voor een deel als vulgarisaties kunnen zien.97. Maar eerst moeten
we vaststellen dat deze vereenvoudigingen en adaptaties aan een ander publiek al
beginnen bij de bewerking van epiese poëzie in het middelnederlands naar de meest
Franse modellen, al is een kontrabeweging evenzeer aanwijsbaar in het hanteren van
de voorschriften van de middeleeuwse Artes poeticae.98. Overigens kunnen beide
bewegingen ook best samenvallen. We kunnen in één werk verschillende fasen van
vulgarisering onderscheiden, van een authentieke Franse tekst naar een
middelnederlandse bewerking, en van een middelnederlandse bewerking naar een
prozabewerking. Een mooi voorbeeld hiervan geeft Wijngaards wanneer hij laat zien
wat er met topen en symbolen gebeurt in de Floris ende Blanchefloer - tekst.99.
Tegelijkertijd is dit een gevaarlijk voorbeeld omdat in feite alleen belicht wordt wat
er verdwijnt, en niet zozeer wat er verandert, waardoor vulgarisering inderdaad
identiek met ernstig kwalitatief verlies lijkt te zijn. Vereenvou-
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digingen met het doel een ander publiek te bereiken wijst Gerritsen aan in één van
de Wrake van Ragisel - bewerkingen in het middelnederlands.100. Ook de
Borchgravinne van Vergi vertoont reeds veel aanpassingen in één van de
overgeleverde middelnederlandse bewerkingen naar het Frans. De proloog maakt
om te beginnen van het verhaal een handig instruktiewerkje voor potentiële
overspelers: nooit over relaties buiten je huwelijk praten, want dat kan je je kop
kosten, zoals uit het daarop volgende verhaal mag blijken. Dit aspekt ontbreekt ten
enenmale in het Franse voorbeeld. Verder maakt de middelnederlandse bewerker in
het algemeen passages met een hoofs karakter prakties toepasbaar voor andere situaties
en meer logies voor een ander publiek: als de hertog in de Franse tekst zijn emoties
moet opkroppen om volgens de hoofse kode de maaltijd te beëindigen, laat de
middelnerlandse bewerker hem direkt opstuiven van tafel om zijn vrouw te volgen.101.
Even typerend voor het overbrengen van het verhaal in een andere situatie is de scène
waarin de burggravin na een geslaagde liefdesnacht met de ridder hem nakijkt. In
de Franse tekst sluit ze een achterdeurtje van haar kasteel en kijkt hem dan kennelijk
door een raampje na:
‘Li chevaliers en tel maniere
Sen part et la dame luis clot
Mes tant comme veoir le pot
Le convoia a ses biaus iex
Quant ele ne pot fere miex’.102.

De middelnederlandse bewerker kan zich zeker niet verplaatsen - of denkt dat zijn
publiek dat niet kan - in kastelen met achterdeurtjes en raampjes, en hij adapteert
logies door de deur op een kier te laten, want anders kan ze hem toch niet nakijken!
‘Dus es de ridder wech ghegaen,
Entie vrouwe die loec saen
Een lettelkijn die dore naer.
Maer si bleef staende daer
Na hem siende tote dien,
Dat sine nemmeer en mochte sien,’

De andere middelnederlandse bewerker had hetzelfde probleem maar lost het
rigoreuzer op:
‘Die Rudder dus van dane sciet,
Die vrouwe die dore open liet,
Ende geleeddene metten ogen
Alse verre alsoene conste geogen.
Alsoene niet langer mochte zien,
So looc soe die dore mettien.’103.
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De voornaamste vulgarisatie ligt in de dérimage zelf, het ‘ontrijmen’ van poëzie tot
proza, een verschijnsel dat op enige schaal rond 1200 zijn intree doet in de Europese
letterkunde. Het is een versobering in de kommunikatie die verbonden moet worden
met een nieuw publiek dat in plaats van luisteren nu ook gaat lezen, waardoor het
rijm aan direkt nut inboet. Belangrijker is dat dit publiek zakelijker informatie wenst
in een behoefte naar meer historiese waarheid, zodat poetiese tierelantijnen zoveel
mogelijk moeten verdwijnen, want die belemmeren alleen maar het uitzicht op
feitelijke waarheid. Aldus is vanaf omstreeks 1200 de ontrijming altijd impliciet
verbonden met vereenvoudiging, verkorting en waarachtigheid.104. Daarbij is wel
degelijk gedacht aan een publiek dat niet vertrouwd is met het lezen van door
retorikale vormgevingsprincipes beheerste rijmteksten. De bewerker van de Tristan
und Isolde in 1498 deelt aan het slot mee te hebben gedacht ‘von der Leut wegen,
die solche gereimte Bücher nicht gern haben, auch etliche, die die Kunst des Reimes
nicht eigentlich verstehen können (...)’.105. Een Engelse edelman geeft in de 15de
eeuw zijn huiskapelaan de opdracht een aantal rijmkronieken in proza te bewerken
‘for commonly prose is more clear than rhyme, more easy and more plain to know
and understand’.106. Dat verkorting meer waarheid impliceert lezen we in het Bouc
van seden uit het eind van de 14de eeuw:
‘Ne mac gheene langhe riote
Van dire tale, no fabele grote:
Corte ende warachteghe tale
Sit in elken meinsche wale’107.

Vooral vanaf het begin van de 15de eeuw groeit de overtuiging dat dit streven naar
kortheid het best gerealiseerd kan worden in proza.108. Dat wordt nadrukkelijk
aangegeven in de proloog van het prozawerk Van Iulius Caesar uit de eerste helft
van de 16de eeuw, een geschiedenisboek over de Galliese oorlog voorzover deze
van belang geacht kon worden voor de lage landen. De auteur wil blijkens zijn proloog
de algemene leer- en leeshonger onder de mensen bevredigen met waarlijke
gebeurtenissen. Helaas grijpen de mensen wel eens naar ‘fabulen ende logenachtighe
Historien waer dore si niet gheleert noch ghesticht en connen worden.’ Dit weinig
ontwikkelde publiek krijgt nu voorvallen gepresenteerd, die de auteur van plan is
‘int corte ende warachtelijc ghelijcse ghebuert sijn ende namaels van Iulio selve
beschreven zijn in onze nederlantsche sprake over te stellen.’109. Uit die laatste woorden
kunnen we afleiden dat ‘veel woorden’ afhouden van de waarheid. Zeer waarschijnlijk
dacht de proloogschrijver hierbij aan poëzie, want woorden op rijm duren
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lang. De auteur van de 13de-eeuwse prozaroman Le Chevalier au Cygne motiveert
zijn bewerking van de bestaande versroman over de zwaanridder met de opmerking
dat poëzie is ‘moult plaisans et moult bele, mais moult est longue’.110. Omgekeerd
moet dan ook expliciet gewezen worden op de mogelijkheid van versierd, artistiek
proza ook al is dat ontstaan door verkorting. De Griseldis-novelle in de editie in druk
van omstreeks 1500 opent met: ‘Hier beghint die historie vanden goeder vrouwen
genoemt Griseldis. die welcke cort is nochtan is sy seer suverlijc ende soet om
horen’.111. Dat poëzie identiek is met leugenachtigheid wordt beweerd in een reeks
prologen bij 13de-eeuwse Franse teksten. Zeer absoluut stelt de auteur het van de
vertaling van de Latijnse zogenaamde Pseudo-Turpin, een kroniek over Karel de
Grote: ‘Nus contes rimés n'est verais, tot est mencongie co qu'il en dient’. Derhalve
heeft zijn opdrachtgeefster hem ook gevraagd de Latijnse kroniek in ‘romans sans
rime’ te vertalen.112. In de proloog van de Histoire de Philippe-Auguste wordt lovend
gesproken over een proza-Lancelot
‘Ou il n'a de rime un seul mot
Por mielz dire la verité
Et por tretier sans fauseté;’

Het aardige is dat deze bewering zelf op rijm staat! In de proloog bij de
middelnederlandse Sidrac uit het eerste kwart van de 14de eeuw vertelt de bewerker
dat hem te Antwerpen een boek in Frans proza ter hand gekomen is, vol deugdelijke
en deugdzame informatie:
‘Dit boec was in Walsche bescreven
Sonder rime in slechte woert.’

Het bekoort hem zo dat hij besluit om het te vertalen:
‘Uten Walsche in Dietsche spraken,
Sonder rime alsoe ic sach,
Omme dat ic van dier edelre leren
Een woert [niet] woude anders keren,
Dant die edele wise clerc
Selve dichte in sijn werc.
Want rijme, alsoe wijt vinden,
Doet dicke die materie winden
Anders danse die makere seide
Ende ierstwerven int scrift leide.’

De tekst spreekt voor zichzelf: rijm verleidt tot leugenachtigheid, en daarom geeft
de bewerker van de Sidrac de tekst in proza, al kondigt hij deze overtuiging
uitgerekend weer in verzen aan.113. Tenslotte de proloog bij de Historien van Troyen,
als één van de eerste wereldse prozateksten gedrukt in 1479 door Gerard Leeu te
Gouda. Het is een
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vertaling, inklusief de proloog, van het omstreeks 1290 geschreven geschiedwerk
over Troje van Guido de Columnia, en wat toen gold voor Guido geldt nu nog steeds,
of misschien wel meer. Hij begint op te merken dat het verhaal over de vernietiging
van Troje door vele historieschrijvers ‘mit trouwer waerheit is ghesettet’. Maar dan:
‘Ende oec sommighe mit poetrien die selve historie hebben verciert. datse niet alleen
den sommigen diese hoerden niet waer en schijnt te wesen. mer alheel versiert van
welcken die grote homerus in sijnre tijt onder die griecken die waerheyt der voerseider
historien also hevet mit poetrien ghesettet. versierende daer onder veel dinghen die
niet ghesciet en sijn. ende veel dinghen die gesciedet waren in een ander forme
ghesettet danse ghesciet waren’.114.
Ontrijming betekent vereenvoudiging en verkorting in dienst van de waarheid
naast aanpassing aan de nieuwe situatie van het lezen in plaats van luisteren. Daarmee
moest een nieuw publiek bereikt worden of een bestaand publiek uitgebreid. En
daartoe werden ook andere middelen gebruikt, als uitbreidingen ten opzichte van de
verstekst die een brug moesten slaan tussen de ideële ridderwereld en de eigen
ervaringswereld van de gemiddelde lezer die men op het oog had. In het Volksboek
van Margarieta van Lymborch, gedrukt in 1516, raakt de schone, jonge ridder Etsijtes
verliefd op de al even schone Margarieta, die zich uitgeeft voor een koopmansdochter
waardoor een huwelijk uitgesloten is. Etsijtes' moeder, die haar zoon ziet verdwazen
door de liefde, besluit het meisje te vermoorden. In de prozatekst, vergeleken met
de verstekt, is nu op dit moment twee keer een scène toegevoegd waarin de moeder
in een monoloog haar woede uit, op een manier die zeer eigentijds aandoet: ‘Noch
segge ic die duvel die hout die keersse, dat etsijtes mijn sone aldus versodt is op dit
sleterken margrieten van lymborch, mi dunct dat ic splijte dat ic sie ende hore dat
mijn kint soude beminnen een coopmans dochter.’ En even verder: ‘Van quaetheden
swel ick ghelijc eender padde die vol fenijn is. alleens soe is mi te moede, om dat ic
dese teve margrieta niet en can gebrenghen ter doot.’ En daarna drukt zij nog eens
haar macht uit in het gezegde ‘dus heb ict al drayende op mijn duymken’. Deze
passages, die dus niet voorkomen in de verstekst, vallen in de eerste plaats op door
het veelvuldig gebruik maken van gezegdes, in het algemeen een kenmerk van
vulgarisering. Verder kan men laat-middeleeuws colloquiaal taalgebruik vermoeden,
zeker als men hiernaast de taal zet die in de Mariken van Nieumeghen de moeye, een
vrouw uit de heffe des volks, gebruikt in de zelfmoordscène:
‘Den spijt sal mi doen bersten of smilten,
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Want ic swelle van quaetheyt als een spinne.’ (115)

Dat hier gevulgariseerd is in de prozabewerking lijkt evident zoals ook de redenen
daarvoor voor de hand liggen. Maar niettemin komen we in een probleemveld terecht
dat bij lange na nog niet verkend is, en wel het probleem dat als voornaamste gesteld
wordt in het oriënterende artikel van Piirainen: wat is eigenlijk triviaal taalgebruik
in de late middeleeuwen, en hoe kan dit onderscheiden worden van de taal der
‘Hochliteratur’ enerzijds en normaal taalgebruik anderzijds?115. Meent men in
bovenstaande citaten het gebruik van teve voor het meisje als vulgair te kunnen
beschouwen, dan neemt de hertogin dit als typering van hetzelfde meisje toch ook
tweemaal in de mond in de vérstekst. Maar dan moet men weer vaststellen dat de
verstekst weliswaar omstreeks 1300 geschreven is, doch slechts kompleet overgeleverd
in een 15de-eeuws handschrift: wie garandeert ons dat omstreeks 1300 in dit verhaal
ook al teve gebruikt werd? Hoe dan ook, als vulgarisering in het kader van de
ontrijming lijkt teve geen rol te hebben gespeeld. De overige gekursiveerde gezegden
en spreekwoorden wel? Kalff, Debaene en Zeydel wijzen op een sterke voorkeur
voor gezegden en spreekwoorden in laat-middeleeuwse vulgarisaties.117. Kalff geeft
daarvan nog een voorbeeld uit de prozabewerking van de Floris ende Blanchefloer,
waarvan inmiddels een editie 1576 bekend geworden is. Op het punt zelfmoord te
plegen op het vermeende graf van Blanchefloer met de hem door haar geschonken
gouden griffel is Floris in de prozabewerking een toegevoegd refrein in de mond
gelegd:
‘Alle wellust blijschap oft hopen
Die den amoreusen gheest dede nopen
Is my ontslopen
Ghelijck den palinck den steert ontrect’.118.

Ook hier zal men intuïtief het gevoel hebben voor een kontemporaine dissonant te
staan vergeleken met de verstekst. Maar de vraag blijft: op grond waarvan kan dit
triviaal taalgebruik heten, en op welk publiek was dit dan gericht?
Door middel van uitbreidingen en adaptaties slaat ook de prozabewerking van de
Borchgravinne van Vergi, voor het eerste bekend in een druk van omstreeks 1550,
een brug naar de (gewenste?) belevingswereld van een zo groot mogelijk 16de-eeuws
publiek. Aan het begin wordt het verhaal uitgebreid met een sprookjesachtig tournooi,
opdat de gelieven in het verhaal de gelegenheid krijgen elkaar te ontmoeten, hetgeen
in de verstekst gewoon een gegeven is voortvloeiend uit de opvattingen van de
fin'amors: daar heeft immers een adellijke dame in principe een minnaar. Ook wordt
ons in de
116.
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prozatekst een blik gegund in de slaapkamer, hetgeen nu juist de hoofse kode in de
verstekst volgens recept verhult.119. In de verstekst wordt het verhaal besloten met
een groot feest dat de hertog organiseert op de hofdag met Pinksteren. De
prozabewerker laat hem op die dag óók jarig zijn want zijn publiek (en hemzelf?)
zegt de ridderlijke hofdag met Pinksteren niets meer: ‘Die hertoghe voerseyt hadde
Iaerlijcx voor een wijse dat hi altijt open hoof hyelt op Sinxen dach voor sijn edele,
heeren, vrouwen ende ioncvrouwen. So ghevielt op een tijt dat dye hertoghe ontboodt
sijn heeren ende vrouwen om ten hove te comen totten hertoghe om met hem hof te
houden ende goet chier te maken ende hulpen hem onderhouden den dach sijnder
gebuerten met blijscappen’.120. Dit type vulgariseringen - onbekendheid, opzettelijk
of niet, met de hoofse ridderwereld - vinden we tot in de kleinste details terug. Op
het Pinksterfeest van de hertog vindt de dramatiese ontknoping plaats. De minnaar
van de burggravin wil de hand aan zichzelf slaan over het lijk van zijn kort daarvoor
op dezelfde wijze heengegane geliefde. Na veel geweeklaag is het dan zover, en hij
‘track uut sijn sweert ende stelde dat op sijn herte ende viel daer in ende doode so
hem selven by sijn lief.’ Het gaat om een detail maar het is veelzeggend. In de
verstekst staat als hetzelfde moment is aangebroken:
‘Tsweert nam hi in die hant,
Dat hi haelde ane die want,
Ende staect hem int therte vore,
Dat het banderside quam dore,
Ende viel neder op haere doot.’121.

Natuurlijk kun je je in de hoofse ridderwereld niet op een feest bevinden met een
zwaard om. En daarom moet je het in voorkomende gevallen van de muur halen. De
prozabewerker en zijn publiek hebben voor deze subtiliteiten geen aandacht of willen
dat niet hebben. Er is hiervoor al opgemerkt dat in een eerste vulgarisatiefase van
het Vergi-verhaal, namelijk van de authentieke Franse tekst naar de middelnederlandse
bewerkingen, de tekst in de proloog een praktiese wending krijgt in de richting van
een handboek voor overspelers-inspe. Dit is zwaar moraliserend uitgebreid in de fase
van de prozabewerking door dit thema van de proloog op te hangen aan enige
bijbelplaatsen, waar het overspelers slecht is vergaan. Deze volstrekte vulgarisering
van de ideële wereld van de fin' amors naar de praktijk van het risiko dat je loopt als
overspeler is bij verschillende prozabewerkers en hun publiek geliefd geweest. Naast
de Vergi is de Historie van Jason, gedrukt in 1543, hierin erg duidelijk. Deze faketitel
- de titelpagina ontbreekt in het enig bewaarde exemplaar - is
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nogal misleidend daar het hier gaat om een soort novellenbundel met overspelverhalen
uit een hoofse traditie.122. In deze vorm gebracht blijkt het nu bedoeld voor ‘ionghe
meyskens ende vroukens’. Wat je eruit kunt leren wordt in het slotwoord nog eens
exakt uit de doeken gedaan: ‘Hier omme ghy goedertieren hertekens, die uwen vrient
ionnet een minnelijck cusken, zijt doch op u hoede die so wreede mannen hebt, ende
blijft secreet tusschen u beyden, maer en laet den derden u minne niet volkinnen,
wantet is een oudt segghen, dat twee weten blijft wel verholen, maer van dryen selden,
maer wacht Hannen thuys, dan ist cleyne sorghe, maer tis dat alder beste al ghelaten,
ende god te vreesen, ende houden zijn gheboden. Amen.’
Een groot aantal prozabewerkingen krijgt zoals in de Vergi en Jason het uiterlijk
van een zwaar moraliserende preek, overigens zonder dat de eigenlijke verhalen
daardoor aangetast worden hetgeen naar 20e-eeuwse smaak het geheel steeds een
hypokriet karakter en in ieder geval een dubbele moraal verleent. Voortdurend opent
de proloog met een aanhaling uit doorgaans Paulus, Petrus, David of Salomon,
hetgeen sterk doet denken aan de thematiese struktuur van de volkspreek zoals die
in de artes praedicandi omschreven is.123.
De Floris ende Blanchefloer in de editie 1576 begint gewoon als een preek: ‘Paulus
seit dat ledicheyt is dye moeder van alder quaetheit. Om dan die te schouwen heb
ick hier navolghende een cleyn schoone amoruese historie gestelt (...)’.124. Zo ook
Christoffel Wagenaer, gedrukt in 1597: ‘De H. Apostel Petrus schrijft in synen eersten
Brief int 5. Capit. Dat de duyvel onse Wederpartije rontom ons gaet als een grimmende
Leeu ende soect, hoe dat hy ons soude mogen verslinden.’125. Een vergelijkbare
aankleding vinden we verder in de Meluzine, Den Droefliken Strijt (...) opten berch
van Roncevale, Broeder Russche, Vanden Jongen geheeten Jacke, Vanden .X. Esels,
Buevijne van Austoen, Teghen die strael der minnen en Griseldis.126. Pennink wijst
dit in haar uitgave van de laatste twee verhalen (1965) aan en geeft het de naam
‘spiritualisatie’, dat wil zeggen vergeestelijking van wereldse stof.127. Nu is dat
typerend voor de ‘Hochliteratur’ van de rederijkers zoals eerder met name Mak
aanwees.128. Infektie uit deze hoek lijkt minder een rol te spelen dan de invloed van
de oude versteksten met hun gewoonte om uitspraken te attesteren door verwijzingen
naar gebruikte bronnen en de geestelijke draai die de volkspreek daaraan geeft door
deze auctoritas uit de klassieke retorika om te buigen naar het thema uit de bijbel,
bij voorkeur gevolgd door bewijsplaatsen elders uit de Schrift.129. Die retorikale
auctoritas zit nog sterk in de novelle Teghen die strael der minnen,
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waar in de proloog naast bijbelplaatsen ook uitspraken van middeleeuwse klassieken
gereleveerd worden. Duidelijk is de herkomst uit de retorikale auctoritas zichtbaar
in een onverdachte prozaroman als de Godevaert van Boloen, gedrukt tussen
1486-1489: de proloog begint met een citaat uit Sallustius! Vermenging van bijbelse
en klassieke autoriteiten vinden we weer in de proloog van de Nieuwe Duytsche
Liedekens, gedrukt in 1554 te Maastricht bij Jacop Baethen. Eerst worden
bijbelplaatsen doorgenomen die het belang van de muziek onderstrepen, vervolgens
wordt gerefereerd aan Orpheus en aan Macrobius.130. En dat zowel de referentie aan
de preek als die aan de klassieke en middeleeuwse auteurs gezien moet worden in
de traditie van de klassieke retorika - waarbij de rederijkersspiritualisatie alleen min
of meer toevallig enige oppervlakkige overeenkomst vertoont in het ‘namen noemen’
- toont tenslotte het duidelijkst de parodie daarop. Die seer vreemde warachtige ende
wonderlijcke Prognosticatie (...) bi mi heer Sorgheloos van Kommerkercke, een
parodie op de laat-middeleeuwse rage, in druk, van jaarlijks verschijnende
prognostikaties (astrologiese jaarvoorspellingen), begint de proloog met de
gebruikelijke opdracht, maar nu aan de ‘here van ysbroec, grave tot broots eynde
vander niethaghen’. Daarna volgt het uitspreken van een algemene waarheid over
de toenemende verrotting van de wereld, die vervolgens geattesteerd wordt door
middel van auctoritas: ‘So seyt meester Ian claes crioel in sinen eersten boec van
platten borssen int vierde capittel van armoeden, so en sal niemant dit iaer so rijc
zijn hy en hadde liever meer, ende niemant so onledich zijn hi en hadde liever gelt
te ontfangen dan uut te geven.’ Daarmee is meteen het algemene thema van de parodie
gegeven: ridikulisering van de altijd uitkomende want evidente uitspraken in de
serieuze prognostikaties.131.
De meest direkt waarneembare vulgarisaties vinden we in de presentatie van de
bewerkte tekst door de drukkers. Aanvankelijk geven de inkunabelen zakelijke
gegevens over de aard van het werk in de beginregels van de tekst zelf, het incipit.
Aan het slot, het explicit, ontwikkelt zich een korpus gegevens over drukker, plaats
en jaar, dat spoedig een afzonderlijk kolofon wordt. Aan het eind van de 15de eeuw
komt een titelpagina tot stand, waarin men snel de mogelijkheid tot adverteren herkent.
Na 1500 wordt de eerste bladzij veelvuldig overladen met aanprijzingen in kombinatie
met illustraties en ornamenten.132. Even daarvoor ligt nog de gewoonte om enkele
versregels in kombinatie met een houtsnede als lokker te gebruiken; elementen van
een adres bevinden zich dan nog in een kolofon, dat overigens ook wel geëxploiteerd
wordt voor reklame; Thomas van
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der Noot verweeft kunstig een aanprijzing in het adres van zijn Ian van Beverley van
omstreeks 1512: ‘Hier es voleyndt dat leven vanden heylygen heremijt sint Ian van
Beverley. Ende geprent tot eenen trooste van allen sondaren. In die prinsselijcke
stadt van Bruessel By my Thomas van der Noot In die Steen strate wonende Inden
Zeeridder.’133. De rijmtekst Jan Splinters Testament draagt in een editie van omstreeks
1508 te Delft op de titelpagina boven een grote houtsnede de verzen:
‘Leest hier in wat ghenoechlix claer.
Wat in hollant is ghesciet voerwaer.’134.

Dat vindt men ook in de druk van 1503 van Pertchevaels Camp vander doot:
‘Dit boeck is ghenoempt den Camp vander doot
Studeert hier inne want het is u noot’,

waarna een grote houtsnede volgt.135. Jan van Doesborch opent zoveel mogelijk
attrakties op de titelpagina van Buevijne van Austoen van 1504, waar na de titel een
aanprijzing volgt met een overredende ritmiek in het gebruik van vol: ‘vol wonderlijke
aventueren vol strijen. vol amoruesheyt. ende vol van verraderijen’. Volgt grote
houtsnede. Het geheel vloeit vanzelf over in het incipit van de tekst op fol. A2 rekto,
dat rustig doorgaat: ‘Hier beghint die seer vreemde wonderlike hystorie vanden
aventuerlijken Buevijn van Austoen van Engelant geboren.’ En dan volgt weer een
bijna letterlijke herhaling van de boven aangehaalde tekst op de titelpagina. En dan
pas volgt een lange proloog die in termen van ‘vreemd’, ‘nieuw’, ‘ongezien’,
‘ongehoord’ - die we steeds weer terugvinden op titelpaginaas en in prologen van
de prozaromans als late echo van de exordium-topistiek uit de klassieke retorika136.
- weer van voren af aan begint. De proloog eindigt met een gotspe: ‘Maer om dan te
comen ten propooste van onser materien. so wil ic aflaten van veel lange verhalinghen
(...)’.137. De drukker gebruikt vaste houtblokken met tekst die hij naar believen op
elke titelpagina als aanprijzing zet, zelfs al raakt daardoor de eigenlijke titel van het
werk ontregelt. Een voorbeeld daarvan is de titel van de Mariken van Nieumeghen:
‘DIE WAERACHTIGE EN (= houtblok) Een seer wonderlijcke historie van
Mariken van nieumeghen (...) (= typografie).138. Nauw verbonden met deze
adverterende titelpagina is de eigenlijke prospektus als los blad, in de eerste plaats
bestemd voor de boekverkoper. Waarschijnlijk bij toeval kennen we er maar één uit
de inkunabelperiode, en wel die voor de Meluzine van Gerard Leeu uit 1491: een
plaatje plus aanbevelende tekst.139. Dat de tijdgenoot deze dolle aanprijzingen op de
titelpagina wel eens te veel werd toont de parodie
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hierop in Jan van den Berghes Het leenhof der gilden, gedrukt in 1564; op de
titelpagina komt voor: ‘Op rijme cluchtische wijse met belachelijcke boerden
stichtelijck ende seer rustich ghestelt door Jan van Diest’.140. Bij de presentatie speelden
de illustraties een zeer belangrijke rol, vooral waar het ging om ongeoefende lezers
(zie par. 1) zoals Leeu al opmerkte: ‘die beelden sijn der leecker luden boecken’.
Daarin volgt hij een uitspraak van paus Gregorius de Grote, die stelde dat een
schilderij dezelfde funktie had voor analfabeten als woorden voor iemand die kon
lezen.141. In bovenstaande prospektus kondigt hij de illustraties dan ook nadrukkelijk
aan; het verhaal is, belooft hij, ‘met schoonen personagen ende figueren na den eysch
der materien verciert’. Ze vertellen het verhaal nog eens, op een andere, eenvoudiger
manier. Boven de inhoudsopgave van de Duitse Fortunatus van 1509 staat: ‘(...)
welcke materien auch bedeüt und fürgehalten werden durch die figuren darbey
gedruckt’.142. De plaatjes zijn voor een drukker wel eens belangrijker dan de tekst,
die hij waar nodig zonder pardon opoffert aan passende ruimte voor de houtblokken.
Voor de herdruk van de Ritter vom Turn in 1498 wordt een groter lettertype gebruikt,
maar niettemin wil de herdrukker de verhouding tussen plaatje, kapittelbovenschrift
en tekst precies zo hebben als in zijn kopij van 1493: te pas en te onpas kort hij nu
de opschriften en tekst in om de plaatjes maar op hun juiste plaats te krijgen.143. De
speciale mogelijkheden van kapittelopschriften, vooral weer voor ongetrainde lezers,
kwamen in paragraaf 1 al kort ter sprake. Terug- en vooruitwijzende
kapittelopschriften helpen de traditionele luisteraar greep te krijgen op de struktuur
van een leestekst. Ook deze vertellen, evenals de illustraties, het verhaal op een eigen
wijze, vandaar dat ze wel eens met opzet in extenso in een inhoudsopgave opgenomen
werden.144.
In 20e-eeuwse triviaalvormen als strip, beeldroman, feuilleton, en ook de oude
film, wordt veelvuldig de truc gehanteerd van het afbreken op een hoogtepunt van
dramatiese spanning (het meisje-op-de-rails-effekt) met de impliciete of expliciete
verwijzing naar de aldus hoogst aantrekkelijk gemaakte volgende aflevering. Deze
vulgarisatie vinden we eveneens in enkele prozaromans. Men kan hierbij ook denken
aan de huidige uitgeversgewoonte om in een boek na het slot of op de flaptekst andere
werken van de schrijver te vermelden, daarbij spekulerend op de mogelijkheid dat
de lezer de smaak te pakken heeft gekregen. Buevijne van Austoen, gedrukt in 1504,
sluit met de mededeling dat de kinderen van de held nog lang en gelukkig leefden
ondanks veel moeilijkheden ‘daer wy nu ter tijt af swijghen willen. want dat een
historie op hem selven es, meerder dan vanden
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vader. Waer omme dat wi dese hystorie hier sluten wyllen. ende vanden kinderen
namaels bescriven in een ander boeck.’145. De Ridder metter swane noemt zelfs exakt
de titel van een ander boek aan het slot: ‘Ende dese drie sonen bedreven wonderlijcke
dinghen, ende feyten van wapenen byder hulpe Gods, soo ghy vinden mocht in der
Historie van Godevaert van Billoen (...)’.146. De auteur van Christoffel Wagenaer,
gedrukt in 1597, besluit met: ‘Ende ick bidde vrientlijck, die Leser wil mijnen Arbeyt
ten besten houden, ick verhope cortelijc de Historie van Johannes de Luna ooc int
Licht te brenghen, die welcke een goede Magis ende Philosophus geweest is.’147. De
prozaroman over de tovenaar Virgilius (1525?) en het volksboek Dat leven van
Liedwy, die maghet van Sciedam (1496) eindigen beiden met de verzekering dat nog
lang niet alles gezegd is over de wonderverrichtingen van de held(in). Stelde men
zich hiermee voor dat de geboeide lezer nu naarstig ging uitkijken naar meer?148.

7. Publiek.
De vraag naar het publiek van de prozaromans wordt steeds vaker gesteld, en gelukkig
steeds eenluidender beantwoord. Hiervoor hebben we al opgemerkt hoezeer de
ridderkultuur in de 15de eeuw de maatschappij vooral als richtideaal blijft domineren.
In de literatuur is tot aan het begin van de 16de eeuw een publiek van adel en rijke
patriciërs dominant, en ook later in de eeuw verliezen zij niet hun belangstelling.149.
De zich dan ontwikkelende novellenliteratuur - Amadisromans, bewerkingen van
Bocaccio, Bandello, Poggio - geeft zelfs aan die interesse een nieuwe impuls. Willem
van Oranje dringt er bij Anna van Saksen op aan dat ze de Amadisromans gaat lezen
om wat op te vrolijken.150. Men kan, grof gezegd, vaststellen dat er in de late
middeleeuwen een triviaalliteratuur is voor (zeer) welgestelden, hetgeen de notie dat
triviaalliteratuur uitsluitend gebonden is aan de lagere volksklassen voor deze periode
uitsluit - tenzij men dit begrip per definitie wil binden aan de lagere klassen.
De Spaanse humanist Juan Luis Vives, die voornamelijk in de Nederlanden verbleef
en vooral in Brugge, laat in 1524 te Antwerpen een boek verschijnen over de
opvoeding van de vrouw uit de betere milieus, De institutione foeminae christianae.
Grote aandacht wijdt hij daarin aan de verderfelijke invloed van de prozaromans,
waarvan hij er een aantal met name noemt.151. En we kunnen hieruit afleiden hoezeer
deze werken in die milieus cirkuleerden. Voor de 15de eeuw lijkt de vraag naar het
publiek al heel weinig problematies. In het
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begin van die eeuw, dus los van de drukpers, ontwikkelen de prozaromans zich in
Duitsland uitsluitend in de kringen van de hofadel, terwijl ze dan al twee eeuwen in
Frankrijk voorkomen, echter minder gekoncentreerd. Het zijn adellijke dames die
zich aktief aan het vertalen en bewerken zetten, om hun soortgenoten te entertainen
en zeker niet om de arbeider te beschaven. De drukpers verandert hier voorlopig
niets aan. De eerste drukkers van deze literatuur zoeken bescherming in deze kringen
en produceren vervolgens kostbare folianten met rijke versiering. William Caxton
in Brugge, en later in Westminster, zoekt het patronaat voor zijn produkties bij de
adel en roept ze in zijn prologen aan als exklusief publiek: de The Order of Chyvalry
uit 1484 ‘is not requysyte to every comyn man to have, but to noble gentylmen that
by their vertu entende to come and entre into the noble ordre of chyvalry’. De
bewerker in proza van de Duitse Wigalois uit 1492 is ‘durch etlich edel und andere
ehrliebe personen, mann und frauwen gebetten worden, inen zu lieb die history
ungereimbt zu beschreiben’.152. Er ontwikkelt zich nu een soort adellijke bibliofilie,
waarvan Freiherr Johann Werner von Zimmern (overleden 1495) een exponent is.
Een kontemporaine kroniek bericht over hem dat hij zó van mooie boeken hield dat
de drukpers in haar experimentele fase niet voldoende aan zijn verlangens kon
voldoen. Hij huurt dan een kopiist in om zijn bibliotheek gestaag te doen uitbreiden.
Zelf vertaalt hij menig werk in het Duits, en aan het eind van zijn leven heeft hij een
prachtige verzameling vol prozaromans: ‘Etliche autores und hostoricos hat er selbs
ausser latein ins deutsch transferiert, wie dann die selbige büecher sambt den ritternund taffelrundtbüecher, die er gehabt, noch mehrtails verhanden.’153. Tenslotte wordt
dit adellijk publiek bevestigd door inventarissen en provenance-onderzoek.154. Bij dit
publiek sluit zich de hoge geestelijkheid aan. Over het algemeen kan voor de 15de
eeuw gelden dat de oude standenindeling, hoezeer nog in de literatuur gepropageerd,
vervangen wordt door een sociale stratifikatie van rijk naar arm: aan de top verzamelen
zich nu rijke kooplieden die zich als een hecht patriciaat naar beneden afsluiten, adel
en hoge geestelijkheid; daarna komt een groep middenstanders en kleine ondernemers,
en tenslotte een groep arbeiders en boeren met van tijd tot tijd proletariese
kenmerken.155. Een vroeg- 16de eeuws versje drukt deze nieuwe indeling in drie
‘standen’ in dobbeltermen uit, met de nadruk op de ‘middenstand’ die het slachtoffer
van de veranderde situatie is geworden:
‘Dues aes en heeft niet,
Six cinq en gheeft niet,
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Maar quater dry die moeten gheven
Daer six en cinq by moeten leven’156.

Ook in de leesgewoonten toont zich dan de band tussen adel en hoge geestelijkheid.
Een Duitse bisschop bestelt in de zeventiger jaren van de 15de eeuw bij boekhandelaar
Diebold Lauber de volgende werken, met de nadruk op mooie plaatjes: ‘süben stük
buecher, nemlich die zwey buecher der heiligen leben winterteil und summerteil,
item der heiligen drige künig buech gemolt und morolff gemolt etc., item Wilhelm
von Orliens gemolt und der Parcifal die beiden buecher gar hübsch gemolt, und Belial
und das Sübenmeisterbuch die zwei ouch gar hübsch gemolt’.157. Interessant in dit
publiek is de nouveauriche onder de stedelijke burgerij, de omhooggevallen koopman,
die zich de sociale sjibbolets van de adel wil aannemeten. Houdt de Wigalois-bewerker
(1492) voor hem de deur op een kier open in de omschrijving van zijn publiek als
‘(...) edel und andere ehrliebe personen (...)’?158. De Parijse drukker Antoine Vérard
brengt deze groep direkt in verleiding in de proloog van zijn proza-Tristan (1499).
Hij zegt in het algemeen over de door hem uitgegeven prozaromans dat ze er zijn
‘pur exciter et esmouvoir les cueurs des nobles a glorieusement et vertueusement
vivre et soy conformer aux meurs des excellens et triumphaulx chevaliers qui es
anciens jours ont tant milité et reflory en vertu de chevalerie, qu'ilz en ont acquis et
desservé le nom de memoré perpétuelle.’159. Sebastiaan Brant drijft in zijn Narrenschiff
(1494) de spot met de nouveau-riche die boeken verzamelt, maar ze niet kan lezen.
Hij is het die de lange rij van narren opent:
‘Den vordantz hat man mir gelan
Dann ich onnutz vil bücher han
Die ich nit lysz, unt nyt verstan’160.

De situatie in de lage landen zal op dit punt niet veel anders liggen dan in de rest van
Europa, maar toch wel iets anders. Het voornaamste probleem is het volkomen gebrek
aan onderzoek in ons taalgebied naar het publiek van de literatuur tot in de 18de
eeuw. We weten vrijwel niets over adel en literatuur in de late middeleeuwen. Wel
is gebleken dat de prozaroman bij ons niet of nauwelijks een ontwikkeling heeft
gehad voor de drukpers, dus niet als in Duitsland in het begin van de 15de eeuw
gekultiveerd is door de hofadel. Wel kan gewezen worden op een Nederlands
Mandeville-handschrift gedateerd 1462, dat afgeschreven is door Willem Ruychrock,
die behoorde tot de Hollandse adel.161. Daartegenover staat de edelman Dirc Potter,
eveneens in Holland, die geen enkele belangstelling heeft voor het ontrijmen van
ridderepen. Ook van patronage bij de eerste
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drukkers is weinig te merken. Men verklaart de drukkersateliers in kleine plaatsjes
als Sint Maartensdijk in Zeeland, Hasselt en Culemborg wel uit het kapitaal van adel
en prelaten, en dat ligt wel voor de hand.162. Maar er rolden geen prozaromans of
ander entertainment in de volkstaal voor een adellijk publiek van deze persen. Het
Kaetspel gemoraliseert, als spiritualisatie van een wereldse zaak typies produkt van
de ‘Hochliteratur’ en vervaardigd in 1431 door Jan van den Berghe, heeft bemoeienis
gehad van een edelman (bij het schrijven of bij het drukken?). In het berijmde kolofon
van de druk van 1477 bij Johan van Westfalen te Leuven staat:
‘Tliet maken een ridder, om druc ghenesen
Die hier voirtiits, woende te ghint’163.

Hieruit kunnen we voorlopig niet tot een aktieve adellijke bibliofilie in de lage landen
besluiten, die zich voornamelijk zou richten op prozaromans. Zo'n beeld zou echter
dichterbij kunnen komen wanneer men boek-inventarissen onderzoekt, en de
provenancegegevens van codices en oude drukken uit deze periode naast elkaar legt.
Evenals in de rest van Europa zijn ook de eerste prozaromans bij ons duur uitgevoerd.
Dat impliceert een veronderstelde markt van kapitaalkrachtige kopers, en ook een
feitelijke want tot in de 16de eeuw blijven zulke kostbare produkten verschijnen.164.
Toen ik zei dat de situatie in de lage landen op het punt van het publiek toch wel iets
anders zou liggen, doelde ik op een voorlopige konklusie dat hogere geestelijkheid,
waaronder humanisten, en rijke burgerij méér dan elders het publiek hebben gevormd
voor de prozaromans. De Zuidnederlandse adel rond het Bourgondiese Hof te Brussel
was Franstalig en werd in die taal bediend door drukkers als Colard Mansion te
Brugge.165. En een Noordnederlandse adel heeft nooit veel voorgesteld. Onder de
inventarissen met teksten in de volkstaal die zijn opgedoken, bevinden zich die van
rijke patriciërs als Michiel Roelandts te Mechelen (1525): zijn nalatenschap telt een
overtuigend gedeelte prozawerken.166. De Gorkumse kanunnik mr. Jan van der Haer
staat in 1531 zijn boeken af aan het Hof van Holland: er bevinden zich drie
prognostikaties onder, twee kronieken, twee nieuwstijdingen, een reisbeschrijving
en één prozaroman, de Vier heemskinderen.167. De geleerde en Franstalige humanist
Pieter Lapostole te Mechelen laat in 1532 een grote bibliotheek na met onder andere
een enorme hoeveelheid prozaromans in het Frans. Opvallend is dat hij ook 12 boeken
in het Nederlands heeft waaronder geen enkele prozaroman, maar allemaal specimina
van eerder ‘Hochliteratur’ en volksliteratuur.168. Van de bibliotheek van de Utrechtse
kanunnik Huybert Edmond van Buchell (1513-1599)
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komt een gedeelte terecht in de Utrechtse stadsbibliotheek, herkenbaar in de eerste
catalogus van die instelling van 1608. Daaronder bevindt zich een negental
prozaromans, helaas niet bewaard gebleven in die bibliotheek.169. De situatie wordt
er hiermee niet duidelijker op, vooral wanneer we vinden dat adel en in ieder geval
Zuidnederlands patriciaat vooral prozaromans lezen in het Fráns. De heren van
Brederode gaven zich blijkens inventarissen van 1556 en 1567 uitvoerig over aan
prozaromans in het Frans.170. Wie las dan eigenlijk die Néderlandstalige prachtwerken
over ridders en steekspelen? Bij ons toch voornamelijk rijke patriciërs? Er is wel
eens gesuggereerd dat deze groep wel uitgebreid las maar niet de boeken bewaarde,
waardoor we in boedelbeschrijvingen van patriciërs zo weinig boeken tegenkomen.171.
Rond 1550 zakken de prozaromans definitief af naar de lagere regionen en zijn
niet meer te onderscheiden van een getrivialiseerde volksliteratuur in proza. Uit
Parijse inventarissen, voor het merendeel uit het patriciaat en uit juristenmilieus, valt
na deze datum een sterke terugloop in de belangstelling voor dit soort werk waar te
nemen.172. Van een gedeelte van adel en patriciaat lijkt de belangstelling niettemin
gehandhaafd te blijven voor wat nu een eenheidsworst van ‘Unterhaltungslektur’
geworden is. De Duitse theoloog Eyring (overleden 1597) ziet in ieder geval geen
verschil meer:
‘Ein Merlin man eh lernen thut,
Dann ein Gebet, loeblich und gut.
Marcolffum und Eulnspiegel schnoed
Lernt man ehe, dann des Herrn gebot
Das Narn Schiff, Schimpf und Ernst verstehn
bhelt man ehe dann den Salomon
Die Bulers lieder wir ehe fassen,
dann geistlich Psalmen, die wir hassen’173.

8. De rol van de boekdrukkunst.
‘Omdat er geen sneller en gemakkelijker manier is om aan meer mensen deze preek
mee te delen, heb ik hem in vele exemplaren laten drukken’. Aldus erkent en gebruikt
Werner Rolevinck in 1470 de nieuwe mogelijkheden van de drukpers in de inleiding
op de bewuste preek.174. Ongeveer vijf jaar later valt schrijver/drukker Hans Folz uit
Worms hem bij: ‘Er is geen aanleiding om op de drukkunst te schelden; iets snellers
is nooit bedacht; in korte tijd is op deze manier de Christelijke leer over de gehele
wereld verbreid.’175. Het is bekend hoezeer de Reformatie zich bediend heeft
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van dit medium om snel iedereen te bereiken en te betrekken bij wat
geleerdenproblemen verondersteld werden te zijn. De reformatoren zelf wilden de
boekdrukkunst wel beschouwen als godsgeschenk, of zoals Luther zegt: ‘So hatt uns
Gott die druckerey darzu geschenkt, praecipue ad premendum papam.’176. Deze nieuwe
mogelijkheden lijken zeker bevestigd te worden door de vele indices van verboden
boeken die de overheid de gehele 16de eeuw door doet uitvaardigen, vanaf 1520 en
meteen direkt gericht tegen Luther en zijn volgelingen.177. Hoezeer de reformatoriese
propagandawerkjes in de volkstaal vrijwel automaties voor de lagere
bevolkingsklassen bedoeld waren, volgt uit de titel van een werk, waarschijnlijk te
Antwerpen gedrukt in of na 1525, waarbij er expliciet op gewezen moet worden dat
het ook voor geleerden wel nuttigs bevat: ‘Een gulden Onderwijsinge om te
antwoorden op alle puncten die de vyanden der waerheyt by brenghen moghen (...)
Niet alleen allen simpelen menschen dye gheerne die rechte waerheyt souden
bekennen inden sake daer nu den twist omme is, maer oeck allen geleerden grotelick
van node ende seer profitelick.’178. De angst voor boeken die je op verkeerde gedachten
kunnen brengen wordt breed uitgemeten in de Brusselse bijdrage op het Gentse
landjuweel van 1539, waar de vraag beantwoord moest worden, in de vorm van een
zinnespel, ‘Welc den mensche stervende meesten troost es?’ In de spelende proloog
is Menschelic Verstant dolende en heeft als enige toeverlaat een stokje om op te
leunen. Gheestelic Zin krijgt als antwoord op zijn vraag wat dat stokje voorstelt
(r.43-4):
‘Veil ghedichte boucken,
Die van veil wyze meesters zijn ghecomponeirt.’

Geschrokken antwoordt GZ (r.45-9):
‘Menschelic Verstant, ghy zijt qualic ghefondeirt.
Rust ghy daer op, ghy gaet als de blende,
Want veil bouxkens maken en heift gheen hende,
Waer duer vele tot hooverdyen ghetoghen zijn
En duer haer eyghen wijsheyt bedroghen zijn,’

Boekenwijsheid leidt tot hovaardij, de moeder van alle zonden. Bovendien zijn vele
boeken misleidend voor een juiste interpretatie van de Schrift volgens GZ (r.84-5):
‘Maer en verlaet u, noch en rust u niet te zeere
Op ghedichte boucken, noch op menschen leere.’

Hiermee eindigt de proloog en volgt het eigenlijke spel, dat MV blijkens zijn
slotwoorden tot inkeer brengt (r.508-10):
‘Vele ghedichte bouckin maec ic my quijt,
Die hem daer op verlaet magh hem wel schamen,
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Want den meesten troost zijn Gods beloften. Amen.’179.

Boeken zijn inmiddels doorgedrongen tot brede lagen van de bevolking, en dat brengt
risikoos van allerlei aard met zich mee, moeten we uit dit spel lezen. Drukken in de
volkstaal kunnen dan ook in verband gebracht worden met vulgariteit, dat wil zeggen
met een gericht zijn op een zo groot mogelijk publiek en dat betekent met name
eenvoudige mensen. Daarvoor hoeft men in het geheel niet uitsluitend bij
reformatories instruktiewerk te zijn. Een onverdacht rooms boekje van ene Jan Elen
richt zich evenzeer tot eenvoudigen van geest: ‘Der gemeynder bicht is dit boechelgyn
genant. want it is seyr nutzs vor dat gemeyn ongeleerde volc, om zo te leren
selentlicken bichten (..)’, gedrukt in 1517 bij Laurens Hayen te 's-Hertogenbosch.180.
In de lage landen zijn het de Moderne Devoten die devotionele literatuur voor brede
lagen van de bevolking gaan verspreiden. Maar wat is daarbij de rol van de drukpers
geweest? Al veel eerder in de 15de eeuw is deze stroom ontstaan vanuit hun scriptoria
en scholen. Er is eenvoudig vóór de boekdrukkunst al een produktieapparaat hiervoor
inklusief boekhandel, die de geschreven teksten levert welke met name in preek en
voordracht bij die massa komen. Zo'n levendige boekhandel lezen we af in de
advertentie die kopiist en boekhandelaar Diebolt Lauber te Hagenau omstreeks 1450
onderaan een handschrift plaatst: ‘Was materien man gerne hat von hübschen büchern,
gross oder clein, geistlich, oder weltlich hübsch gemolt, die findet man alle by diebolt
louber schreiber zu Hagenou.’181. Er is zelfs al een aanzet tot een ‘openbare leeszaal’
voor leken in de tijd van het geschreven boek. Pieter Adorne, een Brugs patriciër,
bepaalt in zijn testament van 1452 met betrekking tot zijn boeken: ‘Item es ons
begerte, te wetenne van minen wive ende van my, dat alle onse boucken, beede
latinsch ende vlaemsch, sullen lichen in de capelle van Jerusalem op pulten, de
latinsche an de rechter side, de vlaemsche an de luchter, om elken meinsche sijn
profijt daerin te mueghen doene.’182. In Europees verband ziet men vanaf het midden
der 13de eeuw een toenemende honger naar werken met instruktie voor praktiese
devotie voor de eenvoudige Christen. Deze beweging is aangezet door de bedelorden
met hun christocentries armoedsideaal, dat uitgedragen wordt langs wegen en op
marktpleinen. Ze beantwoorden vragen in hun preken en voordrachten van praktiese
aard: hoe moet je aan Gods eisen voldoen, hoe kom je in de hemel, hoe ziet de hel
eruit? In deze theologica practica of praxis pietatis ligt de attraktie niet in een
eenvoudige uitleg van bijbel en kerkleer, maar in de gelegenheid die voor iedereen
geschapen werd om de eigen problemen van elke dag terug te vinden,
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met bijgevoegd antwoord. Bovendien waren de preken spannend en onderhoudend
door een geraffineerde dosering van anekdotiese exempelen. In de 15de eeuw staat
deze literatuur volstrekt centraal in de massakommunikatie: ‘Diese Literaturtypus
ist in enger Verbindung mit dem Bürgertum ursprünglich von Bettelorden als
volksmissionarisches Mittel konzipiert worden, ohne allerdings auf diesen Raum
und Bevölkerungsteil beschränkt zu bleiben (...) Das Erbauungsbuch wurde für
Menschen aller Schichten geschrieben und wirkte im ganzen Volk in Frömmigheit
und Geisteshaltung nach.’183. Of dit devotionele volksboek tot de volksliteratuur
gerekend moet worden is een minder eenvoudig probleem dan het lijkt. Definieert
men volksliteratuur eenvoudig als literatuur die massaal door brede lagen van de
bevolking werd gelezen of aangehoord, dan is er geen probleem; bedenkt men daarbij
dat zij vanaf het begin in de 13de eeuw zeker gevoed werd vanuit het publiek zelf
met de vragen naar een praktiese geloofsleer ontleend aan het dagelijks leven, dan
wordt toch, al met al, het sterk gevulgariseerde karakter van deze teksten miskend.
Aanvankelijk zijn het de bedelmonniken die de scholastieke diskussie aan de
universiteiten omzetten in eenvoudige existentiële vragen: hoe vind ik mijn weg naar
het eeuwige heil? Later zetten de Moderne Devoten dit voort, vooral in de lage landen,
misschien nog meer aansluiting zoekend bij het publiek. Maar de voorstelling van
een devotionele volksliteratuur als exponent van een sinds de 13de eeuw massale
volksvroomheid, slechts begeleid en gestimuleerd door ‘volksmissionarissen’, is op
zijn zachtst gezegd eenzijdig. Daarvoor komt een formulering voor praktiese
vroomheid als in de zeer gewilde Spieghel der kerstenen menschen, voor het eerst
gedrukt kort na 1483, teveel van bovenaf: auteur Dirk van Munster wil de mens leren
‘al wat hi geloven sal, wat hi bidden sal ende wat hi doen ende laten sal’.184. Om het
anders te zeggen: teksten die de problemen van de man-in-de-straat behandelen zijn
daarmee nog geen volksliteratuur, en teksten die de problemen van kerk en overheid
behandelen kunnen best tot de volksliteratuur behoren. De boerde Dits vanden
vesscher van parijs uit de 14de eeuw185., ongetwijfeld bedoeld voor een breed publiek
bij de voordracht en ongetwijfeld vol komiese effekten, vulgariseert een
wetenschappelijke diskussie aan de universiteiten over de aard van de wereldse liefde
en met name de verderfelijke rol van de vrouw daarin. Men is veelal geneigd de
boertige situaties die zich afspelen onder de laagste bevolkingsgroepen in dit soort
teksten te identificeren met volksliteratuur, vooral ook op grond van de naar onze
smaak veelvuldige obsceniteiten. Het dramaties fragment De Truwanten, als ‘sotternie’
overge-
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leverd tussen de abele spelen en naar stof en presentatie even ‘boertig’ als de boerden,
is een variatie op bestaande preken die teruggaan op een bijbelplaats (zoals
gewoonlijk) en als zodanig een andere, geraffineerde methode om zoveel mogelijk
publiek te bereiken, van bóvenaf, met de moralistiese idealen van de kerk: ‘It thus
appears that De Truwanten is not simply a representation of homespun village life
but rather a dramatization of a scriptural text for presumably edifying purposes.’186.
Men denke hierbij ook aan het eerder besproken advies om een bij de preek in slaap
sukkelend publiek in de kerk wakker te doen schrikken met een verhaal over koning
Arthur.187. Aan de andere kant staat een voorbeeld van in aanzet echte volksliteratuur
als het historieliedje over de politiek der hoge heren in hun strubbelingen onderling,
over de rug van het volk, uit het begin van de 16de eeuw. De meeste van deze politieke
liedjes zijn de basis trouw gebleven en vervlogen met de stemmen die ze zongen.
We weten alleen dat ze veelvuldig bestaan hebben. Onder het jaar 1477 lezen we in
een kroniek over de oorlogen van keizer Maximilianus:
‘Dus waren die Ghelapte schoen [= Vlaamse boeren] seer sterc, ende deden sulcken
feyten van wapenen datmer liedekens af sanc lancx der straten.’
In Leiden wordt in 1480 het zingen van straatliederen met een boodschap streng
bestraft:
‘Alsoe opten vij Junio 1480 tot menige tyden geboden is, dat nyement wie zy zyn,
pertielike liedekyns en souden singen, ende Jan van Colen, snyder, Ysbrant Willems
en Geryt Jacobs die men heet Warwyc, geseten hebben ten huyse van Louwerys
Jacobs, wonende op de Coepoertsgraft, aldaer dat zy gesongen hebben dat Liedeky,
gemaect te Goude, van de Wtganc, en desgelycx dat liedeky “Brederoede hout dy
vaste ... ymer soe sout is vaste (?)” en nogh een ander liedeky, “Die cat heft die leuer
gegeten enz.”’
Deze heren worden derhalve drie jaar uit de stad gebannen.188.
Keren we terug naar de drukpers. De voorstelling van zaken zoals die hierboven
gegeven is - een kontinuïteit vanaf de 13de eeuw naar Luther als hoogtepunt in de
massaal toenemende vraag naar vrome literatuur - maakt de boekdrukkunst geheel
hieraan ondergeschikt: juist door deze enorme behoefte móest zij wel uitgevonden
worden omdat het de enige manier was om aan de vraag te voldoen.189. Inderdaad is
de produktie van devotionele teksten enorm tot ver in de 16de eeuw. Alleen niet, en
heel duidelijk niet, in het begin van de inkunabelperiode. En dat zou nu juist moeten,
volgens deze visie. Tot aan het eind van de 15de eeuw blijven veel gedrukte boeken
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tamelijk prijzig. Dat is tenminste de enige verklaring voor de talloze handschriften
die eenvoudig kopieën zijn van gedrukte boeken. Bühler wijdt er het gehele eerste
hoofdstuk van zijn studie over het 15de-eeuwse boek aan: ‘A calligraphic text was,
of course, the prerogative of the wealthy, but the routine, prosaic copy of a classic
can only be accounted for on the basis that, as the fifteenth century was dying, it still
was more economic to write out your own manuscript than to buy a printed version,
even a second-hand one.’190. Toch staan hiertegenover kontemporaine berichten over
juist de goedkoopte van gedrukte boeken vergeleken met handschriften. De kroniek
van Beek bij Maastricht meldt bij de gebeurtenissen in de jaren 1463-4 dat in deze
tijd de drukkunst in praktijk werd gebracht zodat ‘die bueker ende heilige scrift, al
over al bekant ende openbaer waert, ende seer guede kouppe’, en daardoor ‘quam
alle scrift vourt in duytssche ende in latyne. Al so dat eyn ellicke mynssche mocht
leven ende studeren die mynne totter scrift hadde.’191. Het lijkt toch wel dat de
kroniekschrijver speciaal goedkope devotionalia in druk voor de massa op het oog
heeft, en inderdaad komt Bühler niet met voorbeelden van afschriften naar dit soort
drukken uit de tweede helft van de 15de eeuw. Men mag dan wel besluiten dat de
drukkunst de verspreiding van vrome literatuur voor de massa een enorme impuls
gegeven heeft, maar nǐet dat zij haar heeft doen ontstaan. Onderzoek naar de aard
van de Europese produktie in inkunabel- en postinkunabelperiode wijst het enorme
in die impuls dan ook aan.192. Men kan het ook andersom zeggen: voor een eigentijdse
‘Hochliteratur’, zowel in de volkstaal als in het Latijn, tonen de drukkers voorlopig
geen belangstelling. Ze werken op zekerheid, en brengen teksten uit die indertijd
bewezen hebben bij een zeker publiek aan te slaan. Dit publiek proberen ze opnieuw
te kreëren en uit te breiden door instruktie bij het lezen en door de teksten zowel naar
presentie -plaatjes, kapittelopschriften - als naar inhoud -vulgarisaties - dichter naar
hen toe te brengen. Die adaptatie in presentatie en inhoud vindt overigens niet altijd
plaats. Fiktie in het Latijn behoeft geen krans, zoals bij voorbeeld mag blijken uit de
Reynardus vulpes van 1473-4: hiervoor bestaat een vast publiek van litterati. Ook
in de volkstaal bestaat een groep drukken met teksten die nǐet aangepast zijn, kennelijk
omdat men meende dat het bestaande publiek hiervoor in vroeger eeuwen nog steeds
bestond en zich mogelijk aangevuld zou hebben met de in oorsprong burgelijke
nouveauriche-adel: ik bedoel de hoofse ridderepiek die onverkort in versvorm gedrukt
werd, zoals de Karel ende Elegast, Van den Here van Valckenborch, Jonathas ende
Rosafiere, Gaver Capeel, Saladine,
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Seghelijn van Jerusalem. Dit speciale type ‘Hochliteratur’, in de late middeleeuwen
lijkt weinig sukses te hebben, met uitzondering van de Karel ende Elegast en Seghelijn
van Jerusalem193. En dat bestempelt onze eerste drukkers inderdaad tot overwegend
vulgarisatoren van de literatuur in de volkstaal, voorzover zij daar brood in zagen.
Op alle fronten wilden zij elk type publiek bedienen met aangepaste waar. Het
isolement waarin de lezer gebracht werd door de nieuwe leeskultuur schiep
mogelijkheden voor specialisatie.194. Op zichzelf vormt de bloeiende vakliteratuur
daarvan het bewijs.195. Caxton erkent in de proloog bij de Mirror of the world, gedrukt
in 1481, een differentiatie in de belangstelling van het lezerspubliek: ‘For the hertes
of the nobles, in eschewyng of ydlenes at suche tyme as they have none other
vertuouse ocupacion on hande, ought t'excersise them in redyng, studyng & visyting
the noble faytes and dedes of the sage and wysemen, somtyme travaillyng in
prouffytable vertues. Of whom it happeth ofte that som men ben enclyned to visyte
the bookes treatyng of sciences particuler, and other to rede & visyte books spekyng
of faytes of armes, of love, or of other mervaillous histories.’196. En in de praktijk
werkte hij hiermee, zo dat al niet uit zijn produktie als geheel blijkt dan in ieder geval
uit de prologen bij zijn werk, steeds zorgvuldig het bedoelde publiek aansprekend.197.
Speciale mogelijkheden zien deze drukkers bij een nieuw publiek van vrouwen: er
ontstaat een gehele literatuur van en voor vrouwen, die zich voordien alleen als
adellijke hofdame voor de hoofse ridderepiek geïnteresseerd hadden.198. In de
inkunabeltijd vinden we devotionele literatuur als Die spinroc en een gehele groep
Utrechtse drukkers, die speciaal voor vrouwen zijn. De zestiende eeuw zet de devote
spinrokkenliteratuur voort met Lucas van der Hey's Den spinrocken ghegeven voer
een nyeuwe jaer mitten naycorf, voor het eerst gedrukt omstreeks 1517. Deze
vrouwenkultuur rond het boek wordt dodelijk geparodieerd in Die evangelien van
den spinrocke, gedrukt omstreeks 1520, waarin een groep babbelzieke wijven sterke
bijgeloofstaaltjes uitwisselen in een dagelijks bijeenkomend klubje. Typerend voor
de parodie is de cyniese verteller die zich als ingehuurd sekretaris van de dames zelf
in het verhaal verweven heeft met schouderophalend kommentaar in de vorm van
glossen.199. De zestiende eeuw komt met een novellenliteratuur voor vrouwen en
meisjes, type Historie van Jason van 1543, waarin zo'n publiek bij herhaling
aangesproken wordt.200. Deze literatuur vulgariseert verder via Der ionghe dochters
Tijt-cortinghe van 1591 en een komplete 18de-eeuwse literatuur voor joffers naar
de 19de-eeuwse keukenmeidenroman en de 20e-eeuwse dokterromans.201. Uit de boze
re-
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akties blijkt ook hoezeer de drukkers allerlei typen publiek zoeken, vinden en kreëren,
door allerhande teksten in de volkstaal naar ze toe te dragen. In een Duits toneelstuk
van 1522 roept een oude pastoor uit:
‘Der tüfel nem die truckergesellen
Die alle ding in tütsch stellen,’

en hij blijkt dan vooral de bijbel te bedoelen, zodat nu de eerste de beste boer die
kan lezen denkt hierover mee te kunnen praten. In 1524 klaagt een ander over de
volstrekte immoraliteit van de drukkers, die voor geld alles doen: ‘Sihe zu, wie
unbedacht fallen die Drucker auff die buecher oder exemplar, ungeacht ob ein ding
boess oder gut sey’. Boeken over hoererij, overspel, spotliederen, kortom alles wat
er voor het grijpen is, drukken ze, als er een mogelijkheid in zit voor het vullen van
de geldbuidel.202. Dit doet sterk aan Anna Bijns denken die ook graag mocht klagen
over het domme volk dat ineens dacht over theologie te kunnen meepraten. En
daarvoor stelt ze evenzeer de drukkers verantwoordelijk:
‘Maer al dat tot onsuverheden verweckt
Wert gheschildert, gheprint, men siet hoe ondiere
Naecte vrouwen, naecte mans, ja afgoden schiere’203.

Kunnen eigenlijk die eenvoudige mensen die het zo hoog in hun bol krijgen allemaal
wel lézen? De vraag is ten dele irrelevant. Eén van de eerste prozaromans, Die hystorie
van die seven wijse mannen van romen gedrukt in 1479, richt zich in het incipit
uitsluitend tot een luisterpubliek van leken.204. Nog omstreeks 1536 vinden we een
boek waarin de proloog spreekt ‘totten goethertigen leser ende hoorder dees
boecxkens’.205. En ook de titelpagina van Van Iason ende Hercules, gedrukt in 1521,
sluit met ‘Ende is genuechelick ende wonderlick om te horen lesen.’206. Dat ligt
natuurlijk voor de hand. De overgang van een luister- naar een leeskultuur is een
proces dat pas in de loop van de 16de eeuw zijn beslag krijgt. Lange tijd blijft er een
wisselwerking tussen gedrukte en geschreven tekst, lange tijd blijft men naast elkaar
handschriften lezen en boeken voorlezen. Een 15de-eeuws handschrift met de
Griseldis-tekst bevat een ‘voersprake’ die begint met ‘Soe wie dese hystorie lesen
of horen sall (...)’; en het besluit van de proloog luidt: ‘Lese daer omme dese hystorie
die int latijn seer kunstelike bescreven is (...)’, waarbij tevens opvalt dat er een aanzet
is tot de eerder besproken wervende advertentie-elementen, die zich in de eerste
drukken gaan ontwikkelen. Geleidelijk verliezen de teksten de eigenschappen die
spekuleren op de mondelinge voordracht en geleidelijk worden technieken ontwikkeld
die de kommunikatie door middel van lezen ondersteunen.
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De revolutie binnen de zintuigelijke waarneming in de massakommunikatie van oor
naar oog heeft z'n tijd nodig. Nog in 1555 is het opportuun voor Georg Wickram om
in de opdracht van zijn pikante anekdotenverzameling, het Rollwagenbüchlein, op
de voordelen van het lezen boven het luisteren te wijzen: je kunt die gewaagde
verhaaltjes nu rustig stil lezen in de postkoets zonder vrouwelijke medereizigers door
de voordracht te beledigen!207. De vraag naar het publiek van de laat-middeleeuwse
literatuur kan niet zonder meer gerelateerd worden aan de mate van alfabetisme: ook
analfabeten blijven er deel van uitmaken, hetgeen al vanzelf spreekt voor het drama.
Zelfs is er nog in de 16de eeuw een aanzienlijk luisterpubliek voor gedrukte boeken.208.
In Nederlandse inkunabelen en postinkunabelen is de uitdrukking dat het boek
bestemd is voor hen die willen ‘horen en lezen’ in incipits, prologen en kolofons
bijna een gemeenplaats.209.
Niettemin kunnen steeds meer mensen lezen. De opvattingen over het aantal
analfabeten in de late middeleeuwen lopen sterk uiteen, zowel bij tijdgenoten als bij
latere onderzoekers. Eén ding lijkt duidelijk: er kunnen veel meer mensen lezen en
schrijven in de late middeleeuwen dan men aanvankelijk geneigd was om aan te
nemen. En hieronder bevindt zich een substantieel lekenpubliek, dat zich als alfabeet
in de 13de eeuw begint te ontwikkelen op grond van sociaal-ekonomiese faktoren:
de koopman moet eenvoudig kunnen schrijven. Aan het eind van de 12de eeuw
bestaat te Gent een onafhankelijke stadsschool ten behoeve van zakenlieden. Ook is
gewezen op een leespubliek van vooral adellijke dames, dat zich aan het eind van
de 12de eeuw gaat vormen.210. Men moet erop bedacht zijn om niet steeds aan
geestelijken te denken als men leest in de 15de eeuw over een klerk die kan lezen en
schrijven: leken-alfabeten worden op grond van dit vermogen juist wel met klerk
aangeduid.211.
De eerste drukkers moeten de techniese mogelijkheden van het nieuwe bedrijf met
pijn en moeite ontdekken. Loonkosten, inkoop van materialen, verkoop van het
produkt bieden een veelvoud van mogelijkheden tot mislukking. Vooral dat laatste,
de verkoop van het produkt. Pas na verloop van tijd krijgen ze in de gaten dat het
niet alleen zaak is een bestaand publiek te interesseren, ze moeten het ook leren lézen.
En bovenal moeten ze een nieuw publiek kreëren en het bestaande uitbreiden.
Inmiddels zijn er dan al heel wat failliet. In het begin proberen ze de kostbare
handschriften te imiteren, zodat hun produkt wel eens duurder uitvalt dan een
handschrift met dezelfde tekst. En tot het eind van de 15de eeuw blijven mensen
gedrukte boeken afschrijven, die te duur zijn om te kopen. Toch hebben sommige
drukkers dan al een brede markt geschapen

Populaire literatuur

84
voor praktiese vroomheid in de volkstaal, en tevens hebben ze de produktie in handen
gekregen van kerkelijke en wereldlijke overheidspublikaties, als aflaatbrieven,
rondleidingsgidsen in bedevaartsoorden, ordonnanties en muntevaluaties, naast
allerlei drukwerk voor zaken- en verenigingsleven in de vorm van kalenders,
nieuwstijdingen en loten. Ten aanzien van wereldse teksten tot nut en vermaak is de
situatie tot in de 16de eeuw nog vol onzekerheden: vulgariseren of niet, kiezen voor
de vermoedelijke zekerheid van oude teksten boven het avontuur met eigentijdse,
mikken op een gespecialiseerd standenpubliek of gewoon op iedereen? Die
onzekerheid laat zich afleiden uit de wederwaardigheden van Freiherr Johann Werner
von Zimmern (overleden 1495), adellijk bibliofiel: omdat de drukkers niet kunnen
voldoen aan zijn vraag naar prozaromans huurt hij een kopiist in die ze dan maar
weer moet gaan afschrijven ...212.

9. Besluit.
Is de laat-middeleeuwse literatuur in de volkstaal nu vulgair? Voorzover men haar
bindt aan de drukpers en de aanloop daartoe is zij in aanzet in hoge mate vulgair, dat
wil zeggen: zij bestaat uit in oorsprong exklusieve wereldse en geestelijke teksten
die onderworpen zijn aan een trivialiseringsproces van vereenvoudiging en adaptie
op kommerciële basis. Die teksten lagen zowel in een ‘Hochliteratur’ uit het verleden
en heden, als in een volksliteratuur die exklusief onderin de maatschappij verbleef.
Maar ik zei dat zij in aanzet vulgair was. Want er ontstaat een groeiende
tegenbeweging door het verkennen van de mogelijkheden om gespecialiseerde teksten
te ontwerpen voor een specifiek publiek. Het uitgeven van onbewerkte versepiek uit
de riddertijd blijkt een vergissing, het produceren van geadapteerde prozaromans
voor een publiek van adel en rijke burgers is raak, en de opzet van een literatuur voor
vrouwen blijft raak.
En ik zei Voorzover men haar bindt aan de drukpers. Want er is ook een stuk
literatuur dat de drukkers nauwelijks aanraken, of pas veel later, en dan nog bij
voorkeur als objekt voor het trivialiseringsmechanisme waarvan de Mariken van
Nieumeghen zo'n mooi voorbeeld moet zijn. Dat is de ‘Hochliteratur’ van de
rederijkers, hier en daar bij toeval (Everaert!) in handschrift overgeleverd of ver na
datum gedrukt (De Roovere). Merkwaardigerwijze is juist deze voor triviaal- of
volksliteratuur aangezien, hetgeen een enorme botsing zou moeten veroorzaken
tussen wat rederijkerstijd en renaissance
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heet in onze handboeken, terwijl de aanloop tot die botsing juist weer bij voorkeur
‘overgangsperiode’ wordt genoemd!
En tenslotte zei ik vulgair. Dat is een onduidelijke term met hinderlijk negatieve
implikaties. Elk bericht, gesproken of geschreven, dat bestemd is voor meer dan één
persoon verliest aan exklusiviteit. De etymologie van het woord vulgair wil dat het
ook aan karakter verliest. De tweede klasse in de spoortrein is vulgair vergeleken
met de eerste klasse, niet omdat er meer volk zit, maar mǐnder. Dit probleem van
meer en minder kruist het probleem van een literatuur die door een nieuw
verspreidingsmechanisme vulgair kan worden. Zij wordt het dan ook maar ten dele.
H. Pleij
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W. Lenk. Das Nürnberger Fastnachtspiel
des 15. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur
Theorie und zur
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Interpretation des Fastnachtspiels als
Dichtung. Berlin 1966.
Lerner 1967

R.E. Lerner. Vagabonds and little women:
the medieval Netherlandish dramatic
fragment ‘De Truwanten’. In: Modern
Philology 65 (1967), 301-6.

Liedekens 1554

Niewe Duytsche Liedekens. Maastricht,
Jacop Baethen, 1554. Ex: Heilbronn;
translitteratie Instituut voor
Neerlandistiek te Amsterdam.

Van der Linde 1878/82

A. van der Linde. Het boek van Arent
Bosman. In: Bibliographische adversaria
4 (1878/82), 274-5.

Lüthi 1970

M. Lüthi. Volksliteratur und
Hochliteratur. Menschenbild, Thematik,
Formstreben. Bern usw. 1970.

Mak 1944

J.J. Mak. De rederijkers. Amsterdam
1944.

Mak 1947

J.J. Mak. Pyramus en Thisbe
gemoraliseerd. In: De nieuwe taalgids 40
(1947), 175-9. (ook in: id. Uyt ionsten
versaemt, 1957, 103-11).

Mak 1959

J.J. Mak. Rhetoricaal glossarium. Assen
1959.

Mandeville ed. 1908

De reis van Jan van Mandeville. naar de
middelnederlandsche handschriften en
incunabelen, uitgegeven door N.A.
Cramer. Leiden 1908.

Mannen ed. 1898

Die hystorie van die seven wijse mannen
van romen; bewerkt door A.J. Botermans.
Haarlem 1898.

Margarieta ed. 1952

Volksboek van Margarieta van Lymborch
(1516). Uitgegeven en van
litterair-historische aantekeningen
voorzien door F.J. Schellart. Antwerpen
1952.

Mariken ed. 1972

Mariken van Nieumeghen. Uitgegeven
door C. Kruyskamp. Antwerpen 19725.

Martin 1959

H.J. Martin. Ce qu'on lisait à Paris au
16e siècle. In: Bibliothèque d'Humanisme
et Renaissance 21 (1959), 222-30.
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Maximiliaen ed. 1957

Dit sijn die wonderlijcke oorloghen van
den doorluchtighen hoochgheboren
prinche, keyser Maximiliaen (...).
Uitgegeven door W. Jappe Alberts.
Groningen enz. 1957.

Melzer 1972

H. Melzer. Trivialisierungstendenzen im
Volksbuch. Ein Vergleich der
Volksbücher ‘Tristant und Isolde’,
‘Wigalois’ und ‘Wilhelm von Osterreich’
mit den mittelhochdeutschen Epen.
Hildesheim etc. 1972.

Meyer 1883

P. Meyer. Inventaire d'une bibliothèque
française de la seconde moitié du XVe
siècle. In: Bulletin de la société des
anciens textes francais 9 (1883), 70-2.

Michault ed. 1955

Pierre Michault. Van den drie Blinde
Danssen. Naar
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de Nederlandse bewerking van 1482 (...)
door W.J. Schuijt. Amsterdam enz. 1955.
Van Mierlo 1942

J. van Mierlo. Onze middelnederlandsche
woordkunst. Antwerpen (1942).

Van Mierlo 1948

J. van Mierlo. Geschiedenis en
verdichting in de vroegere
middelnederlandsche letterkunde. In: id.
Sprokkelingen op het gebied der
middelnederlandse poëzie. Antwerpen
enz. 1948. 75-93.

Van Mierlo 1949

J. van Mierlo. De letterkunde van de
middeleeuwen. Deel I. 's-Hertogenbosch
19492. (in: Geschiedenis van de
letterkunde der Nederlanden, 1939-...)

Mölke 1969

U. Mölke. Französische Literarästhetik
des 12. und 13. Jahrhunderts. Prologe,
Exkurse, Epiloge. Tübingen 1969.

Mone 1838

F.J. Mone. Uebersicht der
Niederländischen Volksliteratur älterer
Zeit. Tübingen 1838. (reprint 1970)

Moser 1963

H. Moser. Dichtung und Wirklichkeit im
Hochmittelalter. In: Wirkendes Wort,
Sammelband 2 (1963), 153-65.

Muller 1906

J.W. Muller. Brokstukken van
middeleeuwsche meerstemmige liederen.
In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en
letterkunde 25 (1906), 1-60.

NK

W. Nijhoff en M.E. Kronenberg.
Nederlandsche bibliografie van 1500 tot
1540. I.II.III, 1-5. 's-Gravenhage 1923-71.

De Pauw 1893/7

N. de Pauw. Middelnederlandsche
gedichten en fragmenten. I. Gent 1893/7.

Peeters 1971

L. Peeters. Taal en teksten uit Narragonia
van omstreeks 1500. Een probleem en
een methode. In: Wetenschappelijke
tijdingen 30 (1971), kol. 269-92.

Pennink 1965

R. Pennink. Twee uit het latijn vertaalde
middelnederlandse novellen. I. PseudoPetrarca, Teghen die strael der minnen.
II. Petrarca, Hystorie van Griseldis; met
Latijnse teksten. Zwolle 1965.
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Pertcheval ed. 1948

Jan Pertcheval. Den camp vander doot.
Met inleiding, aanteekeningen en
glossarium door G. Degroote. Antwerpen
1948.

Petit 1888

L.D. Petit. Bibliographie der
middelnederlandsche taal- en letterkunde.
Leiden 1888.

Pickford 1963

C.E. Pickford. Fiction and the reading
public in the fifteenth century. In: Bulletin
of the John Rylands Library 45 (1963),
423-38.

Piirainen 1971

I.T. Piirainen. Das Triviale und das
Trivialsprach-
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liche. Ein Beitrag zur Literatursoziologie
des ausgehenden Mittelalters. In:
Neuphilologische Mitteilungen 72 (1971),
359-72.
Pleij 1971

H. Pleij. Een andere Robbeknol. In: De
nieuwe taalgids 64 (1971), 41-7.

Pleij 1971/2A

H. Pleij. Materiaal voor een interpretatie
van het gedicht over de Blauwe Schuit
(1413?). I. In: Spektator 1 (1971/2),
311-25.

Pleij 1971/2B

H. Pleij. Rijmschema en tekstkritiek in de
‘Veelderhande geneuchlycke dichten’. In:
Spektator 1 (1971/2), 501-6.

Pleij 1971/2C

H. Pleij. De bestudering der prozaromans
na Debaenes standaardwerk (1951) en
de Utrechtse catalogus van 1608. In:
Spektator 1 (1971/2), 28-42.

Pleij 1972/3

H. Pleij. Materiaal voor een interpretatie
van het gedicht over de Blauwe Schuit
(1413?). II. In: Spektator 2 (1972/3),
196-224.

Pleij 1973

H. Pleij. Een onbekend historielied over
het beleg van Poederoijen in 1507. In:
Weerwerk. Opstellen aangeboden aan
Garmt Stuiveling. Assen 1973. 19-31.

Porteman 1968

K. Porteman. Van poëten en predikanten.
Beschouwingen over het belang van de
Artes Praedicandi voor het onderzoek
van de Middelnederlandse literatuur. In:
Liber alumnorum E. Rombauts (1968),
79-94.

De Potter 1870

F. de Potter en P. Borre. Geschiedenis
der rederykerskamer van Veurne, onder
kenspreuk: ‘Arm in de beurs en van
zinnen jong’. Gent 1870.

Puknat 1948

S.B. Puknat. The Volksbuch and the
intellectual temper of the 15th and 16th
century. In: The journal of English and
German philology 47 (1948), 357-64.

Van de Putte 1839

F. van de Putte. Lois anciennes de
Bruges. In: Annales de la société
d'émulation de Bruges 1 (1839), 211-72.
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Quaedvlieg 1968

G.M.I. Quaedvlieg. Dat ierste boeck
vanden niewe duytsche liedekens. In: De
maasgouw 87 (1968), kol. 143-8.

Refereynen ed. 1877

Refereynen int vroede, op de vraghe, wat
dier ter waerelt meest fortse verwint. Item
int zotte (...) Item int amorueze (...)
Vertooght binnen Ghendt (...) 1539.
(uitgegeven door J.F.J. Heremans). Gent
1877.

Reusch 1886

F.H. Reusch. Die Indices librorum
prohibitorum des sechzehnten
Jahrhunderts. Tübingen 1886. (reprint
1961)
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Reynaerde ed. 1952

Van den vos reynaerde. I. Teksten.
Diplomatisch uitgegeven naar de bronnen
vóór het jaar 1500 door W. Gs Hellinga.
Zwolle 1952.

Ridder ed. 1931

Een schone ende miraculeuze historie
vanden Ridder metter Swane. Uitgegeven
door G.J. Boekenoogen Leiden 1931.

Van Riemsdijk 1891

J.C.M. van Riemsdijk. De twee eerste
Musyck-boekskens van Tielman Susato.
Bijdrage tot het Nederlandse volkslied in
de 16de eeuw. In: Tijdschrift der
Vereeniging voor Noord-Nederlandse
muziekgeschiedenis 3 (1891), 61-110.

Roose 1963

L. Roose. Anna Bijns. Een rederijkster
uit de hervormingstijd. Gent 1963.

Roose 1964/5

L. Roose. Oranje tegenover Midas: een
Antwerps lofdicht op retorica. In:
Jaarboek De Fonteine 1964/5, 121-8.

Roose 1968

L. Roose. Lof van retorica. De poetica
der rederijkers. Een verkenning. In: Liber
alumnorum E. Rombauts. Leuven 1968.
111-28.

Roose 1970

L. Roose. Dwelck den mensche
aldermeest tot consten verwect. De
poëtica der Brabantse rederijkers in
1561. In: Album J.F. Vanderheyden
(1970), 91-108.

De Roovere ed. 1955

Anthonis de Roovere. Gedichten. Naar
alle tot dusver bekende handschriften en
oude drukken uitgegeven door J.J. Mak.
Zwolle 1955.

Rosenfeld 1961

H. Rosenfeld. Losbücher vom Ende des
15. Jahrhunderts. In: Archiv für
Geschichte des Buchwesens 4 (1961),
kol. 1118-27. (ook in: Börsenblatt für den
deutschen Buchhandel 17, 1961, 2381-6)

Sack ed. 1941

Den sack der consten. Antwerpen, Jacob
van Liesvelt, 1528. (uitgegeven door
Corvey-papier 1941).

Salverda de Grave 1918

J.J. Salverda de Grave. Twee
inventarissen van het huis Brederode. In:
Bijdragen en mededeelingen van het
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historisch genootschap te Utrecht 39
(1918), 1-172.
Sauer 1956

M. Sauer. Die deutschen Inkunabeln, ihre
historischen Merkmale und ihr Publikum.
Köln 1956.

Schauwers 1942/3

F. Schauwers. De incunabeltijd. In: De
gulden passer 20 (1942), 177-207; 21
(1943), 1-28.

Schmidt 1968

J. Schmidt. Die Drucksprache als
Massenmedium und die deutsche
Literatur des 16. Jahrhunderts. Gedanken
zu Marshal Mc Luhans The Gutenberg
Galaxy. In: Wirkendes Wort 18 (1968),
389-95.
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Schmitz 1936

W. Schmitz. Het aandeel der
minderbroeders in onze middeleeuwse
literatuur. Inleiding tot een bibliografie
der Nederlandse Franciscanen. Nijmegen
etc. (1936).

Schotel 1874

G.D.J. Schotel. Vaderlandsche
volksboeken en volkssprookjes van de
vroegste tijden tot het einde der 18e eeuw.
Haarlem 1874. 2 dln.

Schwencke 1970

O. Schwencke. Strukturen des
Spätmittelalters und deutsche Literatur.
Eine Studie. In: Colloquia Germanica
1970, 129-84.

Sint-Jan 1928

R. van Sint-Jan. Over oude
nieuwstijdingen. In: Het boek 17 (1928),
102-14.

Van Someren 1909

J.F. van Someren. De Utrechtse
universiteitsbibliotheek; haar
geschiedenis en kunstschatten vóór 1880.
Utrecht 1909.

Sorgheloos (ca. 1532)

Die seer vreemde warachtige ende
wonderlijcke Prognosticatie (...) by mi
heer Sorgheloos van Kommerkercke. P.T.
Antwerpen, Willem Vorstersman, (ca.
1532).
Ex. Leiden Bibliotheca Thysiana, sign.
Pamflet 55.

Spelen ed. 1939

De spelen van zinne vertoond op het
landjuweel te Gent van 12-23 juni 1539.
Uitgegeven en toegelicht door L.M. van
Dis en B.H. Erné. Dl. I: tekst. Gronigen
enz. 1939.

Steele 1903/7

R. Steele. What fifteenth-century books
are about. In: The Library ser. II vol.4
(1903), 337-54; vol. 5 (1904), 337-58;
vol. 6 (1905), 137-55; vol.8 (1907),
225-38

Sterck 1928

J.F.M. Sterck. Van rederijkerskamer tot
Muiderkring. Amsterdam 1928.

Stillwell 1970

M.B. Stillwell. The awakening interest
in science during the first century of
printing, 1450-1550. New York 1970.
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Stillwell 1972

M.B. Stillwell. The beginning of the
world of books 1450 to 1470. A
chronological survey of the texts chosen
for printing during the first twenty years
of the printing art. New York 1972.

Stroobant 1843

C. Stroobant. Statuten der rederykkamer
het Eglentierken, te Hoogstraten 1533
(n.st. 1534). In: Belgisch museum 7
(1843), 377-85.

Stuip 1970

R.E.V. Stuip. La Chastelaine de Vergi.
Edition critique du ms. B.N. f.fr. 375 avec
introduction, notes, glossaire et index,
suivie de l'édition diplomatique de tous
les manuscrits connus du XIIIe et du
XIVe siècle. The Hague etc. 1970.

Stijevoort ed.1930

Jan van Stijevoort. Refereinenbundel
anno 1524.
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Naar het Berlijnsche hs. integraal en
diplomatisch uitgegeven door F. Lyna en
W. van Eeghem. Antwerpen (1930). 2
dln.
Testament (ca.1508?)

(Jan Splinters testament.) Leest hierin
wat genoechlicx claer, Wat in Hollant is
geschiet vorwaer. Delft, (Aelbert
Hendrickx? ca. 1508?). Ex: Gent
Rijksuniversiteitsbibliotheek, signatuur
R 800.

Thorpe 1970

L. Thorpe. Les ‘contes desrimez’ et les
premiers romans en prose. In: Mélanges
offerts à Jean Frappier (1970), II,
1031-42.

Van Tol 1936

Het boek van Sidrac in de Nederlanden.
Door J.F.J. van Tol. Amsterdam 1936.

Ulenspieghel ed. 1948

Het volksboek van Ulenspieghel. Ingeleid
en van aantekeningen voorzien door L.
Debaene en P. Heyns. Antwerpen 1948.

Vanderheyden 1961

J.F. Vanderheyden. Litteraire theorieën
en poëtiek in middelnederlandse
geschriften. Enkele losse beschouwingen.
In: Verslagen en mededelingen van de
Koninklijke Vlaamse Akademie voor
taal- en letterkunde 1961, 173-275.

Veilingcatalogus 1872/3

Catalogue de la bibliothèque de C.P.
Serrure. Bruxelles 1872/3. 2 vols.

Veilingcatalogus 1903

Veilingcatalogus Frederik Muller & Cie.
Januari 1903. Amsterdam 1903.

Veilingcatalogus 1973

Veilingcatalogus A.L. van Gendt & Co.
Oktober 1973. Amsterdam 1973.

Vervliet 1968

H.D.L. Vervliet. Sixteenth-century
printing types of the Low Countries.
Translated from the Dutch ms. (and) with
a foreword by H. Carter. Amsterdam
1968.

Van der Vet 1902

W.A. van der Vet. Het Biënboec van
Thomas van Cantimpré en zijn
exempelen. 's-Gravenhage 1902.

Viaene 1954

E. Viaene. Het volksboek ‘Floris ende
Blancefloer’ in een Antwerpse druk van
1576. In: Volkskunde 55 (1954), 171-6.
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Virgilius ed. 1950

Virgilius. Facsimile van de oudste druk
van het Vlaamse volksboek ingeleid door
J. Gessler. Antwerpen 1950.

Van Vloten 1877

J. van Vloten. Het Nederlandsche
kluchtspel van de 14e tot de 18e eeuw.
Haarlem 18772.

Vosters 1964

S.A. Vosters. Juan Luis Vives en de
Nederlanden. In: Verslagen en
mededelingen van de Koninklijke
Vlaamse Akademie voor taal- en
letterkunde 1964, 65-201;

Wagenaer ed. 1913

Die historie van Christoffel Wagenaer,
discipel van D. Johannes Faustus. Naar
den Utrechtschen druk
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van Reynder Wylicx uit het jaar 1597.
Leiden 1913.
Waller 1936

Verzameling Waller. Catalogus van
Nederlandsche en Vlaamsche populaire
boeken. Uit de nagelaten gegevens
bewerkt door E. Dronckers.
's-Gravenhage 1936.

Van Weddingen 1927

R. van Weddingen. Les ‘Christus-oogen’
de Diest. In: Le folklore brabancon 6
(1927), 331-6;

Wehrli 1969

M. Wehrli. Formen mittelalterlicher
Erzählung. Aufsätze. (Zürich 1969).

Werkgroep 1971/2

Werkgroep Vergi. De Borchgravinne van
Vergi. Uitgave en commentaar door R.
Jansen-Sieben. Gent 1970. (bespreking).
In: Spektator 1 (1971/2), 229-34.

Widmann 1973

H. Widmann. Von Nutzen und Nachteil
der Erfindung des Buchdrucks - aus der
Sicht der Zeitgenossen des Erfinders.
Mainz 1973.

Wieckenberg 1969

E.P. Wieckenberg. Zur Geschichte der
Kapitelüberschrift im deutschen Roman
vom 15. Jahrhundert bis zum Ausgang
des Barock. Göttingen 1969.

Willems 1921

L. Willems. Jan Cauweel's inleiding op
M. de Casteleyn's Const van Rhetoriken
(1555). In: Verslagen en mededelingen
van de Koninklijke Vlaamse Akademie
voor taal- en letterkunde 1921, 329-36.

Te Winkel 1922

Jan te Winkel. De ontwikkelingsgang der
Nederlandsche letterkunde. I.II.
Middeleeuwen en rederijkerstijd. Haarlem
19222.

Wijngaards 1964

N. Wijngaards. Topen en symbolen in de
roman van Floris ende Blanchefloer. In:
Tijdschrift voor Nederlandse taal- en
letterkunde 80 (1964), 93-115.

Zeydel 1968

E.H. Zeydel. Sebastian Brant and his
public. In: Germanic studies in honor of
E.H. Sehrt, edited by F.A. Raven a.o.
(1968), 251-64.
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Van Zuylen 1863/6

R.A. van Zuylen. Inventaris der
archieven van de stad 's-Hertogenbosch
(...) Stadsrekeningen van het jaar
1399-1800. 's-Hertogenbosch 1863/-6.
Dl. 1-2.

Eindnoten:
0. In de citaten, zowel naar tekstedities als direkt naar de bron, zijn steeds stilzwijgend abbreviaturen
opgelost. Ook is het gebruik van de tekens u en v aan de hedendaagse gewoonte aangepast. Aan
interpunktie is niet getornd.
1. Caplan 1971, 44 vlg.; Lerner 1967, 305.
2. Reynaerde ed.1952, 5; Catalogus 1973, nr.126; Debaene 1951, 304.
3. Bennet 1969, 16-7.
4. Michault ed.1955, 5.
5. Campbell nr.565; Catalogus 1973, nr.128.
6. Campbell nr.341; Hellinga 1962, nr.32.
7. NK nr.1407.
8. Debaene 1951, 131-2.
9. ‘Fabula Reynardi, sicut reor agnita multis / teutonice scripta, metrificata sonet. / Assit principio
nature summa potestas,/ tocius Muse fons et origo boni.’; Balduinus ed.1968, 38-9; Catalogus
1973, nr.53.
10. Kalff 1906/1912, II, 94; Kalff 1914, 18-9.
11. Te Winkel 1922, 70.
12. Knuvelder 1970, 204.
13. Brom 1944, 32-3.
14. Petit 1888, VI.
15. Eis 1967; Eis 1971; Fachliteratur 1968; Jansen-Sieben 1968; Jansen-Sieben 1971A;
Jansen-Sieben 1971B; zie verder ‘vaktijdschriften’ als Isis, Scientiarum Historia en Janus, en
de publikaties van W.F. Daems, L.J. Vandewiele, L. Elaut, W. Braekman, E. Cockx-Indestege,
ten dele te vinden via de BNTL; zie ook Gerritsen 1973, 164-5.
16. Eis 1967, 66.
17. Zie bij voorbeeld de bijdrage van Oversteegen in dit boekje en de verwijzingen aldaar.
18. Van de Putte 1839.
19. Moser 1963; Gerritsen 1963B, I, 152-4; Van Mierlo 1948.
20. Sack ed.1941, resp. 29-30, 18, 6, 5; voor een uitvoerige inhoudsbeschrijving Van Heurck 1944,
148-50; NK nr.1843; zie illustratie.
21. Piirainen 1971, 366; ook in Nederlandse vertaling zijn tot het midden der 16de eeuw tenminste
zes edities bekend: NK nrs.1831-5; Veilingcatalogus 1973, nr.1634; zie ook Van Heurck 1944,
185-6.
22. In feite beoogt Curtius 1963 dit permanent aan te tonen: zie vooral hfdst.II par.4 ‘The latin
middle ages’ en hfdst. XVIII par.2 ‘The beginnings of the vernacular literature’; Auerbach
1965, 272-7.
23. Mone 1838; Schotel 1874.
24. Wehrli 1969, 10-11.
25. Piirainen 1971, 363-5.
26. Kalff 1906/1912, I, 183.
27. Kalff 1906/1912, II, 92.
28. Van Mierlo 1949, 293; Van Mierlo 1942, 18-20.
29. Degroote 1952, 179.
30. Degroote 1956/7, 126.
31. Hauser 1959, 132-3.
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.

61.
62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Lüthi 1970, 9.
Zeydel 1968.
Lenk 1966, 42.
Eis 1962, 47.
Sauer 1956, 97.
Huizinga 1952, 66-75; Hauser 1959, 137.
Degroote 1956/7.
Debaene 1951, 282-4; Doutrepont 1939, 412-3, 441.
Lüthi 1970, 9.
Van Elslander 1948/9, 17, 21.
Weddingen 1927, 333.
De Bock 1958, 58-9; Mak 1944, 16.
De Bock 1958, 58; Mak 1944, 16.
Chartre 1843, 256.
Stroobant 1843, 383.
Doesborch ed.1940 nr.XCII=II, 171-3 en het kommentaar I, 35; De Bock 1958, 56; Degroote
1952, 179.
Over de ‘Zeitklage’ zie ook Arbusow 1963, 118.
Over de verschillende typen standensatires in de middelnederlandse letterkunde is een artikel
ter perse, als deel 3 van mijn feuilleton over de Blauwe Schuit: zie Pleij 1971/2A; Pleij 1972/3.
Kalff 1889, I, 97-108; Mak 1944, 130-4; Roose 1968.
Everaert ed.1920, 245 r.25-7, 466 r.57-8; 449 r.375-6; zie ook nog aldaar 214 r.101-13.
Mariken ed.1972, 37 r.504-16 m.n.514-6.
Stijevoort ed.1930, nr.163=II, 57-9, nr.199=II, 134-6; zie ook nr.57=I, 108-10, nr. 166=II, 63-7.
Bijns ed.1886, nr.LXXVII=282-4.
Roose 1964/5; De Bruyne ed.1879/81, nr.51=II, 35-8: de auteur van deze tekst is Egbert
Meynertsz.
Grondijs 1917, r.1287-95.
Van Eeghem 1937, 44-7, 69.
Esbattement ed.1967; deze opbouw met een spelende proloog over de minachting voor retorika
vinden we tot in de 17de eeuw in rederijkersspelen: zie Hummelen 1968, 1 OB 5, 1 U 20, 3 J
1; zelfs gehele spelen zijn aan deze minachting gewijd: zie Hummelen 1968, 1 P 2, 1 P 3.
Kalff 1889, I. 103-4; Willems 1921, 329-36; Van Boendale ed.1844/7, boek III cap.15 r.329-33;
Vanderheyden 1961, 255-64.
Refereynen ed.1878, 1-2; meer informatie hierover bij Vervliet 1968, hfdst. IV, m.n. 61, 313
fig.242: ook moet gewezen worden op de romeinse letter waarin Cauweel Casteleins Const van
rhetoriken uitgeeft (1555).
De Coo 1965, 92.
Voor een beschrijving van Van Ghisteles werk in druk zie BB III, 206-15; de citaten komen
letterlijk van de ed.1554 van zijn Vergilius-vertaling, maar zijn bijna identiek terug te vinden
op de overige titelpagina's van zijn werk; voor het wansukses van dit soort werk zie Willems
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3 De 18e eeuwse leesbibliotheekcatalogie
Voor de verspreiding en popularisering van ‘leesvoer’, lectuur of triviaalliteratuur
waren in de 18e en 19e eeuw de leesbibliotheken belangrijke instellingen. Deze
commercieel ingestelde winkel- of huurbibliotheken boden aan groepen van de
bevolking die het zich niet konden veroorloven boeken te kopen, tegen een geringe
vergoeding1., de gelegenheid zich met het lezen van populair-wetenschappelijke
boeken, spannende verhalen en vooral veel ontroerende romans de tijd te korten.
Binnen het kader van een onderzoek naar de triviaalliteratuur verdienen
bovengenoemde leesbibliotheken onze aandacht, omdat gegevens over hun
samenstelling en hun lezerspubliek veel mogelijkheden bieden om inzicht te krijgen
in de ontwikkeling van ontspanningslectuur in het algemeen en van fictioneel proza
in het bijzonder. Om na te gaan welk type lezer boeken leende bij de leesbibliotheken,
welke boeken hij leende en wat hij ervoor betaalde, zijn de bewaard gebleven gedrukte
catalogi van die bibliotheken goede en bruikbare bronnen.
Deze bronnen zijn tot op heden, althans in ons land, nauwelijks geëxploiteerd. In
het buitenland, met name in Engeland en de Verenigde Staten, is wel de nodige
aandacht besteed aan de geschiedenis van de verschillende bibliotheekvormen2.. Men
onderscheidt in de buitenlandse studies meestal drie bibliotheektypen, namelijk de
‘social library’, de ‘circulating library’ en de ‘public library’. Het eerstgenoemde
type kende zijn bloei vooral tussen 1720 en 1780 in de Engelse koloniën in
Noord-Amerika. ‘Social libraries’3. waren op ideële basis gestichte bibliotheken met
een betrekkelijk gering aantal boeken (gemiddeld zo'n 200) en een nogal besloten
karakter. Meestal waren ze ingericht door enkele ontwikkelde burgers (kooplieden,
theologen, intellectuelen) die met elkaar een leesgezelschap vormden om zich
gezamenlijk bezig te houden met wetenschap en serieuze literatuur. Deze ‘leesclubjes’
waren directe voorlopers van de moderne niet-commerciële openbare stads- en
gemeentebibliotheken (‘public libraries’), die zich vooral na 1850 in de Verenigde
Staten en
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Engeland snel begonnen te ontwikkelen.
Tussen 1760 en 1850 was de ‘circulating library’ of winkelbibliotheek, gemeten
naar de kwantiteit boeken en leners, de belangrijkste bibliotheekvorm. Nadat de
eerste bibliotheken van dit type omstreeks 1720 door boekhandelaren in Engeland
waren ingericht, begonnen zulke ‘leesbedrijfjes’ in de hele, ‘beschaafde’, 18e eeuwse
wereld als paddestoelen uit de grond te schieten. Het succes van deze bedrijfstak
wordt door de Engelse en Amerikaanse auteurs steeds verklaard door te wijzen op
de belangrijke economische veranderingen en de daarmee samenhangende opkomst
van de middenklasse in de jaren '40 van de 18e eeuw4.. Met de opkomst van vrij grote
groepen potentiële lezers, die het zich echter niet konden veroorloven de over het
algemeen nog prijzige boeken te kopen, ontstond er een markt voor de eigenaren van
de leesbibliotheken. Hun commerciële opzet was er de oorzaak van dat de inhoud
van deze bibliotheken aanzienlijk verschilde van de inhoud van de ‘social libraries’5..
Juist omdat de leesbibliotheek afhankelijk was van een zo groot mogelijk aantal
lezers, was het boekenbestand afgestemd op de vraag van het lezerspubliek en dat
publiek vroeg voornamelijk naar ontspanningslectuur6.. De inhoud van de
leesbibliotheken geeft derhalve een tamelijk nauwkeurig beeld van wat in de 18e
eeuw door grote groepen van de bevolking gelezen werd. Het is daarom dat catalogi
van die bibliotheken zo belangrijk zijn voor een onderzoek naar de leesgewoonten
in de 18e eeuw.7.
Een dergelijk socio-literair onderzoek werd in het afgelopen jaar ingesteld naar
de 18e eeuwse roman in Nederland door een kandidatenwerkgroep aan het Instituut
voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam.
Bij een inventarisatie van apparaat over 18e eeuws proza werden de catalogi van
de leesbibliotheken als bron ontdekt. Toen de door ons zijdelings gevonden catalogi
erg goed bruikbaar bleken, zijn we nagegaan of deze vaak omvangrijke opsommingen
van boektitels al eerder in ons land opgemerkt waren als hulpmiddel bij de bestudering
van de 18e eeuwse literatuur en lectuur. Dit bleek niet het geval te zijn. Wel heeft
H.E. Greve in 1933 het nut ingezien van een dergelijke studie. Hij schrijft in zijn
boek over de geschiedenis van de leeszaalbeweging in Nederland: ‘Een systematisch
onderzoek naar de “volksbibliotheken” en naar de verspreiding van “volkslectuur”
zou een hoogst belangrijke bijdrage opleveren tot de kennis der burgerlijk-humanitaire
stromingen in de 18e en 19e eeuw.’8.. In buitenlandse literatuur bleek wel aandacht
besteed te zijn aan de 18e en 19e eeuwse bibliotheekcatalogi, o.a. door Jesse H.
Shera9., die in zijn
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boek over de ‘public library’ in hoofdstuk 5 een overzicht geeft van de ontwikkeling
van de ‘circulating library’. Binnen dat hoofdstuk beschrijft hij ook enkele resultaten
van vergelijkingen van de boekcollecties der ‘circulating libraries’10.. Het is gebleken
dat de samenstelling van de boekenvoorraad van die bibliotheken eenzijdiger was
dan die van de ‘social libraries’ en dat die eenzijdigheid vooral na 1780 steeds groter
werd11.. Omstreeks 1790 bevatte een leesbibliotheek aanzienlijk meer reisverhalen,
levensbeschrijvingen van beroemde en beruchte personen en allerlei soorten romans
dan wetenschappelijke boeken: ongeveer 70 procent van het totale aantal boeken (in
een leesbibliotheek meestal 500 tot 5000) was ontspanningslectuur. Een ander
opmerkelijk resultaat is de analyse van alleen de verstrooiende lectuur die in de
‘circulating libraries’ aanwezig was: de verhouding tussen de ‘literaire’ roman en de
triviaalroman was omstreeks 1800 in de Verenigde Staten 1:20.
Uit een en ander wordt duidelijk dat een aantal catalogi van leesbibliotheken voor
de literatuurhistoricus interessant materiaal is en kan opleveren. Aangezien bij een
tamelijk vluchtig onderzoek door ons al een vijftiental van zulke Nederlandse catalogi
werd vergaard, lijkt het ons niet overbodig om ook deze vijftien boeken uit de periode
1750-1830 te analyseren. Dat er mogelijkheden tot analyse aanwezig zijn is evident,
daar de catalogi van de ‘circulating libraries’ en die van de Nederlandse ‘publieke
leesbibliotheken’ wat betreft hun inhoud vele overeenkomsten vertonen.
De volgende leesbibliotheekcatalogi werden door ons gevonden:
LIJST VAN CATALOGI VAN LEESBIBLIOTHEKEN IN DE ‘18E EEUW’.
1a. PUBLIKE BIBLIOTHEEK, / of / Catalogus van Boeken, die gevonden / worden
in de / LEES-BIBLIOTHEEK / By R.J. NOORDBEEK [A. VAN LINGE EN
COMP.] / [...] / Te LEEUWARDEN / By R.J. NOORDBEEK [A.v. LINGE
EN COMP.] / MDCCLIV. / [..] / (359 p., 5856 nrs.)
1b. CONSIDERABEL VERVOLG [...] / Te LEEUWARDEN, / By R.J.
NOORDBEEK [A.v. LINGE EN COMP.] MDCCLVI. / (234 p., 4361 nrs.)
(Deze bibliotheek is in 1762 verkocht volgens een verkoopcatalogus die
verschenen is bij H.A. de Chalmot en G. Roder te Leeuwarden in 1762; deze
telde 291 p., 8339 nrs.)
2a. NAAMLYST / VAN EEN UITMUNTENDE / PARTY DER
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2b
2c.
2d
2e.
3a.

3b.

3c.
4a.

4b.
4c.
5a.

BESTE / BOEKEN / [...] / By een Versamelt / En ten Nuttigen gebruik van een
ieder op eene Publieke / Plaats gestelt in 's Gravenhage, door de Boekverkopers
/ HENDRIK SCHEURLEER, F.Z. / EN / PIETER GERARD VAN BALEN. /
Anno [fleuron] 1757. / [...]. / (184 p., 3008 nrs.)
EERSTE / VERMEERDERING /. [...] / DOOR H. SCHEURLEER, F.Z. / EN
P.G. VAN BALEN. / 1758./
CATALOGUE / DES / LIVRES, / .[..] / A LA HAYE, / CHEZ H.
SCHEURLEER, F.Z. / [...] 1759./
4 Supplementen op 2c. Z.j. (2c. en 2d. hebben samen 337 p., 5110 nrs.)
CATALOGUE / DES / LIVRES, / [...] / A LA HAYE, / CHEZ H.
SCHEURLEER, F.Z. / MDCCLXII. / (361 p., 5008 nrs.)
CATALOGUS / VAN DE PUBLIEKE / LEESBIBLIOTHEEK / IN s'HAGE,
/ Bestaande in een Uitmuntende Verzaameling / VAN / LATYNSCHE,
FRANSCHE, NEDER-/ DUITSCHE EN ENGELSCHE / BOEKEN / [...] /
Welke aan de meestbiedende Verkogt zullen worden op Maan- / dag den 12
December 1763 en volgende Dagen, in de / Publieke Lees-Bibliotheek op het
Buitenhof, in / 'sHAGE. / DOOR HENDRIK BAKHUYZEN, / Boekverkoper.
/ [...]. / (Met appendix 403 p., 5756 nrs.)
CATALOGUS / VAN DE PUBLIEKE / LEESBIBLIOTHEEK / IN s'HAGE;
/ Bestaande in een Uitmuntende Verzaameling / VAN [...] BOEKEN / [...] /
Welke uitgeleent worden om te Leezen, by / H. BACKHUYSEN, [..] / IN
s'HAGE, / By H. BACKHUYSEN, / Boekverkooper op 't Spuy, 1777. / (210
p., 3100 nrs.)
7 Supplementen, verschenen tussen 1778-1785. (99 p., 837 nrs.)
CATALOGUS / VAN DE PUBLIEKE / LEESBIBLIOTHEEK / IN 'sHAGE;
/ Bestaande in een Uitmuntende Verzameling / VAN / [...] BOEKEN / [...] /
Welke uitgeleent worden om te Leezen, by / G. Backhuysen, / [fleuron] / IN
'sHAGE; / By G. BACKHUYSEN; / Boekverkooper in de Hoogstraat, 1791. /
Second Catalogue des Livres. (137 p., nr. 3101-5542.)
5 Supplementen verschenen tussen 1802-1806. (65 p., nr. 5543-6132.)
NAAM-LYST / Van een Schoone VERZAMELING van / FRANSCHE,
ENGELSCHE, HOOG- / EN NEDERDUITSCHE / BOEKEN, / Welke ter
Leezing te bekomen zyn by / JOHANNES JACOBUS BEETS, /
BOEKVERKOOPER EN BOEKDRUKKER / TE HAARLEM; / [...] /
MDCCXCVII./
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5b. EERSTE AANHANSEL [...] MDCCXCIX. /
(5a. en 5b. bevatten samen 1496 nrs. over 76 p.)
6a. NAAM-LYST / VAN / BOEKEN, / DER PUBLIEKE / LEES-BIBLIOTHEEK.
/ Te AMSTERDAM, / By J. VAN GULIK / MDCCXCVII. /
6b. EERSTE VERVOLG DER NAAM-LYST [...]. 1798. /
(6a. en 6b. hebben samen 4383 nrs.)
6c. NAAM-LYST / VAN / BOEKEN, / DER PUBLIEKE / LEES-BIBLIOTHEEK.
/ TE AMSTERDAM, / By J. VAN GULIK, / MDCCCIII. /
6d. VERVOLG / DER NAAM-LYST [...], 1803 /
(6c. en 6d. hebben samen 291 p., 6345 nrs.)
7. CATALOGUS / VAN EENE / LEES-BIBLIOTHEEK / Bestaande in eene
uitmuntende verza- / meling van meer dan drieduizend / Nederduitsche,
Hoogduitsche / en Fransche / Boeken, / in onderscheidene weetenschappen; /
welke door den boekverkooper / A.R. FINK / ter leezing worden aangeboden
/ op voorwaarden in deezen / catalogus vermeld. / Te Leeuwarden, / By A.R.
FINK; Boekverkooper op de Ee-wal. / 1801. / (103 p., 1435 nrs.)
8 CATALOGUS / VAN DE / LEES-BIBLIOTHEEK, / VAN / H.
WAARDENBROEK / EN / A. VAN LANGENHUIZEN / TE 's BOSCH, / [...]
/ 1814. / (613 p.)
9a. NAAMLIJST / DER / BOEKEN, / UIT DE / LEES-BIBLIOTHEEK / VAN / J.
GOTELING VINNIS, / [...] / TE HAARLEM. / [z.j.] (68 p., 2448 nrs.)
9b. EERSTE - ZESDE BIJVOEGSEL, 1816-1822.
10. CATALOGUS / DER / LEES-BIBLIOTHEEK / VAN / C.C. VAN DER HOEK,
/ BOEKVERKOOPER / Op de Breedstraat, wijk 4, no. 301, / te LEYDEN. /
1822. / (11121 nrs.)
11a. CATALOGUS / VAN EENE PUBLIEKE / LEES-BIBLIOTHEEK, / bestaande:
uit eene verzameling van / moderne werken, [...] / enz. welke ter lezing worden
/ aangeboden, bij / J. MEURS. / [...] / 's GRAVENHAGE, / 1823. /
11b. 13 ‘SUITES’, verschenen in 1824-1836.
(11a. en 11b. bevatten samen 5485 nrs.)
12a. CATALOGUS / VAN HOLLANDSCHE, FRANSCHE EN ENGELSCHE /
BOEKEN, / WELKE TER LEZING WORDEN UITGELEEND / BIJ A.
BAKHUIZEN,/ BOEKHANDELAAR, / in de Hoogstraat, E, 298, te 's
Gravenhage. / [ z.j.]
12b. Supplementen, verschenen in 1825-1833.
(12a. en 12b. bevatten samen 5411 nrs.)
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13a. CATALOGUS / DER PUBLIEKE /LEESBIBLIOTHEEK, / BESTAANDE /
IN EENE VERZAMELING [...] WERKEN. / WELKE, VOLGENS
CONDITIëN, TER / LEZING TE BEKOMEN ZIJN / BIJ / HARMANNUS
EEKHOFF Hz. / [...] te Groningen. / EERSTE STUK. / Nederduitsche Boeken.
[...]. Groningen, 1827. / (76 p., 2418 nrs.)
13b. Vervolg van den / CATALOGUS / [...]. / [ Z.j.] (14 p.)
14. GENERALE / NAAMLIJST, / OF / BEREDENEERDE / CATALOGUS / DER
BOEKWERKEN, / UITMAKENDE DE / OPENBARE LEESBIBLIOTHEEK
/ VAN R. KIKKERT, / BOEKHANDELAAR / TE / VLAARDINGEN. /
OPGERIGT IN 1827. / (52 p., 671 nrs.)
15 CATALOGUS / DER / Lees-Bibliotheek / VAN / A.H. KANTE, / [...] / TE /
's HERTOGENBOSCH, / BIJ H. PALIER EN ZOON. / 1828. / (42 p.)

LEESBIBLIOTHEKEN DIE VERMELD WERDEN, MAAR WAARVAN WE GEEN
CATALOGIE KONDEN VINDEN:
1. CATALOGUS van de PUBLIEKE NEDERDUITSCHE LEESBIBLIOTHEEK
te AMSTERDAM, [...] uitgegeven bij G. Bom, Boekverkoper te Amsterdam in
de Molsteeg.12.
2. [Te koop, in zijn geheel:] de Nagelaten Lees-Bibliotheek van Jacobus
Bronkhorst, bestaande uit circa 3000 werken, [...].13.

Aanvankelijk bevatten de Nederlandse catalogi nog vrij veel wetenschappelijke titels,
maar al gauw nadat ‘[...] de Volksbibliotheek van het Nut zich ging richten op
verstandelijke, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling van het nederlandse volk
[...]’14. begonnen de winkelbibliotheken, leesbibliotheken of huurbibliotheken vrijwel
uitsluitend romans te verzamelen.
Gegevens over het publiek van de leesbibliotheken en over het doel dat de eigenaar
van zo'n bibliotheek zich stelde zijn minder talrijk dan cijfers over aantallen boeken
e.d., maar de voorredes en de ‘conditiën’ die meestal in de catalogi staan afgedrukt
kunnen ons nog wel wat wijzer maken. In bijna iedere catalogus wordt het publiek
ingelicht over het gebruik van de leesbibliotheek. Gebruikelijk is het vermelden van
de intekenprijs per periode en soms ook de prijs van de ‘huur’ zonder intekening,
evenals de toegestane tijd van lenen, kosten voor verlenging, openingstijden, gebruik
van de bibliotheek
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door vreemdelingen, hoe te handelen bij vermissing of beschadiging van geleende
boeken, enz.15..
Uit de voorrede van de catalogus van de leesbibliotheek van Scheurleer en Van
Balen16. kunnen we opmaken waarom die bibliotheek werd ingericht en voor welk
publiek. Op pagina 2 schrijft de bibliotheekexploitant dat de belangstelling voor
wetenschap en letteroefening in de Republiek sterk is toegenomen en dat er ‘[...]
eenen algemeenen yver en lust tot kennis en onderzoek van fraaie Boeken’ heerst,
maar dat er voor de vele liefhebbers ‘[...] eenen Schat van BOEKEN wordt vereischt,
daar veele die 'er om benodigt zyn juist geen vermogen toe bezitten omze zich eigen
te maaken’. Het is daarom dat Scheurleer in 1751 begonnen is met een leesbibliotheek
‘[...] voor onvermogende Wezen daar geest en vernuft in doorstraalt, voor veel
Liefhebbers der Reken- en Meetkunde’ en ‘Letterminnaaren’. Omdat hij zijn
bibliotheek wilde uitbreiden ging hij samenwerken met de boekverkoper Van Balen
om de stijgende kosten te kunnen dekken. Een ‘genoegzaam getal Inschryvers’ stelde
hem tevens in staat zijn zaken voort te zetten, dat wil zeggen ‘zo veel Weetgierigen
als mooglyk [...] uit te Lokken tot het Gebruik’ van de bibliotheek die voortdurend
verrijkt werd ‘met alles wat tot ieders byzonder nut en vermaaklyk tydverdryf strekken
kan’.
De catalogus van Scheurleer en Van Balen bevat 11,4 procent titels van fictioneel
werk (hieronder rekenen we ook reisverhalen en biografische werken, omdat de grens
fictie / non-fictie in deze genres uiterst vraag is), hetgeen zeer zeker niet wil zeggen
dat gemiddeld een op de tien leners van die bibliotheek ontspanningslectuur vroeg;
de uitleen frequentie van fictioneel werk was zeer waarschijnlijk veel hoger dan die
van serieuzere geschriften. De verschuiving van non-fictie naar fictie in de
leesbibliotheken wordt duidelijk als we de catalogus van Fink uit 1801 (zie lijst)
bekijken. Hierin is 33 procent fictioneel werk, terwijl we er bovendien rekening mee
moeten houden dat veel grotendeels fictionele boeken in de catalogus zijn gerangschikt
onder de hoofdstukken geschiedenis, mengelwerk, opvoeding e.d., zodat de werkelijke
verhouding tussen fictie en non-fictie nog gunstiger is voor eerstgenoemde categorie
dan op het eerste gezicht het geval lijkt te zijn.
Als we de prijzen voor inschrijving en lening vergelijken met het bedrag dat door
een handwerksman of kleine middenstander omstreeks 1780 redelijkerwijs gesproken
aan lectuur kon worden besteed17. en we weten dat de leesbibliotheekeigenaar G.
Backhuysen in 1791 tien gulden en tien stuivers voor een jaarinschrijving vroeg, dan
is het mogelijk na te gaan hoe ‘vermogend’ men moest zijn om
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boeken te kunnen lenen. We moeten er hierbij echter ook op letten dat het aantal
uitleningen aan niet-ingeschrevenen aanzienlijk geweest is, hetgeen sterk doet
vermoeden dat ook degenen die geen tien en een halve gulden per jaar voor
inschrijving konden opbrengen regelmatig boeken leenden uit de leesbibliotheken.
Een enkele blik op de catalogi roept tal van vragen op die na grondige analyse van
hun aard en samenstelling, gezien de in het buitenland verkregen resultaten,
grotendeels beantwoord zullen kunnen worden. Wij hebben niet meer willen doen
dan wijzen op het belang van de catalogi voor een onderzoek naar de verspreiding
en populariteit van triviaalliteratuur. Tot een nauwkeurige bestudering van de
achterhaalde boekenlijsten zijn we nog niet gekomen; een grondiger onderzoek zal
ingesteld worden door C.W.M. van Hout, die een verslag van zijn bevindingen zal
geven in een binnenkort te vervaardigen doctoraalscriptie.
H.M. de Blauw/C.W.M. van Hout
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Eindnoten:
1. Hoe gering die vergoeding was voor de gemiddelde klant van de leesbibliotheek is nog nauwelijks
vastgesteld. Bijgevoegde ‘Conditien’ tonen enkele prijzen van uitlening. Na vergelijking van
cijfers over de inkomsten van de gewone 18e eeuwer met de bedongen uitleenprijzen zal eerst
een gefundeerde uitspraak gedaan kunnen worden over de grootte van de vergoeding.
2. Zie o.a.:
J. Minto. A history of the public library movement in Great Britain and Ireland. London 1935.
H.M. Hamlyn. Eighteenth-Century Circulating Libraries in England. In: Library, V (1946).
Jesse H. Shera. Foundations of the Public Library. The origins of the Public Library Movement
in New England 1629-1855. 2nd. ed. Chicago 1965.
3. Shera geeft op p. 57 de volgende definitie: ‘Generically and reduced to its simplest constituent
elements, the social library was nothing more than a voluntary association of individuals who
had contributed money toward a common fund to be used for the purchase of books.’
4. Zie:
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11.
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13.

14.

15.
16.

17.

I. Watt. The rise of the novel. Studies in Defoe, Richardson and Fielding. Harmondsworth 1966.
p.44: ‘The extent to which economic factors retarded the expansion of the reading public, and
especially that for the novel, is suggested by the rapid success of the non-propriety or circulating
libraries, as they were called after 1742 when the term was invented.’
Shera, p.127-128: ‘Whereas the social libraries in general represented the more sophisticated
book requirements of the community and their collections were formed by men with real
enthusiasm for good literature, the coexistent circulating libraries reflected much more popular
reading tastes, and their shelves were filled with fiction. [...] The circulating library was, first
of all, a commercial enterprise inaugurated to make money for the owner. Promoters of these
libraries entertained no illustions of martyrdom in the cause of culture, nor had they any
enthusiasm for improving the intellects of their patrons or for advancing the educational level
of their communities; their one objective was to show a profitable return of their investments.
This desire for gain encouraged the selection of popular and ephemeral titles and the rejection
of more substantial works for which there was less demand.’
Watt, p.44: ‘Most circulating libraries stocked all types of literature, but novels were widely
regarded as their main attraction: and these can be little doubt that they led to the most notable
increase in the reading public for fiction which occured during the century. They certainly
provoked the greatest volume of contemporary comment about the spread of reading to the
lower orders.’
Shera, p. 129: ‘Information concerning the early circulating libraries is scattered and fragmentary;
surviving printed catalogs and newspaper advertisements are the best sources available. Evidence
of their importance is their commercial success as indicated by length of activity; their survival
after the original owner's death; statements of contemporaries; and records of sale, transfer, or
other business transactions. Doubtless many have left no trace of their existence, yet enough
information is available to indicate a great deal about the nature of these collections, their
prevalence, and the kinds of books they contained.’
Zie:
H.E. Greve. Geschiedenis der leeszaalbeweging in Nederland. 's-Gravenhage 1933. p.201.
Zie noot 2.
Zie Shera, p.148-155.
Shera, p.149: ‘In the importance of history and belles-lettres the circulating libraries were
following the traditional interests reflected in the selection policies of the social libraries. It was
the emergence of fiction as the dominant concern of the circulating library that gave to these
collections their most striking quality. In this they were at once following a significant and
marked trend in popular taste while, consciously or unconsciously, imitating their predecessors
across the Atlantic where the circulating libraries were even more heavily loaded with novels.’
Uit: advertentie in de 's Gravenhaagsche Courant, 1779, nr.6.
Volgens: G. van Rijn. Het pamflet ‘Aan het volk van Nederland’, te Rotterdam. In: Rotterdamsch
Jaarboekje 1 (1888), p.207-268. Hij citeert daarin de Rotterdamsche Courant van 13 maart
1804.
Zie:
Rapport omtrent de Volksbibliotheken van het Nut [...]. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen,
1913. Hoofdstuk 1.
Zie de bijgevoegde ‘Conditiën’ uit de catalogus van Scheurleer en Van Balen. (Fig. 3).
Naamlyst van een Uitmuntende Party der beste Boeken [...]. By een versamelt En ten Nuttigen
gebruik van een ieder op eene Publieke Plaats gestelt in 's Gravenhage, door de Boekverkoopers
HENDRIK SCHEURLEER, F.Z. en PIETER GERARD VAN BALEN. Anno 1757. In 's Hage.
Zie ook de bijgevoegde titelpagina van deze catalogus. (Fig.2)
In: Nic. Hoefnagel. Staat en uitrekening der enorme grove winsten, [...], Amsterdam 1779, is
berekend dat een timmerman ongeveer 15 gulden zakgeld per jaar had. Het is de vraag of zo
iemand met belangstelling voor lezen meer dan een vijfde van zijn jaarlijkse zakgeld aan het
kopen of lenen van lectuur kon besteden.
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4 Vampierverhalen: struktuur, verwerking en effekt1.
Basilisken und Vampiere,
Lindenwürm' und Ungeheu'r,
Solche schlimme Fabeltiere,
Die erschafft des Dichters Feu'r.
Heinrich Heine.

De vraag of vampierenverhalen - een onderafdeling van gruwelverhalen -, als triviale
literatuur moeten worden beschouwd, hangt uiteraard af van de vraag wat we onder
triviale literatuur verstaan. In de publikaties die aan het fenomeen ‘triviale literatuur’
zijn gewijd, worden een aantal kriteria genoemd (zie: Anbeek), die hier als
uitgangspunt zullen dienen. Volgens deze publikaties zou men triviale literatuur
ongeveer kunnen omschrijven als: een artistiek tekenkompleks met een eenduidige
betekenis, een voorspelbaar handelingsverloop, zichzelf gelijkblijvende personages
en een konformistische levensbeschouwing, dat massaal wordt geproduceerd,
verspreid en gekonsumeerd en dat bestemd is om de konsument af te leiden.
Wie wel eens een paar vampierenverhalen gelezen of soortgelijke films gezien
heeft, zal misschien, evenals ik, intuïtief geneigd zijn bovengestelde vraag direkt
bevestigend te beantwoorden. In hoeverre is dat juist? Welke argumenten zijn er aan
te voeren om deze intuïtieve vooronderstelling te staven of mogelijk te ondergraven?
Het antwoord op deze vraag zal moeten voortkomen uit het hier volgende betoog,
waarin ik vooreerst het narratieve systeem van 19e en 20e eeuwse vampierenverhalen
zal trachten bloot te leggen - hierbij zullen de in de definitie genoemde personages
en het handelingsverloop aan de orde komen -, daarna wil ik ingaan op de verwerking
van deze verhalen in andere media, om tenslotte iets te zeggen over het effekt dat
dergelijke verhalen/films hebben op de lezer/kijker.
Met vampirisme als psycho-pathologisch verschijnsel in de werkelijkheid zal ik
mij hier in het geheel niet bezighouden, met de anthro-
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pologische kanten ervan slechts zijdelings (zie daarvoor: Koomen, Volta en vooral
Portnoy). Voor een diachrone beschrijving van vampierenverhalen verwijs ik de
lezer naar het opstel van Dieter Sturm in Von denen Vampiren oder Menschensaugern
en naar de inleiding van James Dickie in Vampier!
Vampierenverhalen mogen zich in een enorme belangstelling verheugen. Dat valt
af te leiden uit de grote stroom vampierenverhalen en -films, alsook uit de sekundaire
literatuur daarover, die jaarlijks op de markt verschijnt. Zoo kon het gebeuren dat
op de jaarlijkse tentoonstelling van Beierse uitgevers in München (1972) boeken die
betrekking hadden op de geschiedenis van Dracula het best verkocht werden.
Inmiddels is het fenomeen zelfs al geïnstitutionaliseerd. In Duitsland werd in 1972
een vampiermuseum geopend, in Engeland is een vereniging van moderne Dracula's
opgericht, terwijl men in de Verenigde Staten een soortgelijke club kent, de Count
Dracula Society geheten, genoemd naar Bram Stokers beroemde vampierroman
Dracula.
In Nederland is het vampirisme evenmin onopgemerkt voorbij gegaan, getuige
Belcampo's Bloed zonder bodem, dat in de kelders onder het Amsterdamse
Wilhelminagasthuis speelt, de vertaling van Stokers Dracula door Else Hoog en de
recent verschenen verhalenbundels Vampier! en Vampier, vampier, bijt me nog een
keer. Naast de genoemde roman en de verhalen uit de twee bloemlezingen, zullen
de verhalen uit Von denen Vampiren oder Menschensaugern - opgenomen in de reeks
‘Bibliotheca Dracula’ van de Duitse uitgever Carl Hanser -, hier als basismateriaal
dienen.
Het gaat mij hierbij niet om verhalen waar vampieren hoogstens in beelden of
vergelijkingen onderdak hebben gevonden. Dit laatste komt tegenwoordig namelijk
nogal eens voor. Op zichzelf is dat wel interessant omdat hieruit blijkt dat
‘vampirisme’ een begrip is geworden met vaste kenmerken, waarover de auteur niet
hoeft uit te weiden. Zo kan men de aan drank en depressies ten prooi zijnde
hoofdpersoon uit Jeroen Brouwers' Zonder trommels en trompetten (1973) horen
mijmeren:
‘Ik durf niet om me heen te kijken: het is dat er soms een doodkist, met daarin de
oerbewoner van het huis, 1712-1793, tussen de gordijnen van stof en spinrag staat,
en soms ook, ernaast, een doodkist met daarin een van zijn jonge geliefden, en dat
van beide kisten het deksel langzaam verschuift en omhoog gaat, zelf meegemaakt,
vaak genoeg, en zelf gezien, het lachen van de schijndode,
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door de vampier gebeten geliefde, haar tandjes’ (p.27).
Bij Van het Reve, aan wiens werk de novelle van Brouwers overigens in veel
opzichten sterk doet denken, stuit men soms op soortgelijke beelden. En dan doel ik
niet alleen op de passage in Lieve jongens (1973), waar Corinne expliciet een
‘vampier’ wordt genoemd (p.101), maar vooral op een ander fragment in hetzelfde
boek. Daarin stelt de verteller zich voor hoe Woelrat over zijn geliefde Fonsje denkt:
‘Waarom bijt je niet, om ... om mij te drinken ... dat het vloeit, rood, over jouw
scherpe jongenstanden ... waarom niet ...?’ (p.41).
Waarschijnlijk zal het niemand verbazen dat Van het Reve dit soort
(vampieren)beelden gebruikt. Zelf heeft hij herhaaldelijk verkondigd tot de
internationale romantisch-dekadente stroming te horen, waaraan Mario Praz zijn
(ook door de zich eens ‘markies’ noemende auteur hooggewaardeerde) studie The
Romantic Agony heeft gewijd. Eén van de kenmerken van de literatuur uit deze
periode nu, is een mengeling van erotiek en dood, onder meer tot uitdrukking gebracht
in teksten met vampieren: Baudelaire's Le Vampire en Les métamorphoses du vampire
(cf. Praz, p.271). Dat Van het Reve's werk eveneens opgevrolijkt wordt door een
dergelijke mixture, is algemeen bekend. Het kommentaar dat Ruijs eens gaf bij een
passage uit Werther Nieland gaat mij overigens wel te ver. In het bedoelde fragment
zegt Elmer, die zich bedreigd voelt door Werthers moeder: ‘Ik stond doodstil: bij het
geringste verzet zou ze, dat wist ik, een dun mes of lange naald in mijn nek steken
tot het merg was bereikt’ (p.128). Ruijs tekent hierbij aan: ‘Hier lijken me duidelijk
trekken van vampirisme aanwezig’ (p.203). Dat een dergelijke uitspraak onhoudbaar
is, zal uit mijn betoog moeten blijken.
In de Romantiek blijkt het vampirisme een grote rol te spelen (cf. Sturm). De
vampier treedt dan frequent op in gedichten, verhalen en toneelstukken. In Nederland
zijn de voorbeelden daarvan echter uitermate schaars. Eén van de weinige ‘echte’
Nederlandse Romantici, die zich in zijn werk wel eens aan vampirisme heeft
bezondigd, was Staring. In zijn bundel Winterloof (1832) treft men een romance aan
onder de titel De Vampyr. Het betreft een tragi-komische geschiedenis waarin iemand
een vrouw van haar echtgenoot verlost door hem, in de veronderstelling verkerend
met een vampier te maken te hebben, dood te slaan. Deze onder meer door Cd. Busken
Huet zeer gewaardeerde romance (p.150), maakt ook deel uit van de Gedichten van
A.C.W. Staring, die Nicolaas Beets in 1862 uitgaf. In deze uitgave komt een
aantekening voor bij De Vampyr van de hand van Staring:
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‘Vampier is de naam van een soort van Vleermuis, maar beteekent ook een Lijk,
waarvan, elders, het bijgeloof beuzelt, dat hetzelve des nachts zijn graf verlaat, om
levenden te kwellen, en hun bloed weg te zuigen. Een doode, die voor Vampyr dreigt
te spelen, behoudt meer kleur dan lijken plegen te hebben, en is aan geen verrotting
onderworpen. Deze superstitie heerscht algemeen bij de lager volksklassen in Polen,
Hungarijen, Illyrië, Napels en Turkije. Men kan nopens het Vampyrismus inlichting
vinden in “La Gurla; ou choix de Poésies Illyriques, Paris 1829.” In de Opera “Der
Vampyr” is de werking van het helsche geestendom daarmede verbonden, en werd
hetzelve tevens naar Schotland overgeplant; weshalve ik te minder in bedenken heb
genomen, om deze bijgeloovigheid voor te stellen, als niet vreemd aan Toskane, dat
haren eigenlijken zetel zoo veel nader ligt. - De grond van mijn Verstelsel is een oud
Fransch Fabliau, in de Verzameling van Le Grand. Nicolaï heeft het ook, onder den
titel “Die Buckligen”, in het Hoogduitsch behandeld. Zie het Maandsch. Europa,
1840. N.I. p.8.’
Laat ik er hier meteen aan toevoegen dat Staring Le Grand d'Aussy's Les trois
bossus uit Fabliaux et Contes du XIIe et XIIIe siècle (1779-1781) bepaald niet slaafs
heeft nagevolgd. Dat blijkt wel uit de vergelijking die P.H. van Moerkerken Sr.
maakte tussen De Vampyr en het origineel (zie: Noord en Zuid 189, p.163-172).
Staring heeft een volksverhaal omgewerkt tot een lyrisch-episch gedicht en uit dat
gedicht blijkt dat hij, zoals Knuvelder terecht opmerkt ‘speelt met zijn romantische
stof en deze al spelend van zijn veeleer “verlichte” mentaliteit doordringt’ (p.170).
Heel anders ligt dat bij een volbloed Romanticus als Baudelaire. In zijn lyrische
gedichten Le Vampire en Les métamorphoses du vampire uit Les fleurs du mal, wordt
het beeld van de vampier op persoonlijke wijze gebruikt om het even aantrekkelijke
als afstotende, wrede, pijnlijke en onontkoombare karakter van de liefde voor te
stlellen. Op soortgelijke wijze wordt het ook door Van het Reve en Brouwers
aangewend.
Om nog even op Starings De Vampyr terug te komen, er is in deze romance nergens
een ‘echte’ vampier te bekennen. Eén van de personages maakt alleen gebruik, of
zo men wil misbruik van het geloof aan vampieren van anderen. Een dergelijke opzet
ligt eveneens ten grondslag aan verschillende moderne vampierenverhalen. Twee
voorbeelden ter illustratie.
In Robert Bloch's Ondergronds kollaboreert een zekere graaf Barsac met de
Duitsers tegen de Fransen. Hij is een akteur van griezelrollen en voor deze gelegenheid
vermomt hij zich als vampier. De
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Duitsers verschansen zich namelijk in de buurt van een kerkhof. Doordat Barsac er
als vampier rondwaart, durft niemand in de buurt te komen. Totdat een stel boeren
de hand op hem weet te leggen, dan is zijn spel ten einde. Zij zien in Barsac een echte
vampier en zullen een staak door zijn hart slaan om hem onschadelijk te maken.
Het andere voorbeeld betreft Richard Matheson's Er gaat niets boven een vampier.
De vrouw van de arts Gheria heet te zijn gebeten door een vampier en lijdt aan ernstig
bloedverlies. Gheria vraagt om assistentie aan een andere arts, dr. Vares. Zij besluiten
's nachts bij het slachtoffer te waken. Zowel de vrouw, als dr. Vares valt echter in
slaap. Wat blijkt? Gheria heeft beiden een slaapmiddel gegeven. Daarna tapt hij zijn
vrouw bloed af - zoals hij trouwens al eerder had gedaan -, en spuit dit in en rond de
mond van Vares. Deze deponeert hij vervolgens in een kelder om hem te laten vinden
door iemand die meent met een vampier te doen te hebben en diens hart doorboort.
Op deze wijze wreekt Gheria zich voor het door zijn echtgenote gepleegde overspel
met Vares.
In de bundels Vampier!, Vampier, vampier, bijt me nog een keer en Von denen
Vampiren oder Menschensaugern komen twee soorten verhalen voor die maar
zijdelings iets met vampieren hebben te maken en die ik daarom buiten beschouwing
wil laten:
1. verhalen als die van Bloch en Matheson, waar geen vampier in voorkomt,
behalve dan in de fantasie van enkele personages;
2. verhalen die, ofschoon de titels van de boeken waarin ze voorkomen zulks wel
doen vermoeden: Vampier! en Vampier, vampier, bijt me nog een keer, niet tot het
genre vampierenverhalen gerekend kunnen worden, omdat ze uitsluitend gaan over
een mensetende plant (H.G. Well's De vreemde orchidee), een personage dat bezit
neemt van het dode lichaam van een ander (C.H.B. Kitchins Uitdrijverij en E.A.
Poe's Ligeia), e.d.m.
Kortom, het gaat mij om de narratieve strukturen in novellen en romans, waarin
vampieren optreden en die tot doel hebben de lezer de koude rillingen over zijn rug
te laten lopen. Centraal staat hier een genre met duidelijke tekstuele kenmerken,
waarvan het handelingsverloop, de personages en het horror-aspekt nader bekeken
zullen worden.

Verhaaltechnische kenmerken.
Hoewel men dit misschien zou verwachten, is de vampier zelden de hoofdpersoon
van een vampierenverhaal, in die zin, dat hij in verhouding tot andere figuren maar
weinig in zo'n verhaal optreedt.
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Wat niet wegneemt dat de ‘Prins der Duisternis’ voor de andere personages (en ook
voor de lezer) voortdurend op de achtergrond aanwezig is. Van begin tot eind vormt
hij voor hen een dreigend gevaar, want elk uur van de nacht kàn hij in aktie komen.
Verreweg de meeste vampierverhalen zijn ik-verhalen of verhalen in de verhulde
ik-vorm, waarbij de ik-verteller doorgaans ook de handelende figuur is. Een enkele
maal wordt deze rol door de vampier zelf vervuld, maar meestal is het diens
tegenstander, die terugkijkt en vertelt over wat hem is overkomen. Vaak doet hij dat
aan de hand van door een slachtoffer nagelaten brief- en dagboekfragmenten, die de
geloofwaardigheid van het gebeuren voor de lezer moeten vergroten, een veelvuldig
gebruikt procédé in de Gothic Novel.
Een ik-verteller en -belever van een verhaal - hetzij de vampier, hetzij diens
tegenspeler -, kan moeilijk zijn eigen dood memoreren. Hoe wordt zoiets opgelost?
Een aardige, misschien wat gezochte kunstgreep vinden wij bij Bloch in het eerder
genoemde Ondergronds, dat in de verhulde ik-vorm is geschreven en dat eindigt met
de mededeling: ‘Pas toen de staak neerdaalde, besefte hij dat een rol ook al te goed
gespeeld kan worden ...’ (p.67). En de slotzin van Peter Schuyler Miller's Stromend
water, eveneens een verhaal in de verhulde ik-vorm, luidt: ‘Hij zag de scherpe staak
neerkomen ...’ (p.129). Beide verhalen, gezien vanuit de vampier, eindigen dus een
fraktie van een sekonde voor diens dood.
Het einde van het verhaal van Clark Ashton Smith is een verhaal in de ik-vorm,
gezien vanuit de tegenspeler van de vampier. Deze noteert zijn belevenissen en is
daarna van plan terug te gaan naar de plaats waar de vampier zich ophoudt: ‘Spoedig
zal ik wederkeren, om opnieuw de ruïnes van het kasteel Fausseflammes te betreden
en opnieuw af te dalen in de gewelven onder de driehoekige sluitsteen’ (p.67-68).
Door er toekomstmuziek van te maken, kan de verteller-belever dus zijn intrede in
het rijk der on-doden voorspellend beschrijven.

Struktuur van het personage.
Voordat ik het handelingsverloop onder de loep neem - uitgaande van het triadische
model, zoals dat door Bremond onder andere in La logique des possibles narratifs
is neergelegd -, moet er eerst iets worden opgemerkt over de vampier zelf. Wie is
eigenlijk deze angstaanjagende figuur die de gemoederen zo bezighoudt? Staring
heeft hem ons weliswaar al voorgesteld in zijn aantekening bij De Vampyr,
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maar slechts fragmentarisch en weinig systematisch. Daarom dus nogmaals: de
vampier.
In Moderne literatuurteorie schrijft T.A. van Dijk over psychologische romans: ‘De
(handelings)personages (acteurs) worden er vergeleken met abstrakte semantische
funkties in de zin (subjekt, objekt, indirect helper, helper, tegenstander, etc.): de z.g.
actants. Het predikaat bij deze actants kan, al naar gelang het teksttype, vooral “aktief”
of vooral “kwalitatief” zijn. Het eerste konstrueert een “handeling”, het tweede een
karakter, een personagebeschrijving’ (p.116). Niet alleen bij psychologische romans,
ook bij vampierenverhalen is het mogelijk deze twee soorten predikaten te
onderscheiden.2.

Kwalifikaties.
Uiterlijk is de vampier makkelijk te herkennen, omdat hij een aantal zeer
geprononceerde kenmerken bezit: bleek gelaat, bloedrode lippen, lange nagels,
doordringende ogen en vlijmscherpe tanden. Daarbij heeft zijn hele voorkomen iets
aristokratisch, wat, gezien zijn adellijke afkomst, niet zo verwonderlijk is. Veel
vampieren blijken blauw bloed in de aderen te hebben: Lort Rutven in Polidori's De
Vampier (1819); Millarca, grafin van Karnstein in Sheridan LeFanu's Carmilla
(1872); graaf Vardalek in Erik, graaf Stenbock's Het ware verhaal van een vampier
(1894); graaf Dracula in Stokers Dracula (1897); en ga zo maar door.
Doordat een vampier over een aantal bovennatuurlijke eigenschappen beschikt,
staat hij achter zijn prooi voordat deze er erg in heeft: hij werpt geen schaduw en
heeft geen spiegelbeeld. Zo kan het voorkomen dat een lieftallig meisje zichzelf in
een spiegel of in het water bewondert, opzij kijkt en dan pas de reeds half over haar
heengebogen, hapgrage vampier ontwaart.
Een aardige vondst in verband met het spiegelbeeld treft men aan in Carl Jacobi's
De zwarte onthulling. In dit verhaal neemt de ik-figuur op een gegeven moment een
foto van een mysterieuze vrouw-in-het-zwart: Perle von Mauren. Als hij de foto
ontwikkelt, blijkt de omgeving haarscherp afgebeeld te zijn, maar van Perle geen
spoor...
Verder wordt de vampier gekenmerkt door een aantal paradoxale eigenschappen.
Hij hoort deels tot het rijk der levenden, deels tot dat der doden, en wordt daarom
ook wel een ‘on-dode’ genoemd. Een andere paradox: hij wordt steeds ouder, maar
doordat hij zich met het bloed van mensen voedt, verlengt hij niet alleen zijn bestaan,
het
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bloed maakt hem ook jonger. Hij heeft iets attraktiefs en tegelijkertijd iets afstotends.
En doordat hij beschikt over het vermogen om een andere gedaante aan te nemen,
kan hij nu eens als mens dan weer als dier opereren of nu eens zichtbaar dan weer
onzichtbaar (immaterieel) zijn. Het merkwaardige hierbij is dus: wat ‘menselijk’
normaliter impliceert, namelijk ‘konkreet’, kan nu ook abstrakt zijn.
Men kan dus stellen dat een vampier wordt gekenmerkt door de volgende
(kwalitatieve) eigenschappen.

Funkties.
Het voornaamste ‘aktieve’ predikaat is wel, dat de vampier ‘leeft’ van mensenbloed.
Deze behoefte zet het verhaal in werking. Om deze behoefte te bevredigen, moet hij
namelijk iemand tot slachtoffer maken, en daarvoor staan hem verschillende middelen
ten dienste.
Terwijl hij overdag in een doodkist slaapt - hij schuwt namelijk het daglicht -, gaat
hij 's nachts op zoek naar een slachtoffer om zich van de benodigde levenselixer te
voorzien. Het kost hem weinig moeite bij hem of haar binnen te dringen. Soms
bedient hij zich dan van een helper - doorgaans een makkelijk te beïnvloeden
lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte figuur, zoals de vliegen etende patient
Renfield uit Dracula (p.87 e.v.) -, die de deuren en ramen voor hem ontsluit door
bijvoorbeeld de door zijn meester zo gevreesde knoflook of wilde rozen te
verwijderen. Maar ook zonder een dergelijke assistent slaagt hij erin een huis binnen
te dringen.
Een andere kwaliteit van de vampier, die hem in staat stelt snel en
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onverwacht toe te slaan: hij kan naar believen van gedaante wisselen. Meestal
verandert hij in een vleermuis, een enkele keer wil hij ook nog wel eens in de huid
van een wolf kruipen of van een ander (niet heilig) dier. Soms treedt zelfs
dematerialisatie op en is hij niet meer dan een koude luchtstroom. Om te kunnen
bijten, zal hij natuurlijk wel weer moeten rematerialiseren.
Bij al te veel weerstand maakt de vampier gebruik van zijn enorme fysieke kracht
of hij hypnotiseert zijn slachtoffer, om vervolgens zijn vlijmscherpe hoektanden in
diens nek te zetten. Is de bloeddorst van de vampier groot en zuigt hij zijn slachtoffer
in één keer leeg, dan is deze voorgoed in het rijk der on-doden opgenomen. Het kan
echter ook in etappes gaan. De vampier komt dan steeds bij het slachtoffer terug, dat
na de behandeling telkens bleker en verzwakter achterblijft met twee kogelronde
kratertjes vlak bij de halsslagader. Alleen een goede bloedtransfusie kan hier nog
uitkomst bieden.
De middelen die de ‘Meester van het Kwaad’ gebruikt om zijn prooi te verschalken,
komen dus voort uit of vallen samen met de volgende kwaliteiten van de vampier.

Locus/Tempus.
De verblijfplaats van de vampier moet men doorgaans in een bosrijke omgeving
ergens in Z.O.-Europa situeren. Niet zelden wordt in dit verband Stiermarken
(Oostenrijk) of Transylvanië (Roemenië) genoemd. Zo begint Stenbocks Het ware
verhaal van een vampier met de zin: ‘Meestal spelen vampierverhalen zich af in
Stiermarken; zo ook het mijne.’ Plaats van handeling kan echter evengoed een streek
in Engeland, de Verenigde Staten of welk ander land ook zijn. Het is daarbij niet
noodzakelijk dat het gebeuren altijd op het platteland plaatsvindt, de stad blijkt
daarvoor eveneens zeer geschikt. De tegenstelling stad-platteland is dan ook van
ondergeschikt belang. Want waar het hier steeds om gaat, is de atmosfeer die een
bepaalde
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lokatie oproept. Een beschrijving van een mistige Londense achterbuurt of een
regenachtig Venetië bij nacht heeft voor een personage (maar ook voor de lezer)
eenzelfde funktie als een verlaten, in het duister gehuld bos of een kerkhof, namelijk:
unheimlich, naargeestig, griezelig.

Relaties tussen predikaten.
De tegenspeler van de vampier kent diens zwakke plekken en probeert hem daarop
te vangen. En wat is een probater middel om de ‘Zoon van de Duivel’, wiens daden
letterlijk en figuurlijk het daglicht niet kunnen verdragen, te gronde te richten dan
met gewijde middelen? Hij hoeft de vampier maar een crucifix voor te houden of
deze wendt zich vol afgrijzen van hem af, terwijl wat over zijn huid gesprenkeld
wijwater dezelfde uitwerking heeft als zwavelzuur bij stervelingen: overdekt met
brandwonden kiest hij gillend het hazenpad. Ook een eenvoudig gebed verricht
wonderen: men houdt er zich althans een vampier mee van het lijf.3.
Al deze middelen - crucifx, wijwater, gebed, knoflook, stromend water en wilde
rozen -, leiden slechts tot tijdelijke uitschakeling van de vampier. Zo zien we hoe
E.A. Poe, hoofdpersoon in Toen de maan scheen van Manly Wode Wellman, naar
materiaal zoekt voor een verhaal in een vervallen huis, waar een gestorven vrouw
‘leeft’. Zonder het te weten houdt hij zich deze on-dode van het lijf, doordat hij kort
tevoren knoflookworst heeft gegeten.
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Dat er een gradatie is aan te brengen in de middelen ter afweer van de vampier, blijkt
wel hieruit dat de totale vernietiging van de vampier pas plaats vindt als deze door
de zon wordt beschenen, waarna een razendsnel verouderingsproces optreedt en zijn
lichaam tenslotte tot as verpulvert. Of als er een gezegende, zilveren kogel door zijn
hart wordt geschoten. In de meeste verhalen komt hij echter aan zijn eind doordat
hem een staak van haagdoorn- of meidoornhout door het hart wordt gejaagd.4. Daarna
wordt soms ook nog het hoofd van de romp gescheiden, de mond met knoflook
volgestopt en apart begraven of verbrand.
De vampier blijkt dus ook kwetsbaar. Hij heeft diverse zwakke punten. En het zijn
juist deze eigenschappen waarvan de tegenstander (sòms de prooi van de vampier)
gebruik zal maken bij zijn tegenaktie, waarbij de antagonist geheel bepaald wordt
door zijn handelingen.

Handelingsverloop.
In het hier als heuristisch schema gebruikte triadische model van Bremond - 1)
uitgangssituatie, b.v. gebrek, 2) leidt tot een proces of handeling, 3) dat opheffing
of niet-opheffing van de uitgangssituatie tot gevolg heeft -, wordt uitgegaan van twee
processen, te weten dat van verbetering en dat van verslechtering.
Het is daarbij van groot belang het gezichtspunt van de diverse personages in het
oog te houden. Wat voor de één verbetering betekent, is voor de ander verslechtering.
In eerste instantie zullen wij het gebeuren vanuit het standpunt van de vampier
bekijken. De door hem te realiseren verbetering komt veelal neer op het drinken van
mensenbloed of het uitoefenen van wraak, omdat zijn geslacht ooit eens onrecht is
aangedaan. Voor hem is het daarom zaak zijn tegen-
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stander te elimineren. Over de middelen die hem daarvoor ten dienste staan hebben
wij reeds gesproken.

In dit geval zegeviert de vampier dus over zijn tegenstander. Betrekken wij nu ook
het perspektief van de tegenstander in ons schema, dan ziet de situatie er als volgt
uit:

Het is echter veel gebruikelijker dat de tegenstander uiteindelijk een overwinning
boekt, m.a.w. dat zijn proces van verslechtering overgaat in een toestand van te
realiseren verbetering. Hij wenst zichzelf of een ander te redden of zich te wreken
en de vampier op zijn beurt te elimineren.
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5.

De te realiseren verbetering kan voor de tegenstander van de vampier dus inhouden
‘vluchten’ of ‘niet gebeten worden’, terwijl de mogelijke verslechtering van de
vampier kan betekenen: ‘vluchten’, ‘niet bijten’ of ‘zich niet wreken’. Het is echter
ook mogelijk dat de rollen worden omgekeerd: de tegenstander van de vampier wordt
van verdediger, aanvaller. Hij gaat tot tegenaktie over, waarbij hij gebruik maakt
van de reeds genoemde zwakheden van de vampier. In dat geval wisselen de
perspektieven, zoals in schema V, VI en VII beschreven: het perspektief van de
vampier wordt dat van zijn tegenstander, en omgekeerd.
Het zal inmiddels wel duidelijk zijn, dat een vampierenverhaal wordt gekenmerkt
door de basiskategorie ‘strijd’. In eerste instantie is de vampier - al dan niet met
helper(s) - meestal de jager. Later worden de rollen echter omgekeerd, vaak doordat
een echtgenoot in aktie komt nadat diens vrouw in de macht van de vampier is geraakt.
De antagonist - al dan niet met helper(s) - achtervolgt nu op zijn beurt de vampier,
die van jager gejaagde wordt. De strijd kan dan eindigen in:
1. een nederlaag van de vampier;
2. een overwinning van de vampier;
3. onbeslist;
4. een verzoening of onderhandeling.
Over de punten 3. en 4. valt nog op te merken dat Bremonds model hiervoor geen
expliciete oplossing biedt. We hebben hier trou-
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wens in wezen te maken met een ‘degeneratie’ van het genre - humor, parodie, e.d.m.
-, waarbij hoogstens sprake is van een schijnoplossing.
ad.1. Dit punt behoeft mijns inziens eigenlijk geen betoog. De meeste verhalen
eindigen op deze manier. Eén illustratie. Aangezien de novelle Carmilla van de Ier
Sheridan LaFanu6. interessant is kwa bouw en nogal wat stereotype kenmerken van
het vampierenverhaal telt - door mij hier steeds gekursiveerd -, wil ik de struktuur
van dit verhaal in zijn geheel weergeven. Ik doe dit op basis van het model van Eco.
A. Ik-verteller (1) publiceert MS van meisje.
B. Meisje (= ik-verteller (2) en -belever), genaamd Laura,
woont met vader op afgelegen slot in Stiermarken.
C. Bertha
Rheinfeldt woont
met vader in
naburig kasteel
(cf. B). Ze sterft
onder
mysterieuze
omstandigheden.
D. In buurt van slot krijgen moeder en
dochter ongeluk met koets. Moeder heeft
haast en reist verder, dochter Carmilla
blijft bij Laura.
E. Carmilla is van adellijke afkomst.
Laura herkent in haar het meisje dat haar
in een droom (?) op 6-jarige leeftijd beet.
Ook Carmilla herinnert zich zo'n droom.
F. Kenmerken Carmilla: lange tanden,
afkeer van religieuze liederen.

Populaire literatuur

137

G. In omgeving sterven jonge vrouwen
onder mysterieuze omstandigheden (cf.
C).
H. Laura ziet portret7. van reeds lang
overleden gravin Mircalla Karnstein, dat
lijkt op Carmilla.
I. Carmilla vertelt over een bal8. waarop
ze eens was.
J. Laura droomt (?) door een vrouw
(Carmilla) gebeten te worden (cf. E). Ze
verzwakt in werkelijkheid.
K. Carmilla blijkt snachts haar kamer te
verlaten.
L. Arts konstateert bij Laura beten in de
hals.
M. Vader van
Bertha vertelt
hoe Bertha op
een bal
kennismaakte
met moeder
en dochter.
Moeder had
haast en
reisde verder,
dochter
Millarca bleef
bij Bertha (cf.
D, I). Bertha
gebeten door
vampier:
Millarca (cf.
L).
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N. Laura, haar vader, Bertha's vader, e.a. bij graf van
gravin van Karnstein = Mircalla = Carmilla = vampier
(cf. D, H, M). Zij maken vampier onschadelijk:
‘Hoewel sinds de begrafenis van Mircalla honderdenvijftig jaar was verstreken,
toonde haar gezicht de warme kleuren van het leven. De ogen stonden open, uit de
kist stroomde geen lijkengeur. De beide
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aanwezige artsen - de een was er door de kommissie bijgehaald, de ander door de
initiatiefnemer van het onderzoek - kwamen tot de verbazingwekkende konstatering,
dat de ademhalingsorganen en het hart zwak funktioneerden. De ledematen waren
buigzaam, het vlees elastisch. De kist was met bloed gevuld, het lichaam lag zeven
duim in bloed gedompeld. Daarmee waren alle vereiste bewijzen voor een geval van
vampirisme geleverd. Naar oud gebruik werd het lichaam uit de kist getild, en een
scherpe staak door het hart van de vampier gedreven, die op hetzelfde moment een
gil uitstiet. Het klonk niet anders als wanneer een mens in doodsstrijd schreeuwt.
Toen werd het hoofd eraf geslagen. Uit de doorgehakte hals borrelde een bloedstroom
op. Lichaam en hoofd legde men op een brandstapel, liet ze tot as verbranden, wierp
deze in de rivier en liet ze wegdrijven. Sindsdien is deze landstreek nooit meer door
een vampier gekweld’ (p.409-410).
O. Algemene beschouwing over vampieren.
P. Laura en vader op reis naar Italië.
ad. 2. Er zijn maar weinig verhalen die eindigen met een overwinning van de vampier.
Eén zo'n verhaal is ‘Wie kan ik zeggen dat er is?’ van August W. Derleth. Hierin
verschijnen een broer en een zuster op een gemaskerd bal. Zij zijn ‘verkleed’ als
graaf en lady Dracula, maar ook in werkelijkheid zijn zij vampieren. Een als
assepoester op het bal verschijnend meisje kunnen zij weliswaar niet bereiken
vanwege het kruisje dat zij om haar hals draagt, maar een als Apollo verklede
jongeman moet er wel degelijk aan geloven. Als de grond te heet wordt onder hun
voeten, verdwijnt het tweetal. We hebben hier te maken met een ‘open einde’, d.w.z.
het gevaar i.c. de vampier, is niet bezworen, en kan terugkeren.
ad. 3. Onbeslist wordt meestal bereikt als één van de partijen op de vlucht slaat,
zoals de in een wolf veranderde vampier uit De gast van Dracula van Bram Stoker.
Deze wolf staat al over zijn slachtoffer gebogen als precies op tijd een patrouille
soldaten verschijnt om hem te ontzetten. En in William Polidori's De vampier probeert
een zekere Aubrey het huwelijk van zijn zuster met Lord Rutven, een vampier, te
verijdelen. Hij slaagt daar niet in: weliswaar wordt Aubrey niet door Rutven gebeten,
maar ook Rutven blijft buiten schot door te vluchten.
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ad. 4. Een verzoening tussen beide partijen lijkt een nogal vreemde oplossing, want
hoe kan een vampier, die zich in leven houdt met menselijk bloed, vreedzaam
existeren naast zijn hofleverancier: de mens? Uit William Tenn's Ze gaat alleen maar
's nachts uit blijkt dat dit heel goed mogelijk is. In dit verhaal wordt een dokterszoon
verliefd op een vampierenmeisje. Hun liefde lijkt geen toekomst te hebben en het
lieve kind is zo wanhopig dat zij zichzelf een staak door het hart wil slaan. Dit is
echter niet nodig: de arts schrijft zijn aanstaande schoondochter een goede zonnebril
voor en bloed in poedervorm.
Verhalen die eindigen met een overwinning van de vampier, een onbesliste afloop
hebben of waarin een verzoening tot stand komt, horen tot de uitzonderingen. In
verreweg de meeste gevallen wordt de vampier verslagen, nadat hij enkele figuren
van het tweede plan (on)dood heeft gebeten. Het licht zegeviert over de duisternis,
in reële en in symbolische zin. Een oeroud sprookje is weer leven ingeblazen.

Verwerking.
Vóór de 19e eeuw treft men vampieren aan in veelal mondeling overgeleverde
volksverhalen, sinds de 19e eeuw komen zij ook voor in het werk van Goethe, Byron,
e.a., terwijl de vampierenverhalen in de 20e eeuw hun grootste verspreiding vinden
via de moderne massamedia bij uitstek: de film en de tv. Zij worden hier vertaald in
beelden. Dit is vooral het geval geweest met Stokers roman Dracula, die is opgebouwd
uit dagboekfragmenten van verschillende personages, een logboek, brieven,
krantenknipsels en een naschrift, die de echtheid van de geschiedenis moeten
benadrukken. Zo werden in 1969 een aantal fragmenten uit deze roman op het toneel
gezet door het Traverse Theatre in het Mickery Theater te Loenersloot, waarbij
bloedstollende kreten, een spookachtige belichting en onheilspellende muziek voor
de nodige gruweleffekten moesten zorgen (Van den Bergh).
Dracula: roman

film
toneel
strip
e.a.

Bij de omwerking van een roman in een film - om ons tot dit
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medium te bepalen - wordt de tekst grotendeels gevisualiseerd, voornamelijk waar
het de beschrijvingen betreft, deels blijft de tekst gehandhaafd, bijvoorbeeld in de
dialogen. Verder is er de muziek die op de meest spannende momenten het bloed in
de aderen van de toeschouwer doet stollen. Daarnaast speelt nog iets anders een rol
bij gruwelverhalen van dit type, namelijk de vraag of we te maken hebben met een
zwart-wit film, of liever: een grijze film, zoals Carl Theodor Dreyers Vampyr, ou
l'étrange aventure de David Gray, dan wel met een kleurenfilm uit het Hammer-fonds,
waarbij de als bloed fungerende tomaten ketchup vaak meer op de lachspieren dan
op de zenuwen werkt.
Een Dracula-film begint doorgaans met de mededeling dat de personages ontleend
zijn aan de roman van Stoker. Maar niet alleen de personages, ook de struktuur van
deze roman wordt in vele films overgenomen. Het handelingsverloop in Dracula-films
kan in het volgende heuristische schema (cf. Eco) aldus worden voorgesteld:
Schema VIII: handelingsverloop in Dracula-films.
A Vertrek

:man (en vrouw) op (huwelijks)reis door
Z.O.-Europa

B Aankomst

:man (en vrouw) in dorp in bosrijke
omgeving

C Ontmoeting

:man (en vrouw) ontmoeten kasteelheer

D Onthulling

:kasteelheer blijkt vampier

E Aanval

:vampier overmeestert (dankzij helper)
vrouw en bijt haar (niet definitief tot
vampier)

F Tegenaanval

:man roept hulp in van wetenschapsman
om vampier te bestrijden

G Overwinning

:samen maken zij vampier onschadelijk,
waarmee verwonding van vrouw
verdwijnt

H Slot

:man en vrouw worden herenigd.

De volgorde van de gebeurtenissen in dit schema is niet konstant. Al eerder hebben
wij gesproken van verhalen met een ‘open einde’, met andere woorden verhalen
waarin de vampier niet definitief te gronde wordt gericht. In de filmindustrie waarin
met name door Hammer de ene Dracula-film na de andere wordt geproduceerd, heeft
men dankbaar gebruik gemaakt van dit procédé. Door Dracula bijvoorbeeld aan het
eind van een film te laten invriezen, kan men hem in een volgende film weer tot
leven laten wekken (G-A). De continuïteit van Dracula's optreden wordt door dit
procédé in elk
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geval gegarandeerd. Röfekamp schrijft in dit verband over Dracula, prince of darkness
(1965):
‘Voor deze film die als duidelijke sequel gemaakt was op “Dracula” (1958)
gebruikte men als pregenerique het einde van deze film, waarin Dracula na een wilde
jacht door zijn kasteel door Peter Cushing (als Van Helsing) vernietigd wordt als de
laatste Dracula door een gebroken zwaard in kruisvorm te houden in een eerste
zonnestraal dringt. Dracula vergaat in een zeer mooie trucage tot stof. Met het bloed
van een toerist komt Dracula weer tot leven. Zijn eeuwige bediende Klove vermoordt
de toerist, hangt hem aan zijn voeten op boven het graf van Dracula, snijdt zijn hals
open waarna zijn bloed in de tombe loopt. Door toevoeging van de as van Dracula
ontstaat deze weer. Hij wordt vernietigd als hij door het ijs van de slotgracht zakt.
Een goed einde, want liggend in het ijs komt hij weer tot leven in een ontzettend
slechte sequel van Freddie Francis uit 1969, waarin het onverbiddelijke einde van
de graaf - hij wordt op de punt van een kruis gespiest - een sequel-vorm van de op
het ogenblik in de maak zijnde nieuwe Dracula-film “The Scars of Dracula”
onwaarschijnlijk maakt. De film die Francis over Dracula maakte heet “Dracula has
risen from the grave”’ (p.10).
De meeste films die in Nederland uitgebracht zijn, hebben een happy end, dus een
einde waarbij de Deugd zegeviert over het Kwaad: cf. G-H.
Ook in erotisch opzicht zijn er nogal wat variaties mogelijk. Aangezien ik dit aspekt
bij de bespreking van de verhalen buiten beschouwing heb gelaten, wil ik er op deze
plaats in mijn artikel iets over zeggen.
Dat de beet van de vampier erotische associaties wekt, lijkt mij duidelijk. De
vampier bijt het slachtoffer, zuigt de levenssappen uit hem, brengt hem daardoor in
het rijk der on-doden en wordt als het ware zijn nieuwe vader. In E.C. Tubb's Groentje
wordt dit op erg amusante wijze expliciet gemaakt. De onlangs door zijn arts tot
vampier gebeten Smith, een groentje in het vampierenrijk, heeft een ontmoeting met
graaf Boris, zijn vroegere arts. Smith doet nu alles om zijn nieuwe vader het bloed
onder de nagels vandaan te halen, onder meer door hem tot vervelens toe met ‘paps’
aan te spreken. Ook Jules uit Richard Matheson's Bloedzoon herkent onmiddellijk
na zijn ontwaken zijn nieuwe ‘vader’.
Het sexuele aspekt wordt trouwens wel vaker vermeld. Daarbij hoeft het beslist
niet altijd om een heterosexuele relatie tussen de
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vampier en het slachtoffer te gaan. In Stokers roman is dat wel het geval als drie
vrouwelijke vampieren hun zinnen hebben gezet op Jonathan Harker. Eén van hen
meent: ‘Hij is jong en sterk; er zijn kussen genoeg voor ons allemaal’ (Dracula,
p.52). In Samen delen van Bixby & Dean, waarin twee mannen in een reddingboot
zitten, heet het van de vampier: ‘Hij boog zijn hoofd en zijn lippen vonden met een
bijna sexuele begerigheid Graig's keel’ (p.171). Een verhaal als Carmilla dat al
uitgebreid ter sprake is gekomen en dat ten grondslag ligt aan diverse films, waaronder
Roger Vadim's Et mourir de plaisir, en een opera, die in 1972 in de Amsterdamse
Stadsschouwburg werd opgevoerd door La Mama (Van den Bergh, Boswinkel), bezit
een duidelijke lesbische teneur. In het hier volgende fragment beschrijft Laura het
gedrag van Carmilla, die later een vampier blijkt te zijn:
‘Soms nam mijn mooie, vreemde vriendin, uit een lange apathie ontwakend, mijn
hand, hield haar stevig en teder omvat en drukte haar steeds weer. Dan keek zij mij
licht blozend met smachtende, brandende ogen aan en ademde zo heftig, dat haar
borst stormachtig rees en daalde. Het was alsof er een door gloed verteerde minnaar
tegenover mij zat. Mij was dat pijnlijk. Ik voelde mij tegelijkertijd afgestoten en
overweldigd. Toen trok zij mij, met een triomferende blik, tegen zich aan, liet haar
hete lippen over mijn wangen dwalen en fluisterde bijna snikkend: “Jij hoort van
mij, jij zal mij altijd toebehoren; en jij en ik zijn één voor altijd.” Toen liet zij zich
in de stoel terugvallen en verborg haar ogen achter de zachte handen, terwijl ik trillend
naast haar zat’ (p.348).
Zoals het er in vampierenfilms meestal gewelddadiger en bloediger aan toegaat
dan in de verhalen, zo krijgt ook het erotische element daarin een grotere nadruk.
De bloeddorst van de vampier wordt er heel evident in verband gebracht met sexuele
begeerte, terwijl een fikse portie vrouwelijk bloot daarbij zelden ontbreekt. Dit laatste
is er in hoofdzaak om de kijker te behagen en minder om de lusten van de vampier
aan te wakkeren. Ik neem tenminste aan dat een homoseksuele vampier niet erg hitsig
wordt bij het zien van bepaalde ontblote vrouwelijke lichaamsdelen. De seksuele
variabiliteit is daarbij mogelijk eveneens nog groter dan in de verhalen. Men hoeft
maar te denken aan de homoseksuele vampier in Polanski's Met jouw tanden in mijn
nek. Voorts is er de op Carmilla gebaseerde film De doodskus van de vampier (The
vampire lovers), waar de bloedmooie Ingrid Pitt in de rol van Carmilla het ene meisje
na het andere verschalkt. En dan mag ik het lesbische vampierenduo uit Vrouwelijke
Vampiers niet vergeten te vermelden. Het betreft een waar meester-
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werk op dit gebied van de Belgische cineast Harry Kümel, maker van Monsieur
Hawarden, met Delphine Seyrig als de maar niet ouder wordende gravin Elisabeth
Bathory9., en Andrea Rau als haar rondborstige vriendin Ilona.
De personages, hun eigenschappen, attributen en handelingen schijnen evenmin
vast te liggen als de struktuur van het filmverhaal. Zoals gezegd, de vampier kan
homoseksueel zijn of heteroseksueel. Dracula kan blank zijn, maar noodzakelijk is
dit niet: Blackula (The Black Dracula). Bij de metamorfose die vaak plaatsvindt,
neemt de vampier, evenals in de verhalen, niet altijd de gedaante van een vleermuis
aan; in Vampiercircus (Vampire Circus) verandert hij voor de afwisseling in een
zwarte panter. Ook hoeft het kruis waarmee de tegenspeler van de vampier zich zijn
vijand van het lijf houdt, niet altijd een crucifix te zijn. Zoals we reeds zagen, kunnen
de over elkaar gelegde delen van een gebroken zwaard, of twee lansen, zoals in
Polanski's film, ook als zodanig dienst doen. Of de schaduw van de wieken van een
molen: De bruiden van Dracula (The brides of Dracula).
Het gaat hier steeds om een associatieketen: schaduw van molenwieken - kruisvorm
- kruisteken - symbool van Goed vs Kwaad. Een dergelijke associatie zal onmiddellijk
ontstaan als het om een algemeen bekend symbool als het kruis gaat. Dat ligt anders
met iets als knoflook. Voor iemand die vaker vampierenfilm bezoekt, zal ook dit
geen probleem opleveren, omdat hij het herkent als onderdeel van een kode, die bij
dit genre hoort. Mocht men een dergelijke film echter voor de eerste keer zien en
niet op de hoogte zijn van deze kode, dan is men uitsluitend aangewezen op
kontekstuele informatie, zoals herhaling. Uit het gedrag van de vampier wanneer
deze wordt gekonfronteerd met knoflook, wilde rozen, e.a., valt echter ook voor de
leek voldoende af te leiden. Niet zelden lost men dit probleem in een film op door
een man van de wetenschap, de tegenstander van de vampier, een stuk uit een boek
te laten voorlezen, waarin wordt beschreven hoe men een vampier moet bestrijden,
wat diens Achilleshiel is, enz. Dat zich hierbij storingen tussen zender (cineast) en
ontvanger (toeschouwer) kunnen voordoen, blijkt uit de vertaling van Kümels film
Vrouwelijke Vampiers, waarschijnlijk beter bekend onder de titel Daughters of
Darkness of Le rouge aux lêvres, die diverse technische mankementen vertoont:
‘Daarnaast schiet de ondertiteling op wezenlijke punten tekort. Ergens in de film
wordt bijvoorbeeld verteld dat vampiers niet bestand zijn tegen kruisbeelden, tegen
stromend water10. en tegen daglicht. Dat van dat stromend water is niet onbelangrijk
omdat er later
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een vrouwelijke vampier sterft door een ongeluk bij een worsteling met haar minnaar,
die haar met zich onder de douche wil trekken. Haar weerstand is voor een Nederlands
publiek volkomen ongemotiveerd, want dat van die kruisbeelden en van het daglicht
staat wel in de ondertitels maar het stromend water is men vergeten. En u moet niet
denken dat u het dan wel van de gesproken dialoog opvangt, want die is hier weer
onverstaanbaar zachtjes’ (W. Verstappen).
Het zal duidelijk zijn dat dit allemaal variaties zijn die het grond-idee niet aantasten:
de vampier is in staat tot een metamorfose, welke gedaante hij aanneemt doet niet
ter zake; hij is bang voor het kruisteken, hoe dit gevormd wordt is van geen belang;
hij sterft zodra iemand hem een staak door het hart jaagt, hoe deze eruit ziet doet er
niet toe. Kortom, we hebben hier te maken met manifestaties van een kode.
Een vampier heeft echter ook kenmerken waarop geen variaties mogelijk zijn.
Deze kenmerken horen tot de kode. Die te doorbreken impliceert een fout maken.
Een kijker acht het bijvoorbeeld onaanvaardbaar als de vampier door glas, ijs of
water gereflekteerd zou worden. Dat bleek toen ik onlangs De nacht van de vampier
zag, waarin zich een vampier in de spiegel vertoont. Op hetzelfde moment hoorde
ik een meisje naast mij verstoord opmerken: ‘Dat kan helemaal niet!’ En gelijk had
ze.
Christopher Lee zei eens in een gesprek met Thijs Ockersen over Murnau's
Nosferatu (1922): ‘Ik vond het een aardige film, maar wel met één grove fout. Dracula
vertoont zich bij daglicht’ (p.40). Het is inderdaad vreemd om de vampier midden
in de film met een doodkist onder de arm over een zonnige binnenplaats te zien
stappen, terwijl hij aan het eind in rook opgaat, zodra hij in aanraking komt met de
eerste zonnestralen.

Effekt.
Voor een verklaring met betrekking tot de aantrekkingskracht die deze speciale
manifestatie van horror-verhalen, vampierenverhalen en -films dus, op mensen
uitoefenen, komt men onder meer terecht op het terrein van de psycholoog en de
socioloog. Ik ben me ervan bewust dat ik mij daarmee op glad ijs begeef. Bij gebrek
aan voldoende onderzoeksresultaten omtrent lezers-, respektievelijk kijkersreakties,
ben ik voornamelijk aangewezen op eigen spekulaties.
Dat er een relatie bestaat tussen een tekststruktuur en een receptiestruktuur staat
voor mij vast, maar een bevredigend antwoord op de vraag hoe deze relatie eruit ziet,
is bij mijn weten door niemand
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gegeven (cf. Wienold). Om geen hooggespannen verwachtingen te wekken: ook ik
ben daar niet in geslaagd. Een bescheiden poging een dergelijk verband te leggen is
slechts mijn doel. Men kan natuurlijk eenvoudig stellen dat liefhebbers van
vampierenverhalen verlangen naar ongekompliceerd vermaak. Een grond van
waarheid valt daaraan zeker niet te ontzeggen. Men wenst gewoon een spannend
verhaal, recht door zee, met een kop en en staart.
Daarbij lijkt het er voor de trouwe bezoeker van vampierenfilms, respektievelijk
lezer van vampierenverhalen, weinig of niets toe te doen dat hij bij berhaling
gekonfronteerd wordt met een vrijwel identiek, haast schabloneachtig
handelingsverloop en met personages, waarvan de eigenschappen en attributen hem
vertrouwd voorkomen.11. Spanning en angst blijken bij elk verhaal van dezelfde soort
opnieuw beleefd te kunnen worden, ofschoon er telkens een aantal konstanten
werkzaam zijn: de vaste eigenschappen en attributen van de personages, de
omstandigheden waaronder alles zich afspeelt en het handelingsverloop. Maar hoewel
het stramien grotendeels bekend is en ook de afloop in veel gevallen bij voorbaat al
vastligt, blijken er voldoende spanningsmomenten te kunnen ontstaan. Zo wordt het
dreigende gevaar al enigszins opgeroepen door een samenstel van faktoren: sombere
natuurlijke omstandigheden (kou, mist, storm, duisternis, e.a.), unheimliche lokatie
(begraafplaats, bos, ruïne, e.a.), tijdstip tussen zonsondergang en zonsopkomst (zie:
3.3.). Wat het laatste betreft: doorgaans wordt gewag gemaakt van een bijzondere
nacht, zoals de Walpurgisnacht in Stokers De gast van Dracula. En in Dracula wordt
Jonathan Harker als volgt gewaardschuwd: ‘Morgen is het de dag van St. Joris. Weet
u niet dat vannacht, als de klok twaalf uur slaat, al het kwaad van de wereld vrijelijk
zijn gang kan gaan?’ (p.12)
In afwachting van het middernachtelijk uur zit het personage in spanning (en met
hem de lezer). Het personage balanceert gedurende die tijd op de toppen van zijn
zenuwen en registreert elke afwijking van alles en iedereen in zijn omgeving: vreemde
geluiden, vreemde gedragingen, vreemde weersgesteldheden, e.a. Neem bijvoorbeeld
het volgende fragment uit Het graf van Sarah van F.G. Goring:
‘21 uur. Uitgerekend op het moment dat de zon onder de horizon zonk, werden
wij opgeschrikt door een luid gejank van wat alle honden van het dorp schenen. Het
gehuil hield tien minuten tot een kwartier aan, en eindigde toen even abrupt als het
begonnen was. Deze gebeurtenis, plus het feit dat een onverwachte mistbank de kerk
omhulde, brachten bij mij gemengde gevoelens ten aanzien van het “graf van Sarah”
teweeg’ (p.86).
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De spanning en de angst die het personage voelt, hoeft natuurlijk niet overeen te
stemmen met die van de lezer/kijker. Een en ander is onder meer afhankelijk van de
vraag of deze minder, evenveel of meer weet dan een personage dat slachtoffer dreigt
te worden van een vampier. Een bioskoopbezoeker is zich ervan bewust dat hij naar
een vampierenfilm zit te kijken en is dus voorbereid op een konfrontatie met de
‘Nachtelijke Zwerver’; een personage dat zijn vakantie op rustige en aangename
wijze wil doorbrengen in een jodelende Beierse dorpsgemeenschap is dat niet: hij
wordt plotseling gekonfronteerd met de vampier. Ook voor de bioskoopbezoeker
houdt deze konfrontatie een verrassing in. Want hij mag dan bij voorbaat weten dat
de vampier vroeg of laat zal opduiken, hij weet vaak niet wie het is, hoe hij er precies
uitziet, op welk exact moment hij zal optreden, hoe hij zijn tegenstander zal aanpakken
en op welke wijze de vampier aan zijn eind komt. (Aangenomen dat hij de film voor
de eerste keer ziet!)
Terwijl een personage dikwijls minder weet dan een lezer/kijker en zich van de
prins geen kwaad bewust zijnde of hoogstens met wat vage angstige voorgevoelens
zijn noodlot tegemoet loopt, is de lezer/kijker in staat de situatie te overzien. Bij een
film is dit nog sterker het geval dan bij een geschreven tekst, waar men doorgaans
met een ik-vertelling te maken heeft. De bioskoopbezoeker zit aan zijn stoel
gekluisterd als hij bijvoorbeeld ziet hoe iemand zich in Met jouw tanden in mijn nek
aan de ijzeren greep van een vampier weet te ontworstelen, van hem wegrent en tot
verbijstering van de toeschouwer die de hele ruimte kan overzien, in tegenstelling
tot het slachtoffer, in een carré loopt, waardoor hij uiteindelijk weer in de armen van
de hem rustig opwachtende vampier dreigt terecht te komen.
Juist de nadering van het gevaar - het slachtoffer dat de vampier nadert of
omgekeerd - zorgt voor de meest spannende en angstige momenten. In De dood van
Ilalotha van Clark Ashton Smith wordt zoiets als volgt beschreven:
‘Opeens hoorde Xantlicha uit de duisternis voor haar rumoer, een mengeling van
het kreunen van een beminde vrouw en het grauwen van jakhalzen die elkaar een
prooi betwisten. Het bloed leek in haar hart te bevriezen, maar stap voor stap waagde
zij zich dieper in de duisternis. In een hand hield zij de brandende lantaarn, in de
andere klemde zij een dolk. Het geluid werd luider en duidelijker, nu rook zij het
parfum van bloemen die op warme juniavonden bloeien, doch allengs werd die zware
zoete geur bedorven door een gruwelijke, weerzinwekkende stank die zij nog nimmer
geroken had, maar waarin zij damp van vers vergoten bloed herkende.
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Nog enkele stappen en Xantlicha bleef stokstijf staan (...)’ (p.81; kursivering van
mij, K.B.).
De spanning is dus in eerste instantie gelegen in de dreiging die uitgaat van de ‘te
realiseren verbetering’ van de vampier: hij moet zijn tegenstander elimineren om
aan bloed te komen of om zijn wraakaktie tot een goed einde te brengen. Daarnaast
is het ‘proces van verbetering’ van de vampier, de steeds naderbij komende destruktie
van de tegenstander (òf de totale ommekeer: ‘te realiseren verbetering’ van de
antagonist) in dit verband essentieel. De spanning wordt daarbij nog geaccentueerd
door lokale, temporele en situationele beschrijvingen, gekompleteerd door muziek
en materiaal (in de film).
In tegenstelling tot Todorov stelt Bremond dat er geen sprake is van een
implikatie-relatie tussen ‘overtreden’ en ‘straffen’, immers een overtreding kan
ongestraft blijven, m.a.w. xa
. Waarom vertellen als de afloop al vaststaat, vraagt
Bremond zich in dit verband af (Bremond 1973, p.121-122). Het klinkt allemaal erg
plausibel, maar voor de meeste vampierenverhalen en -films geldt wel degelijk: als
een vampier optreedt, dan is hij aan het eind gedoemd onder te gaan. Voor de
toeschouwer zit de spanning dan ook minder in de vraag of de vampier al dan niet
verslagen zal worden, dan wel in het proces waarin zich een en ander afspeelt.
Er bestaat ongetwijfeld ook een kategorie bioskoopbezoekers, zij het een kleine
minderheid, die het vooral om de varianten binnen de welbekende schemata te doen
is. Hun gaat het bovenal om de vondst. In zekere zin kunnen we hiertoe ook de
tegenwoordig erg in zwang zijnde humoristische vampierenverhalen of parodieën
daarop rekenen. Ik noem in dit verband alleen maar Met jouw tanden in mijn nek,
waarbij men kan griezelen en lachen om de dood.

Tot slot.
We hebben kunnen zien dat het tekenkomplex in vampierenverhalen vrij eenduidig
is. Geheel in overeenstemming met het sprookje moeten de slechte krachten het
uiteindelijk afleggen tegen de goede. Algemeen menselijke thema's worden doorgaans
op identieke wijze gepresenteerd: het kwaad wordt gestraft, de deugd beloond. En
ten gevolge van een weinig variabele struktuur en personages met vaststaande en
gelijkblijvende kenmerken en attributen, wordt in de meeste gevallen beantwoord
aan een bestaand verwachtingspatroon.
In de film wordt, aanzienlijk meer dan in de verhalen, gebruik gemaakt van
clichéematige situaties, met een nog groter accent op
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geweld, bloed en sex, maar vrijwel altijd met een happy end. Of, zoals Christopher
Lee in een op 12 augustus 1973 voor de tv gehouden vraaggesprek met Simon van
Collem opmerkte:
‘And you must also remember that the pictures that I've appeared in, the
Dracula-pictures (...), are completely harmless. They are sheer fantasy bounce. They
are on the relative (?) place. Good against evil. Good always wins, evil is always
beaten. Where is the damage?’
Het onderhoudende karakter komt dat blijkbaar ten goede, gezien de produktie en
konsumptie op grote schaal van dit soort films.
Ik heb voortdurend gesproken in termen als ‘meestal’, ‘doorgaans’, e.a. Dat wijst
erop dat er uitzonderingen zijn, dat er tot op zekere hoogte gevarieerd kan worden
binnen het vaste stramien. Daarom alleen al ben ik niet geneigd vampierenverhalen
in hun totaliteit als triviale literatuur - in de zin zoals in de aanvang van dit betoog
omschreven - te bestempelen. Binnen vampierenverhalen kan men een verdeling
maken tussen verhalen die ertoe horen en die welke er buiten vallen. En precies zo
kan men vampierenfilms verdelen in A- en B-films. Of dat moet gebeuren op basis
van de kenmerken in onze definitie is de vraag, of een onderscheid tussen ‘triviale’
en ‘hoge’ literatuur überhaupt zinvol is, is zo mogelijk een nog grotere vraag. Vast
staat in elk geval wel dat de recensenten van vampierenverhalen of -films dit genre
zo weinig ruimte toebedelen in hun kolommen - met uitzondering als het om een
beroemde regisseur als Polanski gaat -, dat zij hierdoor alleen al lager worden
aangeslagen.
K.D. Beekman

Populaire literatuur

150

Bibliografie
Aldridge, A.C. ‘The vampire theme’. In: Tijdschrift voor levende talen (1973),
nr. 4, p.312-324.
Anbeek, Ton. Triviale literatuur. Uitg. van de werkgroep ‘triviale’ literatuur
van kandidaten moderne letterkunde van het Instituut voor Neerlandistiek van
de Universiteit van Amsterdam, bestaande uit Ton Anbeek, Ineke Bos, Gerrit
Bussink, e.a. Amsterdam 1973.
Baudelaire, Charles. ‘Le vampire’ en ‘Les métamorphoses du vampire’. In: Les
fleurs du mal. Amsterdam 1945, p.52 en 198.
Belcampo. ‘Bloed zonder bodem’. In: De ideale dahlia. Verhalen van -.
Amsterdam enz. 1968, p.14-36.
Bergh, H. van den. ‘Dracula's horror op toneel.’ In: Het parool 2 oktober 1969.
Bergh, H. van den. ‘Vakkundig spel in vampier-stuk.’ In: Het parool 4 juli 1972.
Boswinkel, W. ‘Carmilla: perfecte opera van La Mama.’ In: Algemeen
Handelsblad 4 juli 1972.
Bremond, Claude. ‘Le message narratif.’ In: Communications 4 (1964), p.4-32.
Bremond, Claude. ‘La logique des possibles narratifs.’ In: Communications 8
(1966), p.60-76.
Bremond, Claude. Logique du récit. Paris, Du Seuil 1973.
Brouwers, Jeroen. Zonder trommels en trompetten. Een markante anekdote uit
het leven van Jeroen Brouwers door hem zelf verteld. Amsterdam enz. 1973.
Busken Huet, Cd. ‘A.C.W. Staring.’ In: Litterarische phantasiën. 3e dr.
Amsterdam 1874, p.127-155.

Populaire literatuur

151
Butler, Ivan. Horror in the cinema. 2nd. rev. ed. New York 1970.
Deyssel, Lodewijk van. De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Arnold
Ising Jr. 1883-1904. 2 dln. Uitgeg., ingel. en van aant. voorzien door Harry
G.M. Prick. 's-Gravenhage 1968.
Dickie, James. Vampier! Samengesteld door - Oorspr. titel: The Undead.
Amsterdam 1972 (AP).
Dijk, T.A. van. Moderne literatuurteorie. Een eksperimentele inleiding.
Amsterdam 1971.
Eco, Umberto. ‘Die erzählerischen Strukturen in Flemings Werk.’ In: Der Fall
James Bond. 007 - ein Phanomen unserer Zeit. Oorspr. titel: II caso Bond. Le
origini, la natura gli effetti del fenomeno 007. Dargestellt von Lietta Tornabuoni,
Oreste del Buono, Umberto Eco, e.a. München 1966, p.68-119.
Ferri, Edgarda. ‘Het land van de bloedzuiger.’ In: Panorama (30 oktober 1971),
p.57-58.
Goldschlager, Seth S. ‘Dracula was geen bloedzuiger maar 'n wreed tiran.’ In:
De volkskrant 16 september 1972.
Greimas, A.-J. Sémantique structurale. Recherche de méthode. Paris, Larousse
1966.
Heine, Heinrich. Buch der Lieder. Heidelberg z.j., p.87.
Knuvelder, Gerard. Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse Letterkunde.
Dl. 3. 3e dr. 's-Hertogenbosch 1964.
Koomen, Martin. ‘Doden die terugkeren.’ In: Het ijzige zaad van de duivel.
Geschiedenis van heksen en demonen. Amsterdam 1973, p.145-185. (+
bibliografie).
Macabre (selektie uit Creepy), nr. 1, p.44-47.
Midi-Minuit. Fantastique (1962-winter 1971). Dracula nrs. 4-5 (jan. 1963).
Moerkerken, E. van. ‘Polanski en de vampiers.’ In: Skoop 5 (december 1967),
nr. 2, p.40-42.
Ockersen, Thijs. ‘Christopher Lee.’ In: Skoop 7, nr. 5, p.40.
Penrose, Valentine. Erszbeth Bàthory, la comtesse sanglante. Paris 1962.
Portnoy Kousbroek, Ethel. ‘De terugkeer van de vampier.’ In: Randstad 4
(1963), p.18-34. Ook in: Vampier, vampier, bijt me nog een keer, p.7-22.
Praz, Mario. The Romantic Agony. Vert. Angus Davidson. 5e dr. Cleveland enz.
1967.
Reve, Gerard. Lieve Jongens. Amsterdam 1973.
Rilke, Rainer Maria. ‘Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge.’ In: Werke
in drei Bänden. Dritter Band. Prosa. Frankfurt am Main 1966, p.107-346.
Ringel, Harry. ‘The horrible Hammer films of Terence Fisher.’ In: Take One
(jan.-febr. 1972), vol. 3, nr. 9, p. 8-12.
Röfekamp, Jan. ‘Gefilmd vampirisme.’ In: Skrien (mrt. 1970), nr. 12, p.8-10.
Ruijs, Jos. ‘Een struktuuranalyse van Werther Nieland van G.K. van het Reve.’
In: Raam (oktober 1972), nr.87-89, p.165-205.
Schiwy, Günther. Strukturalismus und Zeichensysteme. München 1973.
Staring, A.C.W. Gedichten van -. Met eene inleiding uitgeg. door Nicolaas
Beets. Compl., zorgvuldig herz. 11e dr. Zutph n 1863, p.156-162.

Populaire literatuur

152
Staring, A.C.W. ‘De Vampyr.’ In: Poëzie van -. 2e bundel. Uitg. door J.H. van
den Bosch. 3e dr. Zwolle 1920, p. 76-82.
Steiger, Brad. Master Movie Monsters. Chicago 1965.
Stoker, Bram. Dracula. Oorspr. titel: Dracula. Vert. door Else Hoog. Illustraties
van Pim van Boxsel. 2e dr. Amsterdam 1973 (AP).
Sturm, Dieter und Klaus Völker. Von denen Vampiren oder Menschensaugern.
Dichtungen und Dokumente. Hrsg. von -. München 1968. (+ uitgebreide
filmografie en bibliografie)
Sturm, Dieter und Klaus Völker. Vom Erscheinen der Vampire. Dokumente und
Berichte. Hrsg. von -. München 1973.
Vampier, vampier, bijt me nog een keer. 23 vampierenverhalen. Ingel. door
Ethel Portnoy. Utrecht enz. 1972 (Bruna).
Verstappen, Harrie. ‘Schept vreugde met mij horror freaks.’ In: Skoop 8, nr. 2,
p. 20-25.
Verstappen, Wim. ‘Kümels vampieren zonder stromend water.’ In: Vrij
Nederland 6 mei 1972.
Volta, Ornella. Le vampire. La mort, le sang, la peur. Paris 1962 (+
afbeeldingen).
Wienold, Götz. Semiotik der Literatur. Frankfurt/Main 1972.
Wildt, Albert van der. ‘Le rouge aux lêvres (Daughters of darkness). Opus 2
van Harry Kümel.’ In: Skoop 7, nr. 9-10, p.34-35.

Eindnoten:
1. Met dank aan H. Verdaasdonk voor waardevolle opmerkingen bij de eerste versie van dit stuk.
2. Ik wijs er hier maar meteen op dat een kwalitatief predikaat zich niet altijd even makkelijk laat
onderscheiden van een aktief predikaat. Een handeling die met grote regelmaat op identieke
wijze wordt uitgevoerd, kan immers met evenveel recht als eigenschap worden beschouwd (cf.
Greimas, p.128 e.v.).
3. In dit verband wil ik de lezer de volgende anekdote niet onthouden. Christopher Lee, samen
met Bela Lugosi ontegenzeggelijk de beste Draculavertolker van het witte doek, maakt deel uit
van de eerder genoemde Count Dracula Society. Het betreft een in Californië opgerichte club
voor de ‘verstandelijke bestudering van de film, toneelstukken en gruwelboeken’, die de ‘Ann
Radcliffe-prijzen’ uitlooft, die banketten houdt tijdens welke menu's geserveerd worden die
samengesteld zijn uit schotels als: ‘Lijkensoep’, ‘Niertjes door de duivel bezeten’, ‘Hart uit de
oven’ en ‘Sausje met hart en hersenen’’ (Macabre, p.47). Over één van de bijeenkomsten merkte
Lee op: ‘Het is een zeer exclusieve vereniging; allemaal doctoren en professoren en natuurlijk
mensen zoals Ray Bradbury, John Carradine, Robert Bloch, Vincent Price en Lon Chaney jr.
Ik heb een keer erg gelachen: op een avond hielden een aantal mensen een redevoering en er
kwam geen einde aan. Het duurde uren. Tenslotte was Vincent Price aan de beurt. Hij stond op
en begon het onze vader op te zeggen. Hij was de laatste spreker van de avond’ (Ockersen).
4. Het is niet uitgesloten, dat het geloof aan vampieren er de oorzaak van is dat iemand zich - in
literatuur of in werkelijkheid -, bij testament het hart wil laten doorboren. Het is bijvoorbeeld
de laatste wens van de vader van de ik-figuur in Rilke's Malte Laurids Brigge, een wens die
trouwens ook wordt vervuld (zie: p.253-255). Ook van Deyssel (1864-1952) noteert in een
reeds op 27 oktober 1892 opgemaakt testament: ‘Vóór mijn kist wordt gesloten, verzoek ik dat
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mijn hart doorstoken worde. Ook verzoek ik mijn kist zoo los mogelijk te sluiten en mij acht
dagen boven aarde te laten staan’ (Van Deyssel/Ising, p.174).
Voor schema V geldt nu het perspektief van de tegenstander, waarbij hij gebruik maakt van
middelen, zoals beschreven in IV.
Dit verhaal staat te lezen in Von denen Vampiren oder Menschensaugern (p.321-414).
Vertalingen hieruit zijn van mijn hand (K.B.).
En passant zij hier opgemerkt dat het tot leven komen van een afbeelding van een personage
erg vaak voorkomt in dit soort verhalen: cf. Roland Topor: De tanden van de vampier, E.F.
Benson: De torenkamer en A.K. Tolstoi: De vampier.
Dat een vampier nogal eens op een gemaskerd bal verschijnt of in een karnavalsstoet meeloopt,
is te begrijpen. Daar kan hij namelijk onopgemerkt een prooi uitkiezen en toeslaan. Cf. August
W. Derleth: ‘Wie kan ik zeggen dat er is?’, Robert Bloch: De mantel, Laurence Durrell:
Pursewardens verhaal.
Over deze Hongaarse gravin die bloedbaden nam om jong te blijven: Penrose; Volta, p.66 en
Koomen, p.164-166.
Angst voor stromend water hebben ook de vampieren in Het Kanaal van Everil Warell en
Stromend water van Peter Schuyler Miller.
Bij een uitgebreider onderzoek zal men niet kunnen ontkomen aan een differentiatie tussen
lezers, wil men betrouwbare resultaten boeken. Zo zal men rekening moeten houden met de
stand van kennis van een lezer, zijn leeftijd, e.a., waarbij men zich zal moeten afvragen aan de
hand waarvan spanning en angst gemeten moeten worden: door middel van interviews, enquêtes,
encyfalogrammen, zweetafscheiding, e.a. Dat ik niettemin van mening ben dat er ook
generaliserende uitspraken over de struktuur van een tekst en het effekt daarvan op de lezer
zijn te doen, is naar ik hoop inmiddels wel duidelijk geworden.
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5 Het triviale drama of de jacht op sukses
‘Trop de métier dans cet art!’
Catulle Mendès

De mode spreekt een belangrijk woordje mee in wat ‘hoort’ en ‘niet hoort’. Bijna
alle kinderen eten een taartje het liefst horizontaal: eerst de bovenliggende versiering,
room en vruchten, dan geleidelijk aan de dieper liggende lagen. Een volwassene
wordt verondersteld vertikaal toe te tasten; zelfs al zou hij nog steeds liever met de
slagroom beginnen - dat ‘hoort’ nu niet meer.
Ook in de literatuurbeschouwing is er een trendmatige getijdenbeweging. In de
periode na Taine sprak het vanzelf dat men zich met de schrijver van het te bestuderen
werk occupeerde - toen ‘the words on the page’ centraal kwamen te staan, werd dat
het waarmerk van de zonde. Met de ideeën die een letterkundig werk uitdrukt gaat
het net zo. Van Deyssel maakte er zich vrolijk over dat er door de critici van zijn tijd
zo nijver naar ‘de gedachte’ in het werk van de Nieuwe Gidsers werd gezocht (zonder
dat men iets vond, overigens); in de vijftiger jaren was het heersende principe dat de
literatuurstudie beschermd diende te worden tegen extraliteraire ofwel niet-esthetische
beschouwingen waar het onderzoek van ‘denkbeelden’ toe werd gerekend1.. Ook
anno 1974 is het nog nauwelijks bon ton om aan een literair werk de vraag te stellen
waar het over gaat, welke thematiek er in wordt uitgedrukt en wat de schrijver ermee
te zeggen heeft over de wereld waarin hij met zijn lezers leeft.
Groot is de angst dat het vaststellen van die denkbeelden niet langs
wetenschappelijke weg kan plaatsvinden én dat - als het zou lukken - het belangrijkste
literaire werk gereduceerd zou blijken tot een ‘scheurkalenderwijsheid’. Het heet
dan dat men nog maar weinig over de eigenlijke betekenis van b.v. Schuld en boete
als kunstwerk gezegd heeft, zelfs indien men precies zou kunnen vaststellen welke
opvattingen over misdaad en straf daarin door Dostojewski worden beleden.
Natuurlijk is die opvatting enerzijds juist. Maar hoe kan men ander-

Populaire literatuur

154
zijds hopen een enigszins uitputtende beschrijving van een literair kunstwerk te
geven, zonder de daarin uitgedrukte ideeënwereld erbij te betrekken?
Het komt mij zelfs voor dat de teksttheoreticus die de principes probeert vast te
leggen op grond waarvan teksten zich als ‘welgevormd’ - zeg maar koherent aandienen, gevaar loopt voorbij te gaan aan wat uiteindelijk het sterkst de aard van
een literair produkt zal blijken te bepalen: de inherente ideeën. En dit geldt niet alleen
voor de z.g. ‘hoge’ literatuur.
Om een oversimpel, maar helder voorbeeld te geven: in de reeks ‘Gouden Boekjes’
voor kinderen, uitgegeven door de Bezige Bij, heet deel 54 De koe ging over de berg.
Het gaat daar om een koe die op een heuvel graast en het idee krijgt dat het gras op
de heuvel aan de overkant van het dal veel lekkerder moet zijn. Ze gaat op reis en
eenmaal aan de overkant ziet ze een heuvel waar het gras nóg sappiger en groener
lijkt. Als ze daar dan weer naar toe is getrokken, merkt ze dat ze op haar uitgangspunt
is teruggekeerd...... en is tevreden.
Het sukses (bij volwassenen) van dit verhaal berust zeker goeddeels op de heldere
demonstratie van de impliciete denkbeelden: het najagen van geluk, dat altijd elders
ligt, kan feitelijke tevredenheid met het bestaan frustreren.
Ik geloof dan ook dat het zijn nut kan hebben tegen de mode in te gaan en ook in
het ‘volwassen’ literaire werk als het ware horizontaal te eten, oftewel onder de
formele struktuur te speuren naar een zo objektief mogelijk te benaderen
betekenislaag. Ik wil zelfs in het volgende de stelling aannemelijk maken, dat met
name in het drama, triviale, populaire vormen zich onderscheiden van, door de
kulturele elite als literair erkende drama's door het nagenoeg ontbreken van zo'n
betekenislaag; van een dergelijk triviaal toneelstuk berust het sukses dan vooral op
de uitgekiende struktuur en de uiterst effektvolle werking op het publiek. Of
omgekeerd, in de woorden van G.B. Tennyson: ‘The criticism of plays too
scrupulously plotted is that they sometimes sacrifice character and idea to plot.’2.
Het leek daartoe zinvol een typische vertegenwoordiger van het ‘pièce bien faite’
onder de loep te nemen, een toneelgenre dat in de tweede helft van de vorige eeuw
in Frankrijk werd gekenmerkt door een realistische reaktie op het romantische drama
à la Victor Hugo; als weerwerk tegen de daar te vinden verzenpracht en
intrige-overdaad werd in proza en in een oppervlakkig gerekonstrueerd historisch
kader één nauwkeurig uitgesponnen intrige de hoofdinhoud: alle personen en alle
gebeurtenissen ondersteunen of komen voort
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uit die ene hoofdhandeling. Daarbij worden de toeschouwers voortdurend met behulp
van veelal krasse maatregelen in spanning gehouden.
De twee bekendste namen die in dit verband steeds opduiken zijn: Eugène Scribe
(1791-1861) als voorloper, die vooral naam maakte met zijn Le verre d'eau en
Victorien Sardou (1831-1908) die in het genre de grootste perfektie bereikte en van
wie sommige blijspelen als Divorçons! (onder de naam Cyprienne) en Madame
Sans-Gêne nog wel gespeeld worden.
Maar daarnaast was Sardou de schrijver van een paar grote ‘historische’
spektakeldrama's, in hun tijd onzinnig populair, veelal geschreven voor - en eindeloos
gespeeld door - Sarah Bernhardt; deze stukken zou geen weldenkend regisseur
vandaag de dag nog op het repertoire nemen. La Tosca (1887) is van dit type toneel
in zoverre een interessant voorbeeld dat het verhaal (in gekondenseerde vorm) nog
steeds vertoond wordt als opera op muziek van Puccini. De allerminst verouderde
partituur dient daar als alibi om de geliefde plot toch nog te enscèneren. Het is
trouwens opmerkelijk dat veel literaire werken die in de vorige eeuw volstrekt au
sérieux werden genomen en tot de volwaardige literatuur gerekend, nu alleen nog
als opera (Carmen, Manon) als jeugdliteratuur (Dickens, Karl May, Jules Verne) of
als stripverhaal (Dumas, Walter Scott) opgeld doen. Een zo nauwgezet mogelijke
beschrijving van wat Sardou in La Tosca bij elkaar organiseert, kan mijns inziens
een moeilijk te overtreffen beeld geven van wat het ‘pièce bien faite’ voor zijn publiek
in petto had.
Uit oprechte bewondering schrijft dan ook Gaston Sorbets in ‘L'Illustration
théâtrale’ van 19 juni 1909: ‘Jamais, sans doute, dramaturge ne poussa plus loin et
plus profondément le talent d'intéresser, de divertir, d'émouvoir, d'angoisser, de
torturer ses spectateurs. C'était là, proprement, le génie de Sardou.’
Het stuk speelt zich af op de 17e juni 1800 in Rome. Deze door Sardou nauwgezet
opgegeven datum is in zoverre belangrijk dat de op die dag bij Marengo gestreden
slag3. de historische achtergrond levert waartegen zich de gebeurtenissen in het drama
voltrekken.
's Middags om drie uur leek de veldslag voor de Fransen onder Napoleon namelijk
een volkomen nederlaag te zullen worden. De Oostenrijkse aanvoerder Melas zond
al boden uit om zijn overwinning te melden, toen een vers Frans leger uit Genua op
het strijdtoneel verscheen en de kansen deed keren.
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Een dergelijke dramatische peripetie is naturlijk ‘gefundenes Fressen’ voor een
theaterman als Sardou. Hij bereikte daarmee immers bij zijn Franse publiek al dadelijk
een bij voorkeur nagestreefd effekt dat wel dramatische ironie4. wordt genoemd.
Wat er in de zaal gebeurt is namelijk dit: gedurende de eerste twee bedrijven,
zolang de berichten van de Oostenrijkse overwinning het toneel beheersen, kan het
Franse publiek zich behagelijk koesteren in de dubbele zekerheid dat men - ten eerste
- beter op de hoogte is van de feitelijke situatie dan alle hooggeplaatste aanwezigen
op het toneel en dat - ten tweede - de overwinning die straks noodzakelijk moet
volgen aan de kant van de eigen landgenoten zal liggen.
Een voor Nederlands publiek vergelijkbaar effekt zou te bereiken zijn met een
stuk spelend aan het hof van Philips II, waar men getuige is van een feest bij het
uitzeilen van de Armada, waarmee de definitieve onderwerping van de Lage Landen
door alle aanwezigen als beklonken zou worden beschouwd. Interessant is dus dat
een historisch kader de toneelschrijver - en Sardou maakt daar briljant gebruik van
- de mogelijkheid biedt vrijwel moeiteloos ‘zukunftgewisse Vorausdeutungen’5. in
te bouwen, waarmee in de zaal het strelende gevoel van superioriteit en ingewijdheid
kan worden gewekt. Dezelfde sentimenten bespeelt Sardou al even behendig als hij
in het eerste bedrijf van Madame Sans-Gêne een onbeduidend korporaaltje laat
optreden die de naam Bonaparte blijkt te dragen...
Behalve het tijdstip worden ook de plaatsen waar Sardou zijn verwikkelingen laat
spelen met zorg gekozen. La Tosca bestaat uit vijf bedrijven, waarvan het laatste uit
twee ‘tableaux’ is opgebouwd. In het geheel daarom zes speelplaatsen, die stuk voor
stuk in uitvoerige toneelaanwijzingen, voorafgaand aan de dialoog, tot in details
worden voorgeschreven. Zo speelt het eerste bedrijf zich af in de fabuleuze barokkerk
S. Andrea in Rome, met het weelderige interieur van Bernini, dat zelfs in
karton-uitvoering niet na zal laten een feërieke en ‘verheven’ atmosfeer te scheppen.
Na de geestelijke grandeur komt in het tweede bedrijf de wereldse macht aan bod:
de balzaal van het Palazzo Farnese. Onnodig te zeggen dat het in beide bedrijven
wemelt van de fraai uitgedoste figuratie; destijds hoefde men nog niet te kijken op
een paar kostuums en een paar zwijgende rollen meer of minder.
In het derde bedrijf mogen we een kijkje nemen in de weelderige partikuliere villa
van de Romeinse adellijke familie Cavaradossi. Na de pauze bevinden we ons dan
in een zaal van het Castel Sant' Angelo, waar de luxueuze inrichting (‘alcôve
richement décorée’) wedijvert met de onheilspellende sfeer van een politie-bastion-
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annex-gevangenis. Het laatste bedrijf staat geheel in het teken van het naderende
einde: 1e tafreel: de dodencel; 2e tafreel: het exekutieplatform.
Francisque Sarcey, een bekende criticus van die tijd6., konstateert na de première
in ‘Le Temps’ dat het stuk sukses heeft gehad en waarschijnlijk nog groter sukses
zal hebben in Amerika, waarheen Sarah Bernhardt ermee op tournee zou gaan. Hij
suggereert in zijn kritiek zelfs dat Sardou het stuk extra spektaculair zou hebben
opgezet om buitenlandse publieken die geen frans verstaan toch aangenaam bezig
te houden. Uiterst cynisch stelt hij: ‘Ces publics internationaux sont fous de beaux
spectacles. Il fallait donc que cette action servît de prétexte à de luxueuses mises en
scène et qu'elles ne fussent pourtant pas assez essentielles au drame pour qu'il ne fût
pas possible, le cas échéant, de les supprimer.’7. Dus bij het schrijven zou Sardou al
met alle omstandigheden van de (lucratieve!) Amerikaanse toernee hebben rekening
gehouden, oftewel: fraaie plaatjes, maar het stuk moet eventueel ook ‘in de gordijnen’
te spelen zijn.
Behalve dat deze speel-plaatsen de toneelbezoeker de gelegenheid bieden zich te
vergapen aan religieuze en wereldse pracht en praal, ziet men daar bovendien nog
diverse helden van de geest aan het werk. Immers in het eerste bedrijf zijn we niet
voor niets in de kerk: de schilder Cavaradossi is daar bezig met zijn muurschildering
van ‘De opwekking van Lazarus’. En de tweede hoofdrol, de begenadigde zangeres
Floria Tosca, maken we in het tweede bedrijf mee tijdens een hofkoncert. (Sardou
is natuurlijk genoeg theaterman om er rekening mee te houden dat zijn
hoofdrolspeelster wel eens gebrekkig zou kunnen zingen; dus laat hij het koncert in
acte II juist afbreken voor Tosca haar cantate moet inzetten.)
Hoe zorgvuldig dus ook plaats en tijd van handeling gekozen lijken om het publiek
aangenaam bezig te houden, het zijn tenslotte de gebeurtenissen zelf die La Tosca
tot ‘pièce bien faite par excellence’ stempelen. En op dit punt wordt de kijker
werkelijk weinig bespaard.
De vertelde ‘story’ draait om een ontsnapte gevangene, Angelotti, een republikein,
die Rome heeft willen bevrijden van ‘Sa Majesté Impériale’ Ferdinand IV van Napels.
De schilder Mario Cavaradossi laat deze Angelotti onderduiken in zijn villa. Het
hoofd van de Romeinse politie, baron Scarpia, gebruikt C's geliefde, de zangeres
Floria Tosca, om op het spoor te komen van C en zijn beschermeling. Als de politie
de villa binnenvalt verbergt Angelotti zich in een put in de tuin. Vervolgens wordt
C in een zijvertrek gefolterd zodat zo nu en
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dan van achter de coulissen kreten opstijgen, terwijl op het toneel Tosca door Scarpia
wordt ondervraagd. De marteling zal doorgaan tot zij Angelotti's verblijfplaats onthult.
Verscheurd tussen haar gelofte van geheimhouding en haar liefde, moet zij tenslotte
de put in de tuin wel noemen. A blijkt daar dan al vergif te hebben ingenomen.
Tosca en Cavaradossi, beiden gevangen genomen, worden naar de Engelenburcht
gebracht, alwaar C de volgende morgen zal worden geexecuteerd. Scarpia, uiteraard
ook verliefd (althans belust) op Tosca, belooft haar een vrijgeleide voor haarzelf en
C, als zij zich aan hem geven wil. Na heftige aarzeling stemt zij toe, maar stoot S
een tafelmes in de borst, zodra hij het vrijgeleide heeft uitgeschreven.
Of dit niet al mooi genoeg is, heeft Sardou nog een fraai sloteffekt achter de hand.
Op het moment dat Tosca namelijk gezwicht is en heeft toegezegd S voor één nacht
te zullen ‘toebehoren’, meldt deze dat hij C toch voor de schijn zal moeten executeren
om zelf de verdenking van korruptie te ontgaan.
In tegenwoordigheid van Tosca geeft hij dus opdracht de geweren van het peloton
slechts met kruit te laden. Tersluiks beveelt hij de kapitein echter wel degelijk echt
te schieten. Tosca en het publiek zijn zich daar geenszins van bewust, omdat wij
Scarpia alleen over de executie horen zeggen: ‘Simulée....Exactement comme vous
avez fait pour Palmieri’. (Acte IV, scène 4).
In het slotbedrijf komt Tosca haar geliefde dan juichend melden dat zij een
vrijgeleide heeft, maar dat hij zich nog even moet laten doodschieten voor de schijn
en daarbij moet zorgen ‘levensecht’ te vallen. Cavaradossi belooft het. Uiterst navrant
is dan natuurlijk de situatie, als Tosca in blijde spanning op de executie wacht. Na
de schoten, als de soldaten zich verwijderd hebben, roept zij C toe dat de kust veilig
is en hij moet opstaan... Dan pas merkt ze dat hij toch is gefusilleerd8. .... Op dat
moment komen de manschappen terug om Tosca gevangen te nemen: de moord op
S is ontdekt; maar zij springt van de trans in de diepte.
Het meest eigenaardige van deze gang van zaken is dat, hoe gekompliceerd de
verwikkelingen ook klinken, de uitwerking van de ‘story’ in de ‘plot’ in feite heel
rechtlijnig is, ook al blijft in iedere scène de spanning om te snijden en volgt het ene
gruweleffekt op het andere. Op zijn simpelst samengevat komt de handeling immers
hierop neer: de politie jaagt op een vluchteling en diens medeplichtigen en krijgt hen
te pakken. De totale boeiende werking van het verhaal berust op het medeleven van
het publiek met de vraag of de sympathieke slachtoffers zullen ontsnappen: tot en
met het derde bedrijf
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Angelotti en daarna Cavaradossi en Tosca.
Interessant is dus dat het hele historische kader en de hooggeplaatstheid c.q. hoge
begaafdheid van de personages niets wezenlijks aan de gebeurtenissen toevoegt. De
plot zou evengoed in de onderwereld gesitueerd kunnen zijn.9.
De verwikkelingen die het elementaire stramien (‘boze macht achtervolgt helden’)
kompliceren zijn alleen gericht op het momentane spanningseffekt dat zij opwekken.
En als zodanig zijn de gebeurtenissen met gruwelijke precisie gekoncipieerd. Derde
bedrijf: man ontwringt vrouw haar geheim door haar vriend hoorbaar te laten folteren.
Resultaat: vriend vervloekt haar. Vierde bedrijf: man dwingt vrouw tot sexuele
onderwerping door haar vriend met de dood te bedreigen. Resultaat: moord. Vijfde
bedrijf: vrouw verheugt zich over het feit dat haar vriend ‘schijnbaar’ geexecuteerd
wordt en ontdekt te laat het bedrog. Resultaat: zelfmoord.
Het is wel duidelijk hoezeer de plot is opgebouwd rond kapitale speelscènes voor
de vertolkster van de hoofdrol. Vooraal het laatste bedrijf is van een ontstellende
wrange ironie als Tosca vol hoop op de executie van haar geliefde wacht! Dat wil
zeggen: de tragische dubbele bodem onder deze scène werkt natuurlijk alleen als de
toeschouwers weten dat de executie wel degelijk ‘echt’ zal zijn. En daar heeft Sardou
hen niet over ingelicht!
Het is niet onwaarschijnlijk dat de schrijver hier heeft vertrouwd op het feit dat
de story van zijn stuk na enige voorstellingen wel bij het publiek bekend zou zijn,
mede door de krantenkritieken die in zijn tijd uitvoerig op de inhoud van nieuwe
stukken in plachten te gaan. Alleen dán kan Tosca's vreugde over de op handen zijnde
ontsnapping dezelfde wrede bijsmaak gehad hebben, als de ‘tragisch-ironische’
vreugde van Gijsbreght in de openingsmonoloog van Vondels tragedie over de
verjaging van de ‘Haerelemmers’.
Opgemerkt moet ook worden dat de intrige met zijn talrijke peripetieën voor het
zaalpubliek toch heel eenvoudig te volgen is. Zo wordt b.v. behoedzaam het geringste
verschil tussen gespeelde tijd en werkelijke tijd voorkomen. Ieder volgend bedrijf
voltrekt zich weliswaar in een nieuw dekor maar begint nauwgezet op het tijdstip
waarop het vorige is geeindigd. Het is al met al een uiterst kenmerkend geval van
een stuk met ‘early point of attack’10., d.w.z. een drama waarin geen expositiegegevens
voor de toeschouwer worden achtergehouden, zodat niets aan het eigen inzicht of
kombinatievermogen wordt overgelaten.
Alle informatie waarover het publiek dient te beschikken wordt integendeel bij
herhaling en/of zeer uitvoerig vermeld. Zo worden we
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over het bestaan van De Put in de Cavaradossi-tuin voorgelicht in een monoloog van
maar liefst 320 woorden (Acte III, scène 1) en dat dan natuurlijk weer allerminst
vervelend, maar in de vorm van een spannend ontsnappingsverhaal.
Ook de ‘karakters’ delen in deze kombinatie van eenvoud en heldere expositie. Er
zijn daarbij drie soorten te onderscheiden. De drie eerste plans-figuren11. Tosca,
Cavaradossi en Scarpia, die gekenmerkt worden door een aantal op elkaar afgestemde
uiterlijke en innerlijke eigenschappen; een paar tweede plans-personages, van wie
maar één dominerende trek wordt vermeld en ten derde het bonte gewoel op de
achtergrond (het z.g. ‘derde plan’) waaruit men op geen enkele manier als individu
naar voren treedt.
Er zijn dus drie relatief ‘moeilijke’ personages, maar deze worden dan ook stuk
voor stuk vóór hun opkomst geïntroduceerd. Wie Cavaradossi is wordt uit de doeken
gedaan in een gesprek tussen de koster en zijn knechtje in de eerste scène van de
eerste acte, waarna hij in scène twee prompt opkomt. In scène drie ontspint zich dan
een gesprek tussen Angelotti en Cavaradossi dat ons uitvoerig inlicht over Tosca,
waardoor in scène 4 de tijd rijp is voor háár opkomst.
Van Cavaradossi weten we dan al dat hij ‘jacobin’ is, dat zijn vader in Parijs met
Voltaire is omgegaan (!), dat hij warmvoelend, royaal, charmant, mooi, sober,
onverschrokken en talentrijk is. Kortom, een ‘echte’ man met tal van innemende (en
op het Franse publiek afgestemde) eigenschappen en als republikein geknipt voor
de avonturen die hem wachten. Tosca wordt ons aangekondigd als een ‘echte vrouw’,
verrukkelijk om te zien en een schitterende zangeres, opgegroeid als geitenhoedstertje
(zij zal immers straks een man moeten doodsteken, dus een restje zigeunerachtigheid
is nooit weg), voorts vroom en uitermate jaloers. Voor zover deze eigenschappen
niet stereotiep zijn, dienen zij de loop van de intrige. Immers, Tosca's jaloezie zal
door Scarpia in het tweede bedrijf worden uitgebuit om hem op het spoor van
Cavaradossi te brengen.
Van werkelijke ‘round characters’ is bij deze hoofdpersonen geen sprake omdat
zij eerder ideaaltypen vertegenwoordigen van de ‘he-man’ en de ‘she-woman’, dan
herkenbare individuen. Ook Scarpia wordt ons in niet mis te verstane bewoordingen
getekend; alleen... hij is slecht, want bij hem klopt de zichtbare buitenkant niet met
zijn innerlijk. Aldus wordt hij in Acte I, scène 3 getekend: ‘Een Siciliaan, die zich
daarginds de reputatie van meedogenloos politieman heeft verworven (...) O, die
ellendeling. Onder dat uiterlijk van perfekte beleefdheid en godsdienstijver, met al
zijn glimlachjes en kruis-
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jes die hij slaat... wat gaat daar een laaghartige schurk, laf en bedorven achter schuil,
een kunstenaar in de misdaad, geraffineerd in zijn ondeugden, wreed uit wellust,
bloeddorstig tot in zijn orgieën! Welke vrouw, dochter of zuster heeft niet met schande
de smeekbeden moeten betalen die zij tot deze walgelijke satyr richtte?...’12.
Duidelijk is hoe hier het type van de ideale, ongenuanceerde schurk wordt
opgebouwd, terwijl de laatste zin hem al geheel afstemt op zijn rol in het vierde
bedrijf.
Tot de tweedeplansfiguren horen b.v. de koster en het knechtje uit de eerste scène,
waarvan de eerste een domme smulpaap en de tweede liever lui dan moe is. Aan
deze karakteristieken houden ze zich dan ook in nagenoeg iedere gesproken zin.
Nog op enkele details die Sardou's sukses bij het grote publiek kunnen verklaren
moet gewezen worden. Zo zorgt hij ervoor dat zijn voornaamste personages - maar
vooral de vrouwelijke hoofdrol - fraaie ‘entrées’ en ‘sorties’ krijgen, en dat zij ook
zo nu en dan ‘un mot’, oftewel een puntig geformuleerde uitspraak te zeggen krijgen.
In die korte, veelzeggende formuleringen is Sardou werkelijk vaak heel goed.
Als in het derde bedrijf met de fameuze martelscène Tosca aanvankelijk weigert
iets te verraden, kondigt Scarpia aan dat men dan verder zal gaan met de
‘ondervraging’ van Cavaradossi. Daarop roept Tosca gekweld uit (acte III, scène 8):
Floria: Le torturer encore? ...Et pour ne rien savoir? ...
Scarpia: Erreur...Je saurai tout: c'est lui qu'on interrogera, c'est vous qui répondrez.
Inderdaad een kernachtige samenvatting van de situatie. En dan zijn er natuurlijk
de prachtige theatereffekten, op niets anders gericht dan het publiek te schokken en
in de ban van het gebeuren te brengen. Zo is natuurlijk de wankelende opkomst van
Cavaradossi uit het zijvertrek waar hij gefolterd is, met verscheurde kleren en
verwarde haren al geen halve maatregel, maar bij de eerste openbare voorstelling
bleek dat Sardou het inkasseringsvermogen van zijn publiek toch ietwat had overschat.
Dat wordt overigens door zijn nijvere advokaat Gaston Sorbets aan ‘een vergissing
van de grimeur’13. toegeschreven, want toen men ‘vit reparaître Mario (= Cavaradossi,
vdB.) défaillant, les yeux chavirés, les tempes étoilées de trous sanglants, ce fut dans
la salle un cri d'épouvante et d'horreur. Et, dès la représentation du lendemain,
l'apparition de ce malheureux fut mieux mesurée.’13. Het is dan ook niet voor niets
dat zijn collega Jules Lemaître in zijn kritiek van 29 nov. 1887 in ‘Débats’ konstateert:
‘M. Sardou a soif
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de sang. C'est le Caligula du drame’. Opmerkelijk is dus dat de beste critici als Sarcey
en Lemaitre (beiden zelf schrijver van talrijke stukken in het genre) toch wel door
het immense publiekssukses van La Tosca heenkeken. Maar slechte recensies hebben
populariteit nog nooit in de weg gestaan.
We kunnen dus konkluderen dat de geraffineerd eenvoudige struktuur van Sardou's
‘pièce bien faite’ als kapstok dient voor een groot aantal fascinerende
handelingsmomenten: zelfmoord, moord, hevige liefde, jaloezie, verwensingen,
martelingen, doodsangst, plotselinge vreugde etc. etc.; dat het publiek getuige mag
zijn van ogenstrelende pracht in hogere kringen; dat alles wordt gedaan om de
personages te laten beantwoorden aan ‘zuivere’, makkelijk te plaatsen ideaalbeelden
van diabolisme of heroiek; dat de toeschouwer geen ogenblik met onzekerheden of
onduidelijkheden wordt gekonfronteerd: integendeel, men wordt voor de eerste
opkomst al met de komende personages vertrouwd gemaakt; en dat het publiek door
het uitbuiten van de historische feiten rond de slag bij Marengo zelfs beter op de
hoogte blijkt dan degenen die haar op het toneel beleven. Zo staat ieder detail van
de plot hier in dienst van de onmiddellijke uitwerking op de zaal.
Verder moet een onderzoek naar de vraag of de handeling bedoeld kan zijn als
exemplarisch voor een bepaalde visie op mens en wereld een nul-resultaat opleveren.
Analyse van de story bracht immers aan het licht dat deze te onbeduidend en te
‘algemeen’ is om iets anders te illustreren dan dat stereotiepe deugden door een
konventioneel soort kwaad achtervolgd worden - een konflikt waaraan alle
betrokkenen ten slotte te gronde gaan.
Shaw, die de stukken van Sardou dan ook vurig bestreden heeft en er de term
‘Sardoodledom’ voor verzon, verweet deze dramavorm dan ook vooral dat ze geen
enkel idee bevatte - in tegenstelling tot het werk van de bewonderde Ibsen. Het genre
als geheel bestempelde hij als ‘a huge mock historic melodrama which never for a
moment produces the faintest conviction, and which involves the exhibition of
elaborate Empire interiors, requiring half an hour between the acts to set.’14.
Trouwens ook de Fransen zelf, hoe hoog zij de eigen kultuur ook hemelwaarts
plegen te tillen, hebben Sardou laten vallen. Geleerd Frans kommentaar van onze
tijd weet niet veel anders meer over Sardou te melden dan dat hij er op uit is te
‘provoquer un pathétique artificiel en utilisant les effets violents, mais usés du drama
romantique.’15. En dat terwijl hij destijds zonder aarzelen werd verkozen
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tot lid van de Académie Française.
Toch spreekt dit Franse oordeel misschien wel een fundamentele waarheid uit
over de triviale dramavorm. Scribe en Sardou verzetten zich immers in naam wel
tegen het romantische drama à la Hugo16., maar ondertussen voerden zij de procédé's
van de romantische periode - de heftige gevoelens, de intriges met gif en valluiken,
de edele historische personages - ad absurdum, zonder ze voor een ander doel dan
loze suksesjacht te gebruiken.
Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat daar in het algemeen een kenmerkend verschil ligt
tussen triviale en niet-triviale vormen van letterkunde. De schrijver van een erkend
literair werk zal wat hij te zeggen heeft - zijn ‘mythe personnel’ - weergeven in eigen
vormen, waarmee hij desnoods tegen de voorkeuren van zijn publiek ingaat; de
producent van triviale werken is de epigoon die de versleten formules adapteert aan
de smaak van de meest biedende afnemer: het grote publiek.
H. van den Bergh

Eindnoten:
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op 17 juni binnenkomen.
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5. term ontleend aan E. Lämmert Bauformen des Erzählens Stuttgart 19683, pp. 95 e.v.
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16. In antwoord op een enquête door de journalist Dreyfus gaf Sardou als zijn mening dat er maar
één juiste manier is om drama te schrijven, nl. recht op zijn doel afgaan. De fout van Hugo is
dat hij ‘er heenzeilt in een ballon’. Brief in de Engelse vertaling van Dudley Miles opgenomen
in Papers on playmaking, edited by Brander Metthews New York 1957.
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6 Triviaalliteratuur, suggesties voor een probleemstelling
0. Inleiding
Sedert een kleine tien jaar wordt er, binnen de literatuurwetenschap, op grotere schaal
aandacht besteed aan het verschijnsel Trivialliteratur (in het vervolg afgekort met:
‘TL’)1.. Met traditionelere topics uit de literatuurwetenschap, zoals de ‘thematische
analyse’, het onderzoek naar ‘stromingen’, ‘periodes’, ‘invloed’, enz., heeft deze
recente onderneming gemeen, dat het niet duidelijk is, met welke probleemstelling
zij precies moet worden verbonden. ‘TL’ wordt als benaming gebruikt voor een
bepaalde klasse proza-teksten2. - novellen, romans, toneelstukken - van nogal geringe
esthetische en ethische kwaliteit. Uit het overzicht dat de werkgroep ‘Triviale
literatuur’ van de diskussie over TL uitgaf, blijkt dat vooral de volgende punten
problematisch zijn'
(i). Het normatieve aspekt: ‘TL’ duidt, zoals gezegd, een verzameling teksten aan,
waarop een bepaald type esthetische en ethische normen van toepassing zijn.
De vraag is dan: Zijn dit probalistische of deontische normen? En: Hoe stel je
schalen op voor het waarderen van en voor voorkeursordeningen voor teksten?
Hieraan wordt in de diskussie geen aandacht besteed.
(ii) Het tekstueel-funktionele aspekt: TL heeft vermoedelijk specifieke tekstuele
kenmerken (genoemd wordt het domineren van de handeling), die de receptie
in sterke mate bepalen. De receptie van TL-teksten wordt ‘kritiekloos’ genoemd.
Hieraan worden beschouwingen over de funktie van TL vastgeknoopt. TL wil
primair verstrooien. Nadere analyses van de aanduiding ‘verstrooiend’ leiden
tot het toekennen van een therapeutische of juist een vervreemdende funktie
van TL, al naargelang men een psychoanalytische of een ideologiekritische
benadering onderneemt.
Het is niet nodig in te gaan op de kanttekeningen die het verslag van de werkgroep
TL over deze twee punten bevat, om in te zien dat (i) en (ii) niets bijdragen tot de
ontwikkeling van een probleemstelling

Populaire literatuur

166
voor TL. Er bestaat geen enkele aanzet in de diskussie over TL tot het opzetten van
een theoretisch kader waarin men (i) en (ii) zou kunnen herformuleren, opdat duidelijk
wordt met welke (verschillende) theoretische en empirische problemen zij zijn te
korreleren. In de literatuurwetenschap zijn vragen over het waarderen van teksten
en over de wijze waarop tekstuele kenmerken met receptiefaktoren zijn te verbinden,
evenmin ooit systematisch aan de orde gesteld3..
Wanneer men suggesties wil doen om tot een probleemstelling voor TL te komen,
houdt dit in dat men probeert aan te geven welke onderzoeksobjekten, en in welke
volgorde, een TL-theorie het beste zou kunnen kiezen. Dit impliceert weer dat
methodologische kwesties centraal dienen te staan. Omdat er geen hecht
literatuurwetenschappelijk kader is, waarop men zich hier kan beroepen, is het
onvermijdelijk dat de aanbevelingen die zullen volgen nogal globaal zullen zijn. Dit
wil zeggen dat zij in eerste instantie voor de literatuurwetenschap zullen gelden.
Ik ga er, bij mijn suggesties, vanuit dat hun zinnigheid uiteindelijk bepaald wordt
door de mate waarin zij de vorm van een onderzoeksprogramma kunnen hebben.
Deze opvatting komt van Lakatos (1970) en is voor de literatuurwetenschap
geprecizeerd door Schmidt (1970) en vooral door Van Rees (1973). Zij zegt dat de
serie theorieën die men ontwikkelt kontinuïteit moet vertonen, en wel in die zin dat
iedere volgende theorie meer empirische inhoud heeft dan de vorige, dus nieuwe
feiten kan voorspellen (theoretische progressiviteit) en ook nieuwe feiten laat
ontdekken (empirische progressiviteit). Hiermee zijn kriteria gegeven om te bepalen
of de verandering van problemen die met het ontwikkelen van nieuwe theorieën
gepaard gaat, al dan niet progressief is. Het onderzoeksprogramma bestaat uit
methodologische regels die enerzijds aangeven welke richting het onderzoek niet,
en anderzijds aangeven welke richting het onderzoek wel dient uit te gaan. De
eerstgenoemde soort regels maken de negatieve heuristiek uit en geven wat Lakatos
de ‘harde kern’ van het programma noemt; de tweede soort regels vormen de positieve
heuristiek en leiden tot een programma waar steeds ingewikkelder modellen worden
gebouwd, die de werkelijkheid simuleren. Hierbij geldt dat deze modellen in de loop
van de uitwerking van het programma altijd door andere worden vervangen.
Voor de opbouw van een literatuur- en van een TL-theorie kies ik het volgende
uitgangspunt: In de literatuur- en de TL-theorie moet de notie tekst centraal staan.
De ontwikkeling van een adekwaat tekstbegrip is niet mogelijk zonder daarbij de
zender(s) en de ontvanger(s) van teksten te betrekken. Op basis van een (partieel)
tekst-
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begrip moeten kriteria voor teksttypologieën ontwikkeld worden. In jargon uitgedrukt:
Een teksttheorie is alleen denkbaar op basis van een pragmatiek. Literatuurwetenschap
en TL-theorie hebben bepaalde typen teksten tot objekt - men moet deze teksttypen
dan ook door speciale pragmatische en tekstuele eigenschappen kunnen kenmerken.
De redenen om te zeggen dat de literatuurwetenschap, en een TL-theorie, ontwikkeld
moeten worden op basis van een notie ‘tekst’, zijn af te leiden uit met name de
diskussie in Baumgärtner (1969). Hier wordt beargumenteerd, dat toetsbare hypotheses
over de literaire (poëtische) kwaliteiten van teksten pas geformuleerd kunnen worden,
indien men beschikt over enige kennis van wat een tekst is en welke pragmatische
faktoren men met teksten moet verbinden. Baumgärtner (1969, 16ff.) toont aan dat
poëticiteit niet direkt onderzocht kan worden op basis van een model van de ‘poëtische
kommunikatie’. Poëticiteit, opgevat als deviatie ten opzichte van de omgangstaal,
kan alleen geprecizeerd worden aan de hand van statistische kwaliteiten van
tekstkorpora, waarbij men uit dient te gaan van de totale kommunikatieve situatie
(Baumgärtner 1969, 30ff.). Ook wanneer men poëticiteit als konnotatie opvat, dient
men over kennis van de gehele kontekst (kommunikatief, tekstueel) te beschikken,
waarin ‘poëtische’ uitspraken worden gedaan (Baumgärtner 1969, 20). Een
linguistische rekonstruktie van poëticiteit is in principe onmogelijk - zij kan hoogstens
bepaalde syntaktische en semantische verschijnselen op zinsniveau betreffen, die
uiteindelijk, en dit is essentieel, alleen wanneer men rekening houdt met
sociologisch-pragmatische faktoren (vooral: de lezersreceptie) als elementen van
literairheid of poëticiteit kunnen worden begrepen. Dit vooronderstelt weer een
tekstbegrip, waarin verschijnselen als thematizering en kommunikatief bepaalde
verdelingen van zinselementen en -volgordes verantwoord zijn. Aangezien het begrip
‘TL’ even normatief lijkt als het begrip ‘literair’, en er nergens argumenten zijn
gegeven waaruit zou blijken dat TL te korreleren is met linguistische verschijnselen,
op zinsniveau, is het verstandig, Baumgärtners betoog ook voor onderzoek naar TL
te laten gelden.
Gezien de stand van het onderzoek naar tekstualiteit (cf. § 2), kan men het beste
beginnen met het uitwerken van een notie ‘koherentie’ (§ 2). Het, vermoedelijk
partiële, tekstbegrip dat men zo opbouwt zou verfijnd moeten worden door het te
konfronteren met bestaand logisch en linguïstisch materiaal over vraag/antwoord,
indirekte rede, dialoogstrukturen, enz.
De aangekondigde suggesties gaan over:
(1) De voornaamste problemen van een pragmatiek;
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(2) De opzet van een teksttheorie;
(3) Het probleem van teksttypen, toegespitst op de kwestie van de fiktionaliteit en
haar belang voor TL.
De cijfers korresponderen met de paragrafen.

1. Problemen van de pragmatiek4.
Carnap (1946, 3ff.) omschrijft een taal (uiterst grof) als een systeem van gewoonten
om geluiden, gebaren, geschreven tekens, objekten, enz. te produceren, teneinde met
andere personen te kommuniceren, dat wil zeggen hun gedachten, handelingen, enz.
te beïnvloeden. De kleinste eenheden van een taal heten tekens, (bepaalde)
opeenvolgingen van tekens worden uitdrukkingen genoemd. Onderzoekt men een
bepaalde taal L en formuleert men de resultaten (in een taal L'), dan heet L de
objekttaal en L' de metataal. Het is mogelijk dat L en L' gelijk zijn (bv. een in het
Nederlands geschreven grammatika van het Nederlands). De algemene theorie van
talen heet de semiotiek. Er is in het taalgebruik sprake van drie fundamentele faktoren:
De taaluitdrukking, dat waaraan de uitdrukking refereert (de extensie) en de gebruiker
van de taaluitdrukking. Het is methodologisch van belang deze drie faktoren, die
natuurlijk met elkaar gerelateerd zijn, scherp te onderscheiden5.. De semiotiek, zoals
Morris (1972) voorstelde, moet onderverdeeld worden in:
(i) Syntaxis: De studie van de formele opbouw van uitdrukkingen, zonder hun
relatie met hun extensie noch met hun gebruikers in aanmerking te nemen;
(ii) Semantiek: De studie van de uitdrukkingen van een taalen dat waaraan zij
refereren;
(iii) Pragmatiek: De studie van de uitdrukkingen van een taal en van hun gebruikers.
Er zijn verschillende verfijningen denkbaar van deze onderverdeling. De belangrijkste
is die in zuivere en deskriptieve semiotiek. Zuivere semiotiek omvat:
(i) Zuivere syntaxis: De konstruktie en de analyse van de syntaktische
eigenschappen van formele systemen K. De regels die men opstelt definiëren
konsepten als: ‘welgevormde uitdrukking in K’, ‘term in K’, ‘bewijsbaar in K’,
enz. De zuivere syntaxis bevat de analytische zinnen van de metataal die uit
deze definities volgen;
(ii) Zuivere semantiek: De konstruktie en de analyse van de semantische
eigenschappen van formele systemen S. De regels definiëren konsepten als:
‘designatie in S’, ‘waar in S’, enz.
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Deskriptieve semiotiek omvat:
(i) Deskriptieve syntaxis: Het empirische onderzoek naar de syntaktische
eigenschappen van een natuurlijke taal L (speciale deskriptieve syntaxis) of van
alle natuurlijke talen L (algemene deskriptieve syntaxis);
(ii) Deskriptieve semantiek: Het empirisch onderzoek naar de semantische
eigenschappen van een natuurlijke taal L (speciale deskriptieve semantiek) of
van alle natuurlijke talen L (algemene deskriptieve semantiek).
De linguistiek is een onderdeel van de deskriptieve semiotiek. We stellen nu de vraag:
Moeten zuivere en deskriptieve semiotiek uitgebreid worden met respektievelijk
zuivere en deskriptieve pragmatiek? Carnap (1946, 13) zegt expliciet dat er geen
zuivere pragmatiek bestaat6., (deskriptieve) pragmatiek is de basis voor de linguistiek
- deskriptieve syntaxis en semantiek worden onderdelen van de pragmatiek genoemd.
Morris (1972, 27ff.) neemt wel een zuivere en een deskriptieve pragmatiek aan, maar
formuleert het onderscheid tussen ‘zuiver’ en ‘deskriptief’ verschillend: zuivere
semiotiek (met zuivere syntaxis, semantiek en pragmatiek) is de metataal, deskriptieve
semiotiek (met deskriptieve syntaxis, semantiek, pragmatiek) is de toepassing van
de metataal op konkrete teken-gebeurtenissen.7.
Carnap en Morris maken het onderscheid tussen zuivere en deskriptieve semiotiek
op grond van verschillende overwegingen. Voor beiden bevat de zuivere semiotiek
alleen analytische en de deskriptieve semiotiek alleen synthetische zinnen (cf. Lieb
1971, 104ff.). Voor Carnap hangt het onderscheid tussen zuivere en deskriptieve
semiotiek af van het soort taalsysteem (formeel of natuurlijk) dat men bestudeert,
voor Morris (1972) daarentegen van het feit of men alle dan wel één objekttaal
bestudeert (cf. Martin 1959, 7f.). Voor een diskussie van de moeilijkheden die hier
voor de hand liggen, verwijs ik naar Verdaasdonk (1973a).
Ik heb, na deze inleidende opmerkingen, nu een kader waarin ik twee belangrijke
vragen over de pragmatiek als empirische wetenschap kan behandelen; te weten: die
naar het objekt van de pragmatiek, en die naar het onderscheid in theoretische en
observationele taal.8. dat voor de pragmatiek, als empirische wetenschap in principe
gemaakt moet kunnen worden. Ik identificeer zuivere pragmatiek met de theoretische
taal en deskriptieve pragmatiek met de observationele taal (cf. Verdaasdonk 1973a).
We zetten de pragmatiek op als een formeel systeem S, waarvan de taal L en de
logika geformalizeerd zijn. Allereerst worden de primitieve tekens en de atomaire
uitdrukkingen van L aangegeven. Transformatieregels bepalen hoe
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samengestelde uitdrukkingen uit een eenvoudigere uitdrukkingen worden opgebouwd.
De noties ‘welgevormde uitdrukking’ en ‘zin’ worden dan voor L gedefinieerd. De
logika van S wordt aangegeven door een syntaktische karakteristiek van de operatie
‘logisch gevolg’, met behulp van de notie ‘bewijs’. Wat een theorema van L is, is
dan te definiëren. We karakterizeren L semantisch door een model9. voor L op te
stellen. Een model is dat gedeelte van de werkelijkheid waar L over kan spreken.
Formeler uitgedrukt: een model is een (n+1)-tupel <D, R1, ...,Rn>, waar D (het domein)
een niet lege verzameling van individuen is en R1,...,Rn relaties zijn tussen de
elementen van D. Het bereik van iedere individuele variabele is D en k-plaatsige
predikaten geven k-plaatsige relaties aan in D. Ieder model M van L bepaalt een van
de mogelijke interpretaties van L. We zijn nu in staat het semantische begrip ‘waar
in M’ te definiëren en de semantische tegenhangers van de syntaktische noties ‘volgt
uit’, ‘logisch waar’ en ‘logisch onwaar’ te geven. Het zal duidelijk zijn dat wat een
theorema is, in een empirische theorie niet altijd strikt formeel bepaald kan worden
- de waarheidswaarde van tenminste enige theorama's moet op grond van
waarnemingen worden bepaald. Technisch komt dit er op neer, dat we L verbaal door zogenaamde ‘betekenispostulaten’ - en niet verbaal - ostensief, door direkt naar
de werkelijkheid te verwijzen - moeten interpreteren. Zouden we alleen met
betekenispostulaten werken, dan houdt dit in dat we aan moeten nemen ofwel dat er
alleen eindige modellen zijn - wat een problematische voorwaarde is voor een
verzameling betekenispostulaten van een empirische theorie - ofwel dat er oneindige
modellen zijn - dan is het onmogelijk alle strukturele eigenschappen te specificeren
van de relaties die door deskriptieve termen worden aangegeven. Verder geldt nog,
dat de predikaten die door betekenispostulaten worden geïnterpreteerd vaag zijn, dat
wil zeggen: Het is niet uit te maken of een predikaat P wel of niet geldt voor een
willekeurig objekt x - en dit is precies wat we in onze empirische theorie willen
voorkomen. We onderscheiden derhalve twee deeltalen10. binnen de wetenschappelijke
taal L: Een observationele taal waar de waarden der variabelen niet alleen
waarneembare entiteiten maar zelfs konkrete individuen zijn. De observationele taal
heeft een eindig model: Uit de regels van de observationele taal mag niet volgen dat
het waardebereik van de variabelen oneindig is. Een theoretische taal wordt daarnaast
opgezet. De predikaten van de theoretische taal verwijzen niet naar waarneembare
entiteiten, of zij verwijzen naar observabele entiteiten (‘magnetisch’, ‘intelligent’)
die niet ostensief gedefinieerd kunnen worden. De formele opbouw van de theore-
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tische taal is ingewikkelder dan die van de observationele taal: In de theoretische
taal moeten zeer gekompliceerde theorieën uitgedrukt kunnen worden en stellingen
uit de hogere wiskunde bewezen kunnen worden. Het logische apparaat van de
theoretische taal dient dus sterker te zijn dan dat van de observationele taal. Er zijn,
tenslotte, korrespondentieregels die de theoretische taal partieel en indirekt empirisch
interpreteren door enige termen uit de theoretische taal te verbinden met termen uit
de observationele taal. De theoretische termen die niet in de korrespondentieregels
voorkomen worden door de theoretische termen die wel in de korrespondentieregels
voorkomen indirekt geïnterpreteerd - beide ‘soorten’ theoretische termen zijn
verbonden met elkaar, hetzij door de axioma's van de theorie, hetzij door definities.
Carnap (1967) is, van de schrijvers over pragmatiek, de enige die expliciet
onderscheid maakt tussen de theoretische en de observationele taal, zonder dit
overigens expliciet te relateren aan het onderscheid zuivere/deskriptieve semiotiek,
c.q. pragmatiek. De theoretische taal is intensioneel en formalizeert noties als ‘zin’,
‘assertie’, ‘geloof’, enz. De observationele taal beschrijft bijvoorbeeld het feit dat
een spreker met zijn spreekorganen een serie hoorbare geluiden pruduceert
(weergegeven als: U(X, t, R), waar ‘U’ betekent ‘uit’, ‘R’ een serie geluiden aanduidt,
‘X’ de persoon X en ‘t’ een tijdsmoment). Korrespondentieregels leggen dan de
relatie tussen U(X, t, R) en A(X, t, Z, L) - ‘X heeft de bewuste wil om een konkreet
voorkomen (“token”) van een zin van taal L op tijdstip t als assertie te uiten’11..
In latere onderzoekingen over de pragmatiek, binnen het project van een logische
grammatika voor natuurlijke talen, met name door Montague (1968), Apostel (1971)
en Von Kutschera (1973) wordt eveneens een intensionele taal opgebouwd, maar
hier rijzen moeilijkheden over de relatie theoretische/observationele taal en over het
objekt van de pragmatiek.
Het basis-idee achter het zojuist gereleveerde onderzoek is, dat de betekenis van
taaluitingen samenvalt met hun waarheidsvoorwaarden. De (on)waarheid van een
taaluiting kan afhangen van bepaalde situationele faktoren als plaats, tijd, spreker,
hoorder, wat er tevoren werd gezegd of van de mogelijke werelden waarover men
wil spreken. De extensie van een zin is zijn waarheidswaarde: ‘waar’ of ‘onwaar’.
De intensie van een zin is een funktie die aangeeft van welke situationele faktoren
de extensie afhangt. De faktoren maken de verzameling van indexen I uit. Een intensie
van een zin is dan de funktie die van I naar een extensie loopt.
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De opzet van een pragmatische taal is gegeven door Montague (1968). De interpretatie
van deze taal L is het geordende tripel < I, U, F > zo, dat (i) I en U verzamelingen
zijn. I is de verzameling indexen, U die van de mogelijke objekten; (ii) F een funktie
is met L als domein; (iii) FA een funktie is met domein I voor ieder symbool A in L;
(iv) Als P een n-plaatsig predikaat is en i in I is, FP(i) een n-plaatsige relatie is op U;
(v) Als A een n-plaatsig operatie-symbool is in L en i is in I, dan is FA(i) een (n+1)
- plaatsige relatie op U, zo dat voor alle xO,...,xn-1 er precies een objekt y is zo dat
< xO,.. .,xn-1, y> in FA(i) is; (vi) Als N een n-plaatsige operator van L is en i in I is,
dan is FN(i) een n-plaatsige relatie op de machtsverzameling van I.
We zien dus dat F de taal L op U afbeeldt, afhankelijk van de i in I. Er zijn
specializeringen van de i's (en van L) denkbaar: De i's kunnen tijdsmomenten,
mogelijke werelden, personen, wat er tevoren gezegd is, enz. aanduiden. Iedere
uitdrukking in L krijgt een intensie en een extensie toegekend.
Met behulp van L kunnen we nu uitdrukkingen uit natuurlijke talen weergeven.
Voorzover het zinnen betreft, zeggen we dat L hun logische vorm (Harman 1972)
specificeert. Zet men de linguistiek, die als empirische wetenschap onderdeel is van
de deskriptieve semiotiek, aldus op, dan kun je vragen: Welke is de relatie tussen de
logische vorm en de strukturen van zinnen uit de natuurlijke taal? Gaat het hier om
een arbitraire weergave, voldoende voor een heel speciale doelstelling, of is er sprake
van een ‘natuurlijke’ weergave, of is er überhaupt geen verschil? Is de
modeltheoretische semantiek een geschikt instrument voor de semantische analyse
van natuurlijke talen? Een kernkwestie is wat een dergelijke linguistiek empirisch
verantwoordt: Neemt men het adagium over dat een taal begrijpen neerkomt op weten
wat het betekent voor een zin om waar te zijn, dan moet men kennelijk aannemen,
dat de spreker van een natuurlijke taal in staat is de theorema's voor een willekeurige
verzameling zinnen aan te geven. Een suksesvolle specifikatie van waarheidskondities
kan echter voortkomen uit kennis die je hebt van funkties of van het feit dat twee
verschillende eigenschappen dezelfde extensie kunnen hebben12.. Deze kennis zou
dan opgevat moeten worden als taalkennis. Een begrip als ‘competence’ lijkt dan
niet langer hanteerbaar, tenzij je aanneemt dat grammatikaliteitsoordelen en
waarheidsoordelen behoren tot het intrinsieke taalvermogen van een spreker van een
natuurlijke taal. Dit is nogal spekulatief. Bondig samengevat: De opzet van een
zuivere pragmatiek is, formeel althans, zeer precies, wat een deskriptieve pragmatiek
inhoudt, is onbekend.
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De enige mij bekende poging om Montague's voorstel met een deskriptieve pragmatiek
uit te breiden is die van Apostel (1971). Spreker en hoorder worden, merkt hij op,
in Montague (1968) niet expliciet gedefinieerd, maar voorondersteld. Apostel komt
op de volgende wijze tot de verlangde definitie: Angenomen wordt, dat wanneer een
taaluiting door een spreker op een tijdstip t is geproduceerd, de interpretatie van L
door een hoorder (= mogelijke spreker) verandert. Formeel wordt dit uitgedrukt door
te stellen dat in dit geval de relatie K(ommunikatie) tussen spreker en hoorder gold,
en dat, op grond van K, de funktie F de taal L op telkens verschillende Ui 's afbeeldt.
We zagen al dat F afhankelijk was van indexen.
We moeten nu aannemen dat F vooral afhankelijk is van de indexen die sprekers
en tijdsmomenten aanduiden. Er wordt dan een metafunktie G opgebouwd, waarvan
het domein bestaat uit verzamelingen indexen die sprekers en verzamelingen indexen
die tijdsmomenten aanduiden. G werkt op F (L, U, I). Met het aldus opgebouwde
apparaat kan worden voldaan aan wat Apostel een voorwaarde voor adekwaatheid
noemt, te weten dat een analyse van ‘Ik’ moet kunnen aangeven dat, in de direkte
rede, ‘f (Ik)’ impliceert: ‘Ik besta’. Ik heb met dit ‘kriterium’ al moeite: Het werkt
niet voor fiktieve sprekers en gaat voorbij aan Montague's (1968, 106, 109)
verduidelijkingen waarom in L over mogelijke en niet direkt over bestaande individuen
wordt gekwantificeerd. Apostel zegt nu, dat het voorkomen van taaluitingen (de
‘speech-events’) gekarakterizeerd moet worden onafhankelijk van de zojuist gegeven
wijze om spreker en hoorder te definiëren - als een fysische of psycho-sociale
sekwentie. De pragmatische taal L moet dan predikaten bevatten die uit kunnen
drukken dat er een serie speech-events op bepaalde tijdstippen plaatsvindt, alsook
predikaten die delen van speech-events definiëren en klassen van speech-events
aanduiden. Deze klassen onderscheiden zich van elkaar door het voorkomen van
bepaalde delen in speech-events, met name het voorkomen van bepaalde persoonlijke
voornaamwoorden als ‘Ik’, ‘Jij’, enz. Dat ij ‘Ik zeg “p”’ impliceert: ‘Ik besta’ kan
nu op de volgende wijze verantwoord worden, indien het waar is dat iedere speech-act
een spreker heeft: Er is een voorkomen van een speech-act die tot de ‘Ik-klasse’
behoort en die een voorwaarde is voor de relatie iKj (waar i en j deelnemers aan een
kommunikatieproces aanduiden). Dan duidt ‘Ik’ die deelnemer aan, wiens F-funktie
niet gewijzigd wordt door K, dat wil zeggen: ‘Ik’ is de index waar de verzameling
funkties die L op U afbeelden konstant blijft. Ik begrijp niet goed wat het konstant
blijven van een funktie te maken heeft met ‘bestaan’, noch wat er precies bedoeld
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wordt met de implikatie van ‘Ik besta’ door ‘Ik zeg: “p”’. Betekent dit dat iemand
die ‘p’ asserteert, ook ‘Ik besta’ asserteert? Of betekent dit dat uit de deskriptie van
‘Ik zeg: “p”’ volgt: ‘Ik besta’ (dan toch: ‘“Ik” bestaat’)? De observationele predikaten
van L worden in ieder geval niet gegeven - de relatie zuivere pragmatiek - deskriptieve
pragmatiek blijft onduidelijk.
De vraag naar het objekt van de pragmatiek is tot dusver op de achtergrond gebleven.
Gaat men uit van de eerdere, hoogst globale aanduiding, dat de pragmatiek de studie
is van de relatie tussen teken en gebruiker dan zal men dit moeten vertalen in
onderzoek naar logische, psychologische, sociale, linguistische, enz. elementen.
Daartoe zullen verschillende etappes van pragmatisch onderzoek moeten worden
opgezet. Als voorbeeld moge hier een suggestie in Martin (1959, 9) dienen, waar de
pragmatiek allereerst de studie zou moeten ondernemen van relaties als ‘utterance’,
‘aksepteren’, ‘assertie’, ‘geloven’, enz. tussen uitdrukkingen en gebruikers.
Vervolgens zal aandacht besteed moeten worden aan de handelingen en het gedrag
van taalgebruikers als reaktie op bepaalde talige stimuli, daarna moeten de sociale
eigenschappen van de taal bij het onderzoek betrokken worden. Het produceren en
verstaan van taaluitingen is een proces, dat globaal weergegeven kan worden met:
‘X veroorzaakt de gebeurtenis Y’, ‘X neemt Y waar’, ‘X intendeert Z’, ‘X weet P’,
‘X gelooft R’, enz. (Apostel 1971, 15). Men kan verschillende noties formalizeren
met behulp van Hintikka's epistemische en doxastische logika. De vraag die dan rijst
kan men ook stellen voor het geheel van onderzoekingen over pragmatiek à la
Montague: In hoeverre komt men zo tot een adekwate empirische theorie van de
pragmatiek? Zowel in Montague (1968) als in Von Kutschera (1973) gaat het erom
te laten zien hoe de waarheid van zinnen (beter: van uitingen) af kan hangen van
kontextuele faktoren. Er wordt dus onderzoek bedreven dat strikt genomen tot de
semantiek behoort. Merk op dat Lewis (1972), met gelijke bedoelingen, een formeel
vrijwel identiek systeem ontwerpt dat hij tot de algemene semantiek rekent. Ballmer
(1973b, 4ff.) komt, op andere gronden, tot de konklusie dat de pragmatiek (nog) geen
eigen objekt heeft - waarmee impliciet het standpunt van Ballmer (1972, 184) wordt
verworpen, waar de notie ‘suksesvolheid van een taaluiting’ de kern van de pragmatiek
uitmaakt. De pragmatiek bestaat niet als afzonderlijke discipline (Ballmer 1973b,
70): Alle tot dusver gegeven pragmatische talen reduceren eigenlijk de noties die zij
definiëren tot semantische noties. In dit licht is Von Kutschera (1973) op te vatten

Populaire literatuur

175
als een semantizering van pragmatische begrippen als ‘illokutive kracht’, ‘speech-act’,
‘geloven’, Ballmers enz. konklusie is te kras, maar lokaliseert wel een onduidelijkheid
over een kernpunt in de pragmatiek, n.l. het betekenisbegrip dat in pragmatische
onderzoekingen voorondersteld of geschetst wordt. De pragmatiek bestudeert onder
meer speech-acts, bepaalde vormen van taalgedrag waarvoor regels gelden (Searle
1965, 221ff.). De kwestie is nu dat deze regels niet tegelijk kunnen worden opgevat
als én regels voor een bepaald gedrag én regels voor de betekenis van speech-acts.
Volgens Von Kutschera (1973, 13ff.) verkrijgt men de betekenis van een speech-act
(zeg: ‘Sluit de deur!’) door een performatieve versie van de speech-act te geven
(Hier: ‘Ik beveel je dat je de deur sluit’, iets schematischer: ‘Bevelen (ik, jij, Jij sluit
de deur)’). Van de performatieve versie geeft men een performatieve beschrijving
(B.v.: ‘Ik beval je gisteren dat jij de deur sloot’). Men krijgt zo'n beschrijving door
de performatieve versie als een bewering op te vatten; de indexuitdrukkingen voor
spreker en hoorder worden door namen vervangen en de relevante omstandigheden
van de uiting worden door indexen en namen weergegeven. De deskriptieve betekenis,
de funktie f van indexen naar waarheidswaarden, van de performatieve beschrijving
is nu de performatieve betekenis (de funktie) van de uiting (c.q. van ‘Sluit de deur!’).
Een ander soort uitspraken dat een pragmatische theorie doet, is van het type: ‘De
persoon X produceert de speech-act Y’. Zulke uitspraken zullen verband moeten
hebben met andere uitspraken die b.v. vastleggen wat het is een speech-act op te
volgen of niet op te volgen, hoe men speech-acts kiest, hoe men over speech-acts
spreekt, enz. De wetmatigheden in het gebruik van speech-acts worden beschreven
met referentie aan de notie ‘betekenis van een speech-act’, maar zij worden niet
gegeven door de performatieve beschrijvingen die Von Kutschera voorziet. De
waarheidsvoorwaarden voor taaluitingen worden op een ander niveau van analyse
gegeven dan de voorwaarden voor het gebruik van taaluitingen - voor deze is allereerst
een observationele taal, met korrespondentieregels, te formuleren.13.

2. De opzet van een teksttheorie
De diskussie over tekstgrammatika's heeft, hoewel pas begonnen, een groot aantal
min of meer schetsmatige voorstellen opgeleverd, met name van Petöfi (1971), Van
Dijk (1972), Rieser (1972), Kummer (1972) en Ballmer (1973b)14.. Hoewel deze
voorstellen op allerlei punten van elkaar verschillen, werpen zij dezelfde
methodologische
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problemen op (cf. Van Rees 1973, Dascal/Margalit 1973).
De centrale kwestie is de motivering van tekstgrammatika's. De schrijvers over
dit onderwerp zijn algemeen van mening, dat een tekstgrammatika een algoritme
dient te geven, dat de verzameling van alle koherente teksten genereert - al is Ballmer
(1972, 185) van mening dat er hoogstens gedacht kan worden aan een passend gekozen
deelverzameling. De zojuist gegeven opvatting is natuurlijk ontleend aan Chomsky's
konseptie van grammatika's voor natuurlijke talen. De notie ‘koherentie’ is nauw
verwant met de notie ‘grammatikaliteit’, en men weet dat Van Dijk (1972, 4ff.) een
tekstuele competence als explikandum van de tekstgrammatika's postuleert. Ook
formeel vertonen de ontwerpen van tekstgrammatika's grote overeenkomst met de
bekende voorstellen voor transformationeel generatieve grammatika's (in het vervolg
afgekort met: ‘TGG’). Wanneer dit niet het geval is - en hierbij is te denken aan
Kummers (1972, 31) regels voor de semantische interpretatie van teksten, regels die
logische vormen van zinnen op modelstrukturen afbeelden, en aan Petöfi's (1971,
213f) operaties voor de konstruktie van ‘bases voor de tekstuele kompositie-eenheden
van de eerste orde’ en de transformaties, nodig voor het tot stand brengen van de
‘oppervlaktediagrammen’ van deze kompositie-eenheden - dan ontbreekt iedere
specifikatie.
De grote analogie van tekstgrammatika's met bestaande ontwerpen van TGG's kan
slechts geëvalueerd worden als men erin slaagt precies de beperkingen van TGG's
aan te geven en een alternatief, noodzakelijk in de vorm van een tekstgrammatika,
kan formuleren. Dat wil zeggen: Men moet duidelijk kunnen maken dat een TGG
geen teksten kan genereren en dat dit wijst op een fundamenteel tekort van de TGG
als theorie van een natuurlijke taal. Naast Petöfi (1971, 249f.), heeft vooral Van Dijk
(1972, 39ff.) een aantal argumenten in deze richting aangedragen15.. Dit in tegenstelling
tot Rieser (1972), waar de relatie tussen TGG en tekstgrammatika helemaal geen
probleem is. Een tekst is in dit voorstel een samengestelde zin, die wordt gegenereerd
door een, met enige kategorieën en regels uitgebreide, TGG plus
Katz/Fodor-semantiek.
Het meest problematische, maar het meest belangrijke, begrip in de tot nu toe
gegeven ontwerpen voor tekstgrammatika's is de notie koherentie. Zij duidt,
overdreven globaal gezegd, een relatie aan tussen elementen van een tekst en is de
voorwaarde voor de waarneming van een tekst als geheel. We kunnen ons nu
verschillende vragen stellen:
(i) Is ‘koherentie’ een relatie tussen alle elementen in een tekst?
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Dit is kennelijk niet zo: Algemeen wordt aangenomen, dat er textuele elementen
zijn die meer tot de koherentie bijdragen dan andere. Dit wordt uitgedrukt in
Van Dijks (1972, 131f.) hypothese van de ‘makrostruktuur’ (het ‘plan’) van
een tekst, en in Petöfi's (1971, 239ff.) opbouw van thematische en
kommunikatieve netten (cf. ook de notie ‘tekstkern’ in Van
Dijk/Ihwe/Petöfi/Rieser 1972, 109f.). Deze suggesties zijn echter hoogst
schetsmatig.
(ii) Tussen welke elementen in een tekst geldt de relatie van koherentie? Om deze
vraag te beantwoorden moet men eerst bepalen wat de status is van de notie
‘zin’ in de tekstgrammatika. Deze is zeer dubieus: met name Kummer (1972,
32) en Van Dijk (1972, 3f.) zijn van mening dat de koherentie een relatie tussen
‘utterances’ is. Het konsept ‘utterance’ blijft echter in hoge mate ongespecificeerd
- Kummer werkt in zijn voorlopige model zelfs met phrase-markers van zinnen.
De vraag naar koherentie tussen grotere textuele eenheden (de zogenaamde
‘tekstsegmenten’) kan niet eens gesteld worden.
(iii) Wat voor relatie is koherentie? Aangenomen wordt dat koherentie geanalyzeerd
wordt in relaties op syntaktisch, semantisch en pragmatisch niveau. Op basis
van de syntaktische (Harris) en semantische (Greimas) ekwivalentie-relaties
worden procédé's gezocht om fijnere en meer omvattende relaties te vinden.
Analyses op het pragmatische niveau vinden niet plaats. Wil men ook ‘logische’
relaties tussen tekstelementen verantwoorden - en met ‘logische relaties’ worden
b.v. presupposities, asserties en logisch gevolg bedoeld - dan komt men op het
probleem in hoeverre de tekstgrammatika hier samenvalt met het projekt van
de logische grammatika voor natuurlijke talen, waar men, in de woorden van
Keenan (1972, 413), de mogelijke logische relaties tussen zinnen wil
specificeren. De vragen, in de vorige paragraaf over de formele pragmatische
talen gesteld, gaan dan op voor tekstgrammatika's.

Vanuit de opvatting, dat een tekstgrammatika een algoritme is dat de verzameling
van alle koherente teksten genereert, of een passend gekozen deelverzameling, lijkt
er geen verschil gemaakt te kunnen worden tussen een koherente en een konsistente
tekst. Dit geldt ook, als men de in (iii) aangegeven koers volgt en tekstgrammatika's
expliciet in het kader van een logische grammatika voor natuurlijke talen plaatst. In
Verdaasdonk (1973c, 344ff.) werd betoogd dat deze verschillende noties gebruikt
moeten worden om onderscheid tussen
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verschillende teksttypen (‘essay’ vs. ‘theoretisch betoog’) te maken.
Uit de voorgaande diskussie over voorstellen voor tekstgrammatika's trek ik de
konklusie dat het tekstbegrip nogal massief is - een tekst wordt opgevat als een
(koherente) eenheid, zonder dat duidelijk is in welk opzicht de bijdrage van
verschillende tekstelementen aan de koherentie verschilt. Verder zijn de noties ‘auteur
van een tekst’, ‘spreker in een tekst’, ‘hoorder in een tekst’ en ‘lezer van een tekst’
niet gedefinieerd.
Behalve het voorstel van Rieser (1972), waarbij ik al een kanttekening plaatste,
bevat geen enkele tekstgrammatika regels voor de koherentie. Zoals gezegd kan men
uit de diskussies afleiden, dat deze regels in ieder geval syntaktische (bv.
pronominalizering) en semantische relaties (bv. hyponymie, synonymie, parafrase,
enz.) die koherentiescheppend zijn, moeten specificeren. Onder deze regels zullen
er ook zijn die relaties als ‘presuppositie’, ‘logisch gevolg’, enz. zullen leggen tussen
uitingen die expliciet in de tekst aanwezig zijn en uitingen die niet expliciet in de
tekst aanwezig zijn. De vraag is dan weer of met name deze laatstgenoemde regels
de wijze waarop een tekst door de lezer koherent wordt gemaakt moeten of kunnen
weergeven.
Ik wil beargumenteren, dat de notie ‘koherente tekst’ vanuit de pragmatiek
ontwikkeld moet worden, en dat daarbij de noties ‘auteur van een tekst’ en ‘lezer
van een tekst’ essentieel zijn. Alleen zo schept men een basis om met behulp van
tekstgrammatika's te komen tot een teksttheorie, die ook esthetische, historische,
enz. komponenten bij het produceren en recipiëren van teksten kan verantwoorden.
Pragmatische elementen zijn in teksten primair: syntaktische en semantische
verschijnselen in teksten zijn voor het overgrote deel kontekstafhankelijk - men
vergelijke het verschijnsel van de desambiguïzering (Hiz 1970), het gebruik van
pronomina (Palek 1968) en de overwegingen voor het invoeren van een ‘previous
discourse coordinate’ (te extrapoleren uit Lewis 1972). Voorts bevat iedere tekst
speech-acts, alsmede expliciteringen van verbale en niet verbale reakties op deze
speech-acts (bv. kommentaar, vragen, interpretaties enz.) en rhetorische,
argumentatieve, strukturen, die zonder rekening te houden met een hoorder niet zijn
te beschrijven (cf. Verdaasdonk 1972). Er is dan geen reden om bijvoorbaat een
tekstbegrip te ontwikkelen, met uitsluiting van pragmatische komponenten.
Bij een dergelijke opzet zijn de volgende twee vragen te beantwoor-

Populaire literatuur

179
den:
(i) Is er plaats in de pragmatiek voor een tekstbegrip?
(ii) Hoe komt men tot een plausibele notie ‘koherentie’?
Noemt men iedere toelaatbare opeenvolging van speech-acts een ‘tekst’, dan valt de
pragmatiek samen met de tekstgrammatika. Ik geloof dat men tot een adekwate notie
‘tekst’ kan komen, en daarmee tot een empirische motivering van het onderzoek op
het gebied van tekstgrammatika's, als men er van uitgaat dat een tekst een auteur en
lezers heeft. Een tekst onderscheidt zich dan van een ‘discourse’, doordat de selektie
en het arrangement van speech-acts van verschillende deelnemers uiteindelijk bepaald
is door één instantie en de talige gedragsmogelijkheden van recipiënten daardoor
vastlegt. Stel dat de pragmatiek regels geeft voor mogelijke opeenvolgingen van
speech-acts, (die bijvoorbeeld aangeven onder welke voorwaarden een assertie
ontkend kan worden, of een vraag door een antwoord of door kommentaar gevolgd
kan worden, enz.), dan zal een tekstgrammatika moeten verduidelijken, wat het
betekent sekwenties van speech-acts - van verschillende personen in een tekst - op
te vatten als komend van één auteur. Tevens zal onderzocht moeten worden of er
elementen van speech-acts zijn of bepaalde typen speech-acts, waarop in de tekst
niet gereageerd wordt of kan worden, maar die specifiek de lezer viseren. Het ‘point
of view’-onderzoek met name zou vanuit de pragmatiek opnieuw opgezet moeten
worden. Materiaal dat als bijdrage zou kunnen dienen voor een expliciet tekstbegrip,
zou verkregen kunnen worden uit de studie van'
(i) De vertaalbaarheid van teksten in andere media.
(cf. Wienold 1972, 148ff.). Teneinde het begrip ‘verbale tekst’ te kunnen
expliciteren, zal men hier onderscheid moeten maken tussen speech-acts en de
propositionele inhoud van speech-acts, om verschillende mogelijkheden van
vertalingen te kunnen bepalen.
(ii) De citeerbaarheid en de parodieerbaarheid van teksten.
In dit onderzoek zal moeten blijken in hoeverre het feit dat een tekst geschreven
is toevallig (Ballmer 1973b, 7) of juist een voorwaarde is voor specifieke vormen
van tekstreceptie en tekstproduktie. De citeerbaarheid van teksten met name
lijkt, intuïtief, sterk bepaald door het type teksten waaruit men fragmenten
ontleent en het type teksten waarin men deze fragmenten invoegt: Zo zal in een
‘wetenschappelijke’ tekst invoeging van een fragment van een gedicht in het
algemeen alleen toelaatbaar zijn als dit als adstruktie of als voorbeeld dient (we
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eisen dat er over het gedicht gesproken wordt), anderzijds lijken de
mogelijkheden voor het invoegen van fragmenten uit verschillende typen teksten
in zogenaamde ‘literaire’ teksten onbeperkt.
(iii) De resumeerbaarheid van teksten.
Men zal hier moeten nagaan, welke propositionele inhouden kunnen worden
geselekteerd en in hoeverre de selektie te relateren is aan de wijze waarop de
auteur het materiaal presenteert.

Dit voorstel vertoont overeenkomst met de ‘Textverarbeitung’ in Wienold (1972)
en de overwegingen in Ihwe (1972) en De Haan (1973). Merk echter op, dat behalve
De Haan, deze auteurs een tekstgrammatika vooronderstellen (Wienold 1972, 69f.,
Ihwe 1972, 26f.) en zoeken naar korrelaties tussen de output van tekstgrammatika's
en elementen in Textverarbeitungsprocessen. In mijn voorstel zijn de operaties die
de lezer op een tekst kan uitvoeren, direkt relevant voor het onderscheiden van
eigenschappen die teksten koherent maken16., in sommige gevallen - bv. induktieve
redeneringen - zelfs tekstkonstituerend. Het feit dat het projekt van een
tekstgrammatika problematisch is, wil niet zeggen, dat men geen beschrijvingstaal
voor teksten hoeft te ontwikkelen - men zal zich echter moeten laten leiden door het
feit dat de op te zetten theorie toetsbare hypotheses van node heeft.
De intentie van dit voorstel is wegen aan te geven waarlangs men empirisch
onderzoek naar de notie ‘tekst’ kan verrichten. Zoals eerder is gezegd bergt de
tekstgrammatische aanpak van deze notie een aantal aprioristische elementen die het
objekt van het onderzoek onduidelijk maken. Uiteraard zal men het tekstbegrip zoveel
mogelijk moeten formalizeren; ik ben er alleen niet van overtuigd, dat men bij het
opzetten van een tekstgrammatika, waarbij performance-faktoren moeten worden
verantwoord, de onder (i)-(iii) genoemde operaties, al zijn zij voorlopig en niet
exhaustief, bij voorbaat moet uitsluiten.
De notie ‘koherentie’ is essentieel voor het ontwikkelen van een tekstbegrip. Een
voorstel dat bruikbaar gemaakt kan worden voor het onderzoek op het gebied van
tekstgrammatika's, en dat kompatibel is met het onder (i)-(iii) aangevoerde, is de
koherentie waarheids-theorie (in het vervolg afgekort met: ‘KWT’) van Rescher
(1973). Omdat het vrij recent en dus mogelijk onbekend is, wil ik, tot besluit van
deze paragraaf, de hoofdpunten ervan schetsen. De mate waarin
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het oplossingen kan geven voor de hier geschetste problematiek, kan natuurlijk pas
definitief beoordeeld worden, wanneer is nagegaan wat voor hypothesen het suggereert
over de opbouw en receptie van teksten.
Bij het opzetten van zijn KWT uit Rescher bedenkingen tegen Tarski's (1944)
klassieke waarheidstheorie, die het volgende kontextuele waarheidskriterium bevat:
(T) X is waar dan en slechts dan alleen als p. ‘p’ staat hier voor een willekeurige
uitspraak uit de objekttaal en ‘X’ voor de naam van de uitspraak die ‘p’ aanduidt.
(T) drukt, eenvoudig gezegd, uit dat een bepaalde uitspraak waar is dan en slechts
dan alleen als hij overeenkomt met een stand van zaken in de werkelijkheid. (T) is
geen waarheidsdefinitie. Uit een waarheidsdefinitie zullen wel alle ekwivalenties
van type (T) moeten volgen. De essentiële notie, met behulp waarvan Tarski zijn
waarheidsdefinities kan geven, is: ‘voldoen aan’. Deze notie duidt een relatie aan
tussen willekeurige objekten en bepaalde uitdrukkingen, de zogenaamde
volzinsfunkties, als: ‘x is wit’, ‘x is groter dan y’, enz. Gegeven objekten voldoen
aan een gegeven funktie, als de funktie een ware uitspraak wordt wanneer men de
vrije - niet door een kwantor gebonden - variabelen vervangt door de namen van de
gegeven objekten. In ons voorbeeld voldoet sneeuw aan de volzinsfunktie: ‘x is wit’,
omdat de uitspraak: ‘sneeuw is wit’ waar is. Tarski definieert ‘voldoen aan’ dan als
volgt: We moeten aangeven welke objekten voldoen aan de meest eenvoudige
volzinsfunkties, daarna worden de voorwaarden vastgelegd waaronder bepaalde
objekten aan een samengestelde volzinsfunktie voldoen - aangenomen dat we weten
welke objekten aan de eenvoudige volzinsfunkties voldoen, waaruit de samengestelde
funktie is opgebouwd. Deze definitie gaat ook op voor uitspraken, die volzinsfunkties,
welke geen vrije variabelen bevatten. Er geldt dan, voor een uitspraak, dat ofwel alle
objekten, ofwel geen objekt aan de uitspraak voldoen. De waarheidsdefinitie is dan:
een uitspraak is waar, wanneer alle objekten er aan voldoen, onwaar als dit niet zo
is. Rescher (1973, 1-9) zegt nu, dat we zo wel het konsept ‘is waar’ als eigenschap
van proposities kunnen definiëren, maar dat we geen kriteria of testvoorwaarden
krijgen voor het wel of niet kunnen toepassen van de karakteristiek ‘is waar’ op
proposities. Tarski's opvatting van de waarheid houdt in dat als we willen weten of
de uitspraak: ‘De kat zit op de mat’ waar is, we moeten gaan kijken of de kat op de
mat zit. Van welke aard de overeenkomst tussen de uitspraak en de werkelijkheid is,
wordt niet in Tarski's waarheidstheorie gegeven. Het beroep op de feiten, dat volgens
Tarski's voorstel moet
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worden gedaan, is onmogelijk zodra het gaat om de waarheid of onwaarheid van
universele proposities, proposities over het verleden, proposities die (niet logische)
waarschijnlijkheid uitdrukken, gemodalizeerde proposities en hypothetische en
voorwaardelijke proposities. De KWT wil een kriterium en geen definitie, van
‘waarheid’ geven, met behoud uiteraard van de konsekwentie van iedere
waarheidstheorie dat wat waar is, dat is wat met de werkelijkheid overeenkomt. Het
waarheidskriterium is overigens niet absolut, maar presumptief. De waarheid van
een bewering ligt in zijn koherentie met andere beweringen. Hiermee is niet gezegd,
dat er geen relatie is tussen koherentie en de werkelijkheid - deze wordt tot stand
gebracht door de ‘gegevens’. Hun rol zal duidelijk worden als we de opbouw van
een KWT bekijken. Omdat koherentie een relatie is tussen de elementen van een
verzameling proposities, zal deze verzameling de aard van een systeem moeten
hebben. Te specificeren is dan de wijze waarop de proposities met elkaar konsistent
en verbonden zijn. De KWT is niet klassiek, bepaalde logische wetten gelden alleen
in afgezwakte vorm:
(i) Een propositie kan niet tegelijk waar en onwaar zijn;
(ii) Een propositie is, in alle standaardgevallen17., of waar of onwaar;
(iii) Zij gegeven een propositie en zijn negatie, dan kan ten hoogste één ervan waar
en ten hoogste één ervan onwaar zijn;
(iv) Zij gegeven een propositie en zijn negatie, dan zal ten hoogste één ervan waar
en ten hoogste één ervan onwaar zijn, in alle standaardgevallen.

(ii) en (iv) zijn afgezwakte versies van respektievelijk de wet van de bivalentie en
de wet van de uitgesloten derde.
De input van een KWT bestaat uit gegevens. Gegevens zijn niet alle waar noch
als waar aangenomen proposities. Zij vormen een verzameling of familie proposities
die waar zouden kunnen zijn. Sommige zullen waar, andere onwaar blijken.
De proposities die onze gegevens uitmaken, doen claims over de werkelijkheid,
maar de kwestie van de wijze waarop zij wel of niet in overeenstemming met de
feiten zijn, wordt niet in een KWT beregeld. We nemen als basis proposities, die in
zekere mate recht doen aan de feiten - maar deze basis is input en geen resultaat van
de KWT.
De gegevens fungeren als inkonsistente premissen. Het gaat er nu om uit de
gegevens die te halen, welke waar zijn en er andere ware zinnen uit af te leiden. Er
is overigens geen algemene procedure te
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geven om uit te maken wanneer een propositie een gegeven kan zijn. Voorbeelden
van gegevens zijn bijvoorbeeld verslagen van gebeurtenissen (die met elkaar strijdige
proposities kunnen bevatten), waarschijnlijke gevolgen uit gegeven informatie,
kontrafeitelijke hypothesen (zie § 3), induktieve motiveringen, enz.
We zeggen dat ‘koherentie’ betekent: Koherent met alle relevante gegevens. De
verzameling gegevens moet komprehensief genoeg zijn, zij moet alle relevante
gegevens bevatten, waaronder de aktuele waarheid.
Hoe meer een propositie bijdraagt tot de systematische ordening die we aan de
verzameling van, eventueel met elkaar konflikterende, gegevens willen toekennen,
des te sterker stelt zij haar kandidatuur om ‘waar’ genoemd te worden.
De KWT moet dan het grootst mogelijke gedeelte van de gegevens die waar zijn
kunnen vinden. Zolang we aannemen dat een verzameling S van premissen konsistent
is, zijn er geen problemen: We zeggen dat een propositie p waar is met betrekking
tot deze premissen als p een logisch gevolg is van S. We kunnen zeggen dat p met
S koherent is als p met S kompatibel is. p is natuurlijk maximaal koherent met S als
-p inkompatibel met S is. Dit is precies het geval als p logisch uit S volgt. Is S een
verzameling (in)konsistente premissen, dan wordt de relatie logisch gevolg aldus
gekonstrueerd: Zij S een verzameling proposities: {p1, p2,...,} die al dan niet konsistent
is. Een deelverzameling Si van S heet maximaal konsistent als geldt dat Si een niet
lege deelverzameling van S is, dat Si konsistent is en dat geen element van S, dat al
niet in Si zit, aan Si kan worden toegevoegd, zonder dat Si inkonsistent wordt18.. Een
propositie p in S heet een ‘onschuldige passant’ (innocent bystander) als geldt: p is
in Si voor alle maximaal konsistente deelverzamelingen van S. p heet een ‘overtreder’
(culprit) als geldt: p is in S, S is inkonsistent en p is geen onschuldige passant van
S. Si krijgt de verzameling G(Si) toegekend, die alle zinnen bevat die logisch uit Si
volgen.
Een voorbeeld: Gegeven is de verzameling S ={p, -p, q}; maximaal konsistente
deelverzamelingen zijn dan: S1 ={p, q} en S2 ={-p, q}.
We introduceren de volgende begrippen ‘volgt uit’:
(i) Onvermijdelijk gevolg: p is een onvermijdelijk gevolg van de mogelijk
inkonsistente verzameling S als p het logische gevolg is van iedere maximaal
konsistente deelverzameling Si van S;
(ii) Zwak gevolg: p is een zwak gevolg van de mogelijk inkonsistente verzameling
S, als er een maximaal konsistente deelverzameling Si van S bestaat, waarvan
p het logische gevolg is.
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Deze twee definities zijn niet voldoende om uit te kunnen maken, wat er feitelijk uit
een verzameling inkonsistente premissen volgt. De standaardoplossing, dat alles uit
zo'n verzameling volgt, is niet akseptabel: zij zou kunnen inhouden dat, gegeven een
systeem van verslagen die kontradiktoir zijn, we alles uit deze verslagen zouden
kunnen laten volgen. Dit nu is niet onze bedoeling. Evenmin nemen we aan dat uit
S die proposities volgen die een zwak gevolg van S zijn - deze verzameling kan heel
wel inkonsistent zijn. De mogelijkheid dat uit S die proposities volgen die een
onvermijdelijk gevolg van S zijn, valt uit omdat zij een te grote strengheid impliceert.
Gegeven de verzameling premissen S ={p & q, -p}, dan willen we daar q als konklusie
uit trekken. Maar q volgt niet onvermijdelijk uit de twee maximaal konsistente
deelverzamelingen S1 ={p & q} én S2 ={-p}! Nu noch de proposities die uit alle,
noch de proposities die uit een of andere maximaal konsistente deelverzameling van
S volgen bruikbaar zijn, moeten we die proposities beschouwen, die uit zekere,
geprefereerde, maximaal konsistente deelverzamelingen van S volgen. Hiertoe wordt
de notie ‘geprefereerd gevolg’ (in het vervolg afgekort met: P-gevolg) geïntroduceerd,
waarvoor geldt: Ieder onvermijdelijk gevolg is ook een P-gevolg en ieder P-gevolg
is ook een zwak gevolg. De definitie is:
(iii) Een propositie p is een geprefereerd gevolg van de mogelijk inkonsistente
verzameling S als voor iedere verkozen maximaal konsistente deelverzameling
Si van S geldt: Uit Si volgt p.
De notie P-gevolg is het essentiële kriterium voor koherentie.
Er is hier sprake van een duidelijke parallel met de logische modaliteiten: We
zeggen dat een propositie p noodzakelijk is, als p in iedere mogelijke wereld geldt,
p is mogelijk als p in enige mogelijke werelden geldt en p is aktueel als p in de
geprefereerde, werkelijke wereld geldt. Hiermee zijn respektievelijk de noties
‘onvermijdelijk gevolg’, ‘zwak gevolg’ en ‘P-gevolg’ te verbinden.
De notie ‘geprefereerd’ is niet subjektief-psychologisch, maar alethisch: Een
maximaal konsistente deelverzameling Si van S zal altijd op objektieve gronden
moeten worden geprefereerd. Evenmin als voor de bepaling van wat als gegeven
telt, is er een homogeen kriterium voor preferentie te geven. De verschillende kriteria
die Rescher voorziet zijn:
(i) Preferentie op grond van kern-proposities (propositional pivot-points). Stel er
is een inkonsistente verzameling S, bijvoorbeeld een verslag, en er is een
maximaal konsistente deelverzameling Si die p als gevolg heeft. Stel verder dat
we, op onafhankelijke gronden, aan kunnen nemen dat de schrijver van het
verslag p
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nooit bedoeld kan hebben. Dan is dit een indikatie om alle maximaal konsistente
deelverzamelingen van S te laten vallen die ofwel p als gevolg hebben ofwel
proposities als gevolg hebben die inkompatibel zijn met -p. Het is nu niet zo,
dat -p ‘automatisch’ een P-gevolg is van S. Zoals gezegd, is er een groot verschil
wanneer men -p als waar aanneemt of wanneer met -p als gegeven aanneemt.
Vergelijk het volgende voorbeeld: We gaan uit van de verzameling gegevens
S ={p V q, -q,} en van ‘-p is waar’. S wordt dan S' ={p V q, -q, -p}. De maximaal
konsistente deelverzamelingen van S' zijn dan: S'1 ={-q, -p}, geaxiomatizeerd
door: -p & -q; S'2 ={p V q, -p} geaxiomatizeerd door: -p & q en S'3 ={p V q,
-q}, geaxiomatizeerd door: p & -q. S'3 valt direkt uit, omdat zij inkompatibel is
met -p. Als P-gevolg van S. hebben we dan: (-p & -q) V (-p & q). Hadden we
nu -p als gegeven en niet als ware zin aangenomen, dan behielden we S'1 S'2 en
S'3-het P-gevolg van S' was dan: (-p V -q).
(ii) Preferentie op grond van een meerderheidsregel. Men prefereert hier die
maximaal konsistente deelverzameling Si die meer proposities als onvermijdelijk
gevolg heeft dan andere maximaal konsistente deelverzamelingen. Hierbij geldt,
dat het mogelijk moet zijn, de redundantie te gebruiken als effektieve procedure
om te bepalen wat onvermijdelijk uit Si volgt. Het kan namelijk voorkomen dat
men Si boven Sj prefereert, omdat Si één propositie, q, meer bevat dan Sj, terwijl
q redundant volgt uit een propositie p in Si.
(iii) Preferentie op grond van grotere waarschijnlijkheid. Er is dan een inkonsistente
verzameling S en een gegeven of gepostuleerde a priori
waarschijnlijkheidsverdeling over de relevante mogelijke werelden Wi. Iedere
propositie van S kan weergegeven worden als een disjunktie van beschrijvingen
van mogelijke werelden door komplexen van proposities in S te reduceren tot
hun disjunktieve normaalvorm. Er wordt een waarschijnlijkheid a posteriori
berekend voor de Wi op basis van de elementen van S. Deze
waarschijnlijkheidswaarden worden gebruikt om de waarschijnlijkheid van
iedere maximaal konsistente deelverzameling Si van S te berekenen. Deze
waarschijnlijkheidswaarde is die van het axioma van iedere Si.
(iv) Preferentie op grond van grotere of kleinere plausibiliteit. Dit vooronderstelt
dat men waarden kan geven voor de relatieve akseptabiliteit van gegevens, dat
wil zeggen: voor het gewicht van hun kognitieve claims. Dan zullen die
maximaal konsistente deelverzamelingen van S worden geprefereerd, die
kompatibel
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zijn met de meest plausibele elementen van S en waarvan de minst plausibele
elementen hogere waarden hebben dan de meeste plausibele elementen van
andere maximaal konsistente deelverzamelingen van S. Plausibiliteit verschilt
van waarschijnlijkheid.
(v) Preferentie op pragmatische gronden. Hier zullen die proposities als waar
geklasseerd worden waarvan de aanvaarding praktische gevolgen heeft, die
belangrijker zijn dan de praktische gevolgen van hun verwerping. Het positieve
of negatieve belang van deze gevolgen wordt uitgedrukt in termen van nut.
Regels voor het aanvaarden of verwerpen van proposities worden ontleend aan
beslis- en speltheorie.

3. TL en fiktionaliteit.
Indien de voorgaande opmerkingen over de opbouw van een notie ‘tekst’ korrekt
zijn, volgt eruit dat pogingen om TL als een type tekst te omschrijven, nog niet
ondernomen kunnen worden. Hoogstens is sociologisch onderzoek mogelijk naar
leesgewoontes, appre ciatie van teksten, sukses, produktievoorwaarden, enz. De
intuitieve denominatie ‘TL’ kan op deze wijze iets geprecizeerd worden, door haar
te relateren met sociologische, sociaal-psychologische, ekonomische, enz.
verschijnselen. Over de tekstuele eigenschappen van TL valt dan weinig informatie
te verwachten - men vergelijke ook het vage karakter van termen, die tekst-kenmerken
moeten aanduiden, in de studies van bijvoorbeeld Escarpit. Deze termen zijn de
traditionele: ‘thema’, ‘struktuur’, ‘inhoud’, enz.
De voorwaarden voor onderzoek naar TL als speciale klasse teksten zijn pas
vervuld, indien het lukt onze twee gerelateerde kernproblemen zo niet op te lossen
dan toch precieser te stellen: Het ene betreft de empiriciteit van de pragmatiek, het
tweede de notie ‘koherentie’. Om mij tot de laatste te beperken: Men zal, als men
het voorstel van Rescher (1973) praktikabel wil maken voor onderzoek naar
eigenschappen van teksten, een wetenschappelijke taal dienen te ontwikkelen waarin
over syntaktische, semantische en pragmatische elementen in teksten gesproken kan
worden. Dan moeten empirische kriteria voor het vormen van maximaal konsistente
deelverzamelingen worden opgesteld, alsmede de redenen worden aangegeven
waarom lezers een of meer maximaal konsistente deelverzamelingen kunnen
prefereren. Deze regels zullen mogelijk deel uitmaken van de verzameling operaties
die de lezer op teksten kan uitvoeren; enige ervan werden in de vorige paragraaf
gesuggereerd. Te
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bezien is dan hoe deze operaties met de meer omvattende (met name: appreciatie,
identifikatie, enz.) lezersreaktie verbonden kunnen worden.
Een verder probleem is, argumenten aan te geven op grond waarvan men, in
onderzoek en als ‘common reader’, tot het onderscheiden van verschillende teksttypen
komt. De meest grove, algemeen gemaakte, distinktie tussen de klasse fiktionele en
de klasse niet fiktionele teksten - tot de eerste waarvan ‘literaire’ en TL-teksten
gerekend worden - is, voor haar explicitering, afhankelijk van een tekstbegrip. Ik wil
dit, tot slot, verduidelijken.
Volgens de geldende opvatting (cf. Van Dijk 1972, 336ff.) gaan fiktionele
uitspraken over niet werkelijke standen van zaken. Men kan ze, met behulp van de
mogelijke werelden-semantiek, niettemin een extensie toekennen. Wanneer men nu,
wat voor de hand ligt, fiktionele teksten opvat als gaande, op een nog geheel te
specificeren manier, over mogelijke (gedachte, voorgestelde) werelden of over één
mogelijke wereld, dan is dit op zich nog weinig verhelderend.
Allereerst wordt de vraag naar de wijze waarop fiktionele en niet fiktionele
uitspraken een fiktionele tekst konstitueren hiermee niet beantwoord. Merk op dat
Van Dijk (1972, 336) spreekt over de (niet empirische) referentie en de
waarheidswaarde van (fiktionele) teksten. Vat men de impliciete analogie tussen
teksten en proposities waarvan hier sprake is strikt op, dan volgt eruit dat teksten
tautologisch kunnen zijn, en met andere teksten synonym, kontradiktoir, enz. kunnen
zijn. In de metatheorie van tekstgrammatika's moet dan vastgelegd worden, hoe een
aantal teksten een bewijs en/of een afleiding vormt. De analogie lijkt weinig plausibel.
Ten tweede: Het idee dat een fiktionele tekst over een (aantal) mogelijke wereld(en)
gaat, geeft geen indikaties over wat er allemaal wel of niet het geval kan zijn, en
waarom, in die mogelijke wereld. Ter illustratie mogen de vooral door Goodman
(1965) bestudeerde zogenaamde kontrafeitelijke voorwaardelijke uitspraken (in het
vervolg afgekort met: ‘KVU’) dienen. Het grote probleem hier is, uit te maken
wanneer deze uitspraken, die niet over een feitelijke, maar over een mogelijke stand
van zaken gaan, waar zijn. Gegeven is de volgende KVU:
(KVU) Als dit stuk boter tot 90o was verhit, zou het gesmolten zijn.
Het antecedens zullen we met ‘A’ aanduiden, de konsekwens met ‘K’. Vanuit een
formeel standpunt is KVU waar: het A-gedeelte is immers onwaar. Maar ook de
negatie van KVU is waar:
(KVU') Als dit stuk boter tot 90o was verhit, zou het niet ge-
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smolten zijn.
We interesseren ons nu voor kriteria die KVU waar en KVU' onwaar maken.
Hiertoe eisen we, dat er een verzameling ware uitspraken S is, zodanig dat S
kompatibel is met K en met -K, en zodanig, dat S en A samen beide houdbaar zijn.
Het mag niet zo zijn, dat S niet waar zou zijn als A waar was. S en A moeten via een
wet K opleveren. Er mag dan geen verzameling ware zinnen S' bestaan die kompatibel
is met K en met -K en zodanig dat A met S' via een wet -K oplevert. Noch S noch
S' mogen via een wet uit -A volgen (Goodman 1965, 13, 15). Eenvoudiger gezegd:
S bevat ware uitspraken - over omstandigheden, eigenschappen - die relevant zijn
voor A. Via een waar, algemeen principe komt men dan van S en A tot K. Toegepast
op ons voorbeeld zou S uitspraken over de samenstelling van boter bevatten, de wet
zou het smeltpunt van boter geven - deze specifikaties funderen de waarheid van
KVU. Goodman wijdt de rest van zijn monografie een een bespreking van
dispositiepredikaten en het probleem van de induktie om te komen tot
‘projektie-theorie’ (konfirmatie-theorie). Rescher (1973, 263ff.) wiens KWT overigens
grote overeenkomst vertoont met het voorstel van Goodman, analyzeert een KVU
als een voorwaardelijke zin, waarvan het K-gedeelte volgt uit een A die een hypothese
is welke in strijd is met wat je gelooft of weet - A is zeker niet waar.
De fiktionaliteit van KVU's verschilt van die van fiktionele uitspraken uit, zeg,
een romantekst. Het kontrafeitelijke van een uitspraak als ‘Klaus was een liefhebber
van vampierenfilms’, gedaan in een roman, schuilt niet in het feit dat zij iets zegt dat
strijdig is met wat je weet of gelooft. Zij is ook niet zeker onwaar.
Essentieel bij de aanpak van KVU's is, dat je met behulp van wetten of feiten uit
de aktuele wereld, moet komen tot een uitspraak over de waarheid van de KVU, via
het verband tussen A en K.
Voor fiktionele uitspraken nu geldt dat tussen sommige van hen verband kan
bestaan op grond van bv. fysische wetten uit de aktuele wereld, maar ook op grond
van genrewetten en -konventies, welke laatste een tekstgrammatika of teksttheorie
juist zou moeten ontdekken. Ook de relevantheid van het beroep op bepaalde wetten
uit de aktuele werkelijkheid om verband te leggen tussen fiktionele uitspraken zou
ook in een tekstgrammatika aangegeven moeten kunnen worden. De konklusie is
dan dat het onderzoek naar fiktionaliteit nog niet ondernomen kan worden, zolang
we geen toetsbare hypotheses hebben over teksten, waarin direkt over de aktuele
werkelijkhied wordt gesproken.
H. Verdaasdonk
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Eindnoten:
1. Voor enige literatuur, zie het verslag van de werkgroep ‘Triviale literatuur’ en de bibliografie
bij Köck (1972, 364-367).
2. De notie ‘tekst’ kan natuurlijk zo uitgebreid worden, dat een eveneens gewijzigde notie TL
(zeg: ‘Trivialtext’) ook comics, films en porno-shows kan omvatten. Cf. over een dergelijke
opvatting van het begrip ‘tekst’ Ballmer (1973a).
3. Suggesties voor een aanpak van het probleem van het ‘waarderen’ geeft Leinfellner (1967,
182ff.). Wienold (1972) geeft een overzicht van de problemen van een literatuurwetenschap
waarin men rekening houdt met de receptie van teksten.
4. De kwesties die in deze paragraaf ter sprake komen worden gedetailleerder behandeld in
Verdaasdonk (1973a).
5. Cf. Morris (1972, 32-63) voor een diskussie over de verschillende vragen die met elk van deze
faktoren moeten worden verbonden.
6. Men vindt dit standpunt ook in Stegmüller (1969, 33f.)
7. Morris (1946, 219f.) noemt het verschil tussen zuivere en deskriptieve semiotiek een onderscheid
tussen de semiotiek als logika en als natuurwetenschap.
8. Cf. voor dit onderscheid Przelecki (1969), Stegmüller (1970, 293-319) en de korte samenvatting
in Verdaasdonk (1973b, 4-7). Het hierna volgende betoog leunt sterk op Przelecki.
9. Een uiteenzetting van het begrip ‘model’ geeft Nauta (1970).
10. Dit onderscheid wordt verfijnd en geprecizeerd in Hesse (z.j.).
11. Een diskussie van de in dit voorbeeld aangenomen relatie tussen theoretische en observationele
taal geeft Kasher (1972).
12. Cf. Vermazen (1971).
13. Voor enige opmerkingen over het verschil tussen waarheidsdefinitie en waarheidskriterium,
waarvan hier sprake is, zie § 2.
14. Een volledigere, tot oktober 1972 bijgehouden, bibliografie over studies op het gebied van
tekstgrammatika's geeft de afdeling ‘Teksttheorie’ in de Bibliografie Moderne Letterkunde,
interne publikatie van het Instituut voor Neerlandistiek, Amsterdam, 1973, 14-17.
15. De bewijskracht van deze argumenten wordt nogal aangevochten in Dascal Margalit (1973).
16. Behalve resumeren, citeren, enz., interpreteert een lezer een tekst. Dit is onproblematisch: In
een teksttheorie zal men dit feit ook moeten kunnen verantwoorden. Er kan echter geen sprake
van zijn, de interpretatie-theorie, zeker in haar huidige staat, als wetenschappelijke methode te
nemen. Met andere operaties op teksten is de interpretatie objekt van en geen methode van een
teksttheorie. Terecht kent De Haan grote prioriteit toe aan de rol van de lezer in onderzoek over
literaire en fiktionele teksten. Verschillen tussen De Haans opvattingen en de mijne, zijn uit
mijn betoog te extrapoleren. Alleen wil ik zeggen problemen te hebben met het feit dat De Haan
de op impliciete esthetische normen berustende claim doet dat het literaire werk gekend wordt
als een ‘autonoom, gestruktureerd geheel’, (De Haan 1973, 530) - de, vaak geuite, bewering
dat de literaire tekst een autonoom, gestruktureerd geheel is, neemt De Haan terecht niet voor
zijn rekening. Niettemin lijken mij de termen ‘autonoom’ en ‘geheel’ methodologisch
onhoudbaar.

Populaire literatuur

17. De notie ‘standaardgeval’ wordt per (orthodoxe, niet klassieke, intuitionistische, KWT, enz)
waarheidstheorie vastgelegd. Cf. Rescher (1973, 145ff.).
18. Hunter (1971) geeft de standaarddefinities en -bewijzen.
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7 Trivialularia1.
Wat is triviale literatuur?
‘Graaf Jorg Bockum suisde met een snelheid van honderdzestig kilometer per uur
over de autoweg Lubeck - Hamburg.’2. Zo begint De graaf en de mooie onbekende;
verhaal van een grote liefde van Cornelia Holldorff. De zware, grijze wagen van
onze graaf begeeft het. Jorg besluit tijdens de reparatie een kapsalon te bezoeken en
ontmoet daar, U raadt het al, zijn Marcella: ‘Door de smalle deur kwam zij naar hem
toe. Zij was middelgroot en uiterst tenger. In haar ruime schort zonder ceintuur zag
zij eruit als een kind. (...) Zij droeg geen enkel juweel, geen ringen.’3.
De onschuld druipt van deze beschrijving af. In de Volledige Moederliefde-Roman
Gaat pappie binnenkort voor altijd weg? van begin oktober speelt Claudia de
eenvoudige vrouw van de advocaat Michael Berger, die een slippertje maakt met
een door het dragen van rinkelende zilveren armbanden getypeerde twijfelachtige
dame. Maar die heet dan ook Elvira. Pappie gaat gelukkig niet voor altijd weg, want
al in het begin wordt ons duidelijk gemaakt dat de roodblonde Elvira een op geld,
roem en macht beluste lellebel is. Van liefde is bij haar geen sprake. Dokter Sanders,
die Michael oplapt nadat deze door Elvira is volgestopt met verdovende, pijnstillende
middelen, wordt door de schrijfster4. voortdurend en bijna uitsluitend als ‘groot en
slank’ aangemerkt.
De indruk dat een stereotype ‘goed’ altijd geaccentueerd wordt door een polair
gericht stereotype ‘slecht’ versterkt zich tijdens het lezen van de zeer recente
wild-westroman Toen de blizzard kwam; hij stortte zich op hen als een wild beest,
waarin eveneens aan het uiterlijk van de romanfiguren is af te lezen of zij bruut of
braaf optreden.5.
Het triviale literatuuronderzoek bezit een sterk aspect van ‘jumping to conclusions’:
bewijsmateriaal aandragen voor iets dat je al denkt te weten. Het gros van de door
ons onderzochte schrijvers over het
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onderwerp dat ons bezighoudt lijdt gretig aan dit euvel. Deze schrijvers geven blijk
van een niet te verwoesten klassificatiedrift: het doel van het onderzoek is voor hen
afbakening van het object, waarbij ze niet willen toegeven dat ze dat op arbitraire
gronden doen, dat wil zeggen met hun bloedeigen normen. Zij beschrijven het deel
teksten dat zij zelf hebben afgebakend (of daar een communis opinio over bestaat
doet niet ter zake). De triviale-literatuurwetenschapper (meestal een traumatische
literatuurwetenschapper) klassificeert meestal of specificeert zijn groepje teksten
dat hij triviale literatuur noemt.
Wat kan veranderen? Sommigen verwaarlozen het begrip ‘literair’ en zoeken eerst
uit hoe een tekst in elkaar zit. Vanuit de linguistiek formuleren zij een teksttheorie
op formele grondslag. Een alternatief is de bestudering van het (historisch) proces
van de productie en receptie van teksten, waarbij o.a. ‘Gethematiseerd moet worden
welke rol de literatuurwetenschapper en de institutie van de literatuurwetenschap
speelt in het revideren of consolideren van een bepaald literatuurbegrip.’6.
Het zoeken naar a-historische kenmerken (beschrijving) ruimt het veld voor het
analyseren van relaties zoals maatschappij-schrijvertekst-lezer (verklaring). We
komen hier nog op terug.
In de term ‘triviaal’ zit een brok klassificatie op grond van een waarde-oordeel
ingebakken: het Duitse adjectief ‘trivial’ (gewoon, alledaags, nietszeggend)
klassificeert het object van onderzoek in ongunstige zin. De meeste publicaties maken
gebruik van deze term, ook wel van ‘lager’ (sommige van de betere, want niet op
een waardering berustende term ‘massaal’). Deze auteurs gaan dus als volgt te werk:
zij pakken één of meer kenmerken uit een scala van mogelijke kenmerken - zoals de
traditionele literatuurwetenschapper dat voor ‘literatuur’ deed - en plakken er een
waardering aan vast. Hetzelfde gebeurt als observaties als ‘eenvoudig’ verbonden
worden met kwalificaties als ‘minder’. Bausinger7. ziet het onderscheid gloren in het
veelvuldig voorkomen van adjectieven, Bayer8. denkt het te hebben gevonden in het
gebruik van verschillende stilistische middelen. Zij onderzoekt de stijlmiddelen van
Vicky Baum en die van Thomas Mann en constateert dat die van Mann beter zijn.
Bausinger ziet wel in dat het bij een aantal kenmerken om een kwantitatief verschil
gaat. Hij gaat op zoek naar het mutatiemoment: daar waar literatuur triviaal wordt.
Foltin9. stelt op grond van zijn kenmerken een driedeling voor. Op deze manier kunnen
we natuurlijk alle mogelijke
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indelingen maken, uiteenlopend van zeer hoge, hoge, minder hoge, nog minder hoge
tot triviale, zeer triviale en ongelooflijk triviale literatuur. Door de willekeur bij het
kiezen van kenmerken zal er nooit een eensluidend antwoord geformuleerd worden
op de vraag: wat is triviale literatuur? Het lijkt erop dat deze onderzoekers fijn in
hun eigen kringetje ronddraaien zonder een stap verder te komen. Dit onderzoek zou
bij hen moeten leiden tot de conclusie dat er wellicht een immanent onderscheid is,
maar dat dit gecompliceerder is dan zij het doen voorkomen.
Franzbach10. komt naar aanleiding van een onderzoek naar de romans van Francoise
Sagan tot de volgende opvatting. Triviale literatuur is die literatuur die beantwoordt
aan conventionele verwachtingspatronen, literatuur frustreert deze patronen. Hij
verlegt het onderzoek naar de relatie tekst-lezer. Bark11. gebruikt in zijn definitie van
triviale literatuur de term ‘verwachtingshorizon’, die ongeveer parallel loopt met die
van Franzbach. Juist deze termen blijven echter bij deze schrijvers in het
hoger-lagerstadium hangen. Problematisch is wat zij onder verwachtingspatronen
(-horizonten) en onder conventies verstaan. Bij deze auteurs blijft er in het scala van
teksten een mutatiemoment bestaan, terwijl wij ons afvragen of dit er überhaupt is.
De beoordeling van wat triviaal is lijkt onderhevig aan de tijd en aan persoonlijke
(of groeps-)normering, dat wil zeggen historisch gebonden. Kreuzer12. onderkent dit
principieel en trekt er de consequentie uit voor zijn omschrijving van het triviale.
Hij komt tot de formulering dat triviale teksten door een dominerende groep
smaakdragers van een tijd esthetisch worden gediscrimineerd. De teksten vallen
buiten de bijvoorbeeld in handboeken vastgelegde canon van de ‘eigenlijke’ literatuur.
Kreuzer rekent degenen die te maken hebben met het ‘literaire leven’ tot die
smaakdragers. Wij zouden deze vage omschrijving liever vervangen door ‘die mensen
die zich actief bezighouden met het productieproces, de verspreiding en de acceptatie
van de literatuur.’ Deze smaakdragers hanteren volgens Kreuzer een ‘literaire
tolerantiegrens’, waarover zij consensus bereiken. Voor Kreuzer is er geen fixeerbaar
mutatiemoment, alleen een glijdende schaal op basis van de esthetische norm van
een tijdperk (en van groepen binnen dat tijdperk?). Hij stelt de belangrijke, historische
vraag: hoe komt die grens tot stand? De onderzoeker wil een historische verklaring
van een esthetische normering in een tijdperk van een groep.
Het bestaan van een culturele elite, waar ook Maatje13. over spreekt, koppelen
Ziermann en Giesenfeld14a.14b. aan het bestaan van

Populaire literatuur

198
een politieke en sociaal-economische elite. Ziermann spreekt over imperialistische
massaliteratuur (hij is Oostduitser) en bekijkt deze teksten op hun veronderstelde
merites voor beïnvloeding van brede lagen van de bevolking. Zowel Ziermann als
Giesenfeld spreken over massaliteratuur, teksten dus die in massale hoeveelheden
worden verspreid. Hoe de these van de overeenkomst tussen culturele heerschappij
en sociale heerschappij is te rijmen met de aversie van de literatuurliefhebber (een
vertegenwoordiger van de heersers) ten aanzien van de maatschappijbestendigende
triviale literatuur is onduidelijk. We komen hierop terug bij de behandeling van de
werking van triviale teksten. Duidelijk is, dat deze groep onderzoekers de esthetische
consequenties van triviale teksten ondergeschikt acht aan de politieke. Literatuur is
aldus maatschappijprogressief (in marxistische zin), triviale literatuur, meest massaal
verspreide teksten, is maatschappijregressief.
In een poging om de benaderingswijzen enigszins te categoriseren volgt hier de
laatste groep. Nutz15. ontkomt aan de verwarring over wat we nu eigenlijk moeten
onderzoeken door een werkdefinitie op te stellen. Hij vermijdt in zijn onderzoek de
vraag wat triviaal is. Zijn operationele definitie luidt: triviale romans zijn romans
die via Leihbüchereien (uitleenbibliotheken op commerciële basis) worden uitgeleend
en gelezen. De relatie auteur-uitgeverij-uitleenbibliotheek-lezer is een sociale
institutie, omdat vastomschreven normen worden gehanteerd bij de vervaardiging
van het artikel (bijvoorbeeld de precieze transponering van conventies in de roman)
en tevens van een materieel apparaat van gebouwen, instrumenten, machines en
technieken gebruik wordt gemaakt. Deze socioloog levert veel interessant materiaal,
hij beperkt zich tot een beschrijving van een aantal relaties.
In zijn inleiding stelt Nutz echter dat de triviale roman ondergebracht kan worden
bij de ‘Konformliteratur’: die teksten die zich aanpassen aan de smaak van de lezer.
Literatuur zou zich dan niet aanpassen. Hoewel tegen deze opvattingen bezwaren
zijn aan te voeren16. blijkt uit de wijze van productie van Konformliteratur een sterke
opzet om zich aan te passen. De uitgeverij houdt enquêtes om erachter te komen of
een serie nog aanslaat of om te kijken of een pseudoniem nog gewild is. Knittel17.
constateert dat de bladen Stern, Quick en Hör zu lezersonderzoeken uitvoeren om te
bepalen of de feuilletons nog wel in de smaak vallen. Hij steunt Nutz opvattingen
over het conformistische karakter van triviale teksten. Centraal in zijn onderzoek
staat de wisselwerking tussen makers, inhoud,
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vormgeving en publiek van deze feuilletons. Daar waar Knittel ingaat op tekstuele
aspecten als dialoog, handeling, taal en stijl (waar het triviale in terug te vinden zou
moeten zijn) wordt zijn betoog vager. Het verschil tussen triviale en literaire teksten
veronderstelt hij aanwezig in de manier waarop, de mate waarin en de functionaliteit
waarmee deze aspecten zijn toegepast.18.
Langenbucher19. spreekt niet over de triviale roman, maar over de
‘Unterhaltungsroman’. Hij verstaat er de boeken onder die in massale hoeveelheden
worden uitgegeven. Evenals Knittel en Nutz beschouwt hij triviale teksten als teksten
die op totaal andere wijze dan literatuur onderzocht zouden moeten worden. Voor
Langenbucher zijn triviale romans van groot belang, omdat we juist uit deze werken
de geest (conventies) van een tijd zouden kunnen leren kennen. De oplagen bezitten
door hun massaliteit bovendien een aanzienlijke communicatieve waarde.20.
We zien dat Nutz, Knittel en Langenbucher zich niet met een verfijning van het
onderscheid tussen triviale en literaire teksten bezig willen houden. Zij willen geen
vergelijking trekken tussen triviaal en literair; Knittel en Nutz trekken de conclusie
dat de lezer van triviale teksten iets anders wil lezen (een ander referentiekader bezit),
terwijl Langenbucher veeleer geïnteresseerd is in de historische waarde van triviale
teksten. We vragen ons af of Langenbucher niet teveel schematiseert. Lopen de
gedragspatronen in triviale teksten wel parallel aan conventies in de wereld
daarbuiten? Zijn de onderlinge verschillen binnen triviale teksten niet erg groot?
De Ivanov's Roman Liefde is iets wonderbaars! hanteert andere sexuele
omgangsconventies dan Gogo en de weerwolf.21.21b. De Ivanov-serie beperkt zich tot
lange, innige kussen en melancholiek gestaar in de verten, Gogo weet wel beter: ‘Hij
was intelligent, meisjes. Hij wist meteen wat ik van 'm wilde. Ik zag zijn ogen groter
worden boven mij, en hij begon te bewegen, net of ie zinnens was er nooit meer mee
op te houden, en ik kon nergens meer aan denken dan aan die keer toen ik voor de
eerste keer gekied had. Dat geeft je zo'n verdomd raar gevoel in je maag. Maar lekker,
meisjes, lekker. Als salami met slagroom. Nadien lagen we naar adem te snakken
als goudvissen die uit de bokaal zijn gesparteld, en na een poosje krabbelde hij
overeind.
“Goeieheerjezus”, mompelde hij. “Zoiets is me nog nooit overkomen”’.22.
De kussen uit de Ivanov-serie ontaarden noodzakelijk in een huwelijk; Gogo gaat
met alle kerels horizontaal die ze tegenkomt, meisjes... en een huwelijk is voor haar
taboe:
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‘Probeerde hij een liefdesverklaring van me los te rukken? Dat zou hem niet glad
zitten. Ik zal nooit de slavin van een vent zijn.’23.
We hebben de indruk dat er voor ons maar enkele benaderingswijzen overeind blijven
staan. In ieder geval zou het onderzoek niet zo lang gestagneerd moeten blijven door
het gekibbel of we nu wel of niet met een literaire tekst van doen hebben. Afzien
van het begrip leidt a) tot de opbouw van een teksttheorie, waarin teksten worden
geformaliseerd op basis van de linguistiek, of b) tot een literatuursociologisch
onderzoek naar de relatie schrijver-uitgeverij-tekst-lezer. Een derde alternatief
verwaarloost het begrip eveneens en hanteert een werkdefinitie voor afbakening van
het object (bv. alle Kasteelromans). De onderzoeker omschrijft zijn eigen normen,
bijvoorbeeld wat hij progressief of reactionair vindt, en onderzoekt in hoeverre de
teksten in deze serie hieraan voldoen. Hij vergelijkt de gedragspatronen van
romanfiguren met zijn norm. In feite gaan Giesenfeld en Ziermann volgens deze
methode te werk. Zij nemen massaal verspreide teksten als uitgangspunt en gaan
deze te lijf met hun (marxistische) kriteria. Vooral Ziermann (Giesenfeld blijft wazig)
expliciteert deze gedachtengang duidelijk.
Van teksttheoretische zijde wordt dergelijk onderzoek uiteraard met argusogen
bekeken. De tekstuoloog is van mening dat die gedragspatronen eerst maar eens
geformaliseerd moeten worden. Globale interpretaties staan voor hem gelijk aan
nachtmerries. De opbouw van een teksttheorie is echter een mooi, maar voorbarig
streven.24.
Het literatuursociologisch onderzoek komt neer op dat wat Nutz, Knittel en
Langenbucher doen. Zij beperken dit onderzoek echter tot wat zij triviale teksten
noemen, terwijl ook in dit geval het gehele tekstaanbod onderzocht zou moeten
worden. Buiten het inzicht in de historische ontwikkeling van de productie van teksten
zou het licht misschien opgaan over de werking van teksten.

Wat is de werking van triviale literatuur?
Het conservatieve, conventionele, schablone-achtige van triviale teksten brengt een
aantal schrijvers in verband met de werking. De verstrooiing die triviale teksten
bieden werkt conformerend, is bevestigend, laat vooroordelen bestaan of versterkt
ze door tegemoetkoming aan het wereldbeeld van de lezer. Alles komt volledig
overeen met het verwachtingspatroon van de lezer. De consument van triviale teksten
vindt in de eenvoud van het geschetste wereldbeeld, waarin alle dingen een vaste
plaats hebben en de handelingen voor-

Populaire literatuur

201
spelbaar zijn, waar het goede beloond en het kwade gestraft wordt en altijd een
happy-end volgt, geborgenheid.
Door het lezen van triviale teksten ontvlucht de lezer aan de barre realiteit en
idealiseert zijn bestaan door zich te identificeren met de held. Ook zou de lezer zijn
overschot aan aandriften op passieve wijze afreageren. Door Das Unbehagen in der
Kultur (Freud) heeft de mens behoefte aan surrogaatbevrediging.
Deze opmerkingen interpreteren we als veronderstellingen. Nu zijn er juist over
de werking van communicatieve technieken heel aardige hypothesen gelanceerd.
Problematisch is hoe we die hypothesen moeten toetsen. Marktonderzoek naar
lezerssamenstelling, lezersreacties en de behoeften van de lezers is een van de weinige
mogelijkheden.25. Het is typerend dat geen der schrijvers hieraan toe komt.
Franzbach26. kent aan de triviale literatuur een narcotiserende functie toe omdat
conventionele verwachtingspatronen altijd worden ingelost. De lezer staat nooit voor
verrassingen, zelfs niet wat de uiterlijke vorm van zijn lievelingsserie betreft. Wellicht
is het fictieve karakter van triviale teksten intenser dan van wat wij literaire teksten
plegen te noemen. In literaire teksten doorbreken humor, ironie en een unhappy-end
de illusie, waardoor de lezer meer beoordelend, kritischer en meer gedinstancieerd
zou kunnen lezen. Toch vinden we in Gogo en de weerwolf een tegenvoorbeeld in
de dialoog tussen Guy en Gogo:
‘Je bent anders.’
‘Hoe anders?’
‘Dan ik verwacht had. Ik heb je boekjes gelezen. Ik dacht dat je speelser was.’
‘Ik vind dat ik speels genoeg geweest ben.’
‘Ofwel zijn je boekjes onecht, of anders ben jij niet echt. In je boekjes ben je
grappig. Zelfs als je wat met een man begint, denk je nog aan grappige dingen. Maar
ik had met jou het gevoel of het harde ernst was.’’27.
De centraal staande handeling in triviale teksten zou eveneens tot gevolg kunnen
hebben dat de lezer zich kritiekloos laat meeslepen. Meerdere teksten echter proberen
ons via hun vormgeving een wereldbeeld of een visie op te dringen.
We zien dat Franzbach een tweede methode om achter de werking van een tekst
te komen toepast. Hij neemt een aantal ‘tekstimmanente’ kenmerken, bv. een
rechtlijnig handelingsverloop en stereotypische karakters, en verbindt daaraan de
hypothese dat het referentiekader van de lezer die deze boekjes mooi vindt dan
eveneens
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eenvoudig en stereotypisch is. Deze veronderstelling moeten we echter toetsen,
waarna we in dezelfde problemen verzeilen als bij de eerste methode.
Een ander probleem is of de vlucht uit de realiteit als een eeuwig menselijke behoefte
gezien moet worden of voortkomt uit de speciale omstandigheden van de mens in
de geïndustrialiseerde maatschappij. Heeft deze neiging in vroeger tijden evenzo het
volk beheerst of komt het onbehagen in de cultuur alleen voor in het westerse
kapitalisme? Sinds de opkomst van de geïndustrialiseerde staat is de productie en
consumptie van triviale teksten ontzagwekkend gestegen, maar deze ontwikkeling
kan veroorzaakt zijn door de in diezelfde de tijd ontstane voorwaarden (betere
druktechnieken en invoering schoolplicht) voor zo'n massale productie en
consumptie.28.
Zierman richt zijn aandacht op de politieke beïnvloeding van de massa in het
kapitalistische systeem door middel van triviale teksten. (29). De massaal verspreide
teksten bezitten een apologetisch karakter: ze verdedigen de belangen van de
heersende klassen. Ze knopen bewust aan bij het verlangen naar een beter leven en
doen het voorkomen alsof dit te bereiken is binnen het kapitalistische systeem. Een
uitweg uit het maatschappelijke dilemma is uitsluitend individueel realiseerbaar
(erfenis, voetbalpool). Door het proclameren van dit individualisme - een typisch
kapitalistische trek - helpt de triviale tekst mee een georganiseerde revolutionaire
verandering van het maatschappelijk systeem te voorkomen. Ziermann demonstreert
zijn betoog aan een aantal typen hoofdfiguren die we tegenkomen in triviale teksten:
‘de zich aan het noodlot onderwerpende onderdaan’, ‘de aan het systeem trouwe
succesmens’, ‘de door de staat gelegitimeerde killer’ e.a.
De tekstanalyse van Ziermann leidt tot conclusies over de werking die nauwelijks
te bewijzen zijn. Giesenfeld stelt bv. wel dat de nogal onzinnige en ver van het leven
afstaande wensen en idealen in triviale teksten onderzocht moeten worden op hun
betrekkingen met de realiteit van de lezer, de vraag is alleen evenals bij Ziermann:
hoe?
Tégen hun opvattingen spreekt dat het winstprincipe bij de uitgave van triviale
teksten nog steeds voorop staat. Als een uitgever brood ziet in socialistische boeken
zal hij het o.i. niet nalaten die uit te geven. Bewuste manipulatie lijkt onwaarschijnlijk.
We vragen ons verder af of literaire teksten niet voor een groot deel dezelfde
conventionele werking uitoefenen en beantwoorden aan een even conventioneel
verwachtingspatroon van een andere groep (literatuur)lezers. Voorshands komt alles
wat met werking van teksten te maken heeft neer op gissen.
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Gericht empirisch onderzoek is de enige mogelijkheid om enige vat te krijgen op
deze complexe materie.
We bestuderen triviale teksten echt niet om literatuur nog mooier en schoner te
gaan vinden. Misschien kan juist die verstokte literatuurwetenschapper later in een
gesprek iets meer opmerken dan:
‘We noemen het triviale literatuur.....’
T. Rombout

Eindnoten:
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14a. Giesenfeld, G., Zum Stand der Trivialliteratur-Forschung
in: ‘Das Argument’ 14 (1972), blz. 233-242.
14b. Ziermann, K., Romane vom Fliessband; die imperialistische Massenliteratur in Westdeutschland
Dietz Verlag, Berlijn, 1969.
15. Nutz, W., Der Trivialroman; seine Formen und seine Hersteller; ein Beitrag zur
Literatursoziologie
Westdeutscher Verlag, Köln und Opladen, 1962.
(Kunst und Kommunikation, band 4).
16. Literatuur past zich evengoed aan, is alleen gericht op een andere groep lezers.
17. Knittel, H., Der Roman in der deutschen Illustrierten, 1946-'62, dargestellt an den drei
auflagenstarksten Illustrierten Stern, Quick und Hör zu Berlijn, 1967.
18. Functionaliteit berust uiteraard op een waardering; het feit dat lezers verschillende teksten lezen
wijst erop dat wat voor de een goed overkomt voor een ander slecht kan functioneren.
19. Langenbucher, W.R., Der aktuelle Unterhaltungsroman; Beiträge zu Geschichte und Theorie
der massenhaft verbreiteten Literatur
Bonn, 1964.
(Bonner Beiträge zu Bibliotheks- und Bücherkunde).
20. Löwenthal meent in Literatur und Gesellschaft; das Buch in der Massenkultur (Neuwied am
Rhein, 1963) dat juist de grote literaire werken een beeld verschaffen van een tijdperk. De
waarheid ligt in het midden.
21. Gonda Gobelin, Go Go en de weerwolf
N.V. Uitgev. De Vrijbuiter, Tilburg, z.j.
(Go Go-reeks)
21b. Sacha Ivanov, Liefde is iets wonderbaars
Ivanov's Uitgaven, z.j.
(Ivanov-reeks)
22. Go Go en de weerwolf, blz. 23.
23. idem, blz. 58
24. Hier is de mening van de groep verdrongen door de mijne. Ik vind dat je beter met globale
interpretaties kan werken en vrij snel aardige en nuttige observaties kan doen dan je met een
theorie bezig te houden waar het einde voorlopig van zoek is en die niets anders dan trivialiteiten
oplevert.
25. Een aan dit onderzoek klevende moeilijkheid is de vraag of uiterlijke reacties (antwoorden) wel
overeenkomen met innerlijke veranderingen.
26. zie noot 10.
27. Go Go en de weerwolf, blz. 58. In de Ivanov's romans staat in een noot op de eerste bladzijde:
‘Al de persoons- en plaatsnamen die in deze roman worden aangehaald, evenals de gebeurtenissen
en toestanden zijn verzonnen en hebben geen verband met het werkelijke leven.’
28. Vooral Langenbucher (zie noot 19) geeft hierover uitvoerige informatie.
(29). Ook in Oost-Duitsland vinden we massaal verspreide boekjes (bv. de serie ‘Das neue
Abenteuer’); fascisten komen er slecht af.
Een sterk betoog voor de beïnvloeding door middel van triviale literatuur staat in Der Spiegel
van 13 november 1972. In het artikel Blätter, wie sie die Menschen brauchen geven journalisten
aan hoe de schandaalbladen van het Heinrich Bauer Verlag (Quick, Praline, enz.) sex en politiek
bewust met elkaar vermengen en tijdens de verkiezingsstrijd een hetze op touw zetten tegen de
SPD. De uitgeverij blijkt handjeklap te spelen met de reactionaire partijen.
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8 Klondykes thrillers en Hermans' Melodrama's
Kort na de oorlog is er een reeks Nederlandse romans verschenen met Thriller-serie
op de titelpagina. Voorzover ik weet heeft deze serie weinig sporen nagelaten: de
openbare bibliotheken bezitten hem niet, antiquaren kopen hem niet; het overgrote
deel van de oplaag moet al lang geleden in de ovens der vuilnisverbranding zijn
terechtgekomen.
Hoeveel delen de serie telt is mij niet bekend; ik heb alleen de beschikking over
de nummers 2 en 4, beide afkomstig van het Waterlooplein.
Deel 2 is getiteld: ‘De Leproos van Molokai’, door Fjodor Klondyke, no. 2,
thriller-serie.
Het verhaal begint als volgt:
‘Het kleine vrachtschip de “IDAHO” stoomde voort door de Pacific, bijna zonder
het water te doen rimpelen. De tropenavond was donkerblauw. Het schip was de
Hawai-eilandengroep al genaderd. Aan de horizon zag men van tijd tot tijd een
vuurtorenlicht of een rosse gloed, waar men overdag de contouren van een eiland
zou hebben gezien.
James Pendennis verliet de hut van Carmencita de Guzman met gebogen hoofd.
James Pendennis liep niet dikwijls met gebogen hoofd, dat was zijn gewoonte niet
en hij had er ook haast nooit reden toe. Hij was een van de bekendste reporters van
de Verenigde Staten. Zijn feuilletons in de grote bladen over de gangsters in Chicago,
waar hij maandenlang onder had geleefd, hadden sensatie gemaakt over de hele
wereld. Maar dat niet alleen. In die rubrieken der kranten waarin het persoonlijk
leven der filmsterren wordt behandeld, was James' naam dikwijls in verband met
een of andere donkere of blonde Hollywoodse schoonheid genoemd. Want James
was, om het maar zacht uit te drukken, een zeer innemende jongeman. Nu evenwel
leunde hij moedeloos over de railing. Hij was voor het eerst van zijn leven in
Carmencita's hut geweest en ook voor het laatst. Want met
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iets van angst in haar stem had zij zijn huwelijksaanzoek geweigerd....’1.
Dat de titel van Klondykes werkje gelijk is aan die van een van Willem Frederik
Hermans' novellen is nog tot daaraantoe. Maar op de eerste bladzij blijkt ook de
plaats van handeling dezelfde, en de namen van man en schip. De eerste alinea's
komen gedeeltelijk zelfs letterlijk overeen. Verderop in het verhaal worden de
overeenkomsten alleen maar groter; de intrige is in grote trekken gelijk en de
bewoordingen eveneens. De leproos van Molokai is geen titel die toevallig door twee
verschillende novellen gedragen wordt, het is de naam van één novelle, die in twee
verschillende versies bestaat.
Mijn opstel gaat over ‘Trivialliteratur’, ‘Schund’, ‘Kitsch’, niet over Willem
Frederik Hermans. Welnu: Klondykes Leproos is Schund in optima forma, en niet
alleen wat het uiterlijk van het boekje betreft; het geldt ook voor de intrige, al is die
van Hermans' versie dezelfde. Hoe komt het nu, dat Hermans' werk tot de hogere
literatuur behoort? Toch niet alleen doordat Hermans een bekend literator is, en Van
Oorschot een in dit opzicht te goeder naam en faam bekend staand uitgever? Als dat
zo zou zijn, dan beschouwden we Karel van het Reves Twee minuten stilte ook niet
als triviaal.
Ik wil dus beweren, dat het althans in dit geval de verschillen tussen de beide
teksten zijn, die debet zijn aan het grote verschil in literaire status. Ik zal de teksten
nu dus met elkaar moeten vergelijken. Omdat Klondykes versie niet tot uw
beschikking staat, lezer, zal ik er vrij uitvoerig uit citeren; om ruimte te winnen en
u niet in verwarring te brengen beperk ik me wat Hermans betreft tot verwijzingen.
Men neme dus Drie melodrama's (blz. 213-273) ter hand.
Het verhaal begint op een schip. De hoofdpersoon, James Pendennis, bevindt zich
daar om de schone Carmencita de Guzman tot de zijne te maken. Zij echter wijst
zijn huwelijksaanzoek (! beide versies) af. Pendennis vermoedt dat zij de reden voor
hem verborgen houdt. De eerste alinea's geven al een paar kenmerkende verschillen:
Klondyke geeft nog helemaal geen dialoog, spaart zo een curieuze hofmeester uit en
bekoopt dat met een zekere conventionele saaiheid. Maar de schimpscheuten tegen
de journalistiek, die bij Hermans geregeld terugkomen, kunnen in een thrillertje
gemist worden, en Klondykes nietszeggende natuuraanduidingen zouden voor een
literator natuurlijk een aanfluiting zijn (voor een thriller-schrijver eigenlijk ook, maar
ja).
Pendennis spreekt een priester die zegt zich voorgoed op het leprozen-ballingsoord
Molokaï te gaan vestigen, een eiland waar het
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schip juist langsvaart.
Dan wordt er een passagier doodgeschoten, wiens kleding op die van Pendennis
lijkt. Niemand mag van boord; toch krijgen de priester en Pendennis het gedaan per
sloep op Molokaï te worden afgezet. In Hermans' versie een paar extra's: Pendennis
typt een ooggetuigeverslag op zijn portable, die hij het hele verhaal bij zich zal
houden, en die een belangrijke rol zal blijven spelen: er wordt telkens verder gebreid
aan het verhaal dat om de rol zit, en dat is het enige niet. Bij Klondyke ontbreekt ook
een gezangboek, alsmede het geld dat daarin in verdwijnt; en ook in dit gedeelte is
bij hem veel minder dialoog te vinden.
‘Zacht puffend gleed de motorsloep over de parelmoeren morgenzee. De priester las
in zijn brevier, de matroos die het bootje bestuurde, rookte een pijp met onaangedaan
gelaat. Het vrachtschip werd steeds kleiner. Alle passagiers waren aan dek om hen
na te kijken, maar niemand wuifde, jaloers als zij allen waren. - Toen zij zo ver weg
waren dat James gerust alle pogingen op kon geven onder de mensen die over de
railing hingen Carmencita de Guzman te ontdekken, zei hij bij zichzelf “Forget it!”
en begon over andere dingen na te denken.’2.
Hierna volgen bespiegelingen over de vraag, waarom men Pendennis als enige (naast
de priester) van boord heeft laten gaan. Bespiegelingen zijn het tenminste bij
Klondyke, want daar speelt alles zich binnen Pendennis' hoofd af, medegedeeld door
middel van de ‘style indirect libre’; bij Hermans weer dialoog, en wel met de matroos
die de sloep bestuurt. Pendennis maakt hierdoor natuurlijk een veel naievere indruk
dan bij Klondyke: de verstandige opmerkingen zijn hier van een derde afkomstig.
Ter illustratie (de directe rede aan het begin maakt deel uit van Pendennis' monologue
intérieur):
‘Als hij toch niets anders doet dan lezen, kan ik me niet voorstellen dat hij zo graag
gezelschap wilde hebben. Rare vent!’ Hij haalde zijn schouders op en schoof het
onderwerp van zich af. Maar onwillekeurig bleef hij, expert op het gebied der
criminologie als hij was, met de moord aan boord der IDAHO en alles wat er aan
vastzat, bezig. Hij had een gevoel, dat deze zaak veel ingewikkelder was dan zij
scheen en zijn gevoel bedroog hem zelden. Natuurlijk, hij had geen enkel bewijs,
maar toch wist hij zeker dat de dood van den jongeman niet verklaard kon worden
uit een simpele ruzie, b.v. om een meisje, of met iemand die bij pokeren veel aan
hem verloren had,
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of een dronkemansschietpartijtje.
‘Maar ik heb nu vacantie,’ dacht James. ‘Waarschijnlijk zit er goede copie in dit
geval, maar ik wil ook wel eens zelf leven en niet altijd het leven van andere mensen
beschrijven.’’3.
Het beschrijven waar Klondykes Pendennis voorlopig van afziet wordt bij Hermans
steeds ter plaatse gedaan, bijvoorbeeld in het gebouwtje waarin men zijn Pendennis
na aankomst op Molokaï opsluit, naar hij denkt wegens het besmettingsgevaar.
Wat zijn held Green Grahame daar te beleven krijgt berust op een flagrante
verdraaiing van zijn eigen belevenissen; niets hiervan bij Klondyke, wiens held veel
minder een razende reporter is en veel meer een doodgewone held, op queeste naar
zijn geliefde. Hij gaat in zijn opsluiting maar weer eens aan het bespiegelen:
‘Hij was niet iemand die gewoon is zich zenuwachtig te maken en dus deed hij dat
ook in dit geval niet. Op het bed gezeten rookte hij kalm zijn sigaret verder terwijl
hij poogde te bedenken, waarom men hem toch in godsnaam opgesloten kon hebben.
Wat had men eraan hem hier op dit eiland gevangen te houden, in dit ziekenhuis?
Of was het werkelijk alleen een quarantainemaatregel? Ja, stelde James vast, iemand
met gezonde en koele hersens kon er werkelijk niet aan twijfelen dat het alleen maar
een quarantainemaatregel was. Welke andere uitleg bleef er immers anders over?
Dat hij achterna gezeten werd door een of ander geheimzinnig complot, als in een
gangsterfilm? En die priester was dan zeker de bendeleider, wel ja.
En ze hadden op het schip iemand doodgeschoten om hèm, James, een reden te
geven in de sloep van den priester te stappen en zich te laten ontvoeren naar
Moloka-i!! Dit was de enig mogelijke andere verklaring, maar zij was bespottelijk.
Maar toen herinnerde James zich ineens dat de jongeman die in de gangway
doodgeschoten was, eenzelfde costuum gedragen had als hijzelf dien avond: een
lichte pantalon en een licht overhemd zonder das, en om een of andere reden maakte
die herinnering dat James' sigaret eerder opgerookt was dan gewoonlijk.’4.
Na enige tijd komt de priester binnen, vergezeld van een Duitser, bij Hermans
Himmelheber, bij Klondyke gewoon Grünhausen geheten. De attributen van deze
laatste zijn veel normaler dan die van zijn omineus genaamde collega. Bovendien,
en ook op dit punt wordt mijn verhaal eentonig, de twee binnentredenden hebben bij
Hermans veel meer praats. Bij Klondyke zegt de Duitser alleen het hoognodige
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om Pendennis op het idee te brengen hem en de priester uit te schakelen. Hierna
ontsnapt de reporter door het dakraam, dat bij Hermans bezwijkt onder druk van een
kofferschrijfmachine, bij ontstentenis waarvan Klondyke het met Pendennis' jasje
moet laten doen.
Beneden wordt de held opgewacht door de matroos die hem aan land heeft gezet.
Deze dreigt hem, als hij niet springt, neer te schieten als een wilde kat (Klondyke)
of aap (Hermans). Pendennis springt; bij Klondyke zomaar, bij Hermans zijn
schrijfmachine achterna (alles komt op de matroos terecht). Ook de verdere
ontvluchting, die bij Hermans slechts met maximale aanwending van de
schrijfmachine gelukt, speelt de niet-literaire Pendennis met blote handen klaar. Hij
heeft trouwens minder moeilijkheden te overwinnen: een afrastering en nog wat extra
leprozen zijn door Hermans toegevoegd. Klondyke laat dan ook alleen Pendennis
met de sloep, en niet ook nog wat invalidewagens met ongelukkigen zee kiezen.
‘Toen hij in de boot sprong, was hij het liefst languit gaan liggen om uit te blazen,
maar hij voelde dat het eiland der leprozen zijn maatregelen tegen hem nemen zou
en daarom stortte hij zich op de motor, die gelukkig onmiddellijk startte. Hij had zin
met zijn zakdoek te wuiven, toen het kleine scheepje parmantig poffend zee koos.
Maar hij was nog geen kwartier uit de kust toen hij bedacht dat hij eigenlijk niet wist
waar hij naartoe wilde varen. Naar Ma-oe-i, het eiland waar Honolulu op ligt? Maar
waar lag dat en hoe ver was het weg? Hij had geen kaart en geen compas. En hoeveel
benzine was er nog aan boord? Kon de motor niet elk ogenblik zijn geruststellend
gemompel staken?
Maar veel zorgen maakte James zich hier niet over. Hij was al dankbaar dat hij
voorlopig gered was, want hij kon niet ontkennen dat de omgeving van al die walgelijk
verminkte mensen hem toch wel op de zenuwen had gewerkt. Hij had gevochten in
kroegen in Chicago, en was in vuurgevecht geweest met smokkelaars aan de
Mexicaanse grens. Een keer was een bende erin geslaagd hem gevangen te nemen
en hij stond al met een strop om zijn hals onder een boom, toen hij was bevrijd. Nooit
had hij zijn kalmte verloren. Maar ook nooit had hij een zo afzichtelijke dood onder
ogen moeten zien, een zo geniepige dood ook, want als een der melaatsen hem had
aangeraakt, of als de dokter erin geslaagd zou zijn hem de inspuiting toe te dienen,
dan zou hij niet onmiddellijk gestorven zijn, neen het zou jaren hebben moeten duren,
jaren en jaren, tot hij eindelijk geheel was weggerot....

Populaire literatuur

212
Dat hij hieraan ontsnapt was, stemde hem bijna blij, hoewel hij een ogenblik dacht
Waarom? - want Carmencita was hij nog niet vergeten. Doch het volgende ogenblik
bedacht hij dat hij koste wat koste Honolulu bereiken moest; daar zou zij immers
ook zijn en misschien zou hij haar weer vinden. En de zee was glad als een meer; er
stond geen wind. Hij tastte in zijn broekzak, vond nog een verfrommeld pakje
sigaretten, stak een sigaret op en floot een deuntje tussen zijn tanden. Ongeveer twee
uur voer hij zo verder, de boeg van de sloep op de omtrek van dit eiland aan de
horizon gericht, waarvan hij vermoedde dat het het dichtsbij was.’5.
Over Pendennis' vroegere heldendaden wordt bij Hermans niet gerept; ook de
bespiegelingen over Carmencita ontbreken: zij heeft plaats moeten maken voor het
verhaal dat Pendennis schrijft, en waar hij zo mee bezig is, dat hij niet eens aan zijn
koers denkt.
Dan merkt hij dat hij niet alleen is op het bootje, en ook deze ontmoeting wordt
door de beide auteurs verschillend beschreven (of moet ik zeggen: ze beschrijven
twee verschillende ontmoetingen? Geven twee versies van één tekst twee verschillende
werelden, of geven ze alleen maar twee versies van één wereld? Of heeft het geen
zin van versies te spreken, en zijn er alleen gelijke en verschillende teksten? Van
dergelijke haarkloverijen moet ik verder gelukkig wegens plaatsgebrek afzien).
‘De motor draaide nog altijd rustig door. James kreeg dorst en besloot in het kleine
vooronder te gaan kijken of daar misschien een tank met drinkwater was en misschien
zelfs een paar noodrantsoenen scheepsbeschuit. Hij liep naar voren en tilde het zeil
op dat over het voorschip lag. Meteen verstrakte zijn gezicht. “Sta op, vlug een
beetje.” riep hij, terwijl hij het zeil omhoog bleef houden. Een kleine man ging zitten
en wreef zijn ogen uit, of liever hij wreef maar een oog uit, want het ander was een
geweldig oranjerood gezwel, het leek op een spiegelei met een koeienoog erin
gebakken. “Houd op met die comedie,” beval James, “je wilt toch niet beweren dat
je al die tijd hebt liggen slapen? Uit angst ben je weggekropen toen je mij er aan zag
komen, nietwaar?” - “Die knapen van Moloka-i zijn toch niet zo stom als ik dacht,
ze hadden wel degelijk een wacht bij de boot gezet. Alleen hadden ze hun mannetje
wel beter mogen kiezen,” zei hij bij zich zelf.’6.
Waar Hermans' Pendennis bijna van zijn stokje gaat en een kreet van afschuw slaakt,
verstrakken bij Klondykes held slechts de gelaats-
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trekken; als een echte detective slaat hij ook direct weer aan het bespiegelen. Apropos,
waarom Hermans' spiegelei, in tegenstelling tot dat van Klondyke, uit abrikozenjam
is vervaardigd en een pingpongbal herbergt (een zwarte nog wel) in plaats van een
koeienoog, aan Hermans' grotere stilistische vaardigheid kan het moeilijk geweten
worden; misschien wilde Hermans zijn schamele intrige behalve door middel van
een schrijfmachine ook nog door zijn eigen schriftuur beïroniseren?
De melaatse vraagt Pendennis een vuurtje. Deze vraagt op zijn beurt om water,
althans bij Klondyke. Hermans heeft deze inconsequentie geschrapt (even later
weigert Pendennis de fles) en vervangen door een dreigend hanteren van de bootshaak.
In beide versies schiet de inboorling Pendennis de sigaret uit de vingers. Deze steekt
een nieuwe op, gooit hem weer weg, samen met de lucifer, bij Hermans trouwens
samen met alle lucifers. Het spreekt vanzelf, dat de flarden van het scenario waartoe
Hermans' Pendennis zijn eigen situatie misbruikt bij Klondyke ontbreken.
Het opraken van de benzinevoorraad is tevens het einde van Hermans' eerste
hoofdstuk. Klondyke begint slechts een nieuwe alinea, na nog wat binnengedachten
van Pendennis, die niet eens veel meer plaats innemen dan bij Hermans.
De rest van de middag in het rondzwalkende bootje doet Hermans af met één korte
alinea, waarin Pendennis ten tweeden male het hem aangeboden water weigert. Bij
Klondyke weer bespiegeling:
‘De twee mannen staarden elkaar aan, minutenlang, weldra urenlang. De avond viel.
Geen wist van den ander wat hij wilde. Dat wil zeggen, de inboorling kon vermoeden
dat James zich van hem wilde ontdoen, James had geen enkel idee van wat de
inboorling eigenlijk wilde. Wat zou deze ermee gebaat zijn als hij James kwijtraakte?
Wat had hij, terdood veroordeelde in ieder geval, er voor voordeel bij alleen op de
oceaan in een onbestuurbare boot rond te drijven, in plaats van met een kameraad,
al kon hij daar niet mee praten? Neen, voor hem hoefde James niet meer bang te zijn.
Hij was dat trouwens geen ogenblik geweest, al kon hij niet ontkennen, dat zijn
schrikwekkend uiterlijk hem een fout had doen begaan, die niet meer goed te maken
was. Het was eigenlijk het schrikwekkende, verlammende dat deze melaatsen hadden,
geweest dat zijn daadkracht aldoor had vertraagd. Waarom had hij den man anders
niet zodra hij hem vond onmiddellijk overrompeld en zijn zakken doorzocht?
“Niet meer goed te maken, nooit meer,” dacht hij, terwijl hij lusteloos voor zich
uit zat te staren naar niets, of ja, nog aldoor naar
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dat oog. De avond viel snel.’7.
Hermans' tweede hoofdstuk is maar ruim 1 bladzij groot en behandelt verder slechts
hoe de inboorling in zijn slaap gedood wordt doordat Pendennis' lege revolver door
zijn zieke oog heen zijn hersenen binnendringt, en hoe Pendennis het lijk overboord
werpt. Merkwaardig is, dat de nachtmerrieachtige scène, waarin het lijk zich maar
niet van de boot los wil maken ook al bij Klondyke voorkomt: blijkbaar denkt de
thriller-schrijver dat ook zijn lezers wel door het Unheimliche beroerd zullen willen
worden.
‘Hij scheurde een reep van het zeildoek af pakte het lijk hiermee beet en wierp het
overboord. Maar het wilde niet zinken. Met de bootshaak poogde James het onder
te dompelen doch telkens kwam het weer bovendrijven. Er stak een lichte nachtwind
op, die de boot soms schommelen deed. Maar het lijk dreef er aldoor vlak naast en
James duwde er met de bootshaak tegen, maar het wilde niet zinken. Tenslotte werd
de nacht (het was nieuwe maan) zo zwart dat hij niets meer zien kon, maar nog steeds
plonsde hij met de bootshaak in het water als wilde hij een afgrijselijke herinnering
in de vergetelheid duwen....’8.
Wordt Hermans' hoofdpersoon gered door Graaf Tolstoj, die zijn leven met een
wondermiddel heeft gerekt, zich op Hawaiï gevestigd heeft, getrouwd is met een
gevluchte Sowjetathlete en leeft van de royalties (25%!) van zijn werken, opgenomen
in de Russische bibliotheek van Barend Bluff, bij Klondyke wordt althans een schijn
van waarschijnlijkheid opgehouden (‘Onwaarschijnlijk! Superonwaarschijnlijk’ heet
het bij Hermans, waarna een badinerie over het Grote-Russen-complex).9.
‘Goeden morgen vadertje, je hebt lang geslapen,’ hoorde hij een vriendelijke stem
naast zich zeggen, met een Russisch accent. ‘Hoelang?’ vroeg James. ‘Drie dagen,
maar u schijnt nu weer wat opgekikkerd te zijn. Wilt u niet wat eten?’ En zijn gastheer,
een rijke Rus die een villa aan de kust van Hawai-i bezat, wees op een licht ontbijt
dat naast James' bed was geplaatst.
‘Hoe ben ik hier gekomen?’ vroeg James.
‘Met mijn zeiljacht, heel eenvoudig,’ was het antwoord. ‘Drie dagen geleden ging
mijn vrouw er met onzen Radoega opuit. Zij is namelijk verzot op zeilen en vond
een drijvende sloep van een of ander groot Amerikaans schip waarschijnlijk. IDOHA
stond erop. En in die sloep
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lag een man te slapen. Dat was u. De zaak is heel eenvoudig zoals u ziet.’
‘Voor u wel, maar niet voor mij,’ antwoordde James en wilde onmidellijk zijn
avonturen gaan vertellen, alsof die hem zelfs in zijn slaap niet met rust gelaten hadden.
Maar zijn gastheer verbood hem dit, omdat het hem te veel opwinden zou. Later in
de middag, toen hij weer een paar uur (en nu niet met een volkomen lege maag)
geslapen had, deed hij het hele verhaal aan zijn gastheer, den heer Radtenko, en diens
charmante vrouw Genia Michailowna. De heer Radtenko gaf weinig commentaar
maar in hoofdzaak deed hij dit dat James zich niet op zou winden. - Hij was hem
met alles op ruime schaal ter wille zolang (zeven dagen) James bij hem bleef. Na de
zevende dag was deze al weer zover hersteld, dat hij zijn gastheer zei naar Honolulu
te zullen vertrekken.
Neen, geen dag langer kon blijven. ‘Waarom niet,’ vroeg Radtenko, ‘ik heb liever
dat je nog een half jaar blijft dan een maand. Je wilt misschien de politie in deze zaak
gaan mengen. Zo zijn de ordelijke Angelsaksen. Ik denk er anders over. Deze
misdadigers hebben je te grazen willen nemen. Waarom? Waarschijnlijk om dat te
weten te komen, wil je naar Honolulu gaan, eerder nog dan om je op je belagers te
kunnen wreken. Waarom wil je het weten? Zeg “nietschewo” en blijf hier nog een
tijdje luieren. Dit is een der weinige plekken op aarde waar misschien het paradijs
heeft kunnen zijn. Of bevalt ons huis je misschien niet? Bij ons in Rusland is het een
grove belediging als een gast zo vlug wegloopt.’’10.
Na een week dus (Klondyke, bij Hermans na drie dagen tussen troïka's en
theemachines) brengt de Rus Pendennis naar Honoloeloe (Hermans) oftewel Honolulu
(Klondyke ligt in Alaska). Pendennis wil Carmencita zoeken, neemt zijn intrek in
een hotel en versteent als de gezochte onverwacht zijn kamer binnentreedt. Bij
Hermans is hier alweer een hoofdstuk afgelopen; het is echter enigszins aangelengd
door de inlassing van een komische scène tussen aankomst in het hotel en verstening:
Pendennis wordt, met schrijfmachine, meegenomen naar het bureau, wordt van de
moord op het schip beschuldigd, zegt zo ongeveer dat hijzelf de vermoorde is, vertelt
wat hij verder heeft meegemaakt, belandt uiteraard in een gesticht, maar laat zich
aan zijn schrijfmachinelint uit het raam zakken.
Carmencita is op de vlucht voor dezelfde bende die Pendennis achternazit, en is
toevallig zijn kamer binnengevlucht. Omdat zij niet over de gang durft, gaan de twee
via balcon en tuin naar de bar. Bij Hermans worden ze beschoten, en vangen de
kogels op in zakdoeken
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e.d.; bij Klondyke ontbreekt dit uiteraard.
‘Zij gingen door de openslaande deuren naar buiten. James' kamer lag ongeveer in
het midden van het half-cirkelvormige balcon. In de meeste kamers brandde geen
licht meer. Zij liepen het balcon af tot zij een sierlijk ijzeren wenteltrapje bereikten,
waarlangs zij afdaalden in de tuin. De hoofden van de weinige mannen die daar nog
zaten wendden zich onmiddellijk naar de mooie Carmencita om, maar die hulde
scheen haar geen plezier te doen. Zij hield haar hoofd voorover, als had zij het 't liefst
geheel tussen haar schouders verborgen. “Zouden wij eigenlijk wel naar de bar gaan?”
vroeg Carmencita.
“Waarom niet?” zei hij, ”in de bar zijn wij veiliger dan ergens anders. Daar zijn
zóveel mensen, daar zal niemand het wagen wat tegen je te ondernemen.’
Hij brandde van nieuwsgierigheid nu eindelijk te weten waar zij aan toe waren.
Waren de mensen die haar vervolgden, dezelfden die hem naar Moloka-i hadden
ontvoerd? Waren het dezelfden die haar zijn huwelijksaanzoek hadden doen weigeren?
Wat zat er allemaal achter? En hij had aldoor, al was het zonder enige reden geweest,
vermoed dat zij iets uit te staan had met de avonturen die hem waren overkomen.
Daarom ook had hij de politie daar niet van op de hoogte gesteld.
De drukte in de bar bereikte op dit uur van de nacht haar hoogtepunt. Met moeite
vonden zij achterin nog twee plaatsen op een rustbank bij een tafeltje waaraan een
Frans echtpaar zat. Deze mensen groetten met vriendelijke hoffelijkheid, maar zodra
zij bemerkten dat Carmencita en James geen zin hadden een gesprek met hen te
beginnen, trokken zij zich bescheiden terug.
Het licht in de zaal ging uit. Alleen bij het podium brandden blauwe schijnwerpers.
Een hoela-danseres, alleen gekleed in een rokje van gras en om haar schouders dichte
slingers bloemen trad zachtwiegend naar voren. De bas en ukelèle begonnen
rhythmisch te ronken. Met diepe klaagtoon zette de electrische guitaar in. Het licht
veranderde in rood, werd daarna geel. De melodie kroop op de gitaar omhoog. De
tonen van de accoorden leken scharen vogels die opwaarts vlogen.
James en Carmencita hielden elkaar bij de hand, ontroerd door deze eenvoudige
weemoedige muziek, die als een onophoudelijk afscheid en weerzien was. Neen,
niets wilde James haar meer vragen. Hij kon het mysterie laten wat het was: een
avontuur waar hij een paar spannende artikelen over zou kunnen schrijven. Het enige
wat hem nog interesseerde was Carmencita. En het enige wat hij haar vragen zou,
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was morgen met hem plaats te nemen in de Yankee Clipper en terug te vliegen naar
Amerika. Steeds wilder werd de muziek. De hoeladanseres versnelde haar tempo tot
een waanzinnige liefdedans.
Toen klonk een schot. Aan de andere zijde van de bar was een man opgesprongen;
en tegenover hem sprong ook een man op. Die tweede man was James. De eerste
man hield een revolver in zijn hand, de tweede man, James, wierp hem zonder dat
hij weer had kunnen schieten een fles in zijn gezicht. Alle mensen vlogen van hun
stoelen. De vrouwen gilden. Ergens werd een ruit rinkelend stukgedrukt door de
vluchtende menigte. Alleen het hawaian-orkest speelde door, hartverscheurend, en
de hoeladanseres had haar gezicht tot een gehypnotiseerde glimlach vertrokken, in
extase.
De man, zeker niet ervaren in dit soort vechtpartijen, had zijn revolver laten vallen
en hield één hand tegen zijn gezicht gedrukt van pijn. Maar toen hij James, die zich
eindelijk uit het kluwen mensen dat hem omstuwde had bevrijd, op zich toe zag
komen, nam hij de vlucht. Hij rende het toneel op, liep het meisje dat de electrische
guitaar bespeelde omver; er kwamen donderslagen uit de luidspreker toen het
instrument op de grond viel en daarna een lang gehuil dat aanhield, als van een sirene
die zijn toppunt niet bereiken kan.’11.
Hermans beschrijft de scène in de bar veel korter, strooit wat onwaarschijnlijke,
komische en andere vervreemdende elementen door de Kitsch; alleen al de gevorderde
leeftijd van de danseres doet ons de hele scène met andere ogen zien.
Pendennis verliest zowel de schutter als Carmencita uit het oog. Hij besluit de
laatste te gaan zoeken. Bij navraag blijken er zich bij Hermans 98 Carmentcita's in
het hotel te bevinden, waarvan echter 97 met blond in plaats van zwart haar. Bij
Klondyke is er alleen een zwarte; in beide versies ontvangt Pendennis waardeloze
inlichtingen, naar hij denkt. Een innerlijke stem drijft hem er (bij Klondyke) toe, die
aanwijzingen toch op te volgen; bij Hermans volgt hij ze averechts op, en komt
niettemin in dezelfde kamer terecht: het zijn de inlichtingen die bij Hermans anders
zijn, niet de route om bij de kamer te komen. Behalve het geheimzinnig instinct dat
de weg wijst, ontbreekt bij Hermans ook Pendennis' Dick Bos-achtige uitlating bij
het ontwaren van een melaatse, zo omzwachteld dat hij niet kan spreken.
‘“Wat is met u gebeurd,” vroeg James, “wacht ik zal u even helpen.” En
binnensmonds voegde hij eraan toe: “En als jij het soms op mij gemunt hebt, nou,
dan zal ik je óók even helpen!!”
Meteen begon hij de zwachtels los te wikkelen, wat den man een
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gekreun van pijn ontlokte dat steeds luider werd naarmate het afwikkelen vorderde.
Tenslotte trok hij een bloederige prop watten van zijn mond af en wat James toen
zag, deed zijn bloed bijna stollen, hoewel hij toch de laatste tijd op dit gebied aan
heel wat gewend geraakt was. Want de tanden van den man, werden niet door lippen
omsloten! Het was de mond van een doodskop, dezelfde onbeweeglijke grijns. Maar
erger nog was, dat niet de melaatsheid zijn lippen weggevreten had, neen, de lippen
waren met een mes weggesneden en dat was kort geleden gebeurd, want de wonden
bloedden nog.
En haastig legde James de watten weer om de mond van den man die toen met
kreunend geluid begon te spreken, al zijn m's als n's uitsprekend. “Ik ben de koning
van Moloka-i,” zei de man, “men heeft mij onttroond en mijn bruid geroofd. De
samenzweerders zijn hier nog in huis. Ik zou hen met één hand kunnen verdelgen,
maar niemand helpt mij, al mijn gezellen zijn mij ontrouw geworden.”
“Waar zijn ze?” riep James, “waar zijn ze dan?” Maar de man scheen weer in slaap
te verzinken. James boog zich over hem, maar kon alleen maar onverstaanbare
klanken horen.
Toen greep de man hem bij de revers van zijn jas om zijn aandacht te trekken en
hij wees met zijn hand naar beneden alsof hij zeggen wilde: “Daar zijn ze.” Dat was
de laatste beweging die hij kennelijk in staat was te maken. Want zijn arm viel slap
neer en ook zijn gekreun hield op. James stond nog aldoor over hem heen gebogen.
Hij voelde hem de pols en bemerkte dat die steeds slapper begon te slaan. Wat moest
hij doen? Hij kon den man niet eens een glas cognac ingieten om zijn levensgeesten,
die weken, nog even terug te roepen, opdat hij hem precies zeggen kon waar zijn
aanranders naartoe waren gegaan. En dat was voor het hoogste belang voor James,
want hij twijfelde er geen ogenblik aan dat de aanranders van dezen ongelukkige
ook de zijne waren. “Kom, wees flink, doe nog een poging mij te zeggen waar ze
zijn,” brulde James hem in het oor. Maar tevergeeds, de man zuchtte diep en toen
was alle beweging voor altijd uit hem geweken.’12.
Bij Hermans is deze scène veel korter; de gemartelde komt er zelfs niet aan het woord,
hij schrijft slechts een paar woorden met bebloede vinger aan de wand. - Op het lijk
vindt Pendennis liefdesbrieven van Carmencita, 10 jaar oud. Hieruit trekt hij zijn
conclusies: bij Klondyke verdenkt hij Carmencita er zelfs van het op zijn leven
gemunt te hebben gehad, maar hij vergeeft haar en besluit haar verloofde (of misschien
wel haar man, Klondyke) (of misschien zelfs haar minnaar, Hermans) te wreken.
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Hij vertrekt daartoe in de door de stervende hand aangewezen richting: naar beneden.
Op de begane grond is het bij Klondyke uitgestorven, bij Hermans duikt de hofmeester
op, die hij op de eerste bladzijden aan de dialoog heeft laten deelnemen; deze vraagt
Pendennis, net als daar, om een handtekening, laat zien dat de handtekening onder
Pendennis' doodvonnis is terechtgekomen, en maakt zich uit de voeten.
Pendennis hoort achter een deur hulpgeroep en komt in een kelder terecht, geheel
met goederen volgepakt en pikdonker. Aan het eind van deze doolhof weer een deur,
waarachter Carmencita. Pendennis begint het slot eruit te snijden; onderwijl verhaalt
Carmencita haar leven (lees maar na bij Hermans) en wat haar zojuist is overkomen:
ze is naar haar krankzinnig geworden verloofde gesleurd door diens vroegere
handlanger Caribo, die het heft in eigen hand genomen had en zich ook haar wilde
toeëigenen.
‘Hoe krankzinnig hij ook wezen mocht, toch herkende hij mij en glimlachte van
vreugde. Ik werd hierdoor zo ontroerd, dat ik op hem toeliep en hem kustte op de
mond.
Toen wierp Caribo de deur dicht; hij siste van woede. “Ik zal je laten zien wat je
gekust hebt. En ik zal een souvenir bewaren aan die kus.” Wat er daarna gebeurde
is bijna te walgelijk om te beschrijven. O God, James, waarom ben je toen niet
gekomen! Ik wilde gillen, maar Caribo stopte mij een prop in de mond en bond mij
daarna vast aan een stoel. Hij haalde een scheermes te voorschijn en liep daarmee
in de hand om mijn armen zwakzinnigen verloofde heen, terwijl hij hem de
afschuwelijkste scheldwoorden niet spaarde. En daarna.... daarna.... daarna ging hij
voor hem staan en sneed hem....’
‘Neen, je hoeft het mij niet te zeggen, lieve Carmencita,’ riep James, ‘ik heb hem
boven gevonden. Ik weet wat er is gebeurd.’
‘Leeft hij nog?’ vroeg Carmencita, ‘toen Caribo Fernao zo wreed mishandeld had,
gaf hij hem een inspuiting...’ ‘Waaraan hij, waar ik bij was, is overleden,’ vulde
James op zachte toon aan. Een ogenblik zwegen zij. Alleen het schrapen van James'
mes over het hout van de deur werd in het donker gehoord. ‘Maar Carmencita,’ zei
James, ‘je hebt mij nog een paar belangrijke dingen niet verteld. Waar is Caribo nu
en wat is er toen met jou gebeurd?’
‘Toen hij het genoeg vond met... met Fernao,’ ging Carmencita verder, maakte
Caribo mij los en voerde mij lang een trapje dat wij door een kast in Fernao's kamer
bereiken konden, naar deze kelder. Hier liet hij mij achter en sprak: ‘Je wilt zeker je
dierbaren geliefde uit de Vereenigde Staten nog wel eenmaal terugzien, vóór je voor-
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goed naar Moloka-i vertrekt? Welnu, ik zal hem bij je brengen en ik zal ervoor zorgen
dat je een fraaie herinnering aan hem behoudt, een souvenir, begrijp je! Een
souvenïr!!!’ Met die woorden ging hij weg, om jou te halen. Wees voorzichtig, James,
want hij kan ieder ogenblik terugkomen.’
‘O Ké’, zei James en werkte rustig door. Het weten dat hij nu wellicht zijn waren
vijand ontmoeten zou, verontrustte hem niet maar stemde hem bijna blij, al zat hij
dan ook in een donkere kelder, waar niemand hem zou kunnen helpen en waar zijn
kansen in een eventueel gevecht wel heel zwak stonden.’13.
De inspuiting, en alles wat verder volgt, komt bij Hermans niet voor: hij laat Caribo
meteen maar opdraven. De confrontatie tussen Held en Widersacher verschilt niet
veel in de twee versies, hoogstens is Klondyke wat omslachtiger. Als de schurk met
zijn maats onder kratten en kisten is bedolven en Pendennis de deur heeft
opengestoten, is Carmencita er niet meer.
Hier scheiden zich de wegen van Hermans en Klondyke. Bij de eerste een
onderaardse gang, afgesloten door kisten, die na omverwerping gouden munten
blijken te bevatten, een gang, uitkomend in het hoofdgebouw, alwaar op Pendennis'
roepen uiteraard weer 98 Carmencita's te voorschijn komen (tel maar na, één teveel).
Pas op het strand vindt hij de goede, werpt haar in de bosjes, en een half uur later...
maar nu eerst Klondykes versie:
‘“Carmencita!” riep hij weer
En toen kwam er antwoord. Daar stond Carmencita voor hem en nam hem bij de
hand en sleepte hem mee naar een deur waardoor ze in een kamer kwamen, waarvan
het raam omhooggeschoven was. De kamer lag gelijkvloers en gemakkelijk kwamen
zij in de tuin. Carmencita had deze weg gebaand! Toen Caribo haar in de kelder
opgesloten had, had hij de toegang waarlangs zij eringekomen was, afgesloten met
de zware kisten die Carmencita alleen toch nooit zou kunnen verschuiven. Maar toen
James in “gesprek” was met Caribo, was het haar met grote inspanning gelukt de
kisten open te breken en leeg te maken en daarna was het de eenvoudigste zaak ter
wereld ze opzij te schuiven. Toen James de deur forceerde en haar niet vond, was
zij juist naar boven gegaan om iets te zoeken waarmee zij hem van binnenuit te hulp
zou kunnen komen.
Samen liepen zij door de nacht in de tuin. De zware zoete geuren van tropische
bloemen golfden om hen heen. In de verte ruisde de
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zee. De sterren glinsterden zo helder, alsof het vonken waren die elk zogenblik zich
in een regen over hen uit konden storten. Geen enkel windzuchtje deed de breede
waaiers der palmen trillen.
Zij gingen zitten op een omgevallen boom, die zacht als een rustbank was van
mos. Eén ogenblik keek James Carmencita roerloos aan. Toen sloot hij haar in de
armen Haar blote warme armen sloten zich om zijn hals alsof zij hem nimmer meer
los wilde laten. Zo zaten zij een half uur en overstelpten elkaar met kussen.
Toen moesten zij verder. Wie weet waren andere handlangers van Caribo hen
reeds aan het zoeken. In dit verrukkelijke tropische paradijs hadden zij niets dan
ellende en verschrikking beleefd en als zij er nog langer bleven, dan zou niets dan
nieuwe ellende hun deel zijn. Zij moesten weg, zo gauw mogelijk. Zij liepen door,
bijna de gehele nacht, al rustte Carmencita' op zijn aandringen soms een poosje, want
haar voeten, in haar smalle avondschoentjes, waren volkomen stukgelopen.
Tegen den ochtend kwamen zij aan een smal rotsstrand. Niet ver uit de kust lag
een zeiljacht gemeerd. James' hart stond bijna stil van vreugde toen hij de “Radoega”
meende te herkennen.
En inderdaad, de heer en mevrouw Radtenko hadden dien nacht met enige
kennissen op het strand in tenten doorgebracht en verwelkomden hen met die
uitbundige vreugde die alleen Russen tonen kunnen. Zij snikten ware tranen van
genoegen’14.
Bij Hermans doen ze er dus veel korter over, ook om Tolstoj te vinden met zijn
zeiljacht ‘Oorlog en Vrede’ en zijn vrouw, van wie het nu goed van pas komt dat ze
discuswerpster is geweest, want met haar koekepan onthoofdt ze de hofmeester, die
Pendennis' doodvonnis wou komen voltrekken.
Hermans' vierde hoofdstuk is hier ten einde; Klondykes boek bestaat niet uit
hoofdstukken, maar uit delen, twee: het eerste is hier bijna afgelopen. Er wordt nog
in vermeld dat de twee een tijd logeren bìj de Russen, en merken dat ze door de
melaatsheid zijn aangestoken. Ze gaan naar Amerika om heul te zoeken bij de
wetenschap (Klondyke) of bij een gezondbidster (Hermans, begin 5de hoofdstuk).

‘De leproos van Moloka-i
Tweede deel.
Nog in het sanatorium van Los Angeles, waar zowel hij als
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Carmencita opgenomen waren, schreef James een boeiende reportage over de
avonturen die hem in Honolulu en op Moloka-i overkomen ware. Iedere avond
verscheen er een feuilleton in de “Southerner Telegraph”. De mensen op straat rukten
de bladen uit de handen van de krantenjongens, en als zij niet tot een krantenjongen
hadden weten door te dringen, rukten zij ze uit de handen van elkaar. De avonturen
van James en Carmencita werden een schandaal van de eerste orde. Leiders van
politieke partijen belegden vergaderingen. Zij hielden urenlange toespraken; met
bezwete gezichten en in hemdsmouwen stonden zij op hun verhogingen en vroegen
met luide stem en dreigende armgebaren, hoe het met een land af moest lopen dat in
zijn machtsgebied een dergelijke rottende plek als het eiland Moloka-i moest dulden.
Zou het land aan dat gezwel niet ten onder gaan? En natuurlijk besloten zij met de
woorden dat als alle burgers maar zo slim waren hun stem op hun partij uit te brengen,
dat er dan wel spoedig een einde zou komen aan die wantoestand.
Ook de dominees op de kansels spraken erover. “Het eiland Molkoka-i,” zo spraken
zij, “is niet alleen een kolonie van melaatsen, het is ook een kolonie van geestelijk
melaatsen. En de misdadigheid is een erger ziekte dan de melaatsheid Melaatsen kan
men nog op een eiland isoleren, zodat de besmetting zich over het zeewater niet voort
kan planten. “Maar welke zee,” vroegen zij zich af, “kan het zaad der misdaad
tegenhouden?”
Enfin, het liep eropuit dat James voor zijn reportages driemaal zo hoge honoraria
kon vragen als anders en dat er een commissie van onderzoek, bestaande uit een
aantal specialisten en doktoren en deskundigen op het gebied der criminaliteit naar
de Hawaii-eilanden werd gestuurd.
Die commissie zal daar niet veel anders gedaan hebben dan van de zon genieten,
naar de guitaarmuziek luisteren en naar de hoela-meisjes kijken. Zo paradijsachtig
zijn de Hawaii-eilanden dat zij een normaal sterveling niet tot iets anders dan luieren
brengen kunnen Ten slotte waren zij behoorlijk over de toestanden op de hoogte door
de reportages van James. En toen de commissie terugkeerde, werd er een complete
expeditie naar Moloka-i uitgerust. Die expeditie bestond uit doktoren gewapend met
penicilline en politiemannen, voorzien van machinepistolen.
Zo werd het eiland Moloka-i gezuiverd Diegenen die het minst ziek waren, werden
genezen. Zij die al enige ledematen of een deel van hun gezicht kwijt waren, konden
blijven op Moloka-i. En de misdadigers werden naar een speciaal op het eiland
gebouwde gevangenis overgebracht, terwijl de hoofdschuldigen aan de opstand hun
leven
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op de electrische stoel moesten laten. - Maar van Caribo, den afschuwelijken
wreedaard met de kunstarm, werd geen spoor gevonden en evenmin van den
pseudo-priester en dokter Grünhausen.
James en Carmencita merkten van al deze beroering weinig. Wel belegerden de
journalisten en fotografen dag en nacht de kliniek waarin zijn lagen, maar het liet
hen onverschillig, zij zorgden ervoor dat geen van deze heren hen te zien kreeg.
Zij leden geen van beiden zwaar aan de ziekte. Eigenlijk was het meer een rustkuur.
Doordat zij al medische hulp gekregen hadden toen de kwaal nog in zijn beginstadium
was, konden zij gemakkelijk genezen met behulp van penicilline en bestralingen.
Zelfs geen lidteken bleef er achter.
Het personeel van de kliniek was allervriendelijkst en de behandeling was er
voortreffelijk, wat niet te verwonderen is als men bedenkt welk een goede reclame
het voor de kliniek vormde twee zo beroemde patiënten te hebben.
Toen na een maand of drie James en Carmencita afscheid gingen nemen, was de
geneesheer-directeur die hen een diner aanbood, dan ook zichtbaar geroerd tijdens
dat feestmaal. Hij zou hen, de volgende dag toen zij vertrokken, zeker tot het hek
uitgeleide hebben gedaan, ware het niet dat dit met het oog op de journalisten minder
gewenst zou zijn geweest. James en Carmencita vertrokken in alle vroegte, in een
auto die peilsnel het terrein van het sanatorium afschoot. Jameszelf zat aan het stuur.
Zij reden door de heerlijke, met vruchtboomgaarden beplante heuvels van
Californië. De zon scheen mild, de geur der bloesems woei hen in het gezicht.
Zij waren zowat een half uur op weg, toen een kleine twoseater hen voorbijschoot.
“Die man keek naar mij,” zei Carmencita tegen James, toen de twoseater vóór hen
reed.
“Nu, wat zou dat,” antwoordde hij, “één ding Carmencita. Een vrouw als jij kan
mij niet wijsmaken dat zij er niet tegen kan dat een man naar haar kijkt. En als je er
niet tegen kunt, dan ben je met al je schoonheid het meest beklagenswaardige schepsel
ter wereld. Ik ben je eigen man en ik kijk nog met aandacht naar je iedere dag, hoewel
wij al vier maanden getrouwd zijn.”
“Zo,” lachte Carmencita, “vier maanden, vind je dat lang?”
“Het lijkt al oneindig lang,” antwoordde James, “maar al was het veertig jaar, dan
zou het nog kort wezen.” En hij legde zijn arm om haar heen en drukte haar even
tegen zich aan.’15.
Uit het bovenstaande blijkt, dat zelfs in een thrillertje van Fjodor
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Klondyke wel plaats is voor typische Hermansiaanse maatschappijkritiek. Hermans'
eigen versie is wel wat korter en effectiever, en biedt, behalve aan de gezondbidster
(die voor een ziekenhuis in de plaats treedt) ook nog plaats aan Anna Blaman en haar
kapper (die wel weer in een ziekenhuis belandt).
Het paar (echtpaar inmiddels) wordt aangehouden door een journalist met een
lekke band (zelf lekgestoken, laat Klondyke Pendennis denken) (helemaal niet lek,
Hermans), die Pendennis de primeur geeft van de aanhouding van zijn drie grote
vijanden Grünhausen alias Himmelheber, Caròn alias Caron en Caribo. Pendennis
zet het bericht in de krant, en als alle andere kranten het overnemen, gelooft hij het
(ook al bij Klondyke, die het paar echter wel een dosis argwaan toedient). Ook
hierover bericht Klondyke ons vele malen uitvoeriger en omslachtiger dan Hermans.
‘Een week later kregen zij een brief van den heer en mevrouw Radtenko uit Hawaii.
Zij hadden met deze oude vrieden geregeld een briefwisseling onderhouden.
De brief die zij nu kregen, was minder lang dan gebruikelijk. Hij luidde alleen:
“Beste Carmencita en James. Het is herfst op Hawaii, maar de lucht is hier altijd zoel
en thans zwaar van de geuren der tropische vruchten die rijpen. Het is hier heerlijker
dan ooit. Al bijna vier maanden hebben wij elkaar niet gezien. Kom de kennismaking
met ons eiland vernieuwen en er de ongelukken die jullie in deze omgeving getroffen
hebben voorgoed vergeten. Dit zal des te gemakkelijker zijn daar tien dagen gelegen
ongeveer, jullie laatste vijanden zijn gepakt. Voldoe aan ons verlangen naar je
gezelschap en stel de gastvrijheid van ons huis niet teleur door niet te komen. Je oude
vrieden, Boris en Genia.”
James keek Carmencita aan toen hij dit schrijven der vriendelijke Russen had
voorgelezen. “Wat een korte brief,” zei ze en keek veel minder blij dan hij had
gedacht.
“Wat wil je dan,” vroeg hij, “ze rekenen er natuurlijk vast op dat zij ons met een
paar dagen zullen zien opdagen. Wat valt er dan nog allemaal te schrijven? Dan
kunnen ze ons toch alles vertellen?” “Ja, natuurlijk, dat is redelijk; je zult wel gelijk
hebben.” zei Carmencita terwijl zij zo dapper mogelijk keek.
“Dan gaan we overmorgen weg,” besliste James. Verder werd er niet meer over
gesproken. James voelde wel dat Carmencita iets niet tegen hem uitsprak. “Angst
voor wat voorbij is,” dacht hij, zij kan daar het best overheen komen door terug te
gaan en te zien dat al die verschrikkelijke dingen niet meer bestaaan, dat alles eigenlijk
niet
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veel meer dan een boze droom geweest is. En misschien ook heeft zij voorgevoelens.
Vrouwen hebben dat zo vaak. Maar wat betekenen voorgevoelens?’ - Doch in zijn
hart wist hij dat de voorgevoelens van vrouwen haar niet zelden in het gelijk
stellen....’16.
Het bovenstaande ontbreekt bij Hermans: hij heeft Tolstoj al eerder een uitnodiging
laten sturen.
Het paar gaat naar Honoloeloe, treft daar geen Russen aan en gaat op eigen
gelegenheid naar Kalawiki op Hawaiï, 170 km. van het einddoel. Het kost de grootste
moeite om daarvandaan te komen: iederen werkt op het land, is lui of doofstom, de
ene auto heeft geen chauffeur, een tweede kan zogenaamd niet zover, de derde is
een museumstuk etc. Klondyke doet hier niet onder voor Hermans, van wie we zulke
dingen gewend zijn; wel zijn er natuurlijk de gebruikelijke verschillen: geografische
wetenschap, marihuana, schrijfmachine, 27 hoedendozen, daken van platgeslagen
caviaarblikjes, bloot toeval, begrafenisonderneming, welversneden volzinnen e.t.q.
ontbreken bij Klondyke.
Met het museumstuk gaat men op weg:
‘“Het is eigenlijk een heel practische auto,” vond Carmencita. “Door het dak heb je
geen last van de zon en zo zonder raampjes is het toch lekker luchtig.”
Meer dan veertig kilometer scheen de Packard niet te halen. James rekende uit:
“Veertig kilometer per uur. We moeten er 175 afleggen. Reken dus maar vijf uur.
Het is nu half zes. Om half twaalf zul je mijn vriend Boris op z'n Russisch in je armen
kunnen sluiten. Niet al te vroeg, vind je wel?”
“Nee. Zou het niet beter zijn als we ergens uitstapten om te telefoneren?”
“Volstrekt niet. Stel je voor dat die motor afslaat en het verder vertikt. Wat moeten
we dan?”
En dus reden zij door. Weldra waren zij op de hoofdweg van Kalawiki, naar
Valoemi. De weg waarlangs men bij het huis der Radtenko's komen kon, was van
Valoemi uit gerekend de derde weg links. Van Kalawiki uit dus een weg rechts.
Welke?
James hoopte er maar op dat hij dien weg herkennen zou, aan het landschap in de
omgeving of zo. Dan zou hij den doofstommen chauffeur aan zijn mouw trekken en
beduiden dat hij rechtsaf moest slaan. Voorlopig behoefde hij zich niet ongerust te
maken. Zij hadden nog de tijd.
De avond begon te vallen. Het landschap op Hawaii is dan nog
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mooier dan bij dag. Men hoort het gesnerp van millioenen krekels en soms het luide
gefluit der snelle Kiwa zwaluwen. Aan de horizon ziet men de flauwe ronde hellingen
der geweldige vulkanen Mauna Kea en Kilauéa. Nooit komt een rookpluim uit die
vuurspuwende bergen. Wel ligt er soms een flauwe nevel overheen. Vuurspuwende
bergen zijn het ook eigenlijk niet. Men ziet nauwelijks dat het bergen zijn, zo geweldig
breed is hun voet. Zij slingeren nimmer as of gloeiende stenen uit. In hun kraters
staat een stil, gloeiend meer van dunvloeibare lava. In den nacht ziet men de rode
gloed ervan weerkaatst tegen de wolken die erboven drijven. Overdag ligt een zilveren
vlies over het lavameer, heel fijn gerimpeld als het aanslag op kokend lood.
De suikerrietpluimen, voor zover de landen nog niet afgeoogst waren, ruisten. De
palmen bogen krom onder hun vruchtenlast.
“Carmencita,” zei James, terwijl hij zijn arm om haar heen sloeg, “zie je niet hoe
mooi dit land is, ben je niet gelukkig? Ben je niet blij dat wij er toch teruggekeerd
zijn?”
“Ja,” antwoordde zij, “ik ben heel gelukkig en misschien ook wel blij. Al mijn
voorgevoelens zijn waarschijnlijk bedrog.”
Gestadig brommend reed de Packard verder, over de eenzame weg waar zij niemand
tegenkwamen. De chauffeur bestuurde de wagen met minimale bewegingen. Op zijn
rug gezien was het net of hij sliep.
Toen, tegen een uur of tien, toen het volkomen donker was, stopte hij. Hij boog
zich om naar James, wees in de verte en trok een vragend gezicht. James tuurde naar
waar de chauffeur gewezen had, maar kon niets bijzonders onderscheiden. Hij haalde
zijn schouders op. De chauffeur echter haalde ook zijn schouders op. Kennelijk had
James hem verkeerd begrepen. Weer maakte de chauffeur gebaren en ten slotte werd
het James duidelijk dat hij wilde weten hoe ver het nog was. James wees op de
kilometerteller en stak elf maal zijn hand omhoog: nog vijftig, vijfenvijftig kilimeter
ongeveer, dacht James. In een verachtelijk gebaar trok de jongen zijn elleboog omhoog
en tikte toen op zijn voorhoofd, schudde van nee. James schudde van ja. Hij dacht
dat het eenvoudig een manier was om meer geld af te kunnen persen en in godsnaam
gaf hij maar toe, om vlugger bij de Radtenko's te kunnen zijn. James haalde zijn
portefeuille uit zijn zak, maar de jongen schudde van nee, na enig nadenken echter
van ja.
De jongen stapte uit de auto, wees op de plaats achter het stuur en daarna op de
auto. Hij stak twintig maal beide handen omhoog en daaruit maakte James op dat de
jongen de auto voor tweehonderd aan hem wilde afstaan. En inderdaad, toen James
hem twee biljetten
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van honderd dollar had overhandigd liep de jongen weg en sloeg een smal paadje
tussen de suikerrietvelden in.
“Zo, vooruit dan maar,” zei James, terwijl hij zich achter het stuur liet zakken,
“die heeft er zeker genoeg van. Hij gaat zeker bij een vriendje of misschien wel een
vriendinnetje dat hier in de buurt woont, overnachten. Die auto heeft hij natuurlijk
al lang van de hand willen doen, maar hij kon er geen koper voor vinden. In mij vond
hij iemand die wel verplicht was op de koop in te gaan, omdat we anders verder
hadden moeten lopen.” Hij haalde met veel omzichtigheid de versnelling over en
werkelijk, de oude Packard reed weer!
“Ja,” zei Carmencita, die dit hele toneel in angstige verbazing had gadegeslagen,
“je zult wel gelijk hebben, dat zal zijn bedoeling wel geweest zijn.” Maar aan haar
stem kon hij horen dat zij eigenlijk wat anders dacht......’17.
Hier zijn de verschillen tussen Klondyke en Hermans groter: bij de eerste meer
natuurbeschrijving, binnengedachten en echtelijke samenspraak; bij de tweede meer
tekst voor de doofstomme, want die blijkt helemaal niet doofstom, maar een
onbedorven natuurkind dat zijn woorden met wapengeweld cursiveert.
In beide gevallen rijden de Pendennissen getweeën verder en treffen
Radtenko/Tolstoj thuis, maar hij zegt hen niet te kennen (bij Hermans met het nogal
sterke argument, dat hij volgens de encyclopedie allang dood is), hij geeft
tegenstrijdige informatie over zijn vrouw, hij doet het licht niet op (Pendennis wel),
hij slaat wartaal uit; Carmencita wordt bang, maar haar man overreedt haar toch maar
de logeerkamer op te zoeken. Hier staat alles voor de gasten klaar, en met de gedachte
dat Radtenko in een inzinking of onder de dope zit, c.q. dat Tolstoi op zijn oude dag
een humorist geworden is (deze kritiek op de Grote Rus komt uit de mond van
Pendennis!), gaan de twee naar bed.
Ze worden gewekt door hun drie vijanden, naar de kelder gebracht en ruggelings
aan elkaar gebonden; Pendennis wordt door de dokter ingespoten met een speciaal
preparaat. Grünhausen vertelt erover in zijn (Himmelhebers woorden) ‘gebroken
taaleigen van een conventioneel soort’:18.
‘“Ik heb hier een speciaal door mij toebereid preparaat, met een heel eigenaardige
werking,” zei hij. “Ik zal dat inspuiten bij den heer Pendennis en dan zult u eens wat
zien, mevrouwtje. Het is namelijk een soort zuur. De eerste halve uur voelt hij niets,
keine Spur. Maar dan vangt het aan. Hij wordt onrustig, gaat wartaal uitslaan, gaat

Populaire literatuur

228
rukken en trekken aan zijn koorden. Dat zal een onaangenaam gevoel voor u zijn.
Daarna wordt hij stapelgek, tenslotte krijgt hij het benauwd. Na twee uur is hij gestikt
en morsdood.
Maar daarmee is de zaak nog niet erledigt. O neen, nu begint het pas. Nog een
half uur later zult u namelijk merken dat de doode in plaats van stijf, slap wordt. Hij
wordt steeds slapper, hij gaat ontzettend snel tot verrotting over. En, mevrouwtje,
als wij een half dagje verder zijn, dan zult u zich gemakkelijk uit uw boeien kunnen
bevrijden om naar boven te lopen en mijn zeer geëerden vriend Caribo uw hart aan
te bieden. Want dan heeft het zuur het lichaam van den waarden heer Pendennis
geheel weggevreten en zijn alleen die beentjes nog maar over. Jullie mogen gillen
zoveel je wilt, er is niemand die het kan horen.”’19.
In plaats van onrust ontstaat door Himmelhebers entstof na een half uur juist
slaperigheid en slapte. Weer een half uur later wordt de behandelde toch nog kwiek,
voor de duur van een half etmaal, waarna weer slaperigheid intreedt. De uitwerking
strekt zich bij Klondyke dus over twee, en bij Hermans over 24 uur uit. In
overeenstemming hiermee eindigt Hermans' verhaal bijna een dag later.
Overigens heeft Grünhausens inspuiting niet de voorspelde werking: Pendennis
wordt na een half uur niet onrustig, maar slap, slaperig en gelukkig, net als bij
Himmelheber. In het halve uur hebben de twee aaneengebondenen hun toekomst
besproken, dat wil zeggen die van Carmencita; bij Klondyke wil ze zelfmoord plegen
om niet in Caribo's hand te vallen, bij Hermans probeert ze te onthouden wat
Pendennis haar aanraadt omtrent het onvoltooide verhaal uit de schrijfmachine (‘HET
LAATSTE WAT HIJ SCHREEF, Voor Hij de Afschuwelijkste Dood Aller Tijden
Stierf’20.), en ze bezweert de ten dode opgeschrevene dat ze zijn royalties zal laten
verhogen: dode schrijvers zijn veel meer waard. In overeenstemming met dit laatste
wijt Pendennis Tolstojs toestand aan Barend Bluff, terwijl zijn alter ego de aftakeling
van Radtenko op Grünhausens rekening debiteert.
Ondertussen maakt het boevenpak ruzie: de dokter wil er onmiddellijk met
Pendennis' auto vandoor, de hartstochtelijke Caribo wil tot elke prijs Carmencita
meehebben. Hoewel Himmelheber wederom veel korter van stof is dan Grünhausen,
kan hij niet voorkomen dat ook in Hermans' versie de politie nog op tijd in het
landhuis arriveert. Wel is hij het hier, die net nog weet te ontsnappen; bij Klondyke
is het Caribo.
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‘“Nog twee uur, nog twee uur, heeft de dokter gezegd, zal hij blijven leven en dan
stikt hij,” dacht Carmencita. “O God...”
Zij snikte geluidloos voort. In het hele huis was niets te horen, behalve soms zacht
geloop boven haar hoofd.
Toen, een kwartier later, hoorde zij plotseling een heftig lawaai. Het leek of er een
ruit werd ingeslagen. Zij hoorde zware mannenstemmen schreeuwen en plotseling
een schot.
In haar wanhoop begon Carmencita te gillen. “Help, help,” riep zij. Tot haar
verbazing kreeg zij antwoord. “Ik kom!” riep iemand die zij de keldertrap af hoorde
lopen.
En toen stond Boris Radtenko voor haar. Hij was niet dezelfde als gisteren. Hij
leek jonger geworden te zijn, en van verdwazing was geen spoor meer te bespeuren.
Met een paar snelle bewegingen had hij de touwen waar Carmencita en James mee
gebonden waren doorgesneden. James ontwaakte uit zijn verdoving. Gesteund door
Carmencita en Boris kon hij de trap oplopen.
En toen hij boven in de kamer was binnengebracht, ontwaakte hij helemaal. Daar
zaten de dokter en de priester vastgebonden op stoelen en zij werden bewaakt door
stevige bruine politieagenten.
“Waar is Caribo?” riep James uit, een en al activiteit. Buiten hoorde hij het
geknetter van een motorfiets.
“Wij hebben de heren hier verrast,” zei Boris. “Maar Caribo is er met een oude
Packard die hier voor de deur stond vandoor. Doordat de wel steil naar beneden
loopt, had hij de handrem maar los te zetten om te kunnen starten. Wij hebben daar
niet aan gedacht, omdat wij zagen dat het een model was dat met een slinger aangezet
moet worden. Maar we zullen hem wel krijgen.”
En ik ga mee!’ riep James uit. ‘Voor ik sterf, zal ik hem nog te pakken krijgen.’
En met één sprong was hij het ingeslagen raam uit en zat hij achterop de motor van
een der agenten die juist de vervolging in wilde zetten. En voort ging het achter de
oude Packard aan!
Na een half uur hadden ze die bijna ingehaald. Zij waren toen vlak bij de vulkaan
Mauna Kea gekomen. Toen de motor dicht genoeg bij de auto gekomen was, trok
de agent zijn revolver en schoot de banden kapot. De Packard slingerde een beetje
en kwam toen tot stilstand. De agent stopte de motor. James en hij sprongen er
tegelijkertijd af. Maar Caribo was hen voor geweest. Hij was uit de auto gekomen
en rende voort, de vulkaanhelling op. James en de agent achter hem aan. ‘Niet
schieten!’ riep James tegen den agent, ‘wij moeten hem levend in handen krijgen.’
Maar de agent dacht niet aan schieten. Zijn beloning zou immers veel groter zijn, als
hij dezen aartsmisdadiger levend uitleverde. Caribo bleek snel te kunnen lopen,

Populaire literatuur

230
maar James en de agent wonnen toch een beetje op hem, hoewel het zeer vermoeiend
was tegen de helling op te rennen. Van vermoeidheid of slaap bespeurde James echter
geen spoor meer.
Zij waren nu dicht bij de rand van de krater. De hitte van het lavameer sloeg hen
tegemoet. Nog weinig passen..... toen sprong Caribo.......
James en de agent stonden aan de rand van de krater. Op de plaats waar Caribo
naar beneden gesprongen was, sloeg een witte damp uit het kokende vloeibare
gesteente omhoog. Van Caribo's lichaam was niets meer te zien.
‘Dat is jammer,’ zei de agent, ‘maar enfin, lollig zal het wel niet voor hem wezen
op die manier te sterven.’
‘Neen,’ zei James, ‘maar dat is net wat hij verdient.’ Toen werd hij stil en dacht
aan zijn eigen dood, die dank zij de injectie nu spoedig intreden moest, al voelde hij
niets bijzonders meer.
Zij kwamen terug bij de motor. ‘Rijd zo vlug mogelijk,’ zei James tot den agent,
‘mijn leven hangt er van af.’ Hij had bedacht dat in het huis van Radtenko, de dokter
nog gevangen zat. Misschien zou die hem nog op tijd een tegengif kunnen toedienen.
Toen zij thuis kwamen, troffen zij in de kamer een nog vreemder gezelschap aan,
dan toen zij gingen. Want behalve de dokter, de priester en de agenten, zaten daar
twee Borissen Radtenko aan tafel! De ene was oud en slaperig, de andere fris en vol
energie. En tot James' verbazing kwam Carmencita hem lachend tegemoet en kuste
hem. Maar James bleef ernstig. ‘Neen, vlug,’ zei hij, ‘ben je vergeten dat ik vergiftigd
ben, dat ik ieder ogenblik kan sterven. De dokter moet mij ogenblikkelijk een tegengif
geven. Maak hem los!’
Maar Carmencita zei: ‘Maak je toch niet bezorgd James.’
En de dokter: ‘Dat over dat zuur was maar een grapje om Caribo een plezier te
doen. Het bestaat helemaal niet. En al had het bestaan, dan had ik het u nog niet
gegeven. Ik had van het begin af al niet veel vertrouwen in die zaak en ik dacht: “Als
ik gepakt word, heb ik liever niet een moord op mijn geweten. Ik heb u met een
onschuldig slaapmiddeltje ingespoten dat al lang is uitgewerkt.”
En toen James van de schrik bekomen was en verteld had hoe Caribo aan zijn
einde gekomen was, vroeg hij, terwijl hij de “Radtenko's” aankeek: “Maar wie van
u beiden is nu Boris Radtenko?”
“Ik,” zei de jongste van de twee glimlachend.
“En waar is Genia?”
“Thuis. Springlevend. Ik zal u verklaren hoe de zaak zit. De man hier naast mij,
is mijn tweelingbroer. Jaren geleden ontmoetten wij beiden, Iwan en ik, mijn vrouw
Genia. Wij werden gelijktijdig ver-
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liefd op haar. Genia wist eerst niet te kiezen. Alles wat ik deed, deed Iwan na. Hij
kleedde zich hetzelfde, rookte hetzelfde merk sigaretten, gebruikte dezelfde
uitdrukkingen in zijn conversatie, ja tot in de kleinste details copieerde hij mij. Hij
had toen al aanleg voor zwakzinnigheid. Maar tenslotte koos Genia mij. Het verdriet
hierom voltooide de geestelijke onmacht van mijn arme broer. Hij kwam hier op
Hawaii wonen, aan dezelfde zijde van de hoofdweg als ik, alleen een zijweg verder.
Zijn huis en tuin werden een nauwkeurige copie van de mijne. Zelfs de stoelen in de
kamers, de platen aan de muren zijn hetzelfde als bij mij en op dezelfde manier
geplaatst. Hij zegt tegen iedereen dat hij Boris heet en dat Genia al jaren dood is.
Toen jullie gisteravond niet kwamen opdagen, dacht ik al dat jullie je in het huis
hadden vergist. Ik was van plan deze ochtend hier polshoogte te komen nemen. Maar
midden in de nacht kwamen deze politiemannen mij wekken, dat onze drie vijanden
uit de gevangenis van Kalawiki waren ontsnapt en dat men ze in de omgeving van
mijn huis had gesignaleerd. Onmiddellijk begreep ik dat zij mijn huis hadden
opgezocht om wraak op mij tenemen daar zij wisten dat ik een vriend van jullie was
en ik begreep ook onmiddellijk, toen zij in mijn huis nergens te vinden waren, dat
zij zich in het huis hadden vergist en wel hier zouden zijn. Ik ging mee met de politie
en kwam gelukkig net op tijd.”
“En die historie met die chauffeur dan, en Joseph Cryan?”
“Lieve James, ik geloof dat je nog slaapt,” zei Carmencita. “Dat die chauffeurs in
Kalawiki zo vreemd deden, dat komt alleen doordat het doodgewoon luie jongens
zijn. En die arme Joseph Cryan is een betrouwbaar en ijverig journalist die jou een
pleziertje heeft willen doen door je dat nieuwtje te vertellen. Het was immers de
zuivere waarheid? Caribo, de priester en de dokter zaten in de gevangenis van
Kalawiki; alleen zijn ze gisteren pas losgebroken.”
James wreef zijn ogen uit. “En de Radoega”, vroeg hij, “waar is die?”
“Wel,” antwoordde Boris, “ik heb gisteren de reserveonderdelen aangekregen.
Morgen zullen we er waarschijnlijk weer mee kunnen varen.”
“Mijnheer,” kwam een der agenten tussenbeide, “weet u wel dat uw auto nog bij
de Mauna Kea aan de kant van de weg staat? Parkeren is daar verboden, mijnheer,
van wege het natuurreservaat. Ik wil u er wel even met de motor naartoebrengen,
dan kunt u hem zelf terugbrengen. Ik zal voor deze keer geen procesverbaal opmaken;
het is weliswaar uw auto, maar u heeft hem daar niet zelf neergezet.”
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“Ja James, ga er vlug naartoe”, zei Carmencita, “verbeeld je onze grote koffers zitten
er nog in!”’21.
Klondyke eindigt hier en Hermans niet; maar ook in het bovenstaande bevinden zich
natuurlijk nog de gebruikelijke verschillen: nachthemd, schrijfmachine (in de
Packard), Bologometz' serum, samowar, troika, balalaika, u bent ze daareven niet
tegengekomen. Bovendien laat Hermans, bij ontstentenis van Himmelheber zelf, een
andere arts aanrukken om Pendennis gerust te stellen.
Maar zijn diagnose is fout, zo blijkt uit Hermans' extra bladzijde (vanaf p. 272,
vijfde regel van onderen); het loopt slecht af, lees zelf maar. De schrijfmachine speelt
nog een belangrijke rol: om de rol zit het verhaal, dat toch nog wordt voltooid; en
heel wat waarheidsgetrouwer, mogen wij aannemen, dan het was begonnen. Het
loopt slecht af.
De uit de doden herrezen Horst Wessel, die zijn geliefde gravin Pilar betast terwijl
haar vorige minnaar onder haar ogen van de liefdessponde op de grond druipt in de
vorm van een bruine brij: een dergelijk slot, fraai of niet, zou iedereen, die onder de
lectuur van het daaraan voorafgegane de neiging had voelen opkomen het verhaal
als Kitsch, Schund, ja Trivialliteratur te bestempelen, tot andere gedachten brengen.
Had Klondyke zijn verhaal van zo'n coda voorzien, ik had het hier niet kunnen
behandelen. Had Hermans het echter nagelaten, dan was zijn literaire peil niet
noemenswaardig gedaald; we zouden nog niet eens van een happy ending hebben
durven spreken, en dat niet omdat de vierentwintig uur van Himmelheber nog niet
om waren, maar omdat de hele rest van het verhaal zich ertegen verzet. De fiorituren
die Hermans op Klondykes armzalige stramien heeft aangebracht, en die ik hier
hopelijk niet meer in extenso hoef op te sommen, hebben namelijk gemeen, dat ze
de lezer van de uitgebeelde werkelijkheid vervreemden en zo de identificatie met de
hoofdpersonen (met alle gevoelens van dien) tegengaan; van een held die kogels
opvangt in zijn zakdoek laat het me koud of hij later in een bruine brij verandert of
niet.
Het zal duidelijk zijn, dat ik met met de bovenstaande overwegingen, en met de
conclusie, die nog volgen zal, begeef buiten het terrein dat ik aan het begin heb
afgebakend: uitgaande van de vooronderstelling, dat de ene Leproos tot de
Trivialliteratur hoorde en de andere niet, wou ik nagaan wat de verschillen tussen
beide versies waren. Maar nu ik eenmaal een aantal verschillen heb aangegeven,
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kan ik het niet laten deze onder het aspect van Kunst of Kitsch, triviaal of niet te
beschouwen. Men neme deze bespiegelingen dan ook als toegift, niet als sluitstuk
van de beschouwing van beide teksten, en nog veel minder als aanzet tot
theorievorming over de Trivialliteratur (beperkt tot de teksten zelf is iedere poging
in die richting trouwens tot mislukken gedoemd). Als ik iets zeg over wat ikzelf
onder Trivialliteratur versta is het al mooi.
Nu dus mijn conclusie omtrent De leproos van molokaï. De intrige, die beide
versies gemeen hebben, heeft blijkbaar geen vaste literaire status. Klondyke en
Hermans verschillen in verzorgdheid van stijl, hoeveelheid dialoog,
natuurbeschrijving, bespiegeling: niets hiervan verklaart hun standsverschil. Vervang
Klondykes binnengedachten etc. door flitsende dialogen: het blijft triviaal. Doe het
omgekeerde bij Hermans: u krijgt iets als de eerste druk van dat andere melodrama
Conserve, en u bevindt zich nog steeds op hoog-literair peil. Blijven over wat ik
boven fiorituren heb genoemd: Hermans satyrische, surrealistische, denkbare en
andere vervreemdende effecten, die weliswaar in een andersoortig kunstwerk gemist
kunnen worden, maar niet in een verhaal dat verder in menig opzicht Schund is;
effecten, die anderzijds in de Trivialliteratur ondenkbaar zijn.
Tot zover no. 2 van de Thriller-serie. Over no. 4 valt eigenlijk evenveel te vertellen;
daarom stel ik dat uit tot een volgende keer, na hier een tipje van de sluier te hebben
opgelicht: het boekje heeft oorspronkelijk 50 cent gekost (volgens het omslag), heet
De demon van ivoor, is geschreven door Fjodor Klondyke, lijkt aanvankelijk net zo
op Hermans is hier geweest als de ene Leproos op de andere, maar gaat op een
gegeven ogenblik heel anders verder (vanaf Drie melodrama's blz.279, 7 regels van
onderen).22.
Een paar vraagtekens: ga ik te ver, als ik veronderstel dat een van de andere deeltjes
van de Thriller-serie wel iets te maken zal hebben met het enig overgebleven
melodrama Conserve, volgens Morrien ‘Begonnen als een magazine-roman, zoals
hij mij eens bekende, en voor een belangrijk deel ook in de stijl daarvan geschreven,
[...]’?23. Als Floris Klondyke (‘Dokter Klondyke’ in Moedwil en misverstand) een
pseudo-arts is, is Fjodor Klondyke dan geen pseudoniem? En heeft de auteur zich,
vooral als hij meer dan twee deeltjes geschreven heeft, niet aan al te grote gevaren
blootgesteld, waar hij zelf waarschuwt: ‘Om geld te verdienen kan een schrijver ertoe
komen populaire boeken te schrijven, “potboilers”, waar hij zelf niet achter staat.
Het bewust schrijven van “potboilers” voorziet echter in een accidentele, materiële
nood, niet in een innerlijke
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nood. Gaat men daarmee, om het gewin, te lang door, dan is er kans op een ernstig
zielsconflict, ernstige zenuwstoringen.’?24.
J. Kuijper
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9 De blinde zieners van het beeldverhaal
Toen de redactie van Spektator mij vroeg een artikel te schrijven over de strip als
uiting van ‘triviaalliteratuur’, was net de door mij in samenwerking met R.H. Fuchs
geschreven bundel ‘beschouwingen over het beeldverhaal’ Schijnhelden en
nepschurken verschenen.1. Aan de hand van enkele punten die in enige besprekingen
van dit boek naar voren kwamen, zal ik hieronder enkele problemen met betrekking
tot de appreciatie van strips en de beschrijving van het medium aan de orde stellen.

1.
Wie in Nederland een letterkundig werk laat verschijnen, mag rekenen op reacties
van een min of meer bekend, zij het van samenstelling wisselend forum. Soms treedt
uit dat forum iemand naar voren die, om welke reden dan ook, voor een tijdje de rol
van voorzanger mag vervullen. Schrijven over letterkunde is geworteld in een lange
intellectuele traditie. Dat laatste zegt op zichzelf niets over de kwaliteit van de in die
traditie als in een boerenkoolveld gebedde produkten. Integendeel. Toch kan ik, na
het publiceren van een boek over strips, meedelen dat er een grens bestaat waarbuiten
literaire critici zich zelden begeven. Ik heb nog nooit gelezen dat een literaire recensent
tamelijk vriendelijk schreef over een pas verschenen boek, terwijl hij het nochtans
de schrijver kwalijk nam dat deze zich met literatuur bezighield. Wie zich aan een
analyse van stripverhalen waagt, moet evenwel niet vreemd opkijken wanneer zoiets
hem wel wordt verweten. Laat ik het anders zeggen: kritiek op afzonderlijke uitingen
van de stripcultuur komt in kringen van hen die zich tot de liefhebbers van oudsher
rekenen, kennelijk nogal hard aan. Dat wijst op een ontbreken van een intellectuele
traditie waar het de reflectie over het medium betreft. En dat klopt precies. Het
schrijven en nadenken over strips komt pas de laatste tijd enigszins op gang, sterker
nog: het raakt in de mode.2.
In het belang van wat volgt, is het nodig iets dieper op die vergrote belangstelling
voor strips in te gaan.
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2.
De liefde tot de strip is lang niet ieder aangeboren, maar wie zich om welke reden
dan ook tot het medium voelt aangetrokken, wordt het de laatste jaren niet moeilijk
gemaakt zich - desnoods in de erkende boekhandel zelf - als hij wil te overeten aan
het geliefde voer. Stripantiquariaten schieten in rap tempo uit de grond. Het
Stripschap, waaruit voortkwam het vakblad voor stripliefhebbers Stripschrift, bloeit
sinds zijn oprichting in 1968, en naast alle nieuwe strips schittert ons een hele collectie
heruitgaven van oude, deels klassieke strips tegemoet.
Maar het meest interessante fenomeen in de nationale stripcultuur is het hierboven
al genoemde Stripschap, dat werd opgericht door enkele fanaten onder aanvoering
van de filmproducent Hans P. Frankfurther, die de geschiedenis zal ingaan als de
oervader van de georganiseerde stripliefde.
Wat drijft de mensen eigenlijk tot het georganiseerd uitleven van hun belangstelling
voor iets? In de eerste plaats natuurlijk de behoefte te praten over het geliefde object
met medestanders. In de tweede plaats, als het verzamelaars betreft, de hoop het
eigen bezit gemakkelijker uit te kunnen breiden via de nieuwe relaties. Wat dat betreft
onderscheiden verzamelaars van strips (en welk lid van Het Stripschap probeert niet
de een of andere strip volledig te krijgen?) zich niet van mensen die postzegels en
sigarebandjes sparen. Toch is er een in het oog lopend verschil: de
postzegelverzamelaars hebben al een hele traditie achter zich, onze grootvaders
spaarden ze al zogezegd. Daarnaast zijn postzegels nooit minderwaardig genoemd,
of slecht voor de gezondheid van de geest. Strips daarentegen zijn in vele toonaarden
verdoemd, en deze depreciatie is zeker een van de oorzaken geweest die ten slotte
leidden tot het to stand komen van het georganiseerde, gereglementeerde en van
ruzieachtige jaarvergaderingen annex ruilbeurzen vergezeld gaande gezamenlijke
genieten.
Strips, dat wil zeggen oude strips verzamelen, is geen sinecure. En als je er geld
aan wilt besteden, is het bepaald een prijzige hobby. De meeste antieke strips zijn in
slechts zeer geringe aantallen bewaard gebleven. De eerste uitgevers hadden er nu
eenmaal niet het minste benul van hoe begeerlijk hun werkjes later zouden worden
voor de verzamelaars. Zij maakten een goedkoop massaprodukt, waar de eeuwigheid
zich binnen de kortste keren over ontfermde. Wie hunkert er in stripkringen niet naar
een volkomen onbeschadigd exemplaar in handen te krijgen van bijvoorbeeld Tom
Poes en de meesterschilder (tweede serie nummer 2, uitgegeven op naoorlogs krante-
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papier, vooral de kaft weinig scheurvast), of van de zogenaamde blauwe-reeks uitgave
van Het Spaanse spook in de Suske en Wiskeserie?
Vanaf het ogenblik dat de stripspaarders in het volle daglicht traden, kregen zij
hulp van de commercie. Op 8 november 1973 vierde Lambiek, het eerste Nederlandse
stripantiquariaat zijn eerste lustrum in het Amsterdamse Arti et Amicitiae, met een
wedstrijd waarin mensen streden om de eer wie het meest op een stripfiguur leek.
(Bij gebrek aan kandidaten werd een omgekeerde wedstrijd, welke stripfiguur het
meest op een mens leek, achterwege gelaten).
Wat is nu de betekenis van de georganiseerde stripcultuur? Het lijkt mij goed te
stellen dat die betekenis niet groter is dan die van de in teamverband beoefende
filatelie: een aardige vrije-tijdsbesteding voor mensen die zich het vuur uit de sloffen
willen lopen voor hun hobby. Overigens zijn mensen die iets meer willen weten over
de dingen die zij aardig vinden om te lezen, verre te preferen boven consumenten
zonder meer. Het addertje onder het gras is alleen dat de strip, als uiting van
massacultuur, allerhande aspecten bezit, waarvan een aantal binnen Het Stripschap
en Stripschrift weinig aandacht krijgen. Velerlei maatschappelijke verschijnselen
zien wij in strips, meestal karikaturaal vertekend en vereenvoudigd, weerspiegeld.
Laat ik een voorbeeld noemen: in obscure boekenzaakjes en op veel stations worden
strips aangeboden van het type HeSSa (let op de SS -RG) voor het derde rijk. Deze
serie handelt over een verzameling jongedames onder leiding van de titelheldin, die
gezamenlijk zogenaamde sextruppen vormen in dienst van Hitler. Deze regelrechte
fascistoïde strips liggen kennelijk goed in de markt. In Stripschrift wordt het
verschijnen van een nieuwe aflevering in de serie nooit aangekondigd. Daarentegen
worden de lezers wel attent gemaakt op het verschijnen van allerlei andere banale
stripverhaaltjes. Nu zal misschien een enkele lezer opmerken dat het juist bijzonder
prijzenswaardig is dat de politiek verdachte rotzooi wordt gelaten voor wat hij is.
Maar het vervelende is dat strips als HeSSa voor een deel hun banaliteit ontlenen
aan bepaalde vorm- en dialoogkenmerken, die zij gemeen hebben met zeer vele
politiek geenszins verdachte strips. En ik zou me kunnen voorstellen dat een
huisorgaan van stripliefhebbers zijn lezers dit soort overeenkomsten en verschillen
stelselmatig laat zien, om hen strippologisch mondiger te maken. Maar dat gebeurt
(nog) te zelden. Anders gezegd: wat ontbreekt is een duidelijke reflectie over de
eigen bekommernis met strips. Deze reflectie zou allereerst moeten plaatsvinden in
Stripschrift, dat grotendeels losstaat van Het
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Stripschap, waar men zich allereerst toelegt op het conserveren van het persoonlijke
en algemene stripbezit.
Nu is het gemakkelijk gezegd dat Stripschrift zich dient te ontwikkelen tot een
kritische volger van het stripgebeuren. Kort geleden balanceerde het blad op de rand
van de afgrond, doordat de uitgever het ‘uit zijn tijdschriftenpakket’ had gestoten.
Andere uitgevers bleken uitsluitend geïnteresseerd wanneer de hoeveelheid tekst nog
meer dan al het geval was, zou worden teruggebracht ten bate van het beeld. Zij
wilden kortom van Stripschrift een stripblad maken, zoals er al zoveel zijn. Een
oplossing werd ten slotte gevonden doordat de redactrice van het blad een besloten
vennootschap oprichtte die Stripschrift ging uitgeven, maar zoiets betekent dat het
blad bij tegenslag alsnog zal moeten worden opgedoekt.
Zijn er dan zo weinig stripliefhebbers geïnteresseerd in informatie rond het
medium? Hier naderen we de kern van de zaak: de meeste liefhebbers, zowel
striplezers-zonder-meer als de stripspaarders van Het Stripschap, laten zich weinig
gelegen liggen aan kritische informatie rond de strip. Dit heeft voor een belangrijk
deel te maken met het al aangestipte feit dat er op dit gebied geen traditie bestaat,
dat wil zeggen tot voor kort ook niet kon bestaan. En dit hangt weer nauw samen
met het ‘triviaalaspect’ van strips.
De oprichters van Het Stripschap en hun aanhang (mensen zo ongeveer tussen de
dertig en vijfenveertig op dit moment) koesterden de strip lange tijd als een eigen
stuk cultuur, aangevochten door opvoerders en zogenaamde cultuurverdedigers, die
wisten te vertellen hoe slechts striplezen wel was voor onvolwassenen.3. Strips werden
in het bijzonder tegenover de officiële literatuur als minderwaardig afgeschilderd.
Deze officiële literatur was en is verplichte leerstof op de scholen. Maar de
stripfanaten wisten wel iets leukers te bedenken dan Abraham in ballingschap. Bij
de opkomst en onmiddellijke bloei van het georganiseerde jeugdsentiment speelde
niet voor niets ook de strip een zeer belangrijke rol.
Bij dit alles moeten wij nog het volgende in het oog houden: strips vormen niet
een minderwaardig soort literatuur. De strip is doordat hij per definitie bestaat uit
beelden en tekst, een afzonderlijke cultuurvorm (hoewel die op zichzelf natuurlijk
best weer minderwaardig kan zijn). Op dit anders zijn wordt door de weinige
woordvoerders die uit de groep striplezers en -liefhebbers zijn voortgekomen, altijd
in het bijzonder de nadruk gelegd, zonder dat zij zich, als volgende stap, wagen aan
een vergelijking met andere vormen van fictie, om het unieke van de strip nader te
bepalen. Alleen een vergelijking met de meest nabij gelegen cultuurvorm, de
tekenfilm, komt

Populaire literatuur

242
nog wel eens voor.
Ik heb gezegd dat stripliefhebbers over het algemeen geen behoefte hebben aan
een kritische doorlichting van hun geliefde medium. Sociologisch is dat zeer
interessant. De strip heeft zich eindelijk van betutteling bevrijd, leidt een bloeiend
bestaan en wordt zelfs hier en daar door vooruitstrevende leraren Nederlands in de
lessen gebruikt, en dan komen er weer mensen, zoals bijvoorbeeld Fuchs en ik, die
zich gaan bezighouden met het opsporen van clichés in strips, en die aantonen dat
de werkelijkheid vaak geweld wordt aangedaan, en dit dan nog op een weinig
fantasievolle wijze. Dit leidt tot agressie bij de ‘fans’.
Voordat ik een paar kanttekeningen maak bij de ontvangst van en de kritiek op
Schijnhelden en nepschurken, nog het volgende:
Een lezer van een door mij als triviaal gekwalificeerde lectuurvorm, zal die
kwalificatie zelf nooit aanbrengen, tenzij hij in andere gevallen ‘literatuur’ leest en
zich ontspant met de ook door hem als minderwaardig (maar daarom af en toe best
aardig) onderkende lectuur. De kwalificatie ‘triviaallectuur’, is derhalve elitair.
Triviaal betekent dan altijd: het ontbreken van in andere cultuurvormen als
‘hoogstaand’ erkende of... aangenomen elementen, als bijvoorbeeld fantasie, stijl,
psychologisch inzicht en nog zo wat vaak zeer vage begrippen. Om het elitaire te
vermijden noem ik de strip liever een uiting van massacultuur dan een onderdeel van
de triviaalliteratuur. Nu gaat het er bij het onderzoek naar ‘triviaal-cultuurprodukten’
om te bepalen wat de specifieke eigenschappen ervan zijn. In de eerste plaats moet
dus bepaald worden wat aanwezig is. Daarna pas kan normatief worden aangegeven
wat ontbreekt. Door de strip een onderdeel van de triviaalliteratuur te noemen, zet
men het tweede voorop. Dat is nergens voor nodig. De strip is, in welke vorm dan
ook gepresenteerd, altijd een uiting van massacultuur. Als zodanig wordt hij door
miljoenen als deel van hun dagelijkse portie ontspanning genoten.
Om nu het bovenstaande in relatie te brengen tot Schijnhelden en nepschurken:
voor degenen die, op de hiervoor beschreven wijze, de strip bewust als hun specifieke
geestelijk eigendom beschouwen, is dit boek zeer zeker elitair. Alleen al het feit dat
Fuchs en ik hier en daar relativerend te werk gaan, om nog maar niet te spreken over
het feit dat wij in andere gevallen duidelijk aangeven waar volgens ons de beperkingen
van die strip liggen.
In dit verband zijn ook de recensies erg interessant: besprekingen die ik onder
ogen kreeg van ‘literaire recensenten’ en journalisten die het boek bespraken omdat
het modieus nieuws vormde, zijn allemaal
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gunstig tot juichend. Eindelijk een boek waarin je precies kunt lezen hoe strips in
elkaar zitten en wat ze niet te bieden hebben.
Daartegenover zijn de reacties van een aantal stripfanaten (zoals deze mensen
genoemd worden) afwijzend tot verbolgen.
Een tweetal van die recensies uit de tweede categorie zal ik hieronder op enkele
voor ons betoog interessante punten behandelen.

2.
Onder de kapitale kop ‘Wetenschap bestudeert strips: veel miskleunen’ worden de
lezers van het Utrechts Nieuwsblad4. door de striprecensent Pieter van Lierop onthaald
op een artikel waarin Fuchs en ik enerzijds worden beprezen om onze benadering
van strips, en anderzijds om diezelfde benadering aangevallen. De schrijver neemt
het ons zeer kwalijk dat wij Kuifje ‘een jongensmaagd met een revolver’, Eric de
Noorman ‘de eeuwige beweging van de hersenloze’, en Astérix en Obélix
‘ontmenselijkt’ noemen. Wij blijken bij dat laatste over het hoofd gezien te hebbem
dat aan A&O niets te ontmenselijken viel, want zij waren al vanaf het begin
stripfiguren. ‘Hoe gek het ook klinkt, de schrijvers van dit boek schijnen niet te zien
dat stripfiguren aan andere eisen mogen voldoen dan menselijke. Ze weten gewoon
niet wat stripfiguren zijn.’ Nu getroosten wij ons nogal wat moeite erachter te komen
wat stripfiguren zijn. Maar wij vertellen er, als volgende stap, ook bij wat ze niet
zijn. Allereerst kunnen wij dan constateren dat stripfiguren niet-mensen zijn in allerlei
schakeringen. De ene keer (Peanuts) lijken zij veel meer op mensen dan de andere
(Kuifje). Maar zij zijn altijd door mensen verzonnen. En dat is interessant. Iemand
die een figuur naar zijn beeld schept, ontmenselijkt deze figuur wanneer hij hem
bijvoorbeeld een overdosis moed verschaft en een gebrek aan angst. Ik heb er geen
bezwaar tegen dat stripfiguren anders zijn dan ‘menselijke’ figuren. Maar wij
interesseren ons in Schijnhelden voor de relatie tussen stripfiguren en de werkelijkheid
waarin wij zelf leven. Op grond van de uitkomsten van ons zorgvuldig strips lezen,
pleiten wij voor kritische lezers. Eigenlijk neemt Van Lierop, en dat past geheel in
het hierboven ontworpen beeld van de stripfanaat, ons dat pleidooi kwalijk, en hij is
daarbij zoals we zullen zien, niet de enige.
Van Lierop is van mening dat ik weinig affiniteit heb met strips. (Ik hoor dus wel
bij de geroepemem, maar kennelijk niet bij de uitverkorenen). Om die stelling kracht
bij te zetten, noemt hij mijn voorkeuren op stripgebied: Krazy Kat, Peanuts, Little
Nemo, het werk van Crumb. Dit terwijl ‘gemakkelijker’ strips, die ‘juist gelezen
worden door de jeugd’ worden besproken door bijvoorbeeld de hel-
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den ervan epitheta te geven zoals hierboven aangehaald. Alsof ik zou proberen de
lezers van Schijnhelden een antipathie tegen jongensmaagden met broeken aan te
praten.
Ook de recensent Ron Kaal uit in Vrij Nederland5. een aantal bezwaren tegen mijn
voorkeuren. Hij noemt de strip een vulgair medium en vindt dat de beschrijvers ervan
moeten uitgaan van dat gegeven zonder in hun beschrijving de nadruk te leggen op
de weinige hoogtepunten. ‘De houding van Rudolf Geel is die van de intellectueel
die alleen zijn keus kan rechtvaardigen door hem te verheffen: het gaat hier (bij Krazy
Kat en Little Nemo - RG) om geniale meesterwerken, strips zijn niet simpel en
vulgair.’ Volgens Kaal behoren Fuchs en ik tot de ‘tweede generatie’ striplezers, dat
wil zeggen mensen die pas op het eind van de zestiger jaren strips gingen lezen. Hoe
weet hij dat? En in welk jaar begint hij zijn telling? Houdt de eerste generatie
striplezers, waartoe Kaal zichzelf kennelijk rekent, er een aparte kalender
respectievelijk jaartelling op na?
En dan het werkelijk belangrijke punt: waarom mag ik niet mijn voorkeur
uitspreken voor strips van hoog niveau? Kaal en Van Lierop verzwijgen in hun
stukken één essentieel punt: Fuchs en ik doen juist nogal wat moeite onze keuze te
rechtvaardigen. Wij proberen uiteen te zetten waarom bepaalde strips volgens ons
een hoog niveau bezitten. Het zo controleerbaar mogelijk trachten te rechtvaardigen
van een keuze: dat is nu precies de taak van iemand die op een gegeven ogenblik
normatief over cultuuruitingen schrijft. Ik zal daarbij wel uitkijken mensen te
veroordelen omdat De Smurfen, die strip waarin als enige gimmick alle niet-essentiële
werkwoorden en zelfstandige naamwoorden vervangen zijn door respectievelijk
‘smurfen’ en ‘smurf’, hun lievelingsstrip is. Daarentegen zal ik wel proberen te
bevorderen dat mijn eigen kinderen in contact komen met naar mijn (alweer
zorgvuldig gedocumenteerde) mening interessantere uitingen van menselijk vernuft.
Dit betekent geenszins dat die kinderen geen strips mogen lezen. Maar waarom
zouden ze alleen strips lezen, of alleen op de t.v. naar ontspanningsprogramma's
kijken?
Ik houd mij met strips bezig om te weten te komen hoe de wereld daarin wordt
voorgesteld, en wat wordt weggelaten dan wel toegevoegd. Op die manier leer ik
hopelijk ook iets over de mensen die zich vrijwel uitsluitend tot strips en nabijgelegen
cultuuruitingen wenden, ter vermaak of om welke reden dan ook. Maar die kennis
is mijns inziens pas een uitgangspunt. Door over strips te schrijven probeer ik een
weg aan te geven die leidt van de gemakkelijke toegang tot Smurfonië naar het
fantasierijke en kronkelige Wonderland, waar Alice niet Batman zal tegenkomen,
maar wel Kleine Nemo, die
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er om zo te zeggen werd geboren. Overigens moet ik opmerken dat Schijnhelden
bijzonder weinig zendingsarbeid bevat. Nee, het is alleen op grond van onze (en
vooral mijn) keuze dat Kaal mij ‘moralistisch’ noemt, terwijl Van Lierop zijn lezers
bericht dat wij ‘strips op de snijtafel leggen om linguïstisch en kunsthistorisch te
kunnen vertellen wat je kinderen wel en wat niet ter kijklezing mag voorzetten’. Als
ik het hierboven al over Smurfonië had, dan is het duidelijk dat daar toch nog
verschillende waakengelen met botte zwaarden en/of (linguïstisch niet zo competente)
vurige tongen de toevallige bezoeker staan op te wachten.

3.
Ik heb hierboven uiteengezet dat de pleitbezorgers van het striplezen, graag de nadruk
leggen op het eigen karakter van het medium, tegenover cultuuruitingen die alleen
taal of alleen beeld(en) bevatten. Op zichzelf is daar niets tegen, wanneer de juiste
verhoudingen maar in het oog worden gehouden. Kaal verwijt mij dat ik in mijn
beschouwingen over strips de nadruk leg op de psychologie van de figuren, ‘op wat
ze zeggen en niet op wat ze doen’. Hij vervolgt dan: ‘Dat het hier allereerst om een
getekend medium gaat, waarin de handeling ook nog heel best is te volgens als de
tekst in het Sanskriet gesteld is, wordt over het hoofd gezien’. Dit is een ontoelaatbare
versimpeling. En ik ga daar hier verder op in omdat de verhouding tussen taal en
beeld een essentieel probleem met betrekking tot strips vormt.
In negenennegentig procent van de strips gaat het niet alleen om de handeling, die
meestal eenvoudig gevolgd kan worden zonder de tekst te raadplegen, maar ook om
de motivatie van die handeling, en om die weer te geven is taal nodig. De beelden
vertellen het verhaal op het niveau van de handeling.6. Maar die handeling wordt
bedreven door personages, van wie de doelstellingen voornamelijk in taal tot uiting
komen. Zonder hun motivatie kunnen wij de zin of onzin van de handelingen
nauwelijks bepalen. Een aardige illustratie van de relatie tussen beeld- en woordtaal
vinden wij in de Dick Bos- verhalen. Tientallen bladzijden lang mogen wij meemaken
hoe held en schurken van de ene plaats naar de andere rennen (en dat laatste is ook
een handeling). Ten slotte volgt, na de ontmaskering van de boef, een aantal bladzijden
waar met behulp van veel tekst de handelingen achteraf worden verklaard. Op die
bladzijden neemt de tekst zelfs een overwegende plaats in. Dick Bos is een uiterst
primitieve strip. Vrijwel alle hedendaagse stripmakers verdelen de motivaties van
de handelingen over het gehele verhaal. (Dit geldt natuurlijk niet
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exclusief voor stripmakers.) Via kennis van de beweegreden van stripfiguren, leren
wij veel over hun ‘psychologie’. Deze nu is bijna altijd weinig gecompliceerd, en
zeer schematisch. Meestal kan dan ook van tevoren bedacht worden hoe een bepaald
figuur op een situatie zal reageren. Het verschil tussen de figuren uit bijvoorbeeld
een strip als Peanuts en die uit Kuifje is daarbij dat de eersten als het ware geregeld
aan hun stereotiepe handelingen proberen te ontkomen: zij denken binnen de strip
over hun situatie na.7. In Schijnhelden maken wij daarom een onderscheid tussen
psychologische types (zoals Haddock, Kuifje, Lucky Luke) en psychologisch
gefundeerde ‘menselijke’ stripfiguren, een veel kleinere groep, waartoe behalve de
Peanuts ook bijvoorbeeld de figuren uit de strip Krazy Kat behoren. Alweer is het
verschil tussen beide groepen terug te brengen op wat zij zeggen. Een schablonefiguur
als kapitein Haddock wordt door zijn maker Hergé op een schematische manier
begiftigd met een groot aantal komische scheldwoorden, die in allerlei situaties door
hem worden geuit, nadat daarvoor een aanleiding is gecreëerd. De gevolgen van deze
aanleidingen nu onderhouden geheel andere relaties met equivalenten in de
‘werkelijke’ wereld dan bij de met hun levens tobbende Peanuts het geval is. Wanneer
iemand mij hard op mijn teen trapt, scheld ik hoogstwaarschijnlijk even hard als
Haddock, dat is ook psychologisch zeer verklaarbaar. Ik scheld evenwel om mijn
pijn sneller te onderdrukken, en niet om de toeschouwers aan het lachen te maken
om mijn spitsvondigheid in het uitdenken van verwensingen. (Die toeschouwers
lachen overigens toch wel.) Zo'n scheldpartij in Peanuts is natuurlijk ook komisch
bedoeld, maar de situatie waarin deze voorkomt kan meestal onmiddellijk worden
geprojecteerd op onze eigen wereld, terwijl de lachende lezer in het volle besef wordt
gelaten dat het hier om pijn gaat. Het aangegeven verschil is essentieel voor het
onderscheid tussen de strip als amusementsartikel en de strip als spiegel van de mens
op de wijze van het vermaak, al spelen bij dat onderscheid ook nog andere factoren
een rol.
Wie dus iets over strips wil weten, moet niet alleen plaatjes kijken, maar vooral
ook goed teksten lezen. De tekeningen in strips maken veel tekst, waarin de handeling
beschreven wordt, overbodig. Wat overblijft aan tekst is daarom essentieel, en tevens
vaak banaal.
Dit alles wil natuurlijk niet zeggen dat de tekeningen niet een eigen belangrijke
dimensie geven aan strips. Bommel, bijvoorbeeld, ontleent zijn ponteneur niet alleen
aan zijn uitspraken, maar ook aan zijn gestalte. Maar als Bommel zichzelf steeds
meer zou gaan herhalen, zoals Astérix en Obélix dat zijn gaan doen, dan zouden wij
dat
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allereerst merken aan de structuur van het verhaal, de grappen die we al waren
tegengekomen, en de uitspraken die geen verrassing meer inhielden. Kortom: we
zouden geen ontwikkeling meer aantreffen in de karakters en in hun houding tegenover
de wereld, of de omstandigheden waaronder zij leven.

4.
Het ontbreken van kritische informatie over strips in Stripschrift en beschouwingen
van stripliefhebbers als Kaal en Van Lierop, werken de misverstanden over het
medium alleen maar in de hand. Dat is jammer, want ik heb maar al te veel
stripliefhebbers ontmoet die van mening waren dat elk zieltje, dat wil zeggen elke
strip erbij er weer een was.
Parallel hiermee gaat een ervaring die ik enkele jaren gelden opdeed, toen ik op
een jaarvergadering van Het Stripschap in een forum over ‘strip en wetenschap’ de
stelling verdedigde dat strips gediend zouden zijn met wetenschappelijk onderzoek.
De haat tegen wetenschap die toen uit de vergadering losbarstte, benauwde mij nogal.
Strips, daar kwam de discussie op neer, dat was iets waarvan wetenschappers moesten
afblijven, want strips dat waren strips (zoals god god is). Wie schetste daarom mijn
verbazing toen bij het verschijnen van Schijnhelden de redactie van Stripschrift een
echte wetenschappelijk medewerker inhuurde om het boek te bespreken.8. Sindsdien
moet gevreesd worden dat het wantrouwen tegen de wetenschap nog is toegenomen.9.
Ik zal hier verder niet op deze bespreking ingaan. In het kader van deze
beschouwing is voornamelijk belangrijk dat de auteur - en dat is exemplarisch, ook
voor het gros van de literatuurrecensies in kranten en weekbladen - geen ogenblik
heeft nagedacht over het publiek waarvoor hij schreef. Hij komt niet verder dan een
‘model’, dat hij uit Schijnhelden heeft gedestilleerd, en dat nergens op slaat, noch
voor de lezers van Stripschrift enige functie kan vervullen, bij gebrek aan informatie
eromheen, bijvoorbeeld door een grondige bespreking van de inhoud en de doelstelling
van ons boek.
Op grond van wat ik in dit stuk heb geschreven, zal die doelstelling geen verrassing
opleveren.
In Schijnhelden en nepschurken hebben wij geprobeerd een in beeldlectuur
geïnteresseerd, niet-specialistisch publiek, een aantal ideeën aan de hand te doen
waardoor zij hopelijk ‘gerichter’ (dat wil zeggen: gericht door onze visie) naar strips
zullen gaan kijken. Er worden vergelijkingen getrokken met andere
massacommunicatiemedia, zoals film en t.v., om de strip meer reliëf te verlenen.
Zoals
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vermeld, behandelen nogal wat leraren Nederlands tegenwoordig stripverhalen op
school, soms als opstapje naar de literatuur, maar ze weten in veel gevallen niet wat
ze met die strips aan moeten. Die leraren zullen in Schijnhelden een aantal
aanknopingspunten vinden om via strips problemen rond
massacommunicatie(middelen), informatieoverdracht en literatuur versus niet-literaire
teksten aan de orde te stellen.
Schrijvers over massacultuur bevinden zich altijd in een moeilijke postitie. Hun
geschriften zullen uitsluitend gelezen worden door mensen met behoefte aan
informatie, dat betekent in ons geval: de behoefte om over strips te lezen. Op hun
beurt zullen sommige van deze lezers weer fungeren als doorgeefluik van hun
verworven inzichten. Maar de groep die zelf vrijwel uitsluitend strips leest, of die
strips bewust beschouwt als hun eigen cultuur, die bereik je met een boek als
Schijnhelden niet, laat staan met een systematisch opgezette wetenschappelijke
verhandeling.
Wie ondanks deze vooruitzichten toch over de massamedia wil blijven schrijven,
moet zich goed bewust zijn van het dilemma waarvoor hij staat, opdat hij duidelijk
en bewust het publiek kan kiezen waarop hij zich in eerste instantie gaat richten.
R. Geel

Eindnoten:
1. Rudolf Geel & R.H. Fuchs, Schijnhelden en nepschurken, Beschouwingen over het beeldverhaal,
Meulenhoff Editie 306, Amsterdam 1973.
2. Bladen als Vrij Nederland en de Haagse Post besteden in toenemende mate aandacht aan strips,
terwijl enige tijd geleden de redactie van De Nieuwe Lienie mij het verzoek deed geregeld over
strips te schrijven in dat blad. Incidenteel werd hier al wel eens over strips geschreven, maar
dat geldt ook voor de twee eerstgenoemde bladen.
3. Dit ging vanzelfsprekend samen met het instellen van officiële (Amerika) en officieuze
(bijvoorbeeld Nederland en België) moraalcodes voor strips. Uitgebreider hierover: Schijnhelden,
blz. 134. Een officiële Amerikaanse ‘comics code’, vindt men afgedrukt in: Reinhold C.
Reitberger, Wolfgang J. Fuchs, Comics Anatomie eines Massenmediums, Heinz Moos Verlag
München, 1971, blz. 258.
4. Pier van Lierop, ‘Wetenschap bestudeert strips: veel miskleunen; Rudolf Geel & R.H. Fuchs
geen grote kenners’, Utrechts Nieuwsblad, zaterdag 30 juni 1973.
5. Ron Kaal, ‘Onoverwinnelijk zijn is een probleem; “Schijnhelden en nepschurken”’, Vrij
Nederland, 21 april 1973.
6. In dit verband is ook het ontbreken van negaties in strips van belang. Vgl. Schijnhelden, blz.
193.
7. Dit laatste wordt overigens in de hand gewerkt door de aard van deze strips, die afwijken van
de avonturenstrips doordat zij niet een doorlopend verhaal vormen in de gangbare betekenis.
Iedere aflevering staat feitelijk op zichzelf, en in doorgaans vier beeldjes moet een complete
situatie verteld worden en afgerond met een grap, die steeds is gericht op en voortkomt uit de
aan de lezers bekende levensomstandigheden of geestesgesteldheid van een of meer van de
protagonisten. Kuifje is nooit grappig, en hij vraagt zich nimmer af waarom hij is zoals hij is.
Als held moet hij opdraaien voor de misdaden of fouten van anderen.
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8. Klaus Beekman, ‘Eerste striphandboek is nog niet uit’, Stripschrift 53/54, mei/juni 1973. Let
op hoe misleidend deze titel al meteen is: nergens suggereren wij dat Schijnhelden een handboek
is, of als zodanig bedoeld.
9. Letterlijk luidt deze passage: ‘En hoewel de auteurs een onderscheid maken tussen types en
psychologisch gefundeerde, “menselijke” stripfiguren, deinzen zij er niet voor terug te spreken
van “psychologische types” (p.69). Van de personages in Lucky Luke wordt gezegd, dat zij
“niet zozeer mensen meer, maar figuren” zijn (p.104), waarbij dan voor de verandering onder
“figuren”, “types” worden verstaan.’ De geïnteresseerde lezers doen er goed aan na de hierboven
geciteerde, door het gebruik van het begrip ‘terugdeinzen’ tendentieus geworden volzinnen,
bladzijde 104 te lezen van Schijnhelden. Daar wordt een onderscheid gemaakt tussen mensen
en figuren, zoals die voorkomen in bijvoorbeeld de Commedia dell'arte. Deze figuren vormen
verschillende types, elk type heeft zijn vaste gedragscode. Samen beelden deze types op het
toneel allerlei situaties uit, die allegorisch kunnen worden begrepen. Het zal duidelijk zijn dat
er een onderscheid kan worden aangebracht tussen deze types, die meestal niet meer dan één
menselijke eigenschap (domheid, vraatzucht enzovoort) uitbeelden en de complexere
psychologische types, zoals Haddock, die zich weer van psychologisch gefundeerde ‘menselijke’
stripfiguren onderscheiden op de door mij beschreven wijze. Ik geef toe dat het verschil tussen
types en psychologische types subtiel is. Maar in de wetenschap, waar Beekman in zijn recensie
zo mee schermt, komen wel meer subtiele onderscheidingen voor, zonder dat die nochtans door
al haar beoefenaren worden begrepen.
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10 Schrijvers van populaire romans*
In dit artikel zal ik enige informatie geven over auteurs van zogenaamd populaire
romans.
Onder een populaire roman versta ik in de eerste plaats een roman die in
vergelijking met een ‘literaire roman’ door een groot publiek gelezen wordt. De
oplagecijfers liegen er niet om. Van de bestseller Beekman en Beekman van Toon
Kortooms bijvoorbeeld werden ongeveer een half millioen exemplaren verkocht.
Als men daarbij bedenkt, dat vele uitleenbibliotheken, in verband met de grote
belangstelling, van zo'n roman meerdere exemplaren aanschaffen, dan heeft men een
idee van het enorme aantal mensen, dat deze boeken regelmatig leest.1.
Kenmerkend is verder, dat deze roman ondanks zijn grote populariteit in de literaire
rubrieken van de landelijke dagbladen nauwelijks wordt gerecenseerd. Dit soort
boeken behoort tot ‘een verzwegen meerderheid’.2. Het aantal uitgevers, dat deze
romans regelmatig publiceert, is vrij beperkt. Met West-Friesland, Strengholt, Kok,
Unieboek, Gottmer en in vroeger jaren Callenbach zijn de belangrijkste uitgevers
genoemd. De algemene term ‘populaire roman’ heeft betrekking op verschillende
genres: streekromans, historische romans, familieromans, doktersromans, enz..
Van het publiek, dat deze boeken regelmatig leest, is weinig bekend. Een
systematische analyse van deze romans en hun lezers door beoefenaars van de
literatuurwetenschap en sociologen heeft nauwelijks plaats gevonden. De
sociologisch-literaire studie van G.W. Huygens De Nederlandse auteur en zijn publiek
dateert van 1946. In het buitenland, met name in Duitsland, is er meer aktiviteit.3.
We beschikken ook over weinig gegevens over de auteur van populaire romans
die vaak onder pseudoniem verschijnen. Fens noemt hem terecht een ‘verborgen
werker’. De laatste tijd is er incidenteel aan sommigen van hen enige aandacht
besteed.4.
Mijn bedoeling nu is deze informatie uit te breiden. Ik meen dat de gegevens van
nut kunnen zijn bij de analyse van de romans en de lezers daarvan. Meer dan bij
schrijvers van ‘literaire romans’, is bij
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de auteurs van populaire romans van een hechte band met de lezers sprake. Informatie
over deze auteurs is in bepaalde opzichten ook informatie over de lezers.
Mijn werkwijze is de volgende geweest: ik heb een lijst van 49 vragen opgesteld
en deze via de uitgevers aan de auteurs gezonden, met het verzoek de vragen
schriftelijk te beantwoorden. Dat deze interviews schriftelijk zijn, heeft natuurlijk
legio bezwaren. Zo wordt een enkele maal een vraag door een auteur niet begrepen
of ontwijkend en dubbelzinnig beantwoord.
In 1932 heeft Q.D. Leavis in de studie Fiction and the reading public, waarin een
uitvoerige analyse van auteurs en lezers van ‘popular fiction’ werd gegeven, een
soortgelijke werkwijze gevolgd. Leavis stuurde 60 schrijvers een vragenlijst, waarop
ten slotte 25 gereageerd hebben.5.
Op mijn vragenlijst hebben in totaal 20 auteurs gereageerd. Ik ben van mening dat
dit aantal voldoende is om enig inzicht te krijgen in het fenomeen ‘auteur van
populaire romans’. Met enig voorbehoud zullen enige generalisaties gemaakt kunnen
worden.
De vragenlijst is verdeeld in de volgende rubrieken: personalia, werkwijze,
thematiek, relatie auteur-lezer, auteur en de kritiek, populaire romanschrijver en de
‘officiële’ literatuur.
De volgende 20 auteurs hebben aan deze schriftelijke interviews meegewerkt: H.
Wolffenbuttel-van Rooijen, Jannetje Visser-Roosendaal, Margreeth van Hoorn
(pseudoniem van Gré de Reus), Ewout Speelman (pseudoniem van Frederik Pieter
Groot), Arie van der Lugt (vroeger o.a. schrijvend onder het pseudoniem Harry van
Batenburg en Annemarie Benninck), Hendrik Lansink, Gabriël Gorris (pseudoniem
van Frans Josef Linnartz), G.J.H. Krosenbrink (vroeger schrijven onder pseudoniem
Henk Mistèl), Wil Vening-de Groot, Ben Bekker, Annie Oostenbroek Dutschun
(pseudoniem van Joan, Hermann Dutschun), H.J. van Nijnatten-Doffegnius, Max de
Lange-Praamsma, Mien van 't Sant (pseudoniem van Aartje van 't Sant-van Bommel),
Dieuwke Winsemius, Catalijn Claes (pseudoniem van Friedericha J. Vader-Kramer),
Jos van Manen Pieters, Mink van Rijsdijk (pseudoniem van W.H. Wielinga-Quelle),
Cateau Kray-Sijsma (ook schrijvend onder pseudoniem To van Thiel), A.M. de
Moor-Ringnalda.

Personalia
De gemiddelde leeftijd van deze 20 auteurs is 59 jaar; 5 auteurs zijn ouder dan 70
jaar, 11 tussen 50 en 70 jaar en 4 jonger dan 50 jaar.
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De bekende schrijfster Van Nijnatten is de oudste met haar 75 jaar, gevolgd door
Roosendaal (74). De jongste auteur is Catalijn Claes (41). Het blijkt, dat een jonge
generatie, zoals we die kennen in de ‘officiële’ literatuur, hier ontbreekt.
Van het totaal van 20 auteurs zijn 11 auteurs pas na hun dertigste jaar met het
schrijven van romans begonnen. Wel beoefenden enigen van hen daarvoor andere
genres, bijv. jeugdboeken, korte verhalen en soms poëzie.
Niet minder dan 14 auteurs zijn vrouwen. De sexe van de auteurs is daarom van
belang, omdat 6 van deze 14 schrijfsters expliciet vermelden, dat ze voor het
merendeel vrouwen onder hun lezers hebben. Zo schrijft Wolffenbuttel: ‘Ik denk
liefst zo min mogelijk aan het feit, dat mijn werk ook gelezen zal worden, ik meen
wel, dat vrouwen er het meest belangstelling voor hebben, hoewel ik ook wel eens
een waarderende man ontmoet. Ze moeten wel enige ontwikkeling en levenswijsheid
hebben.’
Van Nijnatten konstateert verbaasd, dat ze soms zelfs mannen in haar lezerskring
heeft. Visser-Roosendaal vermeldt, dat romantiek in haar boeken vooraan staat: ‘90%
van mijn lezers bestaat uit dames en anders pakken ze me niet’.6. Jos van Manen
Pieters antwoordt nog, dat ze veel lezingen houdt voor vrouwenverenigingen.
Een enkele opmerking over de schoolopleiding van de auteurs. Daarbij valt op,
dat 7 auteurs de kweekschool hebben gevolgd, waarna velen aktes hebben behaald
in moderne talen. Geen enkel auteur volgde een universitaire opleiding. 3 auteurs
bezochten alleen de lagere school, soms gevolgd door huishoudschool.
Van de 14 schrijfsters geven er 10 huisvrouw op als beroep; 2 hebben geen beroep
en 2 zijn free-lance journalisten. Van de mannelijke auteurs leeft Arie van der Lugt
(na gymnasium en M.O. Nederlandse taal- en letterkunde) van zijn pen. Ewout
Speelman vertaalde en bewerkte vroeger boeken en was naast schrijver literair
adviseur van de uitgeverij West-Friesland. Hendrik Lansink heeft een administratieve
funktie bij een meubelfabriek. Gabriël Gorris was voor zijn pensioen leraar Frans en
Nederlands en tien jaar schoolhoofd. Krosenbrink is werkzaam bij regionale omroep
Noord en Oost. Ben Bekker is leraar Nederlands M.O.
Kees Fens noemde in zijn Volkskrantrecensie deze auteurs mede op grond van de
vele pseudoniemen ‘verborgen werkers’. De helft van de auteurs heeft ooit wel eens
een pseudoniem gebruikt. Sommigen hiervan hebben thans twee of meer
pseudoniemen, afhankelijk van het genre, dat ze beoefenen. Arie van der Lugt schreef
tot ongeveer tien jaar geleden zowel onder een mannelijk als een vrouwelijk
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pseudoniem, waarbij hij voor zijn toneelwerk ook nog twee pseudoniemen had.
Ewout Speelman schreef onder niet minder dan veertien pseudoniemen.
Als verklaring, waarom men onder pseudoniem schrijft, overheerst het commerciële
aspekt; bij drie auteurs stimuleerde de uitgever een pseudoniem te nemen, drie anderen
waren zelf overtuigd dat hun naam niet geschikt was. Een bijzonder geval is het
antwoord van Gabriel Gorris op de vraag, waarom hij onder pseudoniemen schrijft:
‘In boeken spreekt het “andere” en misschien meest wezenlijke “ik”.’

De werkwijze
Een punt, waarin de schrijvers van populaire romans duidelijk lijken te verschillen
met hun collegae in de ‘officiële’ literatuur, is de grootte van hun romanproduktie.
(Laten we Vestdijk maar vergeten). De meeste populaire auteurs schreven meer dan
15 romans. Er zijn duidelijke pieken aan te wijzen in de romanproduktie. Ewout
Speelman heeft ongeveer 200 boeken op zijn naam staan; van 't Sant meer dan 55
boeken; Max de Lange-Praamsma 46 romans; Annie Oostenbroek 38 romans.
De meeste auteurs beoefenen verschillende genres. Naast favoriete genres als
historische romans, streekromans en familieromans schrijft men dikwijls ook
jeugdboeken. De helft van de auteurs beoefent dit gerne.
Sommige auteurs zijn ook aktief op een gebied, dat slechts indirekt te maken heeft
met de verbeeldingslektuur. Zo schreef Mink van Rijsdijk boeken met voorlichting
over sex en beroepen. Gabriel Gorris schreef o.a. een hagiografie en een geschiedenis
van Voorburg. Wolffenbuttel-van Rooijen publiceerde De bijbelse geschiedenis voor
het gezin. Twee auteurs hebben ook poëzie geschreven. Ewout Speelman schreef
evenals Arie van der Lugt toneelstukken. Hij schreef bovendien radiohoorspelen en
een T.V.-kinderserie.
Wat zijn nu precies de gevolgen van deze hoge romanproduktie voor hun wijze
van werken? Gaat men duidelijk anders tewerk dan de schrijvers van de ‘officiële’
literatuur?
Men werkt gemiddeld ongeveer acht maanden aan een boek. Dit cijfer zegt niet
zoveel, omdat er enige uitschieters zijn. Er zijn twee auteurs, die twee jaar of langer
werken aan een boek, terwijl ongeveer de helft van de auteurs er vier maanden of
minder over doen. Ewout Speelman schreef vroeger een boek in drie weken, nu in
drie maanden. Arie van der Lugt schrijft een roman van ongeveer 200 bladzijden in
drie tot vijf maanden, terwijl hij zijn meest bekende
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roman God schudde de wateren in zes weken schreef ‘daar ik de ramp van nabij had
beleefd en deze mij zeer had aangegrepen...’. Men schrijft gemiddeld ongeveer vier
uur per dag. Arie van der Lugt is ongetwijfeld de aktiefste schrijver met zijn twaalf
uur, vroeger ook het gemiddelde van Ewout Speelman. Van de schrijfsters zijn
Catalijn Claes en Mink van Rijsdijk met hun acht uur het produktiefst.
De middelen, waarmee men schrijft, zijn ondanks de dikwijls grote produktie over
het algemeen de traditionele. Eerst met de pen in het klad, dan met de typemachine
in de definitieve versie is de gebruikelijke wijze van werken. Alleen Ewout Speelman
vermeldt, dat hij vroeger met een diktafoon werkte.
De helft van de auteurs legt het werk, nadat het voltooid is, soms eerst nog voor
aan anderen, bijv. familie en kennissen, vrienden of collega's. Zo antwoordt Arie
van der Lugt, dat hij het voltooide werk voorlegt aan zijn vrouw, die het manuscript
uittikt: ‘Aan de bevriende arts en veearts, die mij behoeden voor vergissingen, en
verder aan terzake deskundigen op velerlei gebied.’ Jos van Manen Pieters legt het
voltooide boek voor aan haar opgroeiende kinderen: ‘zij begeleiden m'n werk van
dag tot dag met hun instemming en kritiek.’
Op de vraag welke motieven hen tot schrijven beweegt, geven bijna alle schrijvers
hetzelfde antwoord. In totaal antwoorden 17 auteurs, dat het schrijven voor hen ‘een
persoonlijke behoefte’ is. Max de Lange-Praamsma zegt: ‘Ik zou het persoonlijke
behoefte kunnen noemen. Ik kan het eenvoudig niet laten! Bovendien hoop ik m'n
medemensen er wat door te kunnen geven. En ik geloof, dat God wil, dat we de
talenten die Hij ons gaf, gebruiken, er mee woekeren.’ Door 8 auteurs wordt naast
persoonlijke motieven ook financiële motieven genoemd. Van Nijnatten antwoordt:
‘In het begin omdat ik bijverdienste wel kon gebruiken en de sprong in het duister
waagde, omdat ik niet anders kon. Daarna bezwoer ik na ieder boek, dat ik het nooit
meer zou doen. Ach arme! Het komt nergens|vandaan|en toch|is er iedere keer weer,
de inspiratie, waar je geen zeggingskracht over hebt.’ Gabriel Gorris zegt: ‘Soms
schrijf ik in opdracht. Meestal komt de inspiratie uit innerlijke drang. Een enkele
maal (vooral de jeugdboeken) is financieel gewin het oogmerk.’
Van de 20 auteurs geven 16 van hen te kennen, dat ouders hen niet tot schrijven
stimuleerden. Van Nijnatten antwoordt: ‘Mooie cijfers voor opstellen deden mijn
ouders aan de directeur van de H.B.S. vragen wat zij er aan moesten doen. Antwoord:
“Er zijn al prulschrijvers genoeg. Als het er in zit, zal het er vanzelf uitkomen; gelijk
had hij, maar wel een klap op mijn kop, vandaar de late start.” Voor vier auteurs
werkte het onderwijs stimulerend.
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Hoe komen deze auteurs nu aan ideeën voor hun romans? Negen auteurs verkrijgen
hun ideeën door wat omschreven kan worden als observatie van hun omgeving. “Ik
ga met een open oog, een open oor en een open hart door het leven. Zo krijg ik mijn
ideeën. Ik toets mijn boeken altijd aan het werkelijke leven”. zegt Max de
Lange-Praamsma. De Moor-Ringnalda formuleert het aldus: “Een vonk die
overspringt, bijv. uit een preek een zin, of door een naambordje of ik zie iets, waardoor
mij totaal onbekende mensen opeens goede bekenden, bekende figuren worden, al
zal ik hen nooit persoonlijk ontmoeten.” Soms is deze observatie van de omgeving
meer gericht. Hendrik Lansink antwoordt: “Mijn streekromans ontstaan bijna steeds
n.a.v. situaties, soms ook voorvallen die ik in het plattelandsen dorpsleven heb
waargenomen. (Vooral de natuur- en sociale problemen spreken mij aan).”
Visser-Roosendaal laat de mensen uit de buurt maar vertellen en wanneer ze dan
drie of vier verhalen bij elkaar voegt heeft ze een boek.
Door twee, Speelman en Krosenbrink, wordt de geschiedenis als inspiratiebron
genoemd. Zeven auteurs leggen de nadruk op spontaniteit en fantasie hoewel de
andere faktoren een rol blijven spelen. Vier auteurs weten het niet. Dieuwke
Winsemius: “Als ik bijna met een boek klaar ben, word ik ongeduldig, omdat het
idee en de ingrediënten voor het volgend boek alweer in mijn hoofd zitten.” Tweemaal
is er sprake van een opdracht. “Ik reisde op verzoek van mijn uitgever naar de Faroër,
en van de Marine naar Canada, opdat ik er de stof voor een roman zou vinden.” Aldus
Arie van der Lugt.
De televisie en de film blijken bij 16 auteurs geen rol te spelen bij het verkrijgen
van ideeën. “Nee”, antwoordt Catalijn Claes, “het is meest geweld en narigheid en
daar heb ik in 40-45 genoeg van beleefd.” Van de overige vier auteurs speelt bij Arie
van der Lugt en Max de Lange-Praamsma de televisie een belangrijker rol dan de
film.
De aktualiteiten van het moment hebben voor acht auteurs geen invloed op het
verkrijgen van ideeën. Voor de meeste anderen zijn deze soms van belang. Dieuwke
Winsemius en Van Manen Pieters benadrukken zeer sterk het belang van de
aktualiteiten. Zo zegt de eerste schrijfster: Ik kan niet over jongeren schrijven zonder
hun leefgewoonten, protesten e.d. te noemen. Niet over gehandicapten zonder hun
mogelijkheden van nu te kennen.’
Op de vraag in hoeverre de lektuur van collega-schrijvers, die hetzelfde genre
romans schrijven nog van betekenis is, antwoorden 16 auteurs ontkennend. Deze
lektuur ‘heeft nooit een rol gespeeld’, schrijft Gabriel Gorris; ‘Ik lees namelijk niets
van de schrijvers die mij als collega worden aangewreven.’ Mink van Rijsdijk ontkent
een
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bepaald genre te beoefenen. Bij drie auteurs is deze lektuur soms van belang. Alleen
Arie van der Lugt antwoordt met ‘Vanzelfsprekend. Je moet op de hoogte blijven
van wat zij in dat genre presteren; je bewondert hun werk of keurt het (zelden!) af
en je “peilt de markt”, omdat je nu eenmaal een verkoopbaar product moet leveren’.
Wat is de rol van de uitgever bij het produktieproces? Geeft hij enige richtlijnen
of adviezen aan de auteur? Slechts één auteur, Krosenbrink, vermeldt, dat hij plannen
voor een nieuwe roman bespreekt met de uitgever in verband met de mogelijke
interesse voor de lezers. In vier gevallen geeft de uitgever soms richtlijnen. Bij de
andere 15 auteurs is daarvan geen sprake maar wordt door de auteurs gezegd, dat de
uitgever een menselijke of stimulerende rol heeft of zich beperkt tot technische
adviezen over titel of omslag enz.
De meeste schrijvers blijken, voor ze tot schrijven overgaan, zich te dokumenteren.
Bij niet minder dan 18 auteurs is dit het geval. Wel vermelden enige auteurs, dat
dokumentatie voor bepaalde romans niet nodig is. Arie van der Lugt bijvoorbeeld
dokumenteert zich wel degelijk voor historische romans, maar niet voor liefdesromans.
Behalve voor historische romans is dokumentatie ook voor streekromans van belang.
Vele auteurs van deze genres vermelden, dat men zich op de hoogte stelt van
streekgewoonten, bepaalde ambachten en historische feiten. De zo even genoemde
Arie van der Lugt laat zich voor zijn streekromans uitvoerig inlichten door de
autochtone bevolking van de streek en verricht ook veel archiefwerk. Dieuwke
Winsemius antwoordt: ‘De dokumentatie voor een historische roman is zo omvangrijk,
dat men wel over veel tijd moet beschikken. Voor mij was het b.v. op een gegeven
ogenblik nodig heel oude handschriften te bestuderen. Daarvoor volgde ik twee jaar
een cursus op het Rijksarchief, paleografie. Kreeg n.b. nog een diploma ook. Een
andere keer moet men alles weten over de gezondheidstoestand in een bepaalde tijd,
dus duiken in oude medische handboeken. Of over de machtsverhouding in de wereld.
Over de kleding. Het recht. De maatschappelijke toestanden. Men mag nooit gokken.
Want dan geeft men een recensent de kans en het recht een slechte kritiek te schrijven.’
In tegenstelling tot deze schrijfster bekent Van Nijnatten, dat ze bij het beschrijven
van streekgewoontes erg veel gokt.
Van de 20 auteurs stellen er 17 meestal van te voren een plan op, waarin de opzet
van het boek min of meer wordt vastgelegd. Arie van der Lugt maakt eerst een
uitvoerig exposé en legt dit aan zijn uitgever voor. Hendrik Lansink maakt alleen in
gedachten, nooit op papier een plan. Ditzelfde geldt voor van Nijnatten: ‘Ik begin
nooit te schrijven voor ik het verhaal met alles er op en er aan klaar in mijn
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hoofd heb en ik maak nooit aantekeningen’. Er zijn drie auteurs, die nooit van een
plan uitgaan, o.a. Gabriel Gorris: ‘Ik laat mij leiden door mijn intuïtie.’ Van de 17
auteurs, die in gedachten of op papier van een werkplan uitgaan, houden 12 zich
meestal aan het schema. Enkelen vermelden expliciet, dat men de grote lijnen volgt,
dat de hoofdzaak blijft staan. Arie van der Lugt schat de veranderingen ongeveer op
tien procent. Van 4 auteurs verandert de opzet zeer duidelijk.
Ondanks het feit dat het werkplan meestal vrij nauwgezet wordt gevolgd, komen
14 auteurs tijdens het schrijven tot verrassende vondsten; ‘anders zou het niet leuk
meer zijn’ zegt Wolffenbuttel. Voor Margreeth van Hoorn is schrijven ‘een strijd
tussen gevoel en techniek’. Gabriel Gorris rekent zelfs op die verrassende vondsten.
Bij Krosenbrink en Max de Lange Praamsma gaan de personages soms een eigen
leven leiden. Cateau Kray antwoordt: ‘Er komen vaak personen binnen lopen, die er
vooraf niet in gepland waren. Deze personen of situaties blijken dan vaak erg aan te
slaan bij lezers,’ Arie van der Lugt: ‘een hoofdpersoon die in het exposé was
voorbestemd te sterven, krijgt al schrijvende soms zozeer mijn sympathie, dat ik er
niet toe kan besluiten ...’ Deze antwoorden suggereren alle, dat, tenminste van de
auteurs uit gezien, het schlabone-achtige, weinig verrassende karakter van het verhaal
niet geldt. Men ziet het schrijven niet als een automatische, maar als een kreatieve
bezigheid. Slechts zes auteurs delen mee, dat ze bij het schrijven niet voor
verrassingen komen te staan.
Autobiografische elementen worden door 4 auteurs bewust uit hun werk geweerd.
De andere 16 auteurs verwerken wel gedeelten van hun eigen leven in hun werk,
ofschoon dit bij een aantal van hen niet vaak gebeurt. Er zijn 4 auteurs, die het heel
gewoon vinden, dat ze hun eigen levenservaringen in hun romans verwerken. Zo
heeft Cateau Kray in haar eerste vier romans veel eigen ervaringen beschreven:
verlovingen, huwelijk, kinderen en opvoeding. Drie auteurs antwoorden, dat er in
ieder van hun romanfiguren wel iets van henzelf zit. Arie van der Lugt: ‘Barend in
Het lied van de zee ben ik zelf, zwervend langs de havens van Vlaardingen en
Rotterdam.’ Dieuwke Winsemius: ‘Heb maar eens een gezin met zes studerende
kinderen, met al hun aanhang. Wat men dan ervaart, is nooit weg te zwijgen.’
Dit is slechts een greep uit de vele voorbeelden van verwerking van
autobiografische elementen in populaire romans. Door de schrijvers zelf wordt in
deze gevallen hun bezigheid niet als iets onpersoonlijks ervaren.
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Thematiek
De bekende Courths-Mahler heeft amusementsromans ooit eens met sprookjes
vergeleken. De sociologisch georiënteerde volkskundigen Hermann Bausinger en
Bayer hebben deze parallel nader onderzocht en gewezen op de talloze
overeenkomsten in thematiek tussen het sprookje en de populaire roman.7. Dezelfde
motieven komen steeds weer met verschillende varianten terug. Fens schrijft in zijn
Volkskrantbespreking: ‘Wie de moed zou hebben een groot aantal van deze boeken
te vergelijken, zou over de herhalingen gaan struikelen en tenslotte moeten ontdekken
dat achter al die boeken een soort oerboek ligt.’ Hij vergelijkt dan deze romans niet
met sprookjes, maar op grond van de standaardmoraal, standaardmensen,
volkswijsheid, levensbeschouwing en taalgebruik met de smartlappen uit de lichte
muziek.
Wat nu zijn, volgens de auteurs, de belangrijkste thema's van hun werk? Ik zal
hier een groot aantal laten volgen, daar de antwoorden dikwijls aan duidelijkheid
niets te wensen overlaten. Wolffenbuttel: ‘Het leven in al zijn aspecten heeft mijn
volle belangstelling.’ Margreeth van Hoorn: ‘positiviteit’. Speelman: ‘Eenvoud en
duidelijkheid’. Arie van der Lugt: ‘De liefde tussen twee mensen die ondanks alles
elkaar vinden. Ook tracht ik steeds de hartelozen aan de kaak te stellen en in hun
hemd te zetten!’ Hendrik Lansink: ‘Verbondenheid van de plattelander met de natuur.’
Gabriel Gorris: ‘Liefde. Dood. Vertrouwen. Harmonie. Het wonder van de natuur
en het blote bestaan.’ Krosenbrink: ‘A. Het vasthouden aan eigen principes van de
hoofdpersoon. Ook als hij verliezer dreigt te worden (sociale bewogenheid). B. De
zich zelf uitschakelende liefde van de vrouw.’ Wil Vening-de Groot: ‘Saamhorigheid,
vriendschap, doorzettingsvermogen.’ Ben Bekker: ‘handhaving (of poging daartoe),
eenling of kleine groep tegenover omgeving die anders wil’. Van 't Sant: ‘Eerbied
voor de schepping en voor elkaars leven. Naastenliefde. Psychologische kant van de
mens.’ Van Manen Pieters: ‘Het menselijk verlangen naar geluk, en de liefde in al
zijn schakeringen die de jungle waartoe de wereld is verworden nog enigszins
bewoonbaar houdt.’ Mink van Rijsdijk: ‘de relatie tot de ander en de onmacht om
die gestalte te geven’. Tot zover deze opsomming. Ik zal hier Fens nog eens aan het
woord laten: ‘Een veelvuldig, zo niet altijd voorkomende standaardgedachte, waarop
het hele romanverhaal rust, is deze: geluk wordt slechts door loutering en beproeving
verkregen, ja het ware geluk wordt in beproeving pas ontdekt. Het leven is een
moeilijke maar tenslotte mooie weg. De meeste

Populaire literatuur

259
romans zijn dan ook louteringsverhalen. De beproeving kan ontstaan door tegenslag
(materieel), door slechtheid van andere mensen (die blijven ook altijd slecht), door
eigen radicaliteit die moet leren zich in te tomen, door hartstocht die moet leren zich
te bedwingen, enfin, dat alles is uitdrukking van de geijkte deugdenleer.’
Op de vraag of de inhoud van de romans nog aan sterke verandering onderhevig
zijn, of er m.a.w. nieuwe thema's in hun boeken gekomen zijn, werd door acht auteurs
geantwoord, dat er van geen of weinig verandering sprake is. Drie auteurs
beantwoordden de vraag niet. Negen auteurs zien wel een verandering. Deze
verandering wordt door sommige auteurs gezocht in ‘de aanpassing aan de tijdgeest’.
Arie van der Lugt: ‘ik tracht bij te blijven en (in m'n moderner werk) in te haken op
de trend van het ogenblik. In m'n streekromans wil ik echter tegemoet komen aan
de nostalgie van onze generatie, die weer “het leven des gerusten landmans”
herontdekt.’ De andere auteurs menen, dat de verandering in hun werk berust op het
feit, dat men, naarmate men ouder wordt, over bepaalde zaken genuanceerder gaat
denken. Eén auteur, Gabriël Gorris, schrijft, dat zijn boek, waarin hij nieuwe thema's
trachtte in te voeren door de uitgevers niet geaccepteerd werd. Experimenten in
thematiek en vormgeving zijn binnen de gesloten kring van uitgever-auteur-lezer
niet mogelijk.

De relatie auteur-lezer
Een belangrijk onderscheid tussen de ‘officiële’ literatuur en de populaire literatuur
berust, mijns inziens, op het verschil in betekenis van de lezer voor de schrijvers van
beide soorten literatuur. Geen schrijver, ook niet uit de ‘officiële’ literatuur, ontkomt
er aan rekening te houden met de lezer. Dit is een triviale waarheid. Toch wordt in
bepaalde perioden van de literatuurgeschiedenis deze waarheid wel eens ontkend.
Ook nu nog hebben ‘officiële’ schrijvers de neiging de nadruk te leggen op het
schrijven als zelfexpressie en te ontkennen, dat ze bij het schrijven ook een lezer
willen bereiken. Men vergeet daarbij teveel, dat literatuur communiceren is met een
publiek door middel van een aantal conventies. Deze literaire konventies, die om de
zoveel tijd aan verandering onderhevig zijn, zijn de regels, waarmee het literaire spel
gespeeld kan worden. Het zijn de technisch, retorische middelen en ook de stof,
waarvan een schrijver gebruik maakt om zijn lezers te krijgen, waar hij hen hebben
wil. Als een ‘officiële’ literator het over zijn lezers heeft, dan is dit meestal in zeer
algemene bewoordingen. Hij spreekt dan over ‘de lezer’. Deze
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lezer is een soort afsplitsing van hem zelf. In deze imaginaire lezer worden door hem
de idealen geprojekteerd, die hij zich zelf gesteld heeft. Ik ben van mening, dat deze
‘ideale’ lezer in de ‘officiële’ literatuur en kritiek het meest voorkomt en in de
populaire literatuur bijna ontbreekt. In de populaire literatuur is de gerichtheid op
een bepaalde groep lezers bij veel auteurs aanwezig. Er zijn vrij eenvoudige
conventies, die per genre vastgelegd zijn en nauwelijks evolueren. In boeken als
‘How to write a bestseller’ worden gedetailleerd de retorische middelen en de
onderwerpen aangegeven, waarmee de auteur de lezers kan manipuleren. Er is een
hechte band, een pakt, tussen auteur en lezer, dat door lezingen, reklame en andere
middelen wordt versterkt en bevestigd.
Uit de antwoorden van de geïnterviewde auteurs blijkt, dat de meesten van hen
een bepaalde groep lezers voor ogen hebben bij het schrijven. Van de 20 auteurs
geven 7 auteurs te kennen, dat ze bij het schrijven niet aan een lezer denken. Van
deze 7 auteurs merken Dieuwke Winsemius en Mink van Rijsdijk op, dat bij
kinderboeken deze gerichtheid wel aanwezig is. Wolffenbuttel-van Rooijen, Margreeth
van Hoorn en van Manen Pieters vermelden, dat ze zo min mogelijk aan de lezer
denken, maar dat ze wel in staat zijn hun lezerskring nader te omschrijven. Er zijn
dus zeker 16 auteurs, die zich bewust zijn, dat ze aan een bepaalde lezersgroep zijn
gebonden. Welke groepen worden nu door de auteurs genoemd? Allereerst is er de
reeds genoemde groep van 6 schrijfsters, die vooral vrouwen onder hun lezers hebben.
Een andere groep lezers, die door 6 auteurs genoemd wordt, is die van ‘eenvoudige
mensen’. Ewout Speelman karakteriseert zijn lezers als volgt: ‘alle mensen die van
een goed te begrijpen verhaal houden, dat gerust wel pittig mag zijn, geen
ouwewijvenlektuur. Getuige “fanmail” zeer velen, meest eenvoudige mensen, geen
of weinig academisch gevormden.’ Het is echter opvallend, dat tot viermaal toe door
auteurs gezegd wordt, dat ook meer ontwikkelde en soms academisch gevormde
mensen hun boeken lezen. Een andere groep, door 4 auteurs genoemd, is de groep
van lezers op het platteland. Zo vermeldt Hendrik Lansink, dat hij schrijft: ‘Voor de
groep die de sfeer (voor zover nog aanwezig) van het platteland wil proeven.
Middenklasse uit de agrarische sektor, nijverheid en handel, doch ook wel “mensen
van de vlakte”, artsen etc.’ Door 3 auteurs wordt nog vermeld, dat men vooral voor
lezers uit een christelijk milieu schrijft.
De lezerskring van een auteur is meestal een kombinatie van meerdere hierboven
gesignaleerde groepen.
Bijna alle auteurs ontvangen vele reakties van hun lezers. Slechts 4
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auteurs ontvangen zelden reakties. Arie van der Lugt ontvangt veel waarderende
brieven o.a. van scholieren, die om informatie vragen voor hun scriptie ‘en soms
(altijd van ouderen) een boze brief vanwege het gebruik van ongekuiste taal, of van
wat men vloekwoorden noemt.’ Hendrik Lansink ontvangt veel brieven uit het
buitenland, waar Nederlandse groeperingen zijn.
Deze vele reakties spelen volgens de auteurs nauwelijks een rol van betekenis bij
het schrijven van de volgende boeken. Op zijn hoogst stimuleren ze om door te gaan.
Slechts drie auteurs erkennen, dat ze invloed hebben.
De meeste auteurs hebben regelmatig direkt kontakt met hun lezers door middel
van lezingen. Enkele oudere auteurs hebben in verband met hun leeftijd niet meer
de gelegenheid om de boer op te gaan, maar deden dat vroeger wel. De verenigingen
of instellingen, waarvoor men lezingen houdt zijn o.a.: middelbare scholen,
vrouwenverenigingen, vereniging voor bibliothecarissen, boeren- en tuindersbond.
Van het totaal van 20 auteurs hebben niet minder dan 14 auteurs de indruk, dat
hun werk meestal een positieve funktie heeft voor de lezer. Deze indruk is gebaseerd
op de mondelinge en schriftelijke reakties, die ze regelmatig ontvangen. Er zijn er,
die deze positieve funktie vooral zien op godsdienstig en ethisch gebied. Een
voorbeeld hiervan is de uitspraak van de schrijfster de Moor-Ringnalda: ‘Dat is het
fijnste wat er bestaat, als je door je boek iemand hebt kunnen helpen, troosten,
versterken in haar/zijn geloof. Daar kan men wat mij betreft de meest lovende
recencies voor kado krijgen.’ Voor Cateau-Kray-Sijsma is het doel van haar schrijven
‘de grote waarde van het geloof doorgeven’. Krosenbrink: ‘Ik tracht de lezers tot
betere mensen te maken, hoewel dit natuurlijk wel arrogant klinkt’. Wil Vening-de
Groot wil haar lezers beter inzicht verschaffen in het verleden. Visser-Roosemdaal
en Arie van der Lugt zien de funktie van hun schrijven vooral in de ontspanning, die
het de lezers geeft. Alleen Dieuwke Winsemius is sceptisch: ‘Wie van hout is, blijft
van hout! Wel hoop ik dat ze meer inzicht krijgen in bepaalde, misschien vaak
éénzijdig belichte situaties, zoals Zuid Afrika.’

Auteur en de kritiek
P.J. Meertens, als volkskundige geïnteresseerd in het fenomeen ‘volksboek’, heeft
eens berekend, dat in 1967 in Noord-Nederland alleen al 175 romans voor de eerste
maal in druk verschenen.8. Op welke wijze nu vindt er een selektie plaats in dit
overstelpende aan-
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bod? Welke werken worden opgenomen in het canon van de officiële literatuur en
welke niet? De literaire kritiek in dagbladen en tijdschriften speelt een belangrijke
rol in deze schifting tussen literatuur en lektuur. De criteria, die bij deze schifting
door de criticus worden gehanteerd, zijn bij nader inzien bijzonder heterogeen en
slecht gedefiniëerd.9. De pogingen in de literatuurwetenschap om ‘objektieve’,
werkneutrale criteria op te stellen zijn weinig geslaagd en moeilijk te verzoenen met
de kritische praktijk.10. Men zou deze situatie in bepaalde opzichten kunnen vergelijken
met die in de psychiatrie, waarin de neutrale beschrijvingen en klassifikaties van wat
abnormaal of afwijkend gedrag is voortdurend verstoord worden door en aangepast
moeten worden aan de wisselende opvattingen over afwijkend gedrag in de
maatschappij van dat moment. Maar er zijn nog andere problemen dan de problemen,
die te maken hebben met de criteria van de literaire kritiek. Iedereen, die enigszins
op de hoogte is van de gang van zaken in de literair-kritische wereld, weet maar al
te goed, dat sommige werken, waartoe ook de populaire romans zijn te rekenen, de
literaire kritiek niet eens bereiken. Ze maken dan ook weinig kans ooit tot de literatuur
te behoren. De oorzaak is, dat deze werken bij uitgevers verschenen zijn, die critici,
tijdschriftenredakteuren, boekhandels, lezers enz. als niet-literair beschouwen. Voor
een schrijver is de keuze van de uitgever en soms de verspreiding van zijn werk (bijv.
via boekenclubs) van beslissend belang voor de literaire waarde, die aan zijn werk
zal toegekend worden. De uitgevers van subliteratuur maken niet de indruk, dat ze
persé iets aan deze situatie willen veranderen. Integendeel. Ze weten op welk niveau
ze zitten en doen geen moeite meer recensieexemplaren aan de literaire critici te
sturen. De taak van de literatuurcritici wordt overgenomen door reklame, mondelinge
propaganda of door de onofficiële kritiek in streekbladen.
Uit de interviews met de auteurs van populaire romans blijkt, dat de meeste auteurs
bevestigend antwoorden op de vraag, of hun romans gerecenseerd worden. Slechts
bij 5 auteurs gebeurt dit zelden of nooit. Het aantal gerecenseerde auteurs lijkt vrij
hoog, maar men moet wel bedenken, dat de meeste kranten, die genoemd worden
tot de kategorieën streek-, kerkbladen en verenigingsorganen behoren. Slechts af en
toe worden ze in de landelijke dagbladen besproken. De christelijke schrijfster De
Moor-Ringnalda noemt bijvoorbeeld de volgende kranten: Trouw, Hervormd
Nederland, Centraal Weekblad voor de gereformeerde kerken, de Christenvrouw,
de Gereformeerde Vrouw, vele (bijna alle) kerkbodes. Hoe sterk de binding van de
populaire romans met de streekbladen is, wordt nog eens aangetoond
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door de reclamecampagne, die de uitgeverij Gottmer voert voor twee triologieën van
Visser-Roosendaal en Arie van der Lugt. In niet minder dan 64 provinciale dagbladen
en streekbladen werden advertenties geplaatst.
Hechten de auteurs nu veel belang aan de besprekingen van hun boeken? De
meeste schrijvers beantwoorden deze vraag ontkennend. ‘De meeste besprekingen
zijn veelal herhalingen van de flaptekst’, zegt Wolffenbuttel. Ewout Speelman: ‘Laat
ze maar kletsen, ik wordt toch wel gelezen’. Max de Lange Praamsma schrijft: ‘Toen
mijn eerste roman zou uitkomen, heb ik mijn uitgevers gevraagd, geen
recensie-exemplaren te verzenden, omdat ik er geen behoefte aan had om even
afgekraakt te worden door de een of andere recensent, die bepaalde ideeën heeft over
literatuur.’ Voor Mien van 't Sant zijn de kritieken nauwelijks van belang. ‘Ik heb
meer geleerd van het lezen van goede auteurs en van het lezen zelf.’
Voor Arie van der Lugt zijn de kritieken niet voor het schrijven van belang, ‘want
ik schrijf niet voor de critici, maar voor m'n lezerspubliek. Wel hecht ik grote waarde
aan recensies, omdat zij, direct, mijn boterham beïnvloeden.’
Literaire critici hebben zich vele malen mateloos geërgerd aan de naïeve typering
van de personages in populaire romans. Zo zegt Fens, dat de personages
standaardtypen zijn: ‘die standaardtypen zijn het produkt van een totaal
standaarddenken, dat de wereld tot een altijd kloppend schema, waarin alles een
plaats heeft en iedereen zich tenslotte ook aan zijn plaats houdt, heeft teruggebracht.
Het maakt de wereld zowel overzichtelijk als geruststellend.’ Goed staat tegenover
slecht, rijk tegenover arm, stadsmensen tegenover plattelandsbevolking.
Meer dan de helft van de auteurs is het niet eens met het verwijt van de critici, dat
hun personages zwart-wit getypeerd zijn. Interessant zijn de argumenten die hiervoor
worden aangevoerd. Zo zegt Wolffenbuttel: ‘Grote schrijvers hebben hun meest
bekende figuren zo ontworpen. Neem Dickens, Thackeray. Feitelijk schrijven ook
Andersen, Collodi, onze eigen Betje Wolff heerlijk zwart-wit. En wat zegt u van
Tolkien? Ook François Mauriac is erg zwart-wit, ondanks zijn mooie taal.’ Ook Max
de Lange-Praamsma vraagt zich terecht af, of dit zwart-wit schema alleen typerend
is voor populaire romans. Gabriel Gorris meent, dat de critici hier generaliseren. Hij
is er van overtuigd, dat zwart-wit essentieel is voor de roman in het algemeen. ‘De
epigonen maken het zwart-wit tot iets lachwekkends. Er moet meer onderscheid
gemaakt worden tussen “gedreven” schrijvers (die iets te zeggen hebben) en
epigonen.’ Gorris, die ook poëzie heeft
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geschreven en jaren geleden door Knuvelder en Greshoff positief werd besproken,
blijkt ook in andere antwoorden de nadruk te leggen op de intuïtie en kreativiteit bij
het schrijven en zich te willen distanciëren van zijn collega-auteurs.
Speelman meent, dat de fout bij de critici ligt: ‘Laat ze proberen “populaire boeken”
beter te lezen en zich niet zo verheven voelen. Je valt gauw van de Parnassus af.’
Winsemius doet het met de opmerking: ‘Ach, het is mode om negatief te reageren.’
Twee auteurs zijn het soms eens met de critici, vijf auteurs zijn het volkomen eens.
Van deze laatste groep merkt Krosenbrink op: ‘Inderdaad zijn heel wat streekromans
te simpel van karaktertekening. De mens is nog steeds een ingewikkeld, interessant
wezen.’

De auteur van populaire romans en de ‘officiële’ literatuur
Hoe staan deze auteurs nu tegenover de ‘officiële’ moderne literatuur? Wat
onmiddellijk opvalt in de antwoorden is het feit dat bijna alle schrijvers akkoord
gaan met de aanduiding ‘officiële’ literatuur. Er zijn enige auteurs, die een vraagteken
plaatsen bij deze aanduiding, maar bij de beantwoording van andere vragen wel
degelijk een onderscheid zien tussen hun romans en de officiële.
Grof samenvattend kan men zeggen, dat de meeste auteurs deze moderne literatuur
negatief beoordelen, soms zelfs zeer negatief. Deze beoordeling is sterk ethisch
gekleurd. De grove taal wordt dikwijls misprijzend genoemd. Zo merkt Max de
Lange-Praamsma over Wolkers en Van het Reve op: ‘Wat jammer dat deze mensen
de ongetwijfeld grote gaven die op dit gebied van God gekregen hebben, zo gebruiken.
“Nader tot U” vind ik Godslasterlijk. En van wat Van het Reve onlangs voorlas bij
een uitzending van Televizier Magazine uit “Lieve jongens” walgde ik.’ Wolffenbuttel
merkt op: ‘Ik geloof niet, dat de jeugd er gelukkig mee is.’ Er zijn meer auteurs, die
hun afwijzing op morele gronden combineren met bewondering voor het talent. Hier
volgen enkele voorbeelden: Van Manen Pieters: ‘Ik bewonder talent en vakmanschap,
maar sta afwijzend tegenover de taalverruwing die zich in deze boeken manifesteert,
en tegen het ondergraven van bepaalde begrippen van eer en menselijke waardigheid.
‘De Moor-Ringnalda: ‘Hoewel ik in literair opzicht waarschijnlijk niet in hun schaduw
kan staan, houd ik niet van deze boeken. Ze maken mij van binnen erg ongelukkig’.
Een bijna identieke reaktie komt van Van Nijnatten.
Slechts drie auteurs staan zonder meer positief ten opzichte van de moderne
literatuur.
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Er zijn 7 auteurs, die deze moderne literatuur niet of nauwelijks meer lezen. De
andere 13 auteurs lezen deze literatuur wel, maar voegen hieraan minder enthousiast
toe, dat ze dat doen ‘om op de hoogte te blijven’ en dat ze moeite hebben deze boeken
te begrijpen.
Toch wordt er door bijna alle auteurs (twee uitgezonderd) regelmatig gelezen.
Naar welke boeken gaat hun voorkeur uit? Het is moeilijk in hun boekenlijsten een
duidelijke lijn te ontdekken. De wisselende kwaliteit binnen een boekenlijst is soms
opvallend. Onbekende streekromans worden soms in een adem genoemd met de
groten uit de literatuur. Slechts twee auteurs lezen ook poëzie. De ‘echte vertellers’
staan duidelijk bovenaan. Coolen, Den Doolaard en De Hartog worden meerdere
malen genoemd; verder vertellers als Boudier-Bakker, Hemingway, Dickens, Van
Kampen en Claes. Ook onderling lopen de boekenlijsten sterk uiteen. Om dit te
illustreren geeft ik hier twee voorbeelden: Mink van Rijsdijk noemt: ‘Van het Reve,
na “Lieve Jongens” niet meer, Wolkers, Hermans, Mulisch, Minco, Diekman, Haasse,
Van Keulen, Biesheuvel e.d. In verband met opdracht over emancipatie van de
christen-vrouw las ik Freezer, Germaine Greer.’
Jos van Manen Pieters noemt de volgende auteurs: Lampo, Olaf de Landall, Anth.
van Kampen, Willy Corsari, Aart den Doolaard, Bomans, Kortooms, Nijenhuis, en
veel vertaald buitenlands werk.
Bestaat er nu voor deze twintig auteurs een duidelijk onderscheid tussen hun
romans en de ‘officiële’ literatuur? Voor twaalf van hen is dit wel het geval. ‘Ik zou
wel stekeblind moeten zijn, als ik dat niet zag’ antwoordt Wolffenbuttel. Twee auteurs
kunnen op deze vraag niet antwoorden, ze weten het niet. Vijf auteurs zien geen
onderscheid. Margreeth van Hoorn bijv. antwoordt: ‘Wij zijn óók officiële schrijvers.
Er is geen onderscheid. Een eenvoudig geschreven boek kan veel literatuur bevatten.’
Arie van der Lugt antwoordt een beetje boos: ‘Ik zie niet in dat ik geen officiële
schrijver zou zijn; het is mijn enige beroep en ik word door honderdduizenden in
binnen- en buitenland gelezen. Die lezers zien mij wel voor vol aan; waarom U niet?
... Er is geen onderscheid; er is mode. De “officiële” schrijvers zullen evenzeer hun
best doen als ik, maar ze hebben daarnaast misschien een fijne neus voor public
relations en dat scheelt een slok op 'n borrel.’ Deze schrijver komt tenslotte dus wel
tot een vaag onderscheid in maatschappelijk opzicht tussen hem en de literatoren.
Dieuwke Winsemius vraagt zich af wat een officiële schrijver is. Ze vervolgt:
‘Schrijven is gewoon een vak, net als banketbakker. Hij
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boft als het publiek zijn produkt, het boek of de taart, lekker vindt of het koopt. Maar
de vakman houdt van zijn werk, anders stopt hij er wel mee, zocht iets anders, of
ging in de w.w. (die niet bestaat voor auteurs! ).’
In welk opzicht verschilt volgens deze auteurs hun werk met de ‘officiële’
literatuur?
Bij de antwoorden valt op, dat van de vijf auteurs, die geen onderscheid zagen, er
twee toch een antwoord geven. Er zijn m.a.w. zeventien auteurs, die een verschil
zien. Dit verschil berust op de volgende facetten van de officiële literaire werken of
hun schrijvers.
1. De wijze van persoonsuitbeelding is anders. Zo schrijft van Nijnatten: ‘Ik keer
mijn personages niet binnenste buiten. Zij gedragen zich als mensen en doen naar
hun aard, zonder zich bij tegenslag direct te verdrinken of op te hangen’.
2. De officiële schrijvers gaan uit van ander levensbeginsel, andere achtergrond,
ander geloof. Cateau Kray-Sijsma schrijft: ‘een atheïst beziet alle facetten van het
leven anders dan een gelovige.’ En Max de Lange-Praamsma antwoordt: ‘Ik vind
dat ze een te zwarte voorstelling geven van het leven, die oneerlijk is. Want hoewel
onze wereld lang niet ideaal is, dat weet ik maar al te goed, zijn er toch ook nog heel
wat fijne mensen, idealisten. Mensen die op grond van hun christen zijn of uit
humanistische overwegingen tegen het kwaad, de zonde noem ik dat, strijden en
trachten het goede te doen, ook ten opzichte van hun naaste.’
Vooral de sexuele opvattingen van de literatoren moeten het ontgelden, o.a. bij de
Moor-Ringnalda: ‘De sex (geliefd konsumptieartikel onzer dagen) wordt in deze
boeken op welhaast iedere bladzij losgekoppeld van de liefde, tot in het perverse
beschreven. Voor mij is sexualiteit een héél mooi ons van God gegeven geschenk,
maar ... inhaerent aan de liefde en de trouw. Deze laatste twee allermooiste gaven
mis ik in de moderne literatuur.’
3. De officiële schrijvers zijn modieus, op het publiek afgestemd. ‘Grofheid en
geweld is “in”,’ zegt Ben Bekker. ‘Ze hebben de “tijd” mee. Ze schrijven vaak wat
het publiek wil lezen’, zegt Margreeth van Hoorn. Deze kwalifikatie is in tegenspraak
met:
4. De literatoren schrijven voor een beperkt publiek, ze zijn voor de meeste mensen
onbegrijpelijk. Zo zegt Jos van Manen Pieters: ‘Ik schrijf over figuren, waarin 80
procent van het publiek iets van zichzelf herkent; zij niet.’ Daarmee hangt samen:
5. Deze schrijvers zijn geen vertellers, schrijven niet voor de ontspanning van de
lezer. Van Nijnatten antwoordt: ‘Ik behoor tot de groep vertellers. Ik schrijf puur
gefantaseerde verhalen met de nadruk op
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het verhaal en de romantiek. (...) Ik denk, dat mijn geschrijf met literatuur niets te
maken heeft. Maar ik geloof wel, dat ik sommige mensen met mijn dagdromen de
ontspanning breng waar ze behoefte aan hebben. (...) Ik ben liever een goed vertelster
dan een gefrustreerd persoon, die wanhopige pogingen doet de erkenning te krijgen
voor iets waar haar talenten ontoereikend voor zijn.’
6. De erkende literaire schrijvers beschikken over een betere hantering van de taal,
hebben meer kwaliteit. Deze waardering is dikwijls gecombineerd met een relativering
van het eigen schrijverschap. Mink van Rijsdijk: ‘Ik gooi mezelf niet weg, weet wat
ik kan, ken de grenzen van mijn talent. Er zijn gewoon grotere, erudietere auteurs’.
Samenvattend kan men zeggen, dat de moralistische argumenten sterk overheersen
in deze over het algemeen negatieve typering van de moderne literatuur.
Hoe verklaren deze auteurs nu het feit, dat de officiële schrijvers veel meer
aandacht krijgen in de kritiek? Verreweg de meeste auteurs antwoorden, dat deze
schrijvers een fijne neus hebben voor public relations. Men heeft meer kontakt met
de critici.’ Ze hebben grotere bek en meer relaties, lopen vaker met de strooppot’,
zegt Speelman. En volgens Krosenbrink spelen literatuur en literatuurkritiek zich in
de Randstad af. Men speelt elkaar handig de bal toe. Volgens velen heeft de pers een
snobistische instelling; de critici en bepaalde lezers dwepen met het modieuze, het
verbreken van sexuele taboes. ‘De poorten van Hilversum en de grote kranten staan
voor Wolkers enz., die in hun werken op speciale driften speculeren, schijnbaar
wijder open’, zegt Lansink. ‘Schokkende zaken krijgen altijd officiële aandacht. Ook
in kranten wordt er meer plaats ingeruimd aan lustmoorden, mishandelingen en
dergelijke excessen dan aan het eenvoudige menselijke verdriet van A, of het
hartverwarmende geluk van B en C.’
De snobistische instelling van de critici zou volgens de auteurs vooral tot uiting
komen in het feit, dat men bepaalde uitgevers en boekenclubs discrimineert. Zo
antwoordt Mink van Rijsdijk: ‘Als je bij een christelijk uitgever zit, krijg je bij veel
recensenten bij voorbaat al een verdacht etiket. Je bent als christen auteur onoprecht,
vroom, hypocriet. Als je met een roman in een serie uitkomt, bijv. de V.C.L., zit je
al ongelezen in de verkeerde hoek. Dat is onrechtvaardig, hoewel ik eerlijkheidshalve
moet zeggen, dat veel van die boeken ook wel dubieus van gehalte zijn.’ Gabriel
Gorris deelt mee: ‘Ook heeft (had) men een afkeer van boekenclubs. De eerste jaren
werd mijn werk uitvoerig en in zeer gunstige zin besproken. Later, toen ik in het
“Thijmfonds” e.d. publiceerde, doofde de belangstelling.’
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Geheel apart staat de verklaring van Krosenbrink: ‘Misschien herinneren sommige
streekromans ook wel teveel aan de “Blut und Boden-periode”. (Maar dat mag voor
een blad als “De Telegraaf” toch geen beletsel zijn. Ik ben oud-verzetsman, dat mag
U weten!)’
Ik zal me niet wagen aan een samenvatting. Voor het schetsen van een volledig
profiel zijn bepaalde lijnen nog te vaag. Wel kan ik zeggen, dat vele van mijn
vermoedens werden bevestigd en door de antwoorden meer inhoud kregen.
Ik heb veel geciteerd, daar ik van mening ben, dat de wijze van formuleren het
fenomeen ‘auteur van populaire romans’ duidelijker doet uitkomen, ja in bepaalde
opzichten onthullend is.
J. Fontijn

Eindnoten:
* Mijn hartelijke dank aan de auteurs en de uitgevers voor hun bereidwillige medewerking.
1. Sinds 1949 heeft Gottmer in het genre van de streekroman 70 à 80 titels uitgebracht, waarvan
een groot deel nog steeds wordt herdrukt. Visser-Roosendaal komt vanaf 1959 met 11 titels in
totaal aan een half millioen exemplaren. Margreeth van Hoorn met 11 titels aan een totaal van
ruim 150.000.
Zie: Max van Rooy. ‘De vertellers’ in: Haagse Post 14 juli 1973, p.27.
2. Kees Fens. ‘Er is ook een leesboek waarover zelden of nooit iets te lezen valt’ in: de Volkskrant
19 september 1972.
3. Zie o.a. Christa Bürger. ‘Textanalyse als Ideologiekritik. Zur Rezeption zeitgenössischer
Unterhaltungsliteratur.’ Frankfurt am Main 1973. Bevat uitvoerige bibliografie.
4. Zie onder noot 1 genoemde artikel in Haagse Post. Verder o.a. G. van Westerloo. ‘Wat bij
anderen sex is is bij mij romantiek’ in: Vrij Nederland jrg 34, 30 juni 1973.
In De Telegraaf van 22 december 1973 verscheen zonder mijn toestemming fragmenten uit de
door mij opgestelde enquête.
5. Q.D. Leavis. ‘Fiction and the reading public.’ London 1932. Hieruit hoofdstuk III, p.33 e.v.
6. Van Rooy. De vertellers. p.33
7. Zie hiervoor P.J. Meertens. ‘Stiefkinderen van de letterkunde’ in: Jaarboek van de Maatschappij
der Nederlandse letterkunde te Leiden 1968-1969. Brill 1971. p.36-47.
8. idem.p.36
9. Zie hiervoor o.a.: Ton Anbeek. ‘Bestaan recensies uit oncontroleerbare beweringen?’ in: Tirade
187 jrg. 17, mei 1973, p.297-305. Een goede samenvattende behandeling is: J.J.A. Mooij.
‘Problemen rondom literaire waardeoordelen.’ In: De Gids jrg. 136 nr. 7, 1973. p. 461-473.
10. Zie hiervoor o.a. Literatur und Dichtung, ed. Horst Rüdiger. Stuttgart enz. 1973. Hieruit vooral:
Helmut Kreuzer. Zum Literaturbegriff der sechziger Jahre in der Bundesrepublik Deutschland.
p.144 e.v.
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Lijst van illustraties
40 Titelpagina van: Den sack der consten. Antwerpen, J. van Liesveldt, 1528. Ex:
Amsterdam UB, Ned. Inc. 290.
55 Titelpagina van: Van arent bosman. Delft [Chr. Snellaert, circa 1490]. Ex: Den
Haag KB, 169 G 88.
57 Titelpagina van: Tboec vander avonturen ende van tijtcortinge. Van versinnen.
Antwerpen, Jan van Ghelen, 1598. Ex: Brussel KB, CL 12.372. [ook op omslag]
60 Titelpagina van: (Thuys) der fortunen ende dat huys der doot. Utrecht, Jan
Berntz., 1531. Ex: Den Haag KB, 227 E 55.
62 Titelpagina van: Van Iulius Caesar. Antwerpen, Jan van Ghelen, 1579. Ex:
Amsterdam UB, 256 E 42.
108 Interieur leesbibliotheek.
111 Titelpagina van de catalogus van Scheurleer en Van Balen
117 ‘Conditien’ uit de catalogus van Scheurleer en Van Balen
118 ‘Conditien’ uit de catalogus van Scheurleer en Van Balen
122 During a struggle with the vampire Emil (Anthony Corlan), Mueller (Laurence
Payne), reaches out to extract a stake from the chest of Count Mitterhouse
(Robert Tayman).
126 Uit de film Vampire Circus, onder regie van Robert Young en geproduceerd
door 20th Century Fox.
206 Titelpagina De leproos van Molokaï door Fjodor Klondyke.
233 Omslag van De demon van ivoor door Fjodor Klondyke.
238 Uit': Hessa voor het derde rijk (strip voor volwassenen).
240 Schandknaap en sekssoldate uit: Hessa voor het derde rijk.
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