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Inleiding
Ik denk dat latere literatuurhistorici - gesteld dat het ras niet volledig zou uitsterven
- wel overeenkomst zullen zien tussen de achttiende eeuw en een deel van de
twintigste. Er is een vergelijkbaar optimisme van alles begrijpende theoretici en een
vergelijkbare overheersing van de beschouwing en de rede over de verbeelding en
het gevoel.
Wie probeert een historisch gefundeerd overzicht op te stellen van de moderne
literatuurbeschouwing in het Nederlands taalgebied, ziet zich geconfronteerd met
een overstelpende hoeveelheid materiaal. Hij kan daar op de eerste plaats een
uitnodiging tot beperking uit afleiden. Ik zal me in dit boek bezig houden met een
vorm van literatuurbeschouwing die gewaardeerd kan worden als een eigentijds
antwoord op, en soms ook als een onderdeel van de hedendaagse literatuur. Het gaat
mij om de moderne Nederlandstalige literatuurkritiek. Daaronder versta ik de kritische
begeleiding van de twintigste-eeuwse Nederlandse literatuur, zoals beoefend door
in het Nederlands schrijvende essayisten.
Dit boek geeft dus geen overzicht van de laatste ontwikkelingen in de thans welig
florerende en nog meer abstraherende tak van literatuurstudie, die zich toelegt op
theorievorming of methodologie. Evenals in de theorie van de afzonderlijke
literatuurwetenschappen, gaat het in de theoretische literatuurwetenschap uiteindelijk
om systematisering, modellen en algemeen toepasbare schema's. De literatuurkritiek
is daarentegen een praxis, die steunt op een bepaalde, al dan niet expliciet voorop-
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gestelde literatuuropvatting, of een combinatie van literatuuropvattingen. Ze zoekt
geen extrapoleerbare of generaliseerbare resultaten, maar concentreert zich in eerste
instantie op een concreet literair werk. En een concreet literair werk is een tekst die
door literatuurlezers in een bepaalde periode als literair wordt aanvaard, op grond
van semantisch-formele eigenschappen van die tekst, en/of op grond van
psycho-sociale eigenschappen van die lezers. Waarmee ik intussen nog niet gezegd
wil hebben, dat iedere beschouwing van afzonderlijke literaire teksten ook
literatuurkritiek zou zijn. Maar waarmee ik wel wil zeggen, dat een goed criticus in
staat moet zijn een afzonderlijke tekst te situeren en te evalueren in een bredere
literaire context en culturele situatie1.
In Les chemins actuels de la critique (1967) onderscheidt Dominique Noguez
(ondermeer) ‘la critique d'érudition’ en ‘la critique d'interprétation’ (of: ‘la nouvelle
critique’). De eerste is ‘l'infanterie de la critique’, die verantwoordelijk is voor
tekstuitgaven, tekstanalyses en andere objectieve onderzoekingen, zoals neergelegd
in dissertaties en studies; de tweede is een wijze van literatuurbeschouwing die,
volgens Roland Barthes: ‘peut-être rattachée plus ou moins, mais en tous cas d'une
façon consciente, à l'une des grandes idéologies du moment’. Waarbij ik dan, om
vergissingen te voorkomen, even opmerk dat Roland Barthes met die ‘grandes
idéologies’ niet alleen zaken als marxisme en existentialisme bedoelt, maar ook
structuralisme en psycho-analyse. En waarbij ik, om dezelfde reden, eveneens even
opmerk dat die herkenbare ideologische verbondenheid er (soms) voor mij te veel
aan is, en dat ik ook niet zo gelukkig ben met de term ‘critique d'interprétation’,
omdat de interpretatie me niet alleen een taak van de ‘idéologie’ lijkt, maar soms
ook van de ‘infanterie’2.
Ik zou zelf liever spreken van enerzijds wetenschappelijk literatuuronderzoek, en
anderzijds eigentijdse litera-
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tuurkritiek. Hier ligt een netelige problematiek. En dat niet alleen omdat die twee
termen zowel verschillende functies als verschillende methoden kunnen aanduiden.
De moeilijkheden beginnen al, zodra men zich de vraag stelt of wetenschappelijk
literatuuronderzoek eigenlijk wel goed mogelijk is. Wetenschappelijk onderzoek
veronderstelt reflectie, objectiviteit, controleerbaarheid en herhaalbaarheid; literatuur
veronderstelt beleving, subjectiviteit, intuïtie en uniciteit. Zonder individuele
(esthetische) beleving lijkt me geen goede literatuurkritiek mogelijk, maar wel
verschillende (objectieve) vormen van literatuurwetenschap, zoals
literatuurgeschiedenis, tekstanalyse, literatuursociologie.
De moderne literatuur veronderstelt een schrijver, een tekst en een lezer.
Literatuurkritiek gaat uit van de tekst (ik zeg niet: beperkt zich noodzakelijk tot die
ene tekst), en dat doen ook sommige vormen van wetenschappelijk
literatuuronderzoek. Maar er bestaan verschillende manieren om de literaire tekst te
benaderen. Dámaso Alonso maakt in zijn Poesia española, Ensayo de métodos y
limites estilísticos (1950) onderscheid tussen de leesakt van de gewone lezer, van de
criticus, en van de wetenschapsman3. Diepgaander zijn de beschouwingen van Roman
Ingarden en Jan Mukarovsky. Ingardens baanbrekende studie Das literarische
Kunstwerk (1931) geeft een fenomenologische beschrijving van de literaire tekst,
terwijl de beleving van deze tekst door de lezer uitvoerig ter sprake komt in zijn boek
Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks (1968). Hierover handelt ook Jan
Mukarovsky in zijn Kapitel aus der poetik (1967) en Studien zur strukturalistischen
Ästhetik und Poetik (1974). Beiden maken onderscheid tussen het literaire kunstwerk
als zodanig (‘Artefakt’, zegt Mukarovsky), en de concretisering ervan in de esthetische
beleving, waarbij de lezer de zogenaamde ‘Unbestimmtheitsstellen’ (Ingarden) van
de ‘Artefakt’ invult, en aldus voor zichzelf een esthetisch
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object constitueert. Een en hetzelfde literair kunstwerk kan, naargelang de aard van
de lezers, worden geconcretiseerd tot verschillende esthetische objecten. Maar dat
doet niets af aan Ingardens hoop dat de ‘ästhetische Konkretisation’ ooit toegankelijk
zal zijn voor de wetenschap, en al evenmin vermindert het Mukarovsky's overtuiging
dat het ‘ästhetische Objekt’ geen louter subjectieve zaak is, maar tot stand komt op
de ‘überindividuelle, intersubjektive Ebene des gesellschaftlichen Bewusztseins, auf
der sich die historische Bewegung der ästhetischen Haltungen und Normen einer
bestimmten Gesellschaftsgruppe realisiert’4.
Ingardens hoop is nog niet vervuld en de vlakte van Mukarovsky's maatschappelijk
of collectief bewustzijn lijkt me nogal glad voor wetenschappelijke voertuigen. De
huidige wetenschapsman is na nauwkeurig onderzoek van de tekst - eventueel met
behulp van werkgroepen en computers - in staat tot het doen van objectieve en
controleerbare uitspraken betreffende categorieën als ruimte en tijd, woordfrequenties,
versmaten en allerlei andere elementen, die als gemeenschappelijk kenmerk hebben
dat ze weinig of niet manifest zijn in de esthetische beleving. Van de literaire criticus
mogen eveneens mededelingen van formeel-technische aard worden verlangd - zij
het dan zonder voorafgaand computeronderzoek of teamwork - maar zijn bemoeienis
met het literair kunstwerk is tevens van andere aard. De criticus is tegelijkertijd de
genietende of verwerpende lezer die, in de individuele beleving of leesakt, het literaire
kunstwerk concretiseert tot wat Ingarden en Mukarovsky een esthetisch object
noemen. En het is tevens van dit door hem zelf tot leven gelezen en noodzakelijkerwijs
het element ‘evaluatie’ in zich sluitend ideëel esthetisch object, dat de criticus
verantwoording aflegt in zijn kritiek5. De criticus moet ons dus niet alleen, of niet
zozeer, uitleggen wat een intelligente student - eventueel aan de hand van
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een studieboek door een nog intelligentere docent - weet op te merken over de tekst
als taalbouwsel. Maar de criticus moet ons deelgenoot maken van zijn visie op het
literaire kunstwerk, als resultaat van het door hem zelf daaruit geconstitueerd - en
bij voorkeur in breder verband gesitueerd en geëvalueerd - esthetisch object.
Dit impliceert niet dat de criticus zijn lezers vergast op exclamaties à la Lodewijk
van Deyssel uit de bloeitijd van de zogenaamde impressionistische literatuurkritiek6.
Maar het impliceert wel een persoonlijke inzet: en de waarde van die inzet hangt niet
af van een methode, een theorie of een ‘poëtica’, maar van wat de criticus zelf waard
is als persoonlijkheid en als literatuurkenner. Die twee dingen zijn trouwens niet te
scheiden: de persoonlijkheid van de criticus wordt mede bepaald door zijn
literatuurkennis, en krijgt daardoor ook een boven-individuele waarde. Een goed
criticus is geen rapporteur inzake de toepassing van een theorie of program, en hij
is evenmin een hyperindividualistisch estheet. Maar een goed criticus is een essayist
die veel theorieën, veel literatuurervaringen, en veel psychologische, wijsgerige en
andere soorten kennis zelfstandig heeft verwerkt, en wel zodanig, dat hij als het ware
een bovenpersoonlijk cultureel bewustzijn vertegenwoordigt.
Wetenschappelijk literatuuronderzoek is een zaak van docenten en studenten.
Literatuurkritiek is een zaak van schrijvers en lezers. De criticus is een schrijver, en
de literatuuronderzoeker is, evenals de literatuurtheoreticus, een wetenschapsman.
Maar uit het voorafgaande volgt, dat dit niet wil zeggen dat de literatuuronderzoeker
en de literatuurcriticus niets met elkaar te maken zouden hebben. Integendeel. Het
wetenschappelijk literatuuronderzoek en de theoretische literatuurwetenschap hebben
als autonoom specialisme hun normale domicilie aan de universiteit, maar ze zijn
tevens noodzakelijke instrumenten voor de praxis die de literaire kritiek is. De con-
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temporaine literatuurkritiek onderhoudt inderdaad meer rechtstreeks voeling met de
artistieke en soms ook maatschappelijke actualiteit, maar dit neemt niet weg dat ze
op haar beurt vanuit haar natuurlijke domicilie invloed kan uitoefenen op wat er
gebeurt in de collegezaal en in de universitaire werkgroep. In de huidige
welvaartsmaatschappij zijn er trouwens publicisten-professoren met twee domicilies,
zoals er ook studenten zijn met meer belangstelling voor ideologische actualiteit,
dan voor de intellectuele objectiviteit en krachtsinspanning die een wetenschappelijke
vorming veronderstelt7.
In de periode tussen de beide wereldoorlogen kon men in het Nederlandse
taalgebied een onderscheid maken tussen literaire kritiek van universitairen en
niet-universitairen. Dit onderscheid heeft op de dag van vandaag minder zin. De
wetenschappelijke literatuurbeschouwing beperkt zich niet langer tot officieel als
‘literair’ erkende en geëvalueerde verschijningen en verschijnselen uit het verleden,
maar ze houdt zich ook bezig met hedendaagse teksten. En de literatuurkritiek wordt
veel beoefend door essayisten die, dikwijls ook in hun kwaliteit van literatuurdocent,
speciale belangstelling tonen voor wat er omgaat in de moderne literatuurwetenschap8.
De literatuurkritiek vindt haar weg naar het publiek op verschillende manieren. Ik
zal mij beperken tot kritisch werk in boekvorm, met speciale aandacht voor publikaties
sedert de jaren vijftig en zestig. Dit houdt in dat essayisten wier boekbesprekingen
en kritische beschouwingen uitsluitend verschenen in dag- of weekbladen en in
literaire tijdschriften, hier onbesproken blijven9. Maar het houdt niet in dat de
‘actualiteitskritiek’ helemaal verwaarloosd zou zijn. Publikatie van kritisch werk in
boekvorm komt dikwijls neer op bundeling van bestaande stukken in een speciaal
door de criticus ontworpen volgorde. Het materiaal bestaat dan in feite goeddeels uit
een
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al dan niet bijgewerkte of uitgewerkte herdruk van beschouwingen die tevoren werden
gepubliceerd in dag- en weekbladen, of in literaire tijdschriften. Pas de bundeling
stelt ons echter in staat de aard en de persoonlijkheid te onderscheiden van de criticus,
die daar - door het feit zelf van de ‘definitieve’ vormgeving - op zijn beurt als
(kritisch) auteur om vraagt.
Ernst Robert Curtius onderscheidt drie aspecten of stadia in de
literatuurbeschouwing, die hij aanduidt met de termen Deskription, Analyse en
Wertung, en Mikel Dufrenne spreekt van ‘éclairer’, ‘expliquer’ en ‘juger’. Ik heb
vroeger eens de mogelijkheid geopperd deze driedeling in verband te brengen met
de taak van respectievelijk de boekaankondiger, de docent of interpreet, en de literaire
criticus, maar met dien verstande dat de volgende functie dan telkens de vorige
insluit. Het lijkt me onjuist dergelijke abstraherende onderscheidingen rechtstreeks
in verband te brengen met de praktijk van de recensie in dag- of weekblad, de literaire
studie in het wetenschappelijk of didactisch vakblad, en het kritisch essay in het
literair tijdschrift. Wanneer we hier even afzien van het wetenschappelijk vakblad,
kan in eerste instantie worden vastgesteld dat het literair tijdschrift de criticus
aanzienlijk meer ruimte en bewegingsvrijheid biedt, dan het moderne dag- of
weekblad. Maar dit impliceert niet dat er een essentieel verschil zou bestaan of zou
moeten bestaan in kritische verantwoordelijkheid of werkwijze. Het is natuurlijk een
feit dat een criticus die meent te schrijven voor min of meer ingewijde lezers, soms
bepaalde informaties achterwege kan laten die in een dagblad of weekblad wenselijk
zouden zijn. Maar dat is een detailkwestie. Het is bovendien een feit dat een criticus
die over meer ruimte beschikt, dieper kan ingaan op bepaalde aspecten van een literair
werk, een oeuvre of een verschijnsel. Over de methode, de grondigheid of de kwaliteit
van zijn kritisch werk, zegt dat niets. Aan een korte
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dagbladrecensie kan niet alleen meer voorwerk ten grondslag liggen dan aan een
ellenlange bijdrage in een literair tijdschrift, maar er kan ook belangrijker kritische
informatie in worden verstrekt. Alles hangt af van de criticus. Een goed criticus kan
in een dagbladrecensie meer waar maken over een door hem besproken literair werk,
dan een geduldige analist of een vlijtige doctorandus in een gedetailleerd opstel of
een gedocumenteerde studie met veel voetnoten10.
Afgezien van enkele niet bijster diep gravende rapporten op grond van enquêtes,
ontbreken er samenvattende studies die inzicht zouden kunnen geven in de door pers
en tijdschrift verspreid gepubliceerde actuele literatuurkritiek11. Alleen uit essays in
de belangrijkste tijdschriften verschijnt jaarlijks een zeer beperkte keuze in de
bloemlezing Kritisch akkoord, die sinds 1967 wordt samengesteld door een wisselende
Nederlands-Belgische commissie, op voorstel van de ‘Conferentie der Nederlandse
letteren’. Aan deze uitgave ligt echter zomin een vast systeem als duidelijke criteria
ten grondslag12.
Een typisch twintigste-eeuwse vorm van literaire kritiek, is die waarbij de criticus
zijn tekst voorleest via de radio. Ook deze wijze van literatuurbegeleiding moest in
dit boek onbesproken blijven, evenals trouwens iedere verwante activiteit op dit
gebied via de televisie13. De televisie is het medium bij uitstek voor een moderne
versie van het auteursinterview: een genre, dat voor de oorlog vooral bekendheid
kreeg door publikaties van E. d'Oliveira jr. en G.H. 's-Gravesande14. Ook in geschreven
vorm is het auteursgesprek de laatste jaren een veelbeoefende vorm van
literatuurbegeleiding. Dat hangt zowel samen met de toegenomen belangstelling
voor vaktechnische aspecten van het schrijverschap, als voor het probleem van het
engagement15. Ondanks al zijn verdiensten als toelichting op de moderne literatuur
(en soms ook als intellectueel steekspel), reken ik het auteursinterview

Martien J.G. de Jong, Over kritiek en critici

15
niet tot de eigenlijke literatuurkritiek. Hetzelfde geldt voor de talrijke literaire
memoires die na de tweede wereldoorlog zijn verschenen16. Interviews en
auteursherinneringen kunnen de literatuurbeschouwer interesseren vanwege sprekende
anekdotes, zelfbespiegelingen en biobibliografische informaties. Maar ze missen
juist datgene wat het kenmerk is van de literaire kritiek: de vrije ontmoeting, of liever:
de evaluerende confrontatie, met het literaire kunstwerk door een ander dan de
schrijver zelf.
Uit de hiervoor al aangeduide beperking volgt eveneens dat ik mij niet zal
bezighouden met werk van Nederlandstalige essayisten die uitsluitend hebben
geschreven over Nederlandse letterkunde uit het verleden, buitenlandse literatuur,
theoretische of vergelijkende literatuurwetenschap, dramaturgie, of enig ander
onderwerp buiten de moderne Nederlandse letterkunde17.
Dat er desondanks nog het een en ander te bespreken overbleef, meen ik duidelijk
te hebben gemaakt in de vijf hoofdstukken die samen dit boek vormen. Enkele zijn
gedeeltelijk ontstaan door combinatie, bekorting, bewerking en uitbreiding van
afzonderlijke essays en voordrachten. Als het goed is, zou het resultaat een vijfdelig
overzicht van de moderne Nederlandstalige kritiek moeten zijn, waarvan de eerste
twee delen fungeren als historische achtergrond voor een poging tot ordening van
de hedendaagse gegevens in de laatste drie. In het eerste hoofdstuk worden kritische
problemen aan de orde gesteld naar aanleiding van meningen en meningsverschillen
in de periode tussen de beide wereldoorlogen, terwijl het tweede hoofdstuk enkele
naoorlogse stromingen behandelt en de reacties daarop sedert de jaren zestig. De
bespreking van de hedendaagse kritiek in drie afzonderlijke hoofdstukken berust op
een indeling waarop ik nog even terugkom aan het slot van hoofdstuk II, zodat ik
hier kan volstaan met een paar aanduidingen. In het
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derde hoofdstuk gaat het enerzijds over critici die hun heil vooral zoeken in
tekstverklaringen en theorieën over autonomie, en anderzijds over - nog meer
theoretiserende - critici die schrijven onder invloed van verschillende stromingen in
de literatuursociologie. Het vierde hoofdstuk behandelt - ondermeer - werk van critici
die hun taak vooral beschouwen als een vorm van authentiek schrijverschap of van
minder of meer voorzichtig vakmanschap (hetgeen nog niet zeggen wil dat critici
uit andere hoofdstukken dat niet zouden doen, maar ik leg alleen accenten). Tenslotte
gaat het in het vijfde hoofdstuk - weer ondermeer - om voorkeuren van critici en om
kritische interpretaties en oordelen die soms minder schijnen gericht op de tekst, dan
op de persoonlijkheid of de levensbeschouwing van de auteur.
Waar me dat wenselijk voorkwam, heb ik mijn opmerkingen over de
Nederlandstalige kritiek toegelicht of vergeleken met gegevens uit andere literaturen
en uit de literatuurwetenschap. Ik had dit boek wellicht overzichtelijker en het mezelf
in iedere geval gemakkelijker kunnen maken, als ik een aantal critici en met kritiek
samenhangende kwesties onbesproken had gelaten. Dat ik dit niet heb gedaan, komt
ondermeer omdat ik geloof dat een ogenschijnlijk teveel aan informatie af en toe nut
kan hebben voor een huidige literatuurstudent of een toekomstige literatuurhistoricus.
Dat de bijkomende informaties misschien weleens wat ongelijk zijn verdeeld of wat
persoonlijk gekleurd, hangt samen met de ontstaansgeschiedenis van dit boek, dat
nu eenmaal niet werd opgezet als een streng systematische studie. Achteraf geloof
ik dat mijn literaire verkenning niet alleen lijkt op een overzicht van de moderne
literatuurkritiek in het Nederlands taalgebied, maar hier en daar ook op een kritisch
essay van een criticus over andere critici. Ik draag dit boek daarom graag op aan
mijn toekomstige critici in de derde macht.

Eindnoten:
1 Vgl. mijn opstel ‘Beleving en theorie’, n.a.v. het literair-theoretisch werk van Teun A. van Dijk,
in Raam 80 (1972) p. 49-53, alsmede ‘De criticus als schrijver’ in Komma 4/1969), 4 p. 9-28.
(De en passant gegeven ‘definitie’ van literatuur heeft minder te maken met herontdekkende
verworvenheden van de recente receptie-esthetica, dan met verre herinneringen aan Gentse
colleges en gesprekken met Frank Baur. Vgl. F. Baur, ‘De literatuur, haar historiographie en
methodes’, in de eerste druk van deel I van de Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden,
's-Hertogenbosch - Antwerpen 1939, p. XVII), herdrukt in Kultureel jaarboek voor de provincie
Oost-Vlaanderen 1966, p. 217 e.v. Aansluitend op de terminologie van Verdaasdonk, 1 (1976)
en Verdaasdonk-Van Rees, 1 (1976), zou men kunnen zeggen dat literatuurkritiek steunt op
‘poëtikale literatuurbeschouwing’ en literatuurwetenschap op... ‘wetenschappelijke
literatuurbeschouwing’. Ik merk dan hierbij op, dat ik de ‘poëtikale literatuurbeschouwing’
minder programmatisch zie dan Verdaasdonk geneigd schijnt te doen. Ze is voor mij meer het
resultaat van vele verschillende en steeds voortdurende literatuurervaringen, en heeft daardoor
een dynamisch, combinatorisch en ‘ewig unvollendet’ karakter (vgl. Hfdst. V, 6: epiloog).
2 Vgl. D. Noguez in Ricardou, 2 (Paris 1967), p. 487 e.v.
3 Een bespreking van de opvattingen van Alonso gaf ik in het opstel ‘Kritische kanttekeningen’,
in Dietsche warande en Belfort 1965, p. 344-355.
4 Dit laatste citaat is uit het Nachwort over ‘Die strukturalistische Ästhetik und Poetik Jan
Mukarovsky's’ in de door Herbert Grönebaum en Gisela Riff vertaalde bundel Jan Mukarovsky,
Studien zur strukturalistischen Ästhetik und Poetik, Carl Hauser Verlag, München 1974, p. 298.
Voor de moeilijkheden en de hoop van Ingarden, zie: R. Ingarden, Vom Erkennen des

Martien J.G. de Jong, Over kritiek en critici

5

6
7

8

9

10

11
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R. Ingarden, ‘Artistic and aesthetic values’ in H. Osborne (ed.), Aesthetics, Oxford University
Press 1972, p. 39-54. Men dient wel te beseffen dat de werken van Ingarden en Mukarovsky
oorspronkelijk, resp. in het Pools en het Tsjechisch, veel eerder zijn verschenen dan de door
mij gebruikte vertalingen. Een goed opstel over ‘Roman Ingarden’ († 1970) schreef Gerard
Knuvelder in Kraayeveld, 1 (1974). Vgl. ook John Fizer, ‘The concept of strata and phases in
Roman Ingarden's theory of literary structure’ in Strelka, 2 (vol. 6, 1973) p. 10-39. Vgl., i.v.m.
Ingardens ‘Unbestimmtheitsstellen’, de ‘Leerstellen’ bij W. Iser, Die Appellstruktur der Texte.
Unbestimmtheit als Wirkungsbedingung literarischer Prosa, Konstanz 1964 (ook opgenomen
in Warning, Aantek. 48, Hfdst. II). De term ‘esthetisch object’ ontleende Mukarovsky aan B.
Christiansen, Philosophie der Kunst, Hanau 1909. Een ‘Hommage à Jan Mukarovsky’ († 1975)
schreef Eva le Grand in Canadian review of comparative literature, numéro spécial, hiver 1976,
p. 106-111.
Onder evaluatie versta ik hier zowel de objectieve ‘évaluation’ als de subjectieve ‘appréciation’.
Vgl. mijn lezing ‘Quelques réflexions sur la valeur de nos “valeurs”’ in Actes du VIIe Congrès
de l'Association internationale de Littérature Comparée, Montréal et Ottawa 1973 (ter perse
in 1976).
Vgl. mijn opstel ‘Lodewijk van Deyssel: kritiek en creativiteit’ in Dietsche Warande en Belfort
1964, p. 632-640.
Toen in 1974 de zoveelste universitaire-benoemingsrel tot ‘bezetting’ van het Nederlands
Instituut te Nijmegen had geleid, werd ‘namens de aktie-voerende studenten’ de mening
geopenbaard dat het object van de literatuurwetenschap van ‘de literatuur met grote L, die door
nog geen 5 % van de bevolking wordt gelezen’, moest worden ‘verlegd’ naar de ‘in
miljoenenoplage verspreide massalektuur’. (Er werd in deze publikaties - zie Weekblad voor
Katholieke universiteit en Sint Radboudziekenhuis Nijmegen, 15/2 en 1/3 1974 - (nog) niet
gesproken over de belangstelling van ‘de bevolking’ voor de onderzoeksobjecten van andere
wetenschappen, en de consequenties die daaruit zouden kunnen voortvloeien voor het onderwijs
en het wetenschappelijk onderzoek in de desbetreffende universitaire faculteiten.)
Vgl. voor de verhouding tussen ‘literatuurstudie’ en ‘literaire kritiek’ en hun beoefenaars: P.
de Wispelaere in Ons erfdeel, 13 (1969) 2, p. 25 noot 1, alsmede Verdaasdonk, 1 (1976) en
Verdaasdonk-Van Rees 1 (1976).
Tot deze critici behoren: F. Auwera, R. Bloem, B. Bos, R. Bulthuis, G. Claes, P. Claes, M.
Dangin, T. van Deel, P. van Eeten, Cl. Eggink, H. van Galen Last, L. Geerts, J. Goedegebuure,
W. Hazeu, H. Jonkers, P. Keysers, W. Kusters, H. Leys, T. Luiting, L. van Marissing, A.
Mertens, M. Mok, R. van de Moortel, J. Murez, M. van Nieuwenborgh, E. Ottevaere, C. Ouboter,
H. van Buuren, J. Panhuysen, P.M. Reinders, H. van Santvoort, H. Scholten, G. Smit, H. van
Straten, F. de Swert, P. Thomas, W. Donath Tieges, D. de Vries, H. Warren, H. Wolf-Catz...
en ongetwijfeld nog talrijke anderen.
I.v.m. Curtius en Dufrenne, zie het in Aantek. 1 genoemde opstel in Komma 4 (1969) 4, p. 10
en p. 26. Vgl. voor de verschillende vormen van kritiek ook Hoofdstuk III, par. 1, derde alinea,
en Hoofdstuk IV, par. 4, n.a.v. Bittremieux, W.M. Roggeman en Morriën, alsmede Roggeman,
3 (1975) p. 7, en Aantek. 8 bij Hfdst. I, Aantek. 63 bij Hfdst. II, en Aantek. 90 bij Hoofdstuk
IV.
Het instituut voor perswetenschap te Amsterdam publiceerde in 1970 een tweedelig
Interimrapport n.a.v. een ‘enquête onder redacteuren en medewerkers verbonden aan de
kunstredacties van Nederlandse dagbladen en opinieweekbladen’. In 1976 verscheen aan de
universiteit te Nijmegen een rapport over De Nederlandse dag- en weekbladkritiek sinds Merlyn
n.a.v. een ‘symposion te Nijmegen op 6 mei 1976’, waarbij o.a. de anglist en literatuurtheoreticus
W. Bronzwaer was betrokken. Dit rapport inspireerde Herman Verhaar tot ‘Aantekeningen over
literatuurkritiek’, in Tirade 215/216 (1976) p. 276-287 en 218, p. 484-495. Een interessante
maar helaas slechts tijdelijke onderneming op het gebied van de dag- en weekbladkritiek was
het Literair Supplement van Elseviers Weekblad, dat, o.a. onder redactie van Wim Zaal en Carel
Peeters, verscheen van oktober 1969 tot in december 1972. Onder redactie van J. Bernlef
publiceerde uitgeverij De Bezige Bij gedurende het jaar 1965 een tweewekelijkse ‘Schrijfkrant’.
In het Nederlands Letterkundig Museum te 's-Gravenhage en het Archief en Museum voor het
Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen, bevinden zich knipsels van boekbesprekingen in dag- en
weekbladen, waarvan een groot gedeelte door het Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum
te Den Haag regelmatig wordt gefotocopieerd en verzonden naar abonnees (sedert 1975 gebeurt
dat in de vorm van een losbladige ‘Literaire knipselkrant’). Ook de dienst Letteren en
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Dramatische Kunst van het Belgisch Departement van Nederlandse Cultuur verzorgt sinds 1975,
op veel kleinere schaal, een ‘Literatuur knipselkrant’, die geheel gratis wordt verspreid.
Een inzicht in het kritisch werk dat werd gepubliciteerd in maandbladen en tijdschriften met
minder frequentie, kan men verkrijgen door speurwerk in de sinds 1970 door de Werkgroep
voor de Documentatie der Nederlandse Letteren verzorgde Bibliografie van de Nederlandse
taal- en literatuurwetenschap (BNTL), die nog zal worden uitgebreid met een retrospectieve
bibliografie (redactie: Bureau voor de Bibliografie van de Neerlandistiek in de Koninklijke
Bibliotheek te 's-Gravenhage). Daarnaast bestaan uiteraard de bibliografieën van Vlaamse
tijdschriften van Roemans-Van Assche, die na het overlijden van Dr. Rob Roemans (1968)
werden voortgezet door Dra. Hilda van Assche, en in 1971 werden omgevormd tot een
bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. In 1975 startte de reeks
‘Literaire tijdschriften in Nederland’, onder auspiciën van de zojuist genoemde Werkgroep.
In afwijking van een sedertdien gevolgd procédé, bevat de eerste aflevering van Kritisch Akkoord
(1967) ook ‘recensies uit Noord- en Zuidnederlandse dagweek- of maandbladen’ (n.a.v. romans
van W.F. Hermans en Hugo Raes).
In Nederland verschijnen n.a.v. literaire radio-uitzendingen rond een bepaald thema, sinds 1975
de zg. ‘Babel’-schriften van de K.R.O., bij welke omroep o.a. Jan Starink verantwoordelijk is
voor de literatuur. Een ‘kroniek over boeken, schrijvers en toneel’ is het door Wim Ramaker
geredigeerde maandblad Literama magazine, dat ondermeer teksten publiceert van de in het
programma ‘Literama’ verzorgde uitzendingen van de NCRV. Ter gelegenheid van de
boekenweek in 1968 lieten de gezamenlijke Nederlandse omroepverenigingen het bundeltje
Literatuurlijk verschijnen, met samenvattende kritische teksten of gesprekken betreffende
ontwikkelingen in de verschillende literaire genres sedert 1960. In Gedeeld domein. Bulletin
van de algemene conferentie der Nederlandse letteren, dat jaarlijks wordt uitgegeven door de
Nederlandse en Belgische ministeries van cultuur, vindt men gegevens betreffende kritische of
in het algemeen literaire programma's van radio en televisie in beide landen. Een rapport over
‘20 jaar literatuur op de Vlaamse televisie’, publiceerde J.E. Daele als speciale aflevering van
het tijdschrift Kreatief 10 (1976) 3.
E. d'Oliveira Jr., De mannen van '80 aan het woord (1909) en De jongere generatie (1914).
Een door H.U. Jessurun d'Oliveira en K. Fens bezorgde keuze uit beide bundels verscheen in
1967 als E. d'Oliveira, '80 en '90 aan het woord. G.H. 's-Gravesande publiceerde een keuze uit
de door hem in het maandblad Den gulden winckel geschreven auteursinterviews in zijn bundel
Sprekende schrijvers (1935).
Gesprekken met auteurs werden sedert de jaren zestig als afzonderlijke uitgaven gepubliceerd
door F. Auwera, J. Bernlef en K. Schippers, Bibeb, P. Calis, H.J. Claeys, J. De Ceulaer, J.
Florquin, N. Gregoor, H.U. Jessurun d'Oliveira, A. Kossmann, Cl. Lennart, J. de Man, L. van
Marissing, W.M. Roggeman, L. Scheer, Th. de Vries, A. Westerlinck...
Mémoires werden o.a. gepubliceerd door L.P.J. Braat, M. Cremers, A. van Duinkerken, J.
Greshoff, A. den Doolaard, W.L.M.E. van Leeuwen, G. Knuvelder, H. Mooy, W. Paap, P.H.
Ritter jr., A. Roland Holst, A. Romein-Verschoor, A. Salomons, S. Vestdijk, A. Visser, Th. de
Vries, H.P.L. Wiessing... Tot voor kort verscheen bij Desclée de Brouwer te Brugge de reeks
‘Open kaart’ met herinneringen van R. Brulez, P.G. Buckinx, B. Decorte, A. Demedts, M.
Gijsen, H. Haasse, K. Jonckheere, C.J. Kelk, H. Lampo, S. Streuvels, S. Vinkenoog.
Dat door de beperkte opzet vanonderhavig overzicht interessante essays van allerlei soort buiten
beschouwing moesten blijven, kan blijken uit een (onvolledig) lijstje van onvermelde auteurs
die nochtans essayistisch werk in boekvorm publiceerden: J. van Ackere, J.H. van den Berg,
G. Bomans, P.J. Bouman, M. Braet, F.J.J. Buytendijk, R. Chapkis, H. Drion, J. Deleu, J.H.
Donner, F. Elders, L. Flam, P. Geyl, M. van Haegendoren, M. 't Hart; D. Hillenius, R. Kousbroek,
A. Lehning, F. van der Meer, J. Meijer, H. Mulisch, H. Nolthenius, M. van der Plas, J. Presser,
H.G.M. Prick, K. van het Reve, K. Reynders, C.W. Rietdijk, A. Romein-Verschoor, L.J. Rogier,
R. Rubinstein, H.C. Rümke, L. Simons, W.A.P. Smit, J.F. Staal, L. Tegenbosch, Ch.B. Timmer,
C. Tindemans, J. Vandamme, L. Vander Kerken, H. Verhaar, Corn. Verhoeven, Th. de Vries,
J.H. Walgrave, F. Weinreb, N. Wildiers...
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Eerste hoofdstuk
Expressie - transformatie - formatie
1.
James Joyce's A portrait of the artist as a young man verscheen in 1916. Dat zelfde
jaar vierden Hugo Ball en Tristan Tzara hun breuk met de traditionele kunst, door
in het cabaret ‘Voltaire’ te Zürich het dadaïsme ten doop te houden. Kort daarvoor
valt het debuut van Majakovski en even daarna het optreden van de Russische
formalisten. In 1917 publiceerde de Nederlandse schilder en dichter Theo van
Doesburg (1881-1931) het eerste nummer van het tijdschrift De stijl, dat zich
ontwikkelde tot een internationaal forum van verschillende kunsten en modernistische
kunstrichtingen. Ze kwamen inzoverre met elkaar overeen, dat ze meestal een
tendentie vertoonden tot ontpersoonlijking en abstractie: een tendentie die wellicht
haar eindpunt bereikte in de schijnbaar mathematisch geïnspireerde schilderkunst
van Piet Mondriaan en Bart van der Leck.
In de roman van Joyce komt een theoretische uiteenzetting voor, die me typerend
lijkt voor de ontwikkeling van de toenmalige artistieke vernieuwingsbeweging.
Sprekend over de mogelijkheden van de literaire kunst, onderscheidt Joyce's held
Stephen Dedalus drie verschillende vormen: de lyrische, de epische en de dramatische.
De lyrische vorm is, als rechtstreekse uiting van een emotie, de meest primitieve
kunstvorm; de epische vorm is al iets minder elementair-persoonlijk (‘the personality
of the artist
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passes into the narration itself...’): de dramatische vorm wordt tenslotte bereikt, als
de literaire personages een volkomen eigen gestalte en leven verkrijgen. ‘The
personality of the artist at first a cry or a cadence or a mood (lyriek) and then a fluid
and lambent narrative (epiek), finally refines itself out of existence, impersonalises
itself, so to speak (dramatiek)’. In 1852 schreef Gustave Flaubert: ‘L'auteur dans son
oeuvre doit être comme Dieu dans l'univers, présent partout et visible nulle part’. En
in 1875: ‘L'artiste ne doit pas plus apparaître dans son oeuvre que Dieu dans la
nature’. Stephen Dedalus meent: ‘The artist, like the God of the creation, remains
within or behind or beyond or above his handiwork, invisible, refined out of existence,
indifferent, paring his fingernails’.
Het gaat om de ontwikkeling van de elementaire lyrische ontboezeming naar een
geobjectiveerde kunstvorm, die volkomen is losgemaakt of gezuiverd van de
oorspronkelijke gevoelens van de kunstenaar. De drie fasen waarin deze ontwikkeling
volgens Joyce's Stephen zou verlopen, lijken me eveneens aanwijsbaar in de
literair-theoretische uitgangspunten van een aantal critici uit de eerste helft van onze
eeuw. Hun opvattingen over de aard van het literaire werk zou men kunnen aanduiden
als de expressietheorie (lyrisch), de transformatie-theorie (episch), en de formatieof creatie-theorie (dramatisch).
Zoals de moderne plastische kunst zich ontwikkelt van de subjectieve figuratie
naar de objectieve abstractie, zo doet zich in de esthetisch of artistiek georiënteerde
literaire kritiek een evolutie voor die aan de ene kant wordt begrensd door een
subjectieve individualistische opvatting van het literaire werk, en aan de andere kant
door een naar het objectieve neigende, gedesindividualiseerde beschouwingswijze.
Tussen de polen van het strikt persoonlijke en de idee van het bovenpersoonlijke,
beweegt zich ook de meer ethisch
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of ideologisch georiënteerde literaire kritiek. Dat is een vorm van kritiek waarbij
men, om het verband met Joyce's Portrait te handhaven, zou kunnen opmerken dat
ze het literaire werk vooral beschouwt in zijn relatie tot de ‘miserable God forsaken’
werkelijkheid van de dagelijkse wereld, die Stephens vriend Lynch stelde tegenover
‘prating about beauty and imagination’. Deze kritiek wordt, weer met Joyce's woorden,
minder geïnspireerd door ‘the spirit of beauty’ dan door ‘the world... about his feet’...
Ik geloof dat de hier aangeduide elementen herkenbaar zijn in de geschiedenis van
de Nederlandstalige literaire kritiek sedert het begin van de moderne periode. Dat
is, globaal gesproken, sedert 1916, het jaar van het debuut van de dichters Martinus
Nijhoff en Paul van Ostaijen, die zich later ontwikkelden tot onze eerste
modernistische critici. Hun kritisch werk komt pas in de laatste paragrafen van dit
hoofdstuk ter sprake. Want de Nederlandstalige kritiek van de twintigste eeuw begint
op het (lyrisch) niveau van de expressie-theorie1.

2.
Karel van de Woestijne is ongeveer tot aan zijn dood in 1929 werkzaam geweest als
literair criticus van verschillende bladen en tijdschriften. Toen hij in augustus 1911
voor de tweede maal een reeks poëziekronieken begon (in De groene Amsterdammer)
liet hij daaraan een inleiding voorafgaan over de beginselen en methoden waardoor
hij zich bij zijn komende kritieken zou laten leiden. Ik zeg het eigenlijk verkeerd.
Van de Woestijne schreef een inleiding waarin hij verklaarde dat het in zijn kritieken
aan beginselen en methoden zou ontbreken. De theorieën waarin ik vroeger geloofde,
zijn ingestuikt als kaartenhuisjes, schrijft de latere Gentse hoogleraar. En hij vervolgt:
‘Overtuigd dat alle theorie eenzijdig is, wil ik voorlopig, in afwachting der betere
openbaring, geene an-
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dere beoordeling wagen, dan die berust op gevoelige subjectiviteit’.
Als enige waarborg kan Van de Woestijne daarbij zijn ‘goeden trouw’ aanbieden:
‘een trouwheid die gediend wordt door liefde, welwillendheid en lange oefening’.
Dat deze (bij zijn formaat waarachtig niet geringe) inbreng voor de criticus zelf
nochtans te weinig houvast betekent, laat hij duidelijk blijken in het voorafgaande
deel van zijn opstel. Door ondervinding wijs geworden, schrijft Van de Woestijne
daar, dat hij geenszins pretendeert onmiddellijk het onechte van het echte te kunnen
scheiden; evenmin durft hij een veroordeling uit te spreken, waar het uitzicht hem
troebel of zelfs vals schijnen zou. ‘Maar ik weet, en zeer vast’, schrijft Van de
Woestijne, ‘wat Verlaine aan Sappho bindt, en Vondel aan Vergilius. Het is het
eenige, wat mij de poëzie beminnen doet. En zoolang Gorter mij geen
bloot-socialistisch programma te slikken geeft, en Albertine Smulders geen
bloot-Roomsch dogma, maar socialisme of katholieke orthodoxie mij in hun verzen
ontroeren, met dat eeuwig vluchtige, hetwelk ik zocht te verklaren, maar dat telkens
als een fluïde tusschen mijne vingeren vlood, en dat ik, onverklaard maar berustend,
de Poëzie weet te wezen: dan ben ik voldaan, en ik vraag u alleen nog, met mij te
bewonderen’.
De poëzie is wisselvallig in wezen en waarde van haar bestanddelen, zo besluit
Van de Woestijne... en de criticus is dat derhalve mét haar. Zijn oprechtheid heeft
noodzakelijkerwijze een ‘vloeiend en wisselend’ oordeel tot gevolg. Uit het
voorafgaande blijkt dat Van de Woestijne dit vloeiend oordeel zeker niet wenst te
steunen op een vooropgesteld levensbeschouwelijk programma, maar op een vorm
van ‘ontroering’ die hem herinnert aan soortgelijke ontroeringen die werden
veroorzaakt door erkende poëzie uit vroegere perioden. Verder stelt Van de Woestijne
uitdrukkelijk zijn subjectiviteit voorop: ‘Mijn lezers, ik bied u, met de strengste
eerlijkheid, het aarzelend
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en wisselvallig oordeel aan van iemand, die de vrijheid neemt morgen, op betere
gronden misschien, allicht anders te oordelen dan hij heden deed’2
Dergelijke openhartige bekentenissen zijn zeldzaam in de geschiedenis van de
literaire kritiek. Meestal pretenderen critici dat ze zeker zijn van hun zaak, en ze
blijken dan ook bereid die zaak met hand en pen te verdedigen. Vandaar dat de
belangrijkste stromingen in de Nederlandstalige kritiek uit de eerste helft van onze
eeuw kunnen worden aangeduid door de bespreking van een tweetal polemieken: de
eerste vond plaats in 1912 en de tweede in 1930.

3.
De polemiek van 1912 kan beschouwd worden als een conflict tussen twee generaties.
Aan de ene kant stond de ruim vijftigjarige beroemde dichter en criticus Willem
Kloos (1859-1938), die door zijn bewonderaars werd beschouwd als leider van de
Beweging van 1880. Deze beweging valt samen met een bloeiperiode van
individualisme en impressionisme in de poëzie, en van realisme en naturalisme in
het verbeeldend proza. Zij betekende een breuk met de moralistische en retorische
tendenties van de eraan voorafgaande literatuur, en propageerde in de Nederlandse
kritiek de beginsels ‘l'art pour l'art’ en ‘eenheid van vorm en inhoud’3.
Kloos' tegenstander was de vijfentwintigjarige autodidact en liteair journalist Dirk
Coster (1887-1956). Als vertaler van Novalis dweepte hij met romantisch-idealistische
denkbeelden. Evenals andere auteurs vóór hem (F. Brunettière, Herman Bahr,
Lodewijk van Deyssel) was Dirk Coster overtuigd van ‘het bankroet’ en ‘de dood’
van het naturalisme4. Hij meende bovendien dat na de impressionistische kunst van
de esthetische emotie en de zintuiglijke ontroerbaarheid, een periode was aangebro-
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ken van symbolische ‘levensopenbaring’ en ‘geestesschepping’, die voor hem
allereerst een verdieping van het gemeenschapsgevoel betekende5.
Aanleiding tot de polemiek was een artikel van Coster, waarin hij opkwam voor
‘het recht der persoonlijkheid in de critiek’; hij beweerde dat een waarachtig criticus
zich met een eigen standpunt moest durven opstellen tegenover het door hem te
beoordelen kunstwerk. Kloos bracht dit ‘standpunt’ in verband met de steeds door
hem bestreden negentiende-eeuwse opvatting, volgens welke de kunst een ethisch
instrument zou zijn. De enige taak van de criticus bestaat volgens Kloos in het
doordringen van het kunstwerk, met de bedoeling door inleving te achterhalen of de
kunstenaar erin geslaagd is in de artistieke vorm datgene weer te geven wat hem
inderdaad bezielde, met andere woorden: of het kunstwerk de emotie weerspiegelt
die eraan de grondslag ligt. Enerzijds zet Kloos door deze eis zijn strijd tegen de
retoriek voort (‘vorm en inhoud is één’), anderzijds verdedigt hij opnieuw het beginsel
‘l'art pour l'art’: hij ziet in Costers ethisch standpunt een moralistische aanslag van
de ‘dogmatische verhandeling’ op de zuivere kunst.
In zijn antwoord aan Kloos raakt Coster een fundamenteel probleem van de literaire
kritiek. Volgens hem zou men eigenlijk twee verschillende soorten literaire kritiek
moeten onderscheiden: de ‘lagere’ kritiek en de ‘hogere’ kritiek. De lagere kritiek
zou slechts een dienares der schrijvers zijn, inzoverre zij zich tevreden stelt met het
opsporen en verduidelijken van hun bedoelingen, en met het nagaan of de in het werk
gerealiseerde schoonheid inderdaad correspondeert met het esthetisch ideaal dat de
auteur voor ogen stond. Tegenover deze ‘dagelijkse diensten’ van de journalistieke,
objectieve of lagere kritiek, stelt Coster de ‘filosofische en esthetische kruistocht
naar de grote begrippen en gevoelens des levens’ van de subjectieve of ‘hogere’
kritiek. Deze spreekt vanuit een eigen
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(als bovenpersoonlijk ervaren) ‘zedelijk, aesthetisch, filosofisch en historisch’
standpunt, en tracht zelf ‘een machtig beeld van algemeen (ik cursiveer) menselijk
dichten en denken’ te geven. Coster beschouwt de ‘hogere’ kritiek als een vorm van
kunstschepping, en de kunst als een ethische aangelegenheid: ze is een middel om
de mensheid te verheffen tot een intenser en schoner bestaan. Kunst is voor Coster
een tot schone vorm geworden openbaring van religieus getinte gedachten of ideeën
over mens en wereld. Waarbij hij benadrukt dat zijn door Kloos zo gevreesde
‘gedachten’ of ‘ideeën’ geen van buiten opgelegde dogma's of partijprogramma's
vertegenwoordigen, maar een uit diep doorleefde gevoelens voortkomende houding
tegenover maatschappij en medemens6.
Op grond van dit en een aantal andere geschriften uit Costers beginjaren, zou men
zijn kritiek, met een term van Ernst Robert Curtius, kunnen karakteriseren als
‘levenskritiek’. Evenals zijn buitenlandse tijdgenoten André Suarès, Charles du Bos,
John Middleton Murry, Hofmannsthal en Curtius zelf, beschouwde Dirk Coster de
literaire kritiek als een soort geestelijke gids, die de mensen kan helpen de zin van
het leven te ontdekken via de literatuur: ‘There is no escape. Religion and Literature
are branches of the same everlasting root’...7.
Er bestaan opvallende overeenkomsten tussen de hier vermelde ideeën van Coster,
en een passage uit een opstel over André Suarès, dat Curtius zeven jaar na Costers
polemiek met Kloos opnam in zijn bundel Französischer Geist im zwanzigsten
Jahrhundert (1919). Over de ‘hogere’ kritiek: ‘Für die Geschichte des modernen
Geistes ist eigentümlich bezeichnend die Entwicklung, in der die literarische Kritik
sich ausgeweitet und vertieft hat zu einer Kritik höheren Grades (ik cursiveer), die
man Lebenskritik nennen könnte (...) Kritik bedeutet hier (...) ein Einordnen der
Werke, Gestalten, Ereignisse in die eigene Lebensbewegtheit des Betrachters, eine
lebendige Gegen-
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wirkung des Geistes auf seine Gegenstände, eine Nötigung, ihren Lebenswert zu
klären und festzuhalten’.
De beoefenaar van de ‘Lebenskritik’ tracht zich, volgens Curtius, ‘in die
schöpferische Bewegtheit des Lebens einzufügen’. Juist daarom staat zijn kritiek
volkomen los van externe criteria: men herinnere zich in dit verband Costers
ontkenning van de invloed van dogma's en programma's op zijn eigen ‘hogere’ kritiek.
De levenskritiek, zo vervolgt Curtius - en ik citeer hem nu in een vertaling van
Martinus Nijhoff: ‘is slechts dan mogelijk, wanneer de criticus van alle zijden, langs
al zijn krachten, die van denken en zien, die van wil en overgave, is doorgedrongen
tot in de kern, vanwaar de beweging van zijn leven een eigen bewuste aanvang neemt.
En wanneer hij onderweg de verstarde schoolformules, welke de
oppervlakteobjectiviteit zo gaarne laat horen, heeft moeten verbreken, dan vindt hij,
naar de mate van zijn levenskracht, juist in deze strijd de nieuwe, niet geconstrueerde,
maar uit hem opgroeiende wetten. Deze nieuwe uit de diepste subjectiviteit gewonnen
wetten zijn eigenlijk niet meer subjectief, omdat de diepste ontroeringen van de
enkeling uit het wereldleven ontspringen, omdat in de innerlijke kern van subjectief
leven het objectieve is opgenomen’. Wat dit alles met literaire kritiek te maken heeft,
verklaart Curtius als volgt: ‘Zulk een beschouwing van kunst en leven nog kritiek te
noemen, wordt historisch gerechtvaardigd, omdat ze zich uit letterkundige kritiek
ontwikkeld heeft. Feitelijk is het een noodhulp. Want de moderne levenskritiek is
iets essentieel anders als de gebruikelijke letterkundige kritiek’8.
Zoals men ziet, is Costers voorkeur voor grote ‘gedachten’ en ‘ideeën’ geenszins
een unicum in die tijd. In overeenstemming met romantische opvattingen over het
ideaal in de kunst, waren velen ervan overtuigd dat de auteur zichzelf a.h.w.
transcendeert in zijn werk. Met dat al gleed Dirk Coster soms bedenkelijk af in de
richting van re-

Martien J.G. de Jong, Over kritiek en critici

25
torische woordzwendel. Hetgeen niet wegneemt dat het toch wel mogelijk is zijn
algemeen menselijke ‘gedachten’ en ‘ideeën’ wat nader te definiëren. Men zou
kunnen denken aan een samengestelde term als: ‘esthetisch-metafysisch-sociaal
humanisme’9. Ik geef toe dat deze samenstelling niet uitblinkt door duidelijkheid,
maar dat doet de ‘levenskritiek’ van Coster ook niet.
Dirk Coster publiceerde zijn bekendste boeken in de periode van het geloof aan
de Volkenbond en het vermetel pacifistisch vertrouwen in het voorgoed gebroken
geweertje. Zijn verheven sociaal humanisme houdt verband met de idealistische,
Jean-Christophe-achtige Nieuwe Europeesche geest in kunst en letteren10. Behalve
in de aldus genaamde, met medewerking van Coster tot stand gekomen internationale
essaybundel (1920), komt deze ‘nieuwe geest’ ondermeer tot uitdrukking in het
‘unaninisme’ van Jules Romains en het sociaal gevoel van verbroedering bij auteurs
als Romain Rolland, Charles Péguy, of de groep van l'Abbaye de Créteil. Maar van
groter belang voor Dirk Coster was waarschijnlijk het humanitair geïnspireerd
expressionisme in Duitsland. De invloed van deze richting is in de Nederlandstalige
literatuur vooral aanwijsbaar bij dichters uit Vlaanderen (Wies Moens en het tijdschrift
Ruimte 1920-1921), waar men, in tegenstelling tot Holland, de gruwelen van de
eerste wereldoorlog aan den lijve had ondervonden. Ik citeer bijwijze van voorbeeld
uit de bloemlezing Menschheitsdämmerung van Kurt Pinthus, die te Berlijn verscheen
in dezelfde periode (1919-1920) waarin te Genève de Volkenbond werd opgericht:
Knieeen sollen wir einander vor dem Leid,
erheben soll uns die Freude,
wir schenken einander das Ich und das Duewig eint uns das Wort: MENSCH

Deze regels van Kurt Heynicke zijn aan te vullen met
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soortgelijke humanitaire exclamaties van Wilhelm Klemm (‘Mein Herz ist so grosz
wie Deutschland und Frankreich zusammen’), Alfred Lichtenstein (‘Mir ist, als ob
mein Körper die ganze Erde wär’) en vele andere dichters uit die tijd. Merkwaardig
is dat dergelijke weinig praktische gevoelens in de vroege jaren twintig ook
voorkwamen in revolutionair-socialistische kringen. Ik citeer uit de door A.M. de
Jong (1888-1943) geschreven inleiding bij een Bloemlezing van revolutionaire poëzie,
die in 1923 verscheen als ‘Uitgave van de Centrale van Arbeiders-Jeugdverenigingen’
te Amsterdam: ‘De proletariese revolutie beoogt immers ten slotte niet alléén de
vrijmaking van de arbeidersklasse van de druk harer politieke en economische tirannen
(...). Zij bestreeft behalve een politieke en maatschappelijke, ook een omwenteling
in alle zedelijke begrippen. Haar vrijheid betekent een vrijwillige onderschikking
aan de grote gemeenschap, de liefdevolle overgave aan de van binnenuit gegroeide
en begrepen tucht van de mens, die mens is onder mensen. (...) De kern van dit alles
is een nieuw begrepen mensenliefde. De overtuiging, dat wij tenslotte ons mens-zijn
niet bewijzen door een fabelachtig volmaakte techniek, maar door de zuiverheid van
ons hart, door de rechtvaardigheid van onze ziel, die niet langer het dierlijke beginsel
van het recht van de sterkste huldigt, maar van de dienende liefde, die alles voor
allen eist. Dit is de zuiver-ideële kern van de socialisties-revolutionaire beweging’11.
Dirk Costers humanisme is zowel aan de pacifistische
Menschheitsdämmerungs-lyriek verwant als aan dit idealistisch socialisme, maar het
gaat gepaard met een voorkeur voor tragische levensgevoelens. Mede daardoor
vertoont het een vaag religieus en negentiende-eeuws esthetisch tintje. Al in het begin
van de jaren twintig belette Costers vaagheid hem openlijk stelling te nemen in de
polemieken over het Vlaamse modernisme, waarbij onderling verdeelde humanitaire
modernisten als Achilles
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Mussche en Wies Moens de strijd aanbonden tegen een poëzie van tragische
Baudelairiaanse zielsconflicten, die Urbain van de Voorde (met instemming van
Coster) verdedigde als kenmerken van ‘De eeuwige lyriek’12. Het vage karakter van
Costers humanisme bracht hem later openlijk en definitief in conflict met enkele
Nederlandse critici onder zijn jongere tijdgenoten: een conflict dat op zijn beurt
samenhangt met veranderde en veranderende sociale en politieke omstandigheden.
De late jaren twintig en de jaren dertig vormen de periode van de economische
crisis, de werkloosheid, en de dreigende opkomst van fascisme en
nationaal-socialisme. Daarmee samen ging het gevoel dat zowel de democratie in
het Westen als de socialistische heilstaat in het Oosten hadden gefaald: verschillende
intellectuelen maakten, evenals André Gide, teleurgesteld hun Retour de l'URSS, of
begonnen te lonken in de richting van het fascisme13. Het door Dirk Coster en Just
Havelaar opgerichte en geredigeerde tijdschrift De stem (sinds 1921) geeft in talrijke
beschouwingen een interessante weerspiegeling van wat er destijds in de geesten
omging14. Er blijkt ook uit dat Dirk Coster, ondanks zijn duidelijke afkeer van alles
wat naar fascistoïde geweldpleging riekt, blijft vasthouden aan het vage ideaal van
een religieussocialistisch getint humanisme, en aan zijn pacifistischtolerante ‘Keuze
van het niet kiezen’. Hij waardeerde de verschillende richtingen van het vrije politieke,
filosofische en religieuze denken schijnbaar gelijkelijk als uitingen van een rijke en
universele humaniteit en plaatste zich Au-dessus de la Mêlée. Evenals eertijds (1915)
Romain Rolland, maakte dit hem tot de gemeenschappelijke vijand van de onderlinge
tegenstanders. Want naarmate de militante levensbeschouwelijke groeperingen zich
duidelijker gingen aftekenen in het Nederlands literaire leven, ontstond er heviger
verzet tegen de als gratuit ervaren humanitaire exaltatie van Dirk Costers geschriften.
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Zijn esthetisch-metafysisch humanisme bevredigde zomin de confessionelen (met
name de katholieken) als de aconfessionelen (paganisten en socialisten), omdat hij
geen voldoende duidelijk en strijdbaar standpunt innam. Bovendien stelde hij ook
de niet-levensbeschouwelijke, meer op het artistiek-formalistische ingestelde,
literatoren teleur. Als levenscriticus wist hij zich al te gemakkelijk op te werken tot
enthousiasme-in-grote-woorden ten aanzien van belijdenissen van sociale deernis
en tragische menselijkheid, die van veel goede humanitaire bedoelingen, maar helaas
van weinig artistieke vormbeheersing getuigden. Dit laatste blijkt met name uit zijn
bloemlezing uit de moderne Nederlandse poëzie, die in 1924 verscheen onder de
titel Nieuwe geluiden.
Datzelfde jaar publiceerde de dichter M. Nijhoff, behalve zijn eigen bundel Vormen
(nomen sit omen!), een uitvoerige bespreking van Costers bloemlezing. Hij schreef
daarin dat Coster zowel in zijn keuze als in zijn inleiding te veel aandacht had besteed
aan dichters die weliswaar uiting gaven aan het ‘algemeenst menselijke’, maar daarom
nog niet de beste poëzie hadden geschreven. Coster overschatte de door weinig
coherentie maar door veel menselijke ‘belijdenis’ gekenmerkte verzen van auteurs
als Martien Beversluis, Ine van Dillen, Marie van Kranendonk, wies Moens en J.C.
van Schagen. Daartegenover stelt Nijhoff de door Coster onderschatte en volgens
hem meer op oorspronkelijkheid en op de ‘eigen wetten’ van het gedicht ingestelde
auteurs als H. van den Bergh, H. Marsman, Hendrik de Vries en J.J. Slauerhoff, bij
wie in verschillende opzichten een streven merkbaar is naar ‘een sterker werking
van de vorm’. Nijhoffs kritiek komt neer op een verdediging van de ‘Nieuwe tucht’
(theoretisch geschrift van Herman van den Bergh, 1928), zoals nagestreefd in het
meer artistiek dan humanitair ingestelde werk van de moderne dichters rond de
tijdschriften
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Het getij (1916-1924) en De vrije bladen (1924-1931); tegelijk verwerpt hij de (al
te) ‘vrije verzen’ van ‘belijdende’ auteurs in Costers tijdschrift De stem, van wie
Nijhoff dan ook malicieus opmerkte dat ze meer ‘stem’ hadden dan dat ze ‘dichter’
waren15.
Soortgelijke bezwaren tegen Costers Nieuwe geluiden van o.a. H. Marsman en
D.A.M. Binnendijk leidden ertoe dat laatstgenoemde in 1930 een nieuwe bloemlezing
uit de poëzie van de jongeren publiceerde, onder de titel Prisma. En hier begint de
tweede polemiek. Niet, zoals men wellicht verwachten zou, tussen De stem en De
vrije bladen, maar tussen medewerkers van De vrije bladen onderling. Aan de ene
kant stonden de dichters en critici Binnendijk en Marsman, en aan de andere kant de
essayisten Menno ter Braak en E. du Perron. Binnendijks tegenstanders waren met
andere woorden de twee auteurs, wier namen onafscheidelijk verbonden zijn aan de
ontbinding van de groepering rondom De vrije bladen, en aan de oprichting van het
nieuwe tijdschrift Forum, in 193216.

4.
Wat was de inzet van deze tweede polemiek? D.A.M. Binnendijk (1902) gaat uit van
een standpunt dat vergelijkbaar is met dat van Willem Kloos, en dat derhalve
tegenover het humanitaire of humanistische standpunt van Dirk Coster staat. Hij laat
de inleiding van zijn bloemlezing voorafgaan door een citaat van Paul van Ostaijen,
waarin gezegd wordt dat de waarde van een gedicht uitsluitend wordt bepaald door
‘een zoo zuiver mogelike formele oplossing van het probleem, dat door de lyrische
ontroering werd gesteld’.
Aansluitend bij de terminologie van Nijhoffs kritiek op Costers Nieuwe geluiden,
zou men kunnen zeggen dat Binnendijks poëziewaardering juist niet berustte op de
overweging of er algemeen menselijke gevoelens aan een
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tekst ten grondslag lagen, maar op het bevestigend antwoord op de vraag of die tekst
inderdaad een gedicht was. Binnendijk vroeg zich af, of een dichter erin geslaagd
was zijn ‘vlottende’ innerlijke gevoelens te ‘bedwingen’ en om te beelden in een
adekwate taalvorm: of zijn tekst het resultaat was van creatieve ‘ver-beelding’, van
artistieke ‘vorming’. Als criterium voor zijn bloemlezing heeft dan ook niet de goede
bedoeling van de auteurs gediend, maar de vormbeheersing waarvan hun teksten
getuigen. Want: ‘poëzie is geen ontroerend spreken, maar een van den aanleiding en
den schrijver losgeraakt gewas’. Het gaat Binnendijk om de ‘autonome waarde der
poëzie-als-zodanig’. Hij concludeert dat bij de werkelijk belangrijke jonge dichters
het besef leeft van de waarde der creativiteit, die niet in de hartstocht of de wijsheid
der schrijvers zetelt, maar slechts ontdekt kan worden in het Werk17.
Menno ter Braak (1902-1940) beschouwde de opmerkingen van Binnendijk over
vormkracht, creativiteit en autonoom Werk slechts als door Nijhoff geïnspireerd
gegoochel met grote woorden, in dienst van de ‘zeer naïeve mythologie van Godin
Poëzie’. De taal van de dichter is voor Ter Braak gewoon ‘communicatiemiddel en
schoonheidsontroering tegelijk’. En om een goed dichter te zijn, moet iemand
voldoende taalgevoel hebben en een oorspronkelijke ‘vent’ zijn. Beide kwaliteiten
worden volgens Ter Braak uitsluitend toegekend op basis van ‘particulier gevoel’
van de criticus. Wies Moens en Martien Beversluis schieten bijvoorbeeld voor Ter
Braaks eigen ‘particulier’ gevoel te kort in taalgevoel, en de door Binnendijk eveneens
gebloemleesde J.J. van Geuns, G.A. Klinkenberg en Martin Leopold zijn volgens
Ter Braaks persoonlijke overtuiging geen ‘venten’ maar alleen maar handige epigonen
die vlot met de taal weten om te gaan, of, in de ironische formulering van Ter Braak
zelf: die ‘verdienstelijke practijken met de magische formule van het
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Woord’ uitoefenen18.
Men mag vaststellen dat het grote bezwaar van Menno ter Braak enerzijds was
dat Binnendijks ‘vorm’-criterium geen waarborg bood tegen epigonisme, en anderzijds
dat Binnendijk het werk isoleerde van de levensbeschouwing van de auteur, die
volgens Ter Braaks eigen criterium een ‘vent’ moest zijn. In het eerste nummer van
het vooral door Ter Braak en Du Perron geleide tijdschrift Forum (1932) staat
ondermeer: ‘Wij kiezen... partij tegen de vergoding van den vorm... ten koste van
den creatieven mensch; wij verdedigen de opvatting, dat de persoonlijkheid het eerste
en laatste criterium is bij de beoordeling van den kunstenaar’. Volgens Ter Braak
moet een schrijver een ‘vent’ zijn: een persoonlijkheid wiens originaliteit de criticus
uitdaagt tot discussie.

5.
Om verschillende redenen kan men concluderen dat de polemiek tussen Binnendijk
en Ter Braak in 1930 tot op zekere hoogte een herhaling betekende van die tussen
Kloos en Coster in 1912. Aan de ene kant hebben we als uitgangspunt het beginsel
van l'art pour l'art, en als zogenaamd objectief criterium de artistieke creativiteit of
vormkracht. Aan de andere kant is er als uitgangspunt het ethisch gehalte en (als
subjectief erkend) criterium het standpunt dat de criticus daartegenover aanneemt.
Deze constatering neemt niet weg dat er binnen de genoemde opvattingen belangrijke
verschillen bestaan. Daarvan stip ik er in deze paragraaf enkele aan tussen de
levensbeschouwelijke critici Coster en Ter Braak, en in de volgende tussen de
artistiek-formalistisch georiënteerde critici Kloos en Binnendijk.
Van de ‘ethische’ essayisten Coster en Ter Braak streeft de eerstgenoemde, in
naam van een vaag en soms bijna extatisch beleefde schone liefde voor de mensheid
en
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voor al het levende, naar een algemeen, voor ieder aanvaardbaar humanisme, in een
ook voor ieder aanvaardbare vorm. Costers kritiek is literair-humanistisch. Deze
kritiek poogt een kunstzinnige confrontatie te zijn van twee bovenpersoonlijke wereldof tijdsbeelden: het gaat daarbij niet om de individuele maar om de representatieve
mens. Ter Braak daarentegen heeft een ander uitgangspunt: zijn kritiek is
direct-personalistisch en ideologisch. Voor hem moet er achter het werk een
persoonlijkheid staan, die er niets voor voelt zijn eigen originaliteit in te kleden in
de vorm van literaire schoonheid, en met wiens psychische en vooral
levensbeschouwelijke individualiteit de criticus zichzelf zo rechtstreeks mogelijk
kan confronteren. Tegenover ‘de representatieve mens’ van de idealist Coster, staat
bij de individualist Ter Braak de levenshouding van de oorspronkelijke en
uitzonderlijke ‘vent’. En dat in zijn singulariteit nogal romantisch aandoende begrip
vent, is dan in zoverre scherper omlijnd dan Costers bovenpersoonlijk of
ontpersoonlijkt begrip mens, dat J.C. Bloem er als bezwaar bij kon aantekenen dat
voor deze ‘eerenaam’ in de praktijk meestal alleen ‘een zeer speciaal soort van lieden’
in aanmerking kwamen, namelijk: ‘avonturiers, erotomanen, lijders aan overwoekering
van het intellect e.d.’. Een van Ter Braaks bekendste essays heeft de titel Démasqué
der schoonheid (1932). Hij is als criticus voortdurend op zoek naar wat hij in een
ander essay noemt Het tweede gezicht: dat is het verborgen gezicht van de auteur
achter het werk. En hij loopt daarbij constant het gevaar - ik citeer weer J.C. Bloem:
‘Achter iedere grootheid opgeblazenheid, achter iedere liefde, die zich niet uitsluitend
tot het bed bepaalt, hypocrisie, achter iedere zielszucht naar het bovenaardse
zwakzinnigheid te zoeken’19.
Ik geloof dat Ter Braaks bedoelingen duidelijker worden als men ze ziet in contrast
tot de artistieke poseurs-houding, zoals die aan het eind van de vorige eeuw onder-
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meer voorkomt bij auteurs als Oscar Wilde en Max Beerbohm. In zijn Yeats-biografie
The man and the masks (1948) wijst Richard Ellmann op boeken als The picture of
Dorian Gray en The happy hypocrite waarin, evenals in Valéry's Monsieur Teste,
als het ware een cultus voorkomt van het artistieke masker, waarachter zich de sociale
verantwoordelijkheid van de auteur verschuilen kan. Ter Braak daarentegen was
zonder enige reserve of ironie overtuigd van ‘the importance of being earnest’. Hij
had zich, om met Yeats' gedicht The mask te spreken, tot onverbiddelijke taak gesteld:
(to) putt off that mask of burning gold / with emerald eyes20.
Men zou het verschil tussen Coster en Ter Braak ook in verband kunnen brengen
met een generatieverschil. De vaag religieuze Coster debuteerde als essayist in een
sfeer van romantische idealisme en symbolisme, die mede werd bepaald door het
estheticisme van het fin de siècle; de rationalistische Ter Braak begon zijn
essayistische schrijversloopbaan in de periode van ‘de nieuwe zakelijkheid’. In
tegenstelling tot Coster heeft Ter Braak nooit of nauwelijks de humanitaire euforie
van onmiddellijk na de eerste wereldoorlog gekend, maar hij beleefde des te intenser
de dreiging en de verdeeldheid die voorafging aan de tweede. In zijn soms cynische
en altijd strijdvaardige ontmaskeringswoede en zijn hooghartige afkeer van het
gewone en collectieve (het algemeen menselijke!), pleegde Ter Braak verraad aan
de humanistische idealen van een vorige generatie: dat is wat Julien Benda La trahison
des clercs en wat Dirk Coster Het verraad der jeugd noemde21.
Zo gezien, vertegenwoordigen Dirk Coster en Menno ter Braak twee uitersten van
de levensbeschouwelijke literaire kritiek. Aan de ene kant een religieus-idealistisch
en socialistisch getint humanisme; aan de andere kant een paganistisch-rationalistisch
en intellectueel-elitair individualisme. Daartussen liggen vele mogelijkheden, waarvan
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er inderdaad verschillende tot uitdrukking komen in de oriëntatie van literaire
tijdschriften en in het werk van levensbeschouwelijke literaire critici tussen de beide
wereldoorlogen. Er is ‘humanistische’ kritiek (Dirk Coster, Urbain van de Voorde),
‘katholieke’ kritiek (Anton van Duinkerken, Joris Eeckhout), ‘protestantse’ kritiek
(Roel Houwink, K. Heeroma, C. Tazelaar), ‘socialistische’ kritiek (Garmt Stuiveling,
A.M. de Jong) en ‘paganistische’ kritiek (Menno ter Braak, E. du Perron).
Zoals er bezwaren zijn tegen het samenvoegen van verschillende der hier toevallig
met name genoemde critici (er waren er veel meer!) in één groep, zo zijn er ook wel
redenen om nog een paar groepen meer te onderscheiden, en vooral om rekening te
houden met de mogelijkheid van evolutie in de denkbeelden van iedere criticus
afzonderlijk. Zelfs de eenzijdigst ingestelde levensbeschouwelijke kunst of kritiek
wordt nu eenmaal niet gemaakt met de bedoeling dienstbaar te zijn aan de
schematiseer-dwang van historici en andere overzichtenschrijvers. Naarmate, in de
loop der jaren dertig, de politieke toestand dreigender werd, traden er trouwens
verschuivingen op, en werden de verschillende groepen zich steeds meer bewust van
hun onderlinge verwantschap tegenover het gemeenschappelijke gevaar der nazistische
boekenverbranders. Dit verminderde zowel het vertrouwen van Coster in de algemeen
menselijke broederliefde, als dat van Ter Braak in het individualisme van de
intellectuele aristocratie22.

6.
Terug naar de ‘esthetische’ dichters en critici Kloos en Binnendijk. Ook tussen hen
bestaan belangrijke verschillen, die op hun beurt in verband kunnen worden gebracht
met wijzigingen in het cultureel klimaat. De hyper-individualistische
schoonheidsaanbidder Willem Kloos is een
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mede door Engelse romantici geïnspireerd vertegenwoordiger van de ‘Aesthetische
Kultur’ en ‘der neue Subjektivismus’ van het impressionisme. Maar Binnendijk is
een tijdgenoot van de modernistische kunstenaars rondom het Nederlandse tijdschrift
De Stijl (1917-1932), waarin Piet Mondriaan en zijn tegenstanders hun ideaal van
een zuiver abstracte, ‘neo-plastische’ kunst propageerden23. Kloos interesseert zich
vooral voor het creatief proces en stelt de Croceaans getinte vraag of de dichter, als
verheven priester der schoonheid, erin geslaagd is zijn ‘allerindividueelste emotie’
tot ‘expressie’ te brengen. Zoals Ter Braak de individualist van de ‘vent’-theorie is,
zo is Kloos de individualist van de ‘vorm’-theorie.
Binnendijk staat min of meer op het standpunt van de lezer. Voor hem gaat het
minder om de weergave van gevoelens, dan wel om de omvorming van die gevoelens
in iets anders, namelijk in een onafhankelijk geworden taalstructuur. Kloos heeft
vooral belangstelling voor de expressie van het dichterlijk gevoel. Voor hem is
literaire kunst: ‘de in woordgeluid weergegeven emotie van een individu’, of, met
andere woorden: ‘de haarfijn preciese weergave van wat er omgaat in 's kunstenaars
binnenste wezen...’24. Binnendijks uitgangspunt is de transformatie van het dichterlijk
gevoel. Voor hem gaat het om de wijze waarop de oorspronkelijke ‘lyrische
ontroering’ werd geordend of georganiseerd, kortom werd getransformeerd, in
taalvorm. Een gedicht is voor hem iets anders dan de (weergave van) emotie die ‘er
omgaat’ in de dichter: ‘een bloem is niet zelf de grond. Een dichter is geen
menschelijkheid’25. Deze laatste uitspraak van Binnendijk vertoont gelijkenis met
‘das Gleichnis vom Baum’ in de voordracht Über die moderne Kunst (1924) van
Paul Klee: Es wird niemand einfallen, vom Baum zu verlangen, dasz er die Krone
genau so bilde wie die Wurzel. Jeder wird verstehen, dasz kein exaktes
Spiegelverhältnis zwischen unten und oben sein kann...26.
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7.
Men kan een stapje verder gaan en, naast kunst als expressie en kunst als
transformatie, gewagen van kunst als zuivere formatie. Die stap hebben in de
Nederlandse kritiek van de jaren twintig de dichters-critici Martinus Nijhoff en Paul
van Ostaijen gezet. Voor Nijhoff (1894-1953) is de dichter iemand die de taal zodanig
hanteert, dat hij niet alleen zijn eigen reeds tevoren bestaande menselijke bewogenheid
op de lezer overdraagt (de eerste inhoud of ‘levensinhoud’) maar bovendien in de
taal een vorm losmaakt die zelf creatief is. Deze ‘zelfaangedreven beweging van de
eenmaal opgeroepen woordvorm’ doet de tweede inhoud of ‘geestelijke inhoud’
ontstaan, waardoor de ‘geheel aparte wereld’ van de poëzie tot een autonoom
organisme wordt, dat het vermogen heeft de lezer een buitenwerkelijke,
bovenmenselijke en als het ware religieuze ervaring te schenken27.
Evenals Van Ostaijens bekende definitie van de poëzie als ‘een in het metafysisch
geankerd spel met woorden’, kan men deze opvatting van het creatief vermogen der
taalvormen (de poëtische zelfwerkzaamheid) in verband brengen met Plato's
ideeënleer. Maar ook met de poëtiek van Mallarmé, zoals die naar mijn gevoel
volmaakt wordt verbeeld in de prachtige strofe:
Avec comme pour langage
rien qu'un battement au cieux
le futer vers se dégage
du logis très précieux

Deze zuivere, van iedere eerste- of levensinhoud losgemaakte ‘vleugelslag naar de
hemel’, noemt Hugo Friedrich het ‘Hinstreben zu einer (leeren) Idealität’, dat slechts
mogelijk is door ‘Wegstreben aus der Realität’, door ‘Enthumanisierung’, of, in de
terminologie van Paul van Ostaijen: door ‘ontindividualisering’. Niet wat de dichter
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zelf emotioneel onderging of dacht ‘leidt den geest den Hemel in’ (Nijhoff), maar
wat er gebeurt in de taal. Wanneer Nijhoff schrijft over het ‘goddelijke’ in de poëzie
of het ‘religieuze’ van de kunst, wekt hij wellicht herinneringen aan de
schoonheidscultus van de Tachtigers, zoals die tot uitdrukking komt in typisch
profetisch-dichterlijke regels als ‘Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten’
(Willem Kloos) of ‘Ik ben een dichter en der Schoonheid zoon’ (Albert Verwey).
Nog meer voor de hand liggend is de overeenkomst tussen Nijhoffs poëtica en de
thematiek van zijn eigen poëzie, die geheel wordt beheerst door de spanning tussen
enerzijds de zinnen en het zintuiglijke, en anderzijds de strevingen en verbeeldingen
van de geest: de tegenstelling, met andere woorden, tussen ‘ziel en zinnen’, ‘aards
en bovenaards’, of ‘Diesseits’ en ‘Jenseits’. Deze polariteit speelt ook een grote rol
in het extatisch platonisme in de poëzie, de poëtiek en de kritiek van Jan Engelman
(1900-1972) en trouwens ook bij P.N. van Eyck28. Maar daarmee is nog niet alles
gezegd, want er is bij Nijhoff tegelijkertijd iets anders aan de hand. Ik wijs op de
bekende uitspraak van Mallarmé dat men geen gedichten maakt met al dan niet
platonische ideeën, maar met woorden, en op de daaraan vastgekoppelde constatering
van Friedrich: ‘Mallarmé ist, wie die meisten der modernen Lyriker, von der
Überzeugung durchdrungen, daz im Wort Potenzen liegen, die mehr vermögen als
der Gedanke’29.
Friedrich merkt bij de slotregels van het zojuist geciteerde Mallarmé-fragment op:
‘und diese Poesie wendet sich von allem Wohnlichen ab (se dégage...)’:
le futur vers se dégage
du logis très précieux

In de Florentijnse Accademia staat een half voltooid beeld van een ontwakende slaaf,
die door Michelangelo als het ware nog slechts gedeeltelijk werd los-gemaakt uit het

Martien J.G. de Jong, Over kritiek en critici

38
marmerblok waarin hij blijft vastgeklonken. Er bestaat een beroemd versfragment
van Michelangelo over de door het (platonisch) intellect geleide kunstenaarshand,
die in staat is een al in het marmerblok aanwezig beeld te bevrijden:
Non ha l'ottimo artista alcun concetto,
ch'un marmo solo in sè non circonscriva
col suo soverchio, e solo a quello arriva
la man', che ubbidisce all'intelletto.

In de vertaling van William Wells Newell (1900):
The chief of artists can imagine nought,
Other than form that hideth in a stone,
Below its surface veiled; here alone
Arriveth hand, obedient to his thought30.

Het werk van de beeldhouwer wordt voorgesteld als het bevrijden van een beeld dat
al verborgen aanwezig is in het materiaal, en alleen nog wacht op zijn verlossing
door de kunstenaar. Een vergelijkbare voorstelling ten aanzien van de taal en het
gedicht komt o.a. voor in Nijhoffs gedicht Het steenen kindje31. Mallarmés ‘logis très
précieux’, waarin het gedicht zijn latente bestaan leidt, is volgens mij de ‘unendliche
Potentialität der Sprache’ (Friedrich), waaruit het door de verlossende werkzaamheid
van de dichter wordt losgemaakt om tot zelfstandig leven te komen.
Bezien wij echter de kritische teksten van Nijhoff. In een stuk van 1921 beschrijft
hij de dubbele bestaanswijze van de taal. Eerst als een ‘verbindingsmiddel’ en ‘een
gehoorzaam instrument’, dat het mogelijk maakt onze gedachten over te brengen.
Maar vervolgens als ‘een zelfstandig ding’, ‘een soort tweede natuur’ met een ‘geheel
eigen leven’. De opvatting van de taal als een zelfstandig levende tweede natuur
hangt samen met de ‘religieuze’ functie van de poëzie. Het feit dat de taal een eigen
be-

Martien J.G. de Jong, Over kritiek en critici

39
staan leidt ‘uit duizend bestanddelen van eeuwenoude herinneringen, associaties en
benamingen’, maakt het mogelijk dat er ‘andere inzichten’ en ‘nieuwe duidingen’
uit kunnen worden losgemaakt, die juist het vervreemdend en in het metafysische
reikend effect kunnen hebben, dat men van oudsher het ‘goddelijke’ van het
dichterschap noemt32.
Dit lijkt een reductie van de ‘religieuze functie’ van de poëzie tot de esthetische
connotatie en de ‘poëtische functie’ van het dichterlijk taalgebruik uit de theorieën
van de Kopenhaagse school en Roman Jakobson. Maar evenmin als T.S. Eliot, met
wiens poëtiek de zijne overeenkomsten vertoont, heeft Nijhoff de stap gezet die hem
van de complexe dichterlijke symboliek in de traditie van Dante, zou hebben kunnen
brengen tot het wetenschappelijk formalisme en structuralisme, waaraan zijn ideeën
en die van andere modernisten soms verwant blijken33. Er blijft een scheiding tussen
het rijke domein van de persoonlijke poëziebeleving en de literaire kritiek, en dat
van de onpersoonlijke en reducerende literatuur- of tekstwetenschap. In een stuk
over Mallarmé schrijft Nijhoff anno 1925 over het woord dat als ‘reëel ding de
scheppende kern der gedachte was’. Maar hij noemt de dichter tegelijk ‘een Ziener’,
wiens ‘Woord’ verbergt: ‘een emotioneel cryptogram met oneindige aanduidingen,
een laatste vorm van religie (...), een zintuigelijke vlees-wording van het Geziene’.
De taal doet het kennelijk niet alleen; er is ook ‘uitstorting des harten’, die plaatsvindt
op een ‘plan van verhoogde bewustheid’, welk plan tevens geldt voor de wijze waarop
de onder strenge zelfcontrole schrijvende dichter zijn eigen ‘positieve mystiek’ blijft
beleven. Voor zijn ‘geïntensiveerde symboliek’ schiep Mallarmé zich ‘een eigen
mythologie’, waarin zijn dichtkunst zich in ‘één zelfgeschapen wereld’ kon
voortzetten34.
Zomin als de meeste andere van de hier genoemde Ne-
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derlandse critici, heeft Nijhoff getracht de fundering van zijn literaire kritiek uit te
werken tot een sluitende theorie. De idee van de zuivere of absolute ‘formatie’
betekende voor hem niet, dat hij de opvattingen van de kunst als ‘transformatie’ en
als ‘expressie’ zonder meer losliet. Wat o.a. de Duitse Sturm-Kritiker Lothar Schreyer
de ‘Überwindung der Persönlichkeit’ noemde, schijnt de Nederlandse ‘formalist’
Nijhoff toch ergens vreemd te zijn gebleven. En datzelfde geldt in nog sterkere mate
voor de dichter-criticus H. Marsman (1899-1940), die in de vooroorlogse Nederlandse
poëzietheorie de bekendste (vitalistische) vertegenwoordiger is van de
transformatietheorie. Voor hem is: ‘de eerste onontkoombare voorwaarde voor een
krachtige kunst (...) een intens en overvloedig leven’, dat de dichter echter door zijn
‘vormkracht’ moet omzetten in een kunstwerk: ‘poëzie ontspringt aan het leven en
is leven, maar de levenssoort voor het scheppen is een andere dan daarna: het leven
wordt in het scheppingsproces omgezet, omgevormd. Een dichter is - om het technisch
te zeggen - een transformator: hij brengt elektriciteit op een hogere spanning. Of (...) graan des levens wordt omgestookt tot jenever der poëzie’35.
Marsmans idee van de vormkracht van de dichter (transformatie) en Nijhoffs idee
van het creatief vermogen van de taalvormen (formatie) schijnen al door elkaar te
lopen in Binnendijks Prisma-inleiding en doen dat zeker in diens polemiek met
Menno ter Braak36. Dat is niet zo uitzonderlijk. Iets dergelijks gebeurt in de
verhandeling Über das Geistige in der Kunst (1912) van Wassily Kandinsky en in
het daardoor beïnvloede essay Expressionisme in Vlaanderen (1918) van Paul van
Ostaijen, waarin de term ‘innere Notwendigkeit’ nu eens op ‘expressie’ en
‘transformatie’ schijnt te duiden, en dan weer op de zuivere ‘formatie’37.

Martien J.G. de Jong, Over kritiek en critici

41

8.
Paul van Ostaijen (1896-1928) is de Nederlandstalige criticus uit deze periode, die
het meest consequent heeft gestreefd naar een sluitende theorie. Al in de jaren twintig
kwam hij tot opvattingen over de autonomie van het literaire werk, die sterke
gelijkenis vertonen met ideeën van de fenomenologische wijsbegeerte en de
literatuurbeschouwing van de Russische formalisten en de Amerikaanse New Critics.
Zijn intensief contact met de internationale avant-garde en met name met de
modernistische beeldende kunst en kunsttheorie, was daaraan niet vreemd: zijn
oorspronkelijkheid als theoreticus ligt vooral in het feit dat hij de toenmalige theorieën
over de naar de zuiverste abstractie evoluerende plastische kunst heeft toegepast op
de poëzie: en dat niet alleen in zijn kritische geschriften maar ook in zijn eigen
gedichten38.
Van Ostaijen heeft daarbij in zijn eentje een evolutie doorgemaakt, die vergelijkbaar
is met de afstand die in het hier gegeven overzicht de humanistische expressietheorie
van Dirk Coster scheidt van het (bijna!) ‘taalkundig’ formalisme van Martinus Nijhoff.
Begonnen als sociaal-humanitair, eindigde hij als ‘ontindividualiseerde’ formalist.
In feite komt deze evolutie erop neer dat hij een bovenpersoonlijk, in de humane
collectiviteit gesitueerd etisch ideaal, tenslotte overdroeg op het gebied van de zuivere
literatuur (‘poésie pure’), zodat het een in de taal-collectiviteit gesitueerd
bovenpersoonlijk esthetisch ideaal werd39.
Dit eindpunt blijk duidelijk uit zijn lezing Gebruiksaanwijzing der lyriek
(1925-1926): ‘(Ik) streef naar een gedicht zonder onderwerp; het onderwerp van het
gedicht is het gedicht zelve (...). Dus let wel op: indien ik dicht dan is het, omdat ik
daarop vertrouw, niets, maar absoluut niets te zeggen hebben (...). Het gedicht heeft
geen subject, het is zelve subject. Niet de dichter is ge-
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wichtig, wel het gedicht’. De vraag naar de functie van de schrijvende dichter zelf,
beantwoordt Van Ostaijen als volgt: ‘Vertrekpunt of beslissend moment tot het
scheppen van een gedicht kan aldus alleen zijn een zuiver lyries gebeuren, b.v. dat
de dichter de ervaring heeft van het ritme van het gewilde gedicht ofwel dat hij van
een voorstelling zulke lyriese ervaring behoudt dat hij, op grond van een
praemisse-zin, zijn gedicht organies ontwikkelt in het zoeken naar het evenwicht
tussen de voorstelling en het sensiebele dat, als gevolg op deze lokale voorstelling,
uit het onderbewustzijn daarrond wordt opgewekt. D.w.z. wat het gedicht zal worden
weet ik niet, wanneer ik de praemisse-zin stel: ik wacht op de repercussie van deze
zin in het sensiebele onderbewustzijn. De wortels van de plant weten in de tijd
beschouwd, evenmin om de bloem’40.
Bij de laatste zin denkt men onwillekeurig aan ‘das Gleichnis vom Baum’ van
Paul Klee, wiens hiervoor al geciteerde uitspraak wordt gevolgd door de mededeling:
‘Der Künstler tut an der ihm zugewiesenen Stelle beim Stamm gar nicht anderes, als
aus der Tiefe Kommendes zu sammeln und weiterzuleiten (...). Er nimmt also eine
wahrhaft bescheidene Position ein. Und die Schönheit der Krone ist nicht er selber,
sie ist nur durch ihn hindurchgegangen’.
Bij van Ostaijen wordt het ‘aus der Tiefe’ komende element wat nader bepaald,
evenals trouwens de ‘Stelle beim Stamm’ die de bemiddelende kunstenaar inneemt.
In zijn franse lezing Un débat littéraire (1925) karakteriseert Van Ostaijen de door
hem nagestreefde (muzische) dichtkunst als ‘lyrisme à thème’, in tegenstelling tot
de traditionele (significatieve) dichtkunst, die hij ‘poésie à sujet’ noemt. Als voorbeeld
citeert hij zijn eigen gedicht Melopee, voorafgegaan door een programmatische
inleiding. Ik vertaal uit het Frans: ‘Ik neig tot een vorm van lyriek die ik zuiver noem
en die, uitgaande van een pre-
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misse-zin en niets meer, zich op dynamische wijze ontwikkelt door de weerslag van
de woorden in het onderbewustzijn: dit laatste voorziet het bewustzijn van het
benodigde materiaal om het bouwsel voort te zetten en te voltooien, terwijl het
anderzijds de taak van het bewustzijn is ervoor te zorgen dat dit materiaal binnen de
begrenzingen blijft die in de premissezin zijn gesteld. Na deze inleiding wil ik u een
“Melopee” voorlezen, waaromtrent de volgende gegevens: 1. de algemene gang,
bepaald door de bedoeling een Melopee te schrijven; 2. de eerste zin - de premisse-zin
- moet deze keer de meest positieve van allemaal zijn; 3. de volgende zinnen zullen
hoe langer hoe meer in het onbepaalde verlopen en ik zal dit trachten te bereiken
door de premissezin uit te breiden door de toevoeging van een nieuw onderwerp of
van een bijwoordelijke bepaling; 4. het zal waarschijnlijk nodig zijn ergens te
onderbreken om meer afstand, meer verte, te geven aan wat volgt. - Dat is dan vluchtig geschetst met betrekking tot de details van het uitgangspunt - een voorbeeld
van wat ik een thematisch gedicht noem’41.

Melopee
Onder de maan schuift de lange rivier
Over de lange rivier schuift moede de maan
Onder de maan op de lange rivier schuift de kano naar zee
Langs het hoogriet
langs de laagwei
schuift de kano naar zee
schuift met de schuivende maan de kano naar zee
Zo zijn ze gezellen naar zee de kano de maan en de man
Waarom schuiven de maan en de man getweeën gedwee naar de zee42.
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9.
Paul van Ostaijen was wellicht de meest bewuste en consequente poëzie-theoreticus
uit de periode tussen de beide wereldoorlogen. Maar misschien was hij juist daarom
niet de beste literaire criticus. Meermalen krijgt men de indruk dat hij zich in zijn
poëziekritieken minder bekommert om de poëtische wereld in de teksten van de
dichter die hij bespreekt, dan om het poëzie-ideaal dat hij zou willen realiseren in
zijn eigen verzen. Daar komt nog bij dat zijn kritisch werk, ondanks soms rake
formuleringen, over het algemeen in onverteerbaar slecht Nederlands is geschreven.
Van Ostaijens brede belezenheid in de Duitse en Franse literatuur liet niet alleen
sporen na in de inhoud van zijn geschriften, maar soms ook in hun barbaarse stijl.
Een vermoeiende stroefheid van stijl - maar dan zonder de voor Van Ostaijen
kenmerkende gallicismen en germanismen - kenmerkt helaas ook de geschriften van
P.N. van Eyck (1887-1954), die ik beschouw als de meest ‘volledige’ literaire criticus
uit deze periode. In tegenstelling tot Van Ostaijen blinkt Van Eyck juist uit door zijn
intensieve belangstelling voor de eigen poëtische wereld van de door hem besproken
auteurs. Hij verkent die poëtische wereld door alles te lezen wat een auteur heeft
gepubliceerd en hij tracht haar te definiëren in een grondidee. Het afzonderlijke
literaire werk blijft voor Van Eyck een onderdeel van het oeuvre en een verbeelding
van de grondidee. Zijn kritische inspanning is daarom niet alleen gericht op
nauwkeurige analyse van één bepaald boek, maar tevens op confrontatie met de
literaire persoonlijkheid die zich openbaart in de grondidee van het gehele oeuvre.
En die literaire persoonlijkheid representeert tenslotte voor hem de tot artistieke
vorm geworden diepste wezenskern of grondvorm van de menselijke persoonlijkheid
die de schrijvende dichter zelf is43. In de terminologie
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van de Prisma-polemiek zou men kunnen zeggen dat Van Eyck de tot ‘vorm’
geworden, getranscendeerde essentie van de ‘vent’ zocht, terwijl Ter Braak en Du
Perron daarentegen eerder de tot zijn biografische proporties gereduceerde ‘vent’ uit
de ‘vorm’ trachtten los te maken.
Van Eycks scrupuleus toegepaste kritische methode heeft geleid tot indringende
essays, die tot de mooiste resultaten van de Nederlandstalige kritiek tussen de beide
wereldoorlogen behoren. Ik denk met name aan zijn studies over het o.a. in het
versritme uitgebeelde ‘eenzelvig peinzen’ en de thematisch verbeelde ‘verijdeling
van de grondvorm’ in het oeuvre van J.H. Leopold, en aan zijn kritiek op de
compositie van de debuutbundels van J.C. Bloem en J.W.F. Werumeus Buning, die
deze dichters heeft doen besluiten tot een herziening in latere drukken. Het lijkt me
ook niet uitgesloten dat Van Eycks diepgaande kritiek op de bundel Vormen van M.
Nijhoff mede van invloed is geweest op de latere ontwikkeling van deze dichter44.
De kritiek op Nijhoff demonstreert niet alleen Van Eycks kritische methode, maar
ook zijn poëzietheorie. Terwijl zijn op de reconstructie van de literaire persoonlijkheid
gerichte methode hier en daar aan Paul Valéry herinnert, blijkt Van Eycks theorie
gebaseerd op Baudelaire. Met name in zijn kritiek op Nijhoff stelt Van Eyck
uitdrukkelijk dat het geenszins de taak van de dichter is het aardse leven te ontvluchten
in louter artistieke ‘Vormen’-dienst, maar dat een ‘monumentaler begrip’ van
Baudelaire ons leert dat het erom gaat de menselijke belijdenis en de menselijke
natuur te vergeestelijken in de poëzie45. P.N. Van Eyck koesterde platonisch
geïnspireerde ideeën over het dichterlijk scheppingsproces, waarin grootheden als
‘God’, ‘Daimoon’ en ‘Heilige Geest’ een rol speelden46. Maar deze, soms etherisch
aandoende ideeën doen niets af aan het feit dat zijn kritische methode berustte op
respectvolle erkenning en geduldig doorgronden van de autonome poëtische wereld
in het oeuvre van de
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dichters die hij besprak.
De waarde van P.N. van Eycks kritisch werk wordt mede bepaald door zijn
wijsgerige eruditie en zijn grote belezenheid in buitenlandse literatuur en de
Nederlandse letterkunde uit het verleden. Een dergelijke brede eruditie deelde hij
met enkele meer ‘levensbeschouwelijk’ georiënteerde critici, zoals de katholieke
apologeet Anton van Duinkerken (1903-1965) en de socialistische humanist Garmt
Stuiveling (1907). Van deze beide literatuurhistorici toonde Stuiveling als criticus
toenemende aandacht voor de vormeigenschappen van het kunstwerk en voor zijn
objectieve situering in het geheel van de literatuur47. Van Duinkerken critiseert
weliswaar in naam van een bovenpersoonlijk (levensbeschouwelijk) standpunt, maar
hij doet dat op subjectieve wijze en met een essayistische spontaneïteit, die hem in
dit opzicht zowel verwant maakt met zijn paganistische tegenstanders Ter Braak en
Du Perron, als met de vitalistische ‘transformatie’-criticus H. Marsman. In zijn
bespreking van de bundel Hedendaagsche ketterijen (1926) vestigt Anthonie Donker
er de aandacht op dat Van Duinkerken de vitaliteit afhankelijk maakt van het bezielend
vermogen van het dogma: grotere innerlijke zekerheid schept grotere intensiteit.
‘Maar’, besluit Antonie Donker: ‘daartegen verzet en verheft zich de dogmalooze
levensminnaar, want juist door zijn volledige overgave aan het onnoemelijk
veelzijdige leven vernieuwt zich zijn levensliefde voortdurend’48. Ook Anthonie
Donker (1902-1968) was criticus én literatuur-historicus. De zojuist geciteerde
uitspraak uit zijn bundel Fausten en Faunen (1930) zou ons zowel aan Dirk Costers
universeel humanisme, als aan het vitalisme van Marsman kunnen herinneren. Maar
in diezelfde bundel staat een stuk over de kritiek van Marsman, waarin deze (m.i.
gedeeltelijk ten onrechte) wordt verweten dat hij alleen ‘den graad van vitaliteit’
meet en daardoor het ‘evenwicht’ en de ‘harmonie’ van de ‘schoonheid’ ver-
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waarloost49. Vervang ‘vitaliteit’ door ‘menselijkheid’, en men heeft Nijhoffs verwijt
tegenover Costers Nieuwe geluiden. Toch was Anthonie Donker een bij uitstek
humanistisch (levens) criticus, die op veel punten overeenkomsten vertoont met Dirk
Coster. Zo deelt hij met hem zijn humanistisch-tolerante ontvankelijkheid voor de
geesteshouding van anderen, terwijl men in zijn ‘Beschouwingen over boeken en
menschen’ eveneens Costers ideaal van een ‘hogere kritiek’ als scheppende
standpuntbepaling van de zichzelf openbarende criticus kan herkennen. Maar daar
moet bij worden opgemerkt dat Donkers kritiek tegelijkertijd wordt gekenmerkt door
enkele andere eigenschappen. Ten eerste door een aan Marsman en vooral aan Nijhoffs
theorie verwante aandacht voor artistiekformalistische kwaliteiten, en ten tweede
door een aan Ter Braak en Du Perron herinnerende directe belangstelling voor de
persoonlijke (niet: vaag-algemene) menselijkheid van de auteur. Deze laatste trachtte
hij trouwens - evenals P.N. van Eyck - in getranscendeerde, tot artistiek beeld
geworden vorm in het kunstwerk terug te vinden.
De zojuist in één combinatie bijeengebrachte reeks lijkt me kenmerkend voor het
naar volledigheid strevende assimilerend en relativerend karakter van Anthonie
Donkers literaire kritiek50. Donker prijst de stimulerende en aanvurende kracht van
Marsman kritisch werk, en stelt diens eenzijdigheden, onrechtvaardigheden en
geestdriftige misverstanden als charmante eigenschappen tegenover zijn eigen
bespiegelend en anatomiserend streven naar kritische objectiviteit. Ik neem graag
van Anthonie Donker aan dat Marsmans ‘aanvurend woord’ destijds als een ‘stuwende
kracht’ werkte in ‘het kamp der jonge schrijvers’. Maar daar staat dan toch tegenover,
dat vele van zijn eigen, rustige beschouwingen, ook nu nog genietbaar zijn als goed
geformuleerde essays en als bron van literaire informatie over de periode waarin hij
de voor-
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oorlogse afleveringen van het tijdschrift Critisch bulletin (1930-1941) redigeerde.
Iets dergelijks kan trouwens ook gezegd worden van verschillende kritische studies
uit de laatste periode van Marsman... Op grotere afstand doen de tegenstellingen zich
minder scherp voor. Vandaar dat het bij nader inzien niet onmogelijk lijkt, de in dit
hoofdstuk als tegenstrijdige stromingen besproken kritische standpunten te
beschouwen als tijdelijke over-belichtingen van bepaalde facetten van het literaire
kunstwerk. De objectief georiënteerde ‘young artist’ van James Joyce zat er als
theoreticus niet helemaal naast; maar de subjectief ingestelde dichter Karel van de
Woestijne als criticus evenmin.
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in the Netherlands’ in H. Sparnaay en W.A.P. Smit, Miscellanea litteraria, Groningen 1959,
p. 41; J. Kamerbeek jr., Albert Verwey en het nieuwe classicisme, Groningen 1966; Wimsatt &
Brooks, 2 (1970), hfdst. 22, p. 475.
4 ‘De dood van het naturalisme’ is een opstel van Lodewijk van Deysel uit 1891. Tevoren
proclameerden F. Brunetière La banqueroute du naturalisma (1887) en Herman Bahr Die
Überwindung des Naturalismus (1890). Over de artistieke klimaatsverandering in die tijd, zie
Westerlinck, 4 (Leuven 1956), p. 17, e.v., alsmede Knuvelder, 4 ('s-Hertogenbosch 1961), p.
141 e.v. en de daar genoemde literatuur. Vgl. R. Hamann en J. Hermand, Impressionismus,
München 1972, p. 171 e.v.; W. Falk, ‘Impressionismus und Expressionismus’ in W. Rothe,
Expressionismus als Literatur, Bern-München 1969, p. 73 e.v.
5 De termen ‘openbaring van het leven’ en ‘geestesschepping’ zijn van Albert Verwey. Vgl. M.
Hanot, De beginselen van Albert Verweys literaire kritiek, Gent 1957, p. 43 e.v.; Dirk Coster
gebruikte de termen ‘zielserkenning’ en ‘zielsgemeenschap’: in De stem 1921, p. 1108 e.v. (vgl.
Coster, 4 (Leiden 1967, p. 15).
6 Men vergelijke in dit verband de ontwikkeling van de Nederlandse schilderkunst in de richting
van het symbolische en monumentale, zoals besproken in Asselbergs, ('s
Hertogenbosch-Antwerpen 1951), p. 220 e.v. Coster, 4 (Leiden 1970), p. 13 e.v. en p. 368. Vgl.
Oversteegen, 4 (Amsterdam 1969), p. 27 e.v., en vooral De Wispelaere, 4 (U.I.A. = Universitaire
Instelling Antwerpen, 1974).
7 John Middleton Murry, geciteerd door Cross, 2 (1973), p. 271. (Vgl. voor Middleton Murry
ook het opstel over zijn The problem of style in Casey, 2 (1966), (p. 108-118).
8 Nijhoff, 4 (Den Haag-Amsterdam 1961), p. 90. De tekst van Curtius luidt: ‘(Lebenskritik) ist
nur möglich, wenn der Kritiker in der gegenseitigen Durchdringung aller seiner Kräfte, des
Gedankens und der Schau, des Willens und der Liebe, zum Mittelpunkt der Lebensbewegtheit
des eigenen Bewusztseins gelangt. Wenn er auf dem Wege dahin die erstarrten Schulformeln,
die der Oberflächen-Objektivität lieb sind, hat zerbrechen müssen, so findet er - nach dem Masz
der eigenen Lebensstärke - in dem Feuer jener Bewegtheit selbst die neuen, nicht vom Verstand
gemachten, sondern gewachsenen Gesetze. Und diese neuen aus der tiefsten Subjektivität
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gewonnenen Gesetze sind eben darum nicht mehr subjektiv, weil die tiefste Lebensbewegtheit
des einzelnen Menschen aus dem Weltleben selber flieszt, weil in dem innersten Lebenskern
des Subjekts das Objektive beschlossen ist. Diese Betrachtung von Kunst und Leben Kritik zu
nennen ist historisch berechtigt, weil sie sich an der Beurteilung literarischer Werke entwickelt
hat. Sachlich ist es ein Notbehelf. Denn die moderne Lebenskritik ist etwas wesentlich anderes
als die herkömmliche Literaturkritik’. (E.R. Curtius, Französischer Geist im zwanzigsten
Jahrhundert, Bern 1955, p. 166).
Vgl. De Jong, 4 (Leiden 1970), p. 29 en dez. in Ons erfdeel, 14 (1971) 4, p. 110 e.v.
Typerend voor de toenmalige tijdgeest en de invloed van Costers idealistische denkbeelden op
een jongere generatie, is dit citaat uit een artikel van Anton van Duinkerken bij de erepromotie
van Dirk Coster (Dagblad De tijd, 28 × 1954): ‘Zijn grote invloed op de jongeren van de twintiger
jaren heeft Coster uitgeoefend door zijn opstel over “De ontwikkeling der moderne Nederlandse
Literatuur” in het door hem geredigeerde en ingeleide boekwerk “De Nieuwe Europeesche
Geest in Kunst en Letteren”, dat in 1920 te Arnhem verscheen. Thans is dit boekje een historisch
document geworden, dat studerenden ten hoogste nog raadplegen om door dr. F.M. Huebner
voorgelicht te worden over opkomst en strekking van het expressionisme in Duitsland. Of zij
nog met belangstelling de bijdrage van Dirk Coster er in lezen is mij onbekend, maar zeker gaat
dan bij de lezing van dit stuk niet meer de geheimzinnige trilling door hun gemoed, die mijn
leeftijdgenoten en mij doorvoer bij het kennisnemen van deze bladzijden. Ons openbaarde zich
in de uiteenzetting van Dirk Coster een wekroep ten leven. Dit geldt niet voor een uitzonderlijke
lezer uit 1920, doch al mijn leeftijdgenoten, die literator waren of worden zouden, H. Marsman
zo goed als J. Engelman en Gerard Bruning zo goed als Antoon Coolen hebben met dit artikel
van Dirk Coster gedweept, omdat het hun een weg wees naar de toekomst. Wel zijn zij vervoerd
door de lokstem, spoedig tot kritische bezinning gekomen en hebben zij allen, evenals ik, later
met Goster gepolemiseerd in geschriften of in gesprekken over zijn geestelijke denkbeelden.
Dat zij Coster als debatpartner uitkozen, wanneer het over literaire idealen ging, bewijst intussen,
hoeveel hij voor ons allen bij de bewustwording tot zelfstandigheid heeft betekend’. (Romain
Rolland, die in 1916 de Nobelprijs verwierf, publiceerde zijn Jean-Christophe,
idealistischhumanitaire roman-fleuve in 10 delen, tussen 1904 en 1912. Voor Costers
bewondering voor Romain Rolland zie Coster 4 (1970), p. 116 e.v.).
A.M. de Jong, Bloemlezing van revolutionaire poëzie, Amsterdam 1923, p. 13, 14. De
bloemlezing bevat werk van C.S. Adama van Scheltema, Henriëtte Roland Holst-Van der
Schalk, A. van Collem, S. Bonn, H. Overst, Margot Vos, Marie W. Vos, René de Clercq en
Frederik van Eeden.
‘De eeuwige lyriek’ is de titel van een door Urbain van de Voorde gepubliceerd essay in De
Stem van 1922. Aan het hier bedoelde debat over het Vlaams modernisme werd ook deelgenomen
door Victor Brunclair, Karel van den Oever en, in laatste instantie, Paul van Ostaiien. Een
verhelderend overzicht geeft De Wispelaere, 4 (U.I.A. 1974) p. 268 e.v.
Voor het toenmalig sociaal-politiek klimaat zie de inleiding en de bibliografische afdeling van
De Jong, 4 (literaire verkenning, 1970) en, ter vergelijking met de toestand in Engeland: aantek.
50 en 51 bij hoofdstuk II. Vgl. het interview m.b.t. het tijdschrift en schrijverscollectief Links
richten 1932-1933 in Maatstaf 1969, p. 175 e.v. door Martin Mooij, die ook een herdruk van
het genoemde tijdschrift bezorgde in 1973 (vgl. Vogelaar, 4 (1976) p. 117-122). Theun de Vries
kreeg in Vrij Nederland van 12 nov. 1975 de beschikking over de ruimte van vijf normale
boekbesprekingen om zijn bewondering te uiten voor het collectief werkstuk Links richten
tussen partij en arbeidersstrijd. Materiaal voor een teorie over de verhouding tussen literatuur
en partijstrijd, door een Nijmeegse ‘projektgroep’. Zie voor de teleurstelling in de Sovjet-Unie
van Arthur Koestler, Ignazio Silone, Richard Wright, André Gide, Louis Fischer en Stephen
Spender, de door R. Crossman ingeleide bundel The God that failed (London, 1949). Bekend
is ook de ‘omslag’ in de overtuiging van Henriëtte Roland Holst, na haar teleurstellende reis
van 1921. Tot de ontgoochelden behoorde ook de door Romain Rolland ontdekte en o.a. door
A.M. de Jong in Nederland bekend geworden Roemeen Panait Istrati (vgl. D. Coster in De Stem
X, 1930, p. 903 e.v.) die nadien, door communistisch toedoen, van fascisme werd beschuldigd.
Aangaande de fascistische neigingen onder kunstenaars en intellectuelen in die tijd: P. Bergman,
‘Modernolatrıa’ et ‘Simutaneità’. Recherches sur deux tendances dans l'avant-garde littéraire
en Italie et en France à la veille de la première guerre mondiale, Upsala 1962; M.F.E. van
Bruggen, Im schatten des Nihilismus. Die expressionistische Lyrik im Rahmen und als Ausdruck
der geistigen Situation Deutschlands, Amsterdam 1946; A. Hamilton, The appeal of fascism.
A study of intellectuals and fascism 1919-1945; R. Hayard de la Montagne, Histoire de l'Action
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Française, Paris 1950; W. Laqueur en G.L. Mosse, International Fascism, London 1966; E.
Nolte, Der Faschismus in seiner Epoche, München 1966. Men vergelijke ook het hoofdstuk
‘Thesen en Anti-thesen’ in A. Lehning, De vriend van mijn jeugd. Herinneringen aan H.
Marsman, 's-Gravenhage 1954, p. 111 e.v. en de kritiek op de dissertatie van Van Bruggen door
Nico Rost in Critisch bulletin, 1948, p. 321 e.v.
Dit blijkt duidelijk uit het zevende hoofdstuk van het ongedrukte proefschrift van De Wispelaere,
4 (U.I.A. 1974)
M. Nijhoff, 4 (Den Haag 1961), p. 198 e.v. Vgl. voor de verschillende drukken en de reacties
op Nieuwe geluiden de fragmentarische opmerkingen van Piet Oomes in de zesde druk van de
bloemlezing, die verscheen als deel X van Costers ontstellend slecht verzorgd ‘Verzameld werk’
(Leiden 1970).
Vgl. voor de ‘Prisma-discussie’ Oversteegen, 4 (Amsterdam 1969) en de kritieken daarop van
J.J.A. Mooij in Raster 1969, p. 383 e.v. en van L. Mosheuvel in Studia Neerlandica 1970, 3,
p. 77 e.v. Laatstgenoemde wijst erop dat de ontbinding van de groeperingen rondom De Vrije
Bladen en de oprichting van Forum niet alleen een kwestie was van theoretische tegenstellingen,
maar evenzeer van persoonlijke waarderingen en afkeren. Vgl. het overzicht van J. Greshoff
in Voetzoekers, Brussel 1932, p. 140 e.v., en vooral de beschouwing over de probleemstelling
in het opstel ‘Vorm en vent’ in Bloem, 4 ('s-Gravenhage 1950). Voor het tijdschrift Forum zie:
P.A.M. Delen, Forum. Kritiek en essay, privé-uitgave, Utrecht 1969 en W. Mooijman en L.
Mosheuvel, Forum. Brieven, citaten, dokumenten en knipsels, 's-Gravenhage-Rotterdam 1969.
Voor De Vrije Bladen: J.F. Geerds & J.M.J. Sicking, De vrije bladen. Bibliografische
beschrijving, analytische inhoudsopgave, index, Literaire tijdschriften in Nederland/3, Amsterdam
1975.
D.A.M. Binnendijk, Prisma, Bloemlezing uit de Nederlandsche poëzie na 1918, Blaricum 1930,
p. 7-9, 19, 20; (ik cursiveer). In overeenstemming met de hier weergegeven overwegingen
waardeert Binnendijk de dichters van wat sedert Van Ostaijen ‘organisch’ expressionisme heet
(Het Getij; De Vrije Bladen) aanzienlijk hoger dan de ‘humanitaire’ of ‘romantische’
expressionisten (De Stem; Ruimte). Binnendijk gebruikt zelf de termen ‘statisch’ en ‘dynamisch’
expressionisme, maar noemt daarbij niet het onderscheid van paul van Ostaijen, waarover o.a.
Oversteegen, 4 (Amsterdam 1969), p. 163. Dit onderscheid werd al aangekondigd in het artikel
‘Kunst und Leben’ van Herwarth Walden, in Der Sturm van 1919. Mijn weergave van
Binnendijks redenering houdt geen rekening met de tekortkomingen in zijn terminologie, waarop
Oversteegen en Mooij hebben gewezen. Ik heb zijn Prisma-inleiding niet gelezen als een
wetenschappelijke verhandeling, maar als een stuk ‘mooi proza, dat geen spoor van twijfel
overlaat aan de oprechtheid’ (Ter Braak, Man tegen man, p. 138) en waaruit ik enkele
hoofdgedachten moest losmaken. Wie Binnendijks ‘formalistisch’ program vergelijkt met de
door hem gedane poëziekeuze, valt overigens van de ene verbazing in de andere. Zo nam bij
b.v. een tegen A.M. de Jong gerichte tekst van Anton van Duinkerken op, die niets met
poëzie-creatie te maken heeft, maar kennelijk alles met Binnendijks eigen afkeer van het
socialistische tijdschrift Nu (vgl. De Jong, 4 (Leiden 1970), p. 10, 11 en p. 19).
Menno ter Braak, Man tegen man, Brussel 1931, p. 131 e.v.
De term ‘representatieve mens’ gebruikt Coster in een bespreking van Emersons essay over
Plato, die kenmerkend is voor zijn bovenpersoonlijke, de algemene tijdgeest zoekende ‘hogere
kritiek’: hierover De Wispelaere, 4 (U.I.A. 1974), hoofdstuk I. De citaten van J.C. Bloem komen
uit Bloem, 4 ('s Gravenhage 1950), herdrukt in Bloem, 4 (Amsterdam 1969), p. 47 e.v. Voor
het particuliere karakter van Ter Braaks ‘vent’-ideaal, zie ook enkele opmerkingen in
Oversteegen, 4 (Amsterdam 1969), p. 378 en p. 426. De door Bloem gesignaleerde voorkeur
voor het exceptionele en bizarre in de ‘vent’, vertoont overeenkomst met een soort
Dostojewski-kritiek die vooral op het buitensporige en grillig fantastische is gericht, en door
Coster als ‘Perskyisme’ werd betiteld: zie zijn ‘Verzamelde werken’ VI, Napoleon en Dostojefski,
Leiden 1966, p. 298 e.v.

20 Richard Ellmann, Yeats, the man and the masks2, NewYork s.d., p. 71-73, 171 (Vgl. ook
Hamburger (aantek. 1), p. 87-112).
21 Coster, 4 (1967), p. 157 e.v.; idem, (1970), p. 139 e.v. Vgl. in verband met de afkeer van het
gewone en collektieve bij Menno ter Braak en andere literatoren: Aantek. 7 bij Hoofdstuk V.
22 Vgl. Oversteegen, 4 (Amsterdam 1969), p. 283, 492, 493 en De Wispelaere; 4 (U.I.A. 1974)
hoofdstuk VII, par. III.
23 De Duitse uitdrukkingen komen uit het in aantek. 4 genoemde werk Impressionismus van
Hamann en Hermand. Voor De stijl: H.L.C. Jaffé, De stijl 1917-1931, The Dutch contribution
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to modern art, Amsterdam 1956 en De stijl, Amsterdam z.j. (serie ‘Nederlandse beeldende
kunst’), alsmede Schmidt, 2 (1971), p. 78 e.v. en de catalogus Theo van Doesburg 1883-1931,
die door J. Leering e.a. werd samengesteld voor tentoonstellingen in Eindhoven, Den Haag en
Basel, Eindhoven 1968.
Vgl. in dit verband ook: Arthur Lehning en Jurriaan Schrofer, De internationale avant-garde
tussen de twee wereldoorlogen. Een keuze uit de internationale revue i 10, Den Haag 1973.
Willem Kloos, Nieuwere literatuurgeschiedenis, Amsterdam 1904, dl. I, p. 4; dl. II, p. 160.
Vgl. voor het begrip ‘expressie’ in de 19e-eeuwse kritiek o.a. aantek. 1, en Wimmsatt & Brooks,
2 (1970), p. 553, 534; waar, op p. 519 e.v., ook een beschouwing voorkomt over Croce. Zie
ook Adams, 2 (1969) p. 63 e.v.
Oversteegen, 4 (Amsterdam 1969), p. 272 (vgl. p. 233, 241, 263). Op p. 246 schrijft Oversteegen
m.i. ten onrechte dat er ‘voldoende aanwijzingen zijn voor de veronderstelling dat hij (=
Binnendijk) zonder veel nadenken een identiteit tussen schrijversbedoeling en lezerservaring
aannam’ (vgl. de kritiek van J.J.A. Mooij in Raster 1969, p. 394). Ik vermoed dat Oversteegen
tot zijn onvoldoende gefundeerde veronderstelling is gekomen o.i.v. Marsmans kritiek op
Binnendijk, die hij citeert op p. 212. En m.i. had Marsman op zijn beurt in de geschriften van
Binnendijk een theorie herkend die hem al eerder bekend was uit Der Sturm van Herwarth
Walden: vgl. mijn opmerkingen in Dietsche Warande en Belfort 1960, p. 602 en p. 604, 605.
W. Hess, Dokumente zum Verständnis der modernen Malerei, Hamburg 1956, p. 85.
M. Nijhoff, (Den Haag-Amsterdam 1961), p. 98-99; 192-195; 297 (De uitdrukking ‘een geheel
aparte wereld’ (Nijhoff, p. 192) komt ook voor in een opstel van García Lorca over het creatief
taalgebruik van Góngora: ‘La imagen poetica en Don Luis de Góngora’ (Obras completas2,
Madrid 1955, p. 67).
Over Nijhoffs platonisme schreef Vestdijk in de vierde paragraaf van zijn opstel ‘Hedendaagse
Byzantinisme’ in Vestdijk, 4 (1946). Voor het platonisme van Paul van Ostaijen: P. Hadermann,
Het vuur in de verte. Paul van Ostaijens kunstopvattingen in het licht van de de Europese
avant-garde, Antwerpen 1970, p. 212 e.v. Over ‘Jan Engelmans literair-kritische beginselen’
schreef Jan H. Cartens in Raam 65, 1970, p. 1 e.v. De daar gebruikte titel De ongesluierde
Venus is tevens de titel van een nog ongedrukte studie van Cartens over hetzelfde onderwerp.
Vgl. ook R. Heymans, ‘Terzij van de horde: Jan Engelman’ in Streven 1970, p. 1173. De kritiek
van P.N. van Eyck komt ter sprake in par. 9 van ons eerste hoofdstuk.
H. Friedrich, Struktur der modernen Lyrik7, Hoofdstuk IV, Hamburg 1964, p. 80.
Sonnets and madrigals of Michelangelo Buonarroti. Rendered into English by William Wells
Newell. With Italian text, introduction and notes, Cambridge, Mass, 1900, p. 4, 5 (Een
interpreterende Nederlandse vertaling in H.A. Enno van Gelder, Michelangelo. Verbeelder van
christelijk humanisme, Den Haag 1957, p. 117).
Zie over dit gedicht S. Vestdijk in zijn in aantek. 28 genoemde opstel. Als een vergelijkbare
poëtische verbeelding zou men het gedicht Cherubijn van Gerrit Achterberg kunnen beschouwen:
vgl. De Jong, 4 (Brugge-Den Haag 1972), p. 25-28.
M. Nijhoff, 4 (Den Haag-Amsterdam 1961), p. 97-99 (het woord ‘overzichten’ in r. 2 van p. 99
staat kennelijk voor ‘inzichten’). Vgl. voor Nijhoffs ‘onpersoonlijke’ opvatting van de
zelfscheppende taalvormen, zijn briefwisseling met P.N. van Eyck, die ter sprake komt in De
Jong, 4 (Leiden 1967), p. 71 en 156.
Voor meer uitvoerige besprekingen van Nijhoffs poëtiek, zie de in aantekening 16 en 28
genoemde essays van Bloem en Vestdijk, alsmede: K. Meeuwesse, Muziek en taal. Over poëzie
en poëtiek van Martinus Nijhoff en Paul van Ostaijen inaug. rede Nijmegen, Amsterdam 1961;
Oversteegen, 4 (Amsterdam 1969); De Wispelaere, 4 (U.I.A. 1974); D.W. Fokkema in Fokkema
e.a., 2 (1976), p. 63 e.v.; M. Rutten in Spiegel der letteren, jrg. XVIII (1976), p. 1 e.v. Over de
theorieën van de Kopenhaagse school inzake connotatie (L. Hjelmslev, Prolégomènes à une
théorie du langage, éd. Minuit, Paris 1968 - uit het Deens van 1943 -, Sv. Johansen in Travaux
du Cercle Linguistique de Copenhague, 1949) zie Van Dijk, Taal..., Amsterdam 1971, waar ofschoon niet erg duidelijk - ook gesproken wordt over Jakobsons ‘poëtische functie’. Voor
een omschrijving van laatstgenoemde functie en de daarbij te pas komende begrippen
paradigmatische of selectieve as, en syntagmatisch of combinatorische as: zie R. Jakobson,
‘Linguistics and poetics’ in Th. Sebeok, Style in language, M.I.T. Press, Cambridge, Mass.
1960, p. 356-358 (over R. Jakobson: E. Holenstein, Jakobson ou le structuralisme
phénoménologique, Seghers, Paris 1975, waarover een recensie van George Steiner in Semiotica
15 (1975) 4, p. 393-395).
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34 Ik citeer uit Nijhoff, 4 (Den Haag-Amsterdam 1961), p. 297: ‘Wie bij het verklaren van Mallarmé
blijft staan bij het beginsel dat hier het woord, als reëel ding, de scheppende kern der gedachte
was en dat de syntaxis als een magische alchemie deze elementen in werking stelde, heeft nog
niet het geheim van zijn duistere poëzie begrepen en gezien wat Mallarmé zeggen wilde, toen
hij een geïntensiveerde symboliek weder tot een werkelijkheids-visie omzette en zich daarmee
schiep een eigen mythologie: de zwaan, het azuur, het ijs, waarmee zijn bewustzijn zich als het
ware uitzette en uitdrukkingsmiddelen vond voor een heelal, dat anders een vacuum zou geweest
zijn’. Nijhoff doelt hier kennelijk op wat hij datzelfde jaar in een opstel over de dichter J.H.
Leopold ‘een diepere, creatieve zin van het l'art pour l'art’ noemde en waarmee hij een kunst
bedoelde die, zoals Beethoven ‘muziek van muziek’ schreef, zich voortzet in een ‘zelfgeschapen
wereld’. (Nijhoff p. 312, 313). Men vergelijke hiermee de opmerkingen van Friedrich (Aantek.
29, p. 93, 94) over het ‘ontologische schema’ bij Mallarmé en de evolutie van de door Nijhoff
genoemde sleutelwoorden - of begrippen, tot het absolute begrip ‘néant’.
35 Vgl. voor Marsmans houding t.o. Lothar Schreyer en de Duitse Sturmgroep mijn opstellen
‘Marsman und August Stramm’ (Levende talen 1959, p. 181 e.v.) en ‘Marsman en de
vernieuwing’ (Dietsche Warande en Belfort 1960, p. 600 e.v.). Het citaat van Marsman komt
uit zijn lezing over ‘De verhouding tussen leven en kunst’ (1926), waarin ook de poëzie-theorie
van Nijhoff ter sprake komt (Marsman, 4 (Amsterdam 1947), p. 237 e.v.). Eveals voor de
‘creatie’- of ‘formatie’-theorie (vgl. aantek. 31), kan men voor de door ‘vormkracht’ gevoede
‘transformatie’-theorie verwijzen naar vroegere uitbeeldingen in dichtvorm. Zo citeert Henri
Davenson in zijn studie De troubadours (Ned. vertaling, Utrecht 1967, p. 77) uit een gedicht
van Armand Daniel de Ribérac, waarin de dichterlijke arbeid wordt vergeleken met die van een
smid. Veel beeldender en meer in overeenstemming met de idee van Marsmans ‘vorm-kracht’,
gebeurt dat in gedichten van Carducci, Theophile Gauthier en Aart van der leeuw; zie mijn
aantekening in De nieuwe taalgids 1966, p. 383.
36 Vgl. het desbetreffende hoofdstuk in het proefschrift van Oversteegen, 4 (Amsterdam 1969) en
de kritiek daarop van J.J.A. Mooij in Raster, 3 (1969) 3, p. 393 e.v.
37 Hadermann, (aantek. 28), p. 184, 185.
38 Vgl. Hadermann, (aantek. 28) alsmede Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie,
2dln, Den Haag 1971 en het onuitgegeven Utrechts proefschrift van José Boyens, Oscar Jespers.
Zijn beeldhouwwerk (1974).
39 Vgl. Hadermann (aantek. 28) p. 220, 230; E.M. Beekman, Homeopathy of the absurd. The
grotesque in Paul van Ostaijen's creative prose, the Hague 1970, p. 113-126; De Vree, 4
(Brugge-Antwerpen 1967), p. 47-50.
40 P. van Ostijen, Krities proza I, Antwerpen z.j., p. 147-148.
41 Van Ostaijen, Krities Proza II, Antwerpen, z.j., p. 152. De oorspronkelijke Franse tekst luidt:
Je tends vers ce lyrisme que j'appelle pur, qui, ayant posé une phrase prémisse et rien que celà,
se développe d'une façon dynamique par la répercussion des mots dans le subconscient; celui-ci
livrera à la conscience la matière nécessaire à la continuation et à l'achèvement de l'édifice,
tandis qu'en retour il sera du devoir de la conscience, de veiller à ce que cette matière reste dans
les limites posées par la phrase prémisse. Cette introduction terminée, je vous lirai une ‘Mélopée’
dont voici les données: 10 allure générale déterminée par l'intention d'écrire une mélopée; 20
la première phrase - la phrase prémisse - devra, cette fois ci, être la plus positive de toutes; 30
les phrases suivantes s'en iront de plus en plus dans le vague et j'essaierai d'y atteindre en tirant
la phrase prémisse en longueur par l'addition d'un nouveau sujet ou d'un complément indirect;
40 il sera probablement nécessaire de syncoper quelque part pour donner plus de distance, plus
de lointain à ce qui suivra. - Voilà donc, rapidement montré dans les détails du point de départ,
un exemple de ce que j'appelle une poésie à thème. (Vgl. voor de vertaling van de grammaticale
termen in dit fragment de opmerkingen van Herman Uyttersprot in Spiegel der Letteren III
(1959, p. 233).
42 Een beknopte bespreking van dit gedicht gaf ik, deels vragenderwijs, in Het Nederlandse gedicht
na 1880 (poëzie - essay - kritiek - stijlleer - tekstverklaring)8, Groningen 1976, p. 80.
43 Vgl. De Jong, 4 (Leiden 1967), p. 71 en de daarbij behorende bronverwijzing, alsmede H.A.
Wage, Dagend dichterschap. Een onderzoek naar de ontwikkeling van de dichter P.N. van Eyck
tot en met de Italiaanse periode, Leiden 1967, p. 192, en P. Minderaa, Opstellen en voordrachten
uit mijn hoogleraarstijd (1948-1964), Zwolle 1964, p. 400.
44 Voor mogelijke ‘invloeden’ van P.N. van Eycks kritiek: De Jong, 4 (Leiden 1966), p. 140; De
Jong, 4 (Leiden 1967), p. 72, en dez. in Jeugd en Cultuur, 17 (1972), p. 279.
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45 De Jong, 4 (1967), p. 70 en p. 155, 156. Vgl. i.v.m. Valéry bijvoorbeeld diens benadering van
Goethe, zoals beschreven in Maurice Bémol, La méthode critique de Paul Valéry, nouveau
tirage, Nizet, Paris 1960, p. 78 e.v. Voor de door Van Eyck bedoelde Baudelairiaanse
poëzietheorie: Brian Juden, Traditions orphiques et tendances mystiques dans le romantisme
français 1800-1855, Paris 1971, p. 424. (Een benadering van de poëzie van Baudelaire e.a.
dichters, onder wie Van de Woestijne en Slauerhoff, als een poging tot ontraadseling van ‘de
levenszin’, geeft het proefschrift Autonome dichters. Typen van ‘poètes maudits’ (1949) van
Harrie Kapteijns (1917), die ook een essay met bloemlezing publiceerde over Het maandblad
De Gemeenschap. Intenties en aspecten (1964).
46 Vgl. hierover H.A. Wage, ‘De principes van Van Eycks literaire kritiek’ in Studia neerlandica
1 (1970) p. 37 e.v. Vergelijkbare, ‘in het metafysische geankerde’ opvattingen, treft men, behalve
bij tijdgenoten als Van Ostaijen, Nijhoff, Donker en Engelman, ook later aan bij critici als Jan
Walravens en Paul Rodenko. Vgl. Hoofdstuk II, Aantek. 10, 20, 26 en Hoofdstuk IV, Aantek.
75. Van Eycks onderscheid tussen ‘goede’ en ‘grote’ kunst (Wage, p. 40) komt ook voor bij
Vermeylen, Eliot en Albert Westerlinck; zie hoofdstuk IV, Aantek. 25.
47 Vgl. de aan Stuiveling gewijde paragraaf in Oversteegen, 4 (Amsterdam 1969), p. 361 e.v.
48 Anthonie Donker, Fausten en faunen. Beschouwingen over boeken en menschen, Amsterdam
1930, p. 81.
49 Donker, a.w. p. 83, schrijft: ‘Vitaliteit is het chaotisch voorstadium, schoonheid het kosmisch
eindstadium der kunst’. Maar in het door hem besproken boek van Marsman had hij al kunnen
lezen dat ‘het scheppend vermogen’, als ‘levensfunctie bij uitstek’ van de dichter: ‘de potentiële
chaos van leven (formeert) tot de reëele kosmos der poëzie’. Of Donkers toevoeging van het
woord ‘schoonheid’ zoveel verandert als Oversteegen en De Wispelaere menen, is voor mij
niet zo duidelijk, zolang niet vaststaat wat men onder ‘schoonheid’ verstaat. Blijkens o.a. zijn
bekende kritiek op Henriëtte Roland Holst, is vitaliteit voor Marsman niet alleen een
voorpoëtische toestand in de dichter, maar ook een eigenschap van de schoonheid in het
kunstwerk. Zijn ‘volstrekt niet uitsluitend renaissancistisch schoonheidsbegrip’ veronderstelt
dat het ‘poëtisch beginsel’ als ‘formeel poëtisch atoom’ een gistende en verfellende, kortom:
‘levenwekkende kracht’ uitoefent op het gedicht (cfr. Oversteegen, 4 (Amsterdam 1969), p.
204, 211, 277, 306; De Wispelaere, 4 (U.I.A. 1974). p. 504; Marsman 4 (Amsterdam 1947), p.
74, 75).
50 Vgl. de desbetreffende paragraaf in Oversteegen, 4 (Amsterdam 1969), p. 300. Een grondiger
bespreking van Donkers kritische beginselen staat in De Wispelaere, 4 (U.I.A. 1974), p. 495
e.v.
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Tweede hoofdstuk
Existentie - autonomie - referentie
1.
In het jaar van de bevrijding verscheen de bundel Ars et vita, die een gedeeltelijk
herdruk bevatte van een polemiek tussen Cola Debrot en Gerard Knuvelder. Cola
Debrot had in het kortstondige tijdschrift Criterium (1940-1942) enkele
programmatische artikelen gepubliceerd over de existentiële betekenis van het
kunstenaarschap, waarop Knuvelder reageerde in het toenmalige katholieke dagblad
De Maasbode en in het eveneens toenmalige katholieke tijdschrift Roeping
(1922-1964). De ideeën van Debrot (1902) kondigen het klimaat aan dat typerend
werd voor de artistieke sfeer in de eerste jaren na de tweede wereldoorlog, die tevens
de beginjaren van de koude oorlog waren.
Met een beroep op Spengler, Kierkegaard, en (vooral) Unamuno, verdedigt Debrot
het ‘romantisch rationalisme’ dat, in de aanvaarding van de polariteit tussen romantiek
en rationalisme, ‘de zedelijke moed van den existentiephilosooph (vindt) om innerlijke
tegenstrijdigheden niet uit den weg te gaan’1. Juist uit de strijd tussen rede en gevoel,
die tevens een onherroepelijk samengaan van die beide is (‘la lucha es un modo de
asociación’), ontspringt volgens Miguel de Unamuno het ‘tragisch levensgevoel’
(Del sentimiento tragico de la vida en los hombres y en los pueblos, 1913). Het is
volgens Debrot de taak van de moderne kunstenaar dit tragisch levensgevoel in zijn
totali-
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teit tot uitdrukking te brengen. Tegenover de Vondeliaanse kunstenaar die schept
vanuit een vaste en harmonische wereldconceptie, stelt hij de Rembrandtieke,
eschatologische kunstenaar, bij wie de ‘verlossing’ nog plaats moet vinden in het
werk zelf.
De hier bedoelde problematiek heeft Cola Debrot ondermeer verbeeld in zijn
novelle Bid voor Camille Willocq (1946). In zijn bundel Schoonheid als eigen belang
(1948) heeft Fokke Sierksma daar een beschouwing aan gewijd, onder de goed
gekozen titel ‘De wanhoop tussen de polen’. Hij noemt ‘de antinomie bij uitstek de
denkvorm van deze tijd’ en brengt de denk- en gevoelswereld van Debrot in verband
met de existentiefilosofie van Sartre. Men hoeft maar enkele tijdschriften uit de eerste
jaren na de oorlog open te slaan, om in te zien dat het existentialisme in die tijd het
geestelijk klimaat goeddeels bepaalde. Cola Debrot werkte mee aan een symposion
over Het existentialisme (1947) en Gerard Diels publiceerde in december 1946 een
25 pagina's lange verhandeling over ‘Existentiefilosofie en kunst’ in het nieuwe
tijdschrift Het woord (1945-1949). Diels (1897-1956) heeft nadien een keuze uit zijn
essays ‘over kunst in het algemeen en over poëzie in het bijzonder, ook in haar
betrekkingen tot filosofie, ethica, maatschappij enz.’ bijeengebracht in zijn bundel
Het ongerijmde (1952). Een andere zeitgeistlich geïnspireerde ‘Woord’-essayist was
Hans Redeker, van wie eveneens een verhandeling over Existentialisme (1949)
verscheen in een periode die hij zelf aanduidde als De dagen der artistieke
vertwijfeling (1950). In die dagen publiceerde ook het roomse tijdschrift Kultuurleven
een speciale aflevering over de verhouding tussen existentiefilosofie en literatuur
(november 1951). In november 1946 opende Bernard Delfgauw een artikel over ‘Het
existentialisme van Jean-Paul Sartre’ met de mededeling: ‘Een ruim jaar geleden
was het woord “existentialisme” nagenoeg iedereen onbekend; nu komt men het
overal tegen. Al onze week-
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bladen hebben al beschouwingen aan het existentialisme gewijd... Existentialisme
is de naam geworden van een levenshouding, waarvoor niets heilig is. Existentialist
is hij, die - zoals men dat gaarne noemt - “intens leeft”’2. Intensiteit van leven spreekt
uit de essaybundel Een houding in de tijd (1950) van Pierre H. Dubois, die een
passend motto meekreeg van Claude-Edmonde Magny: ‘... la critique littéraire pourra
être l'une des formes - la seule légitime, peut-être - de l'autobiographie’ (Les sandales
d'Empédocle. Essai sur les limites de la littérature, 1945). Dubois (1917) zag een
boek niet als een artistiek voorwerp, maar als ‘uitdrukking van een schrijvende mens’.
Zo is hij het trouwens ook blijven zien, ondermeer blijkens zijn in 1976 verschenen
bundel De verleiding van Gogol, waarin hij zich verzet tegen het loskoppelen van
‘tekst’ en ‘schrijver’ of ‘literatuur’ en ‘leven’, en daarbij het engagement van de
schrijver verdedigt als een vorm van onherroepelijke trouw aan zijn eigen
kunstenaarschap, zonder enige concessie aan politieke mode of ‘idealistische moraal’.
Dubois zoekt naar de persoonlijkheid van de schrijver in de tekst, en hij engageert
ook zijn eigen (door bedachtzaamheid gekenmerkte) persoonlijkheid als criticus.
Gedachtig de Sartriaanse vrijheid in de concrete levenssituatie, erkent deze zeer
belezen criticus zonder aarzelen, zijn eigen, onberekenbare multiformiteit en de
contradicties in zijn subjectieve waarheden. Evenals Debrot, had Dubois in het eerste
nummer van Criterium een programmatisch artikel geschreven: ‘De fictie van het
dogma’. De criticus schrijft, zoals de titel van zijn tweede bundel aangeeft, geheel
Voor eigen rekening (1954).
Dubois herinnert in het eerste hoofdstuk van Een houding in de tijd (‘Grandeur
en misère van het auteurschap’) aan Debrots ‘Tegenstellingen’ en het daaruit
voortkomend ‘tragisch levensgevoel’. Hij meent dat zich na de tweede wereldoorlog
voor het eerst ‘het probleem van het bestaan’ heeft gesteld, hetgeen zeggen wil dat
de zekerheden
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ontbreken en de menselijke existentie inderdaad wordt ervaren als ‘een onrustbarend
probleem’ of een ‘tragische twijfel’. Interessant is zijn beschouwing over de roman
De avonden van Simon van het Reve en de daarop geleverde commentaren door
Nederlandse critici, onder wie de Critisch-Bulletinredacteur R. Blijstra. Dubois ziet
Van het Reves boek niet uitsluitend als verbeelding van het leegte-gevoel bij een
na-oorlogse generatie. Hij meent dat Van het Reve juist ontsnapt aan de Nederlandse
romantraditie, door de ‘tragiek van het zinloze’, die zijn verhaal verwant maakt met
een moderne stroming in de Franse, Engelse en Amerikaanse literatuur en met name
met L'Etranger (1943) van Albert Camus. In zijn bundel Het geheim van Antaios
(1966) schrijft Dubois onomwonden dat ‘elk werk van betekenis uit de
wereldliteratuur door het tragisch bewustzijn gekenmerkt wordt’. Men kan zich
afvragen of hij zelf de multiformiteit van de menselijke persoonlijkheid geen geweld
aandoet en zich overgeeft aan de ‘fictie’ van een (zelf gekozen) ‘dogma’, wanneer
hij schrijft: ‘Een roman die niet geschreven is vanuit een tragisch bewustzijn
interesseert mij niet...’, of wanneer hij, naar aanleiding van Tsjechow, beweert dat
‘de wanhoop’ eigenlijk ‘de eenvoudige waarheid’ van het leven is: ‘de tragische
waarheid, waaraan geen ontkomen mogelijk is’3.
Het schrijvend beleven van de eigen existentiële situatie en het tragisch bewustzijn,
erkende Dubois als het ware vanzelf bij Marcellus Emants, aan wiens ‘schrijversleven’
hij in 1964 een lijvige en doorwrochte studie wijdde. Het kostte hem ook geen moeite
deze kenmerken aan te wijzen in zijn in de serie ‘Monografieën over Vlaamse
letterkunde’ verschenen essay over Maurice Gilliams (1966). Toen hij in 1953 Over
F. Bordewijk schreef, ging dat minder vanzelfsprekend. En in de ‘Vlaamse
monografie’ die hij in 1959 aan Jan van Nijlen wijdde, was hij bijna wel verplicht
af te rekenen met Van Nijlens reputatie van
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gemoedelijkheid en resignatie. Vandaar uitspraken als: Van Nijlens poëzie schijnt
dus gemoedelijk, omdat het tragische erin slechts vermomd wordt prijsgegeven. Die
vermomming nu is met name wat vaak als zijn ‘berusting’ wordt begrepen... De
tragiek van Van Nijlens poëzie schuilt juist in het feit dat zij niet werkelijk berusting
is...4.
In Een houding in de tijd noemt hij Tsjechow een actueel schrijver. Die
(existentialistische) ‘actualiteit’ blijkt al uit het feit dat Dubois zijn hoofdstuk over
hem de titel kon geven ‘Wanhoop als inspiratie’. Het wordt gevolgd door een
hoofdstuk met de even kenmerkende titel: ‘Onzekerheid als moraal’. Dubois komt
daarin tot de volgende conclusie: ‘Onze moraal kan ons niet bevrijden uit de
onzekerheid, neen. Want onze moraal is de onzekerheid zelf. Zij kan beroep doen
op de heroïek, zoals ze beroep kan doen op de heiligheid, die beiden onvervuld
blijven, maar waaraan de zin niet ontnomen wordt, zolang wij weten dat het instinct
of de hoop ons voortdrijft, niet naar het niets en niet naar het hiernamaals, maar
dieper in de Nacht, waarin, naar Pascal ons leert, de ware wijsheid ligt van de mens’.
Dubois schrijft hier naar aanleiding van het werk van Albert Camus en hij bestrijdt
daarbij de opvatting dat diens sfeer van het absurde geen conclusie bevatten kan. Zij
bevat er wel degelijk een, meent Dubois: ‘de conclusie van het absurde is de
conclusieloosheid!’5.
De door Pierre H. Dubois bestreden opvatting inzake Camus komt voor in de
bundel Bezonken avonturen (1949) van S. Dresden, die in 1947 hoogleraar in de
Moderne Franse letterkunde te Leiden was geworden. Dresden (1914) is geen literair
criticus, maar een literair-theoretisch essayist wiens geschriften met veel voordeel
door praktiserende critici kunnen worden geraadpleegd. Hij schreef verschillende
bundels literair-wetenschappelijke essays, waarbij hij als werkmateriaal de Franse
literatuur
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gebruikt. En passant verstrekt hij daarover zoveel interessante informatie, dat de
lezer - en men heeft soms de indruk: ook de schrijver - het te behandelen probleem
weleens dreigt te vergeten. Dit temeer omdat men bepaald niet wordt gehinderd door
het gevoel dat Dresden een pasklare oplossing wil voorschrijven, of zelfs nog maar
laboreert aan de waan dat hij die zou kunnen vinden. Hij publiceerde in 1952 een
beschouwing over Montaigne, de spelende wijsgeer, en schijnt ook in zijn latere
geschriften niet terug te komen op zijn hemzelf tot navolging inspirerende
bewondering voor het uiterst serieus en superieur ‘dilettantisme’ van de Franse
essayist. Evenals Montaigne, probeert Dresden schijnbaar nooit zichzelf, maar wel
talrijke scherpzinnige gedachten en mogelijkheden tegenover zijn lezer uit te spelen.
In 1946 verscheen Dresdens essay Existentie-philosophie en literatuurbeschouwing.
Hij herinnert daarin aan de aanval op de literair-historische methode ten voordele
van de ‘analyse-textuelle’ in de Défense de la philologie (1933) van de Luikse
hoogleraar Servais Etienne6. Dresden is het eens met Etiennes mening dat het
traditioneel literair-historisch onderzoek zich soms teveel bezighield met gegevens
die ten aanzien van het literaire kunstwerk irrelevant zijn. Maar hij gelooft anderzijds
dat loutere tekstanalyse niet volstaat voor een adekwate literatuurbeschouwing.
Dresden meent kennelijk dat de criticus zich óók moet bezighouden met het creatief
proces van de transformatie: ‘Van de oorsprong af dient hij het scheppingsproces
zo nauwkeurig mogelijk te volgen’, schrijft Dresden. Hij wijst op het hoofdstuk over
de ‘psychanalyse existentielle’ in L'être et le néant (1943), waar Sartre uiteenzet dat
het niet gaat om het ontwerpen van psychologische schema's, maar om de ontcijfering
en beschrijving van het unieke in een individueel kunstenaarschap. De
existentiefilosoof houdt zich bezig met de concrete situatie van de individuele mens
in de wereld. Hij vertrekt met
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andere woorden van dezelfde basis als de literaire kunstenaar. Daar komt nog bij en hier raken we weer het tragisch beginsel in de literatuurbeschouwing van Pierre
H. Dubois - dat de situatie van ‘geworpen’ zijn in de wereld, vanzelf leidt tot de
thematiek van angst, dood en niets, die tevens de thematiek van vele kunstenaars is.
Door cursivering van het woord vele heb ik een beperking aangegeven die Dresden
zelf geenszins is ontgaan, maar die hij aanvaardt als een natuurlijke begrenzing van
de door hem verdedigde existentiële methode7. In een waarderende bespreking van
Dresdens boekje maakte Anton van Duinkerken de verstandige opmerking dat er ten
eerste geen ‘alleenzaligmakende methode’ mogelijk is, en dat de existentiële methode
vooral geschikt lijkt als ‘het voorwerp van onderzoek... een beetje tragisch’ is8.
Van Duinkerkens eufemistische veronderstelling wordt niet alleen bevestigd door
de kritische praktijk van Pierre H. Dubois. Verwant aan diens tragisch georiënteerde
literatuurbeschouwing, zijn de kritische opstellen van Jan Walravens (1920-1965),
die al in 1946 over Jean-Paul Sartre en het existentialisme schreef in verschillende
Vlaamse tijdschriften. Hij behoorde tot de oprichters van het tijdschrift Tijd en mens
(1949-1955), dat - in navolging van Sartres Les temps modernes (sedert 1945) stelling wilde nemen in de problemen van de tijd en daarbij wenste af te rekenen met
burgerlijkheid, pallieterig optimisme en traditionele literaire vormen. Er bestaat een
fundamentele tegenstelling tussen Walravens' radicaal pessimistische romans en zijn,
eveneens existentialistisch geïnspireerde, literatuurkritiek. Als romancriticus staat
hij in 1949 afwijzend tegenover de negativistische verbeelding van een absurde
wereld zonder de mogelijkheid tot zelfbevrijding, in het werk van jonge Nederlandse
auteurs als W.F. Hermans en Anna Blaman. Hij eist voortdurend dat de vrije mens
zich ontworstelen kan aan zijn tragische situatie en, in het eigentijds engagement
van een groots
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geestelijk avontuur, het uitzicht bereikt op ‘een nieuwe morgen’.
Walravens is de samensteller van de hierna nog te noemen avantgardistische
poëzie-bloemlezing Waar is de eerste morgen? In zijn helder overzicht van Walravens
oeuvre (‘Monografieën over Vlaamse letterkunde’, 1974) heeft Paul de Wispelaere
gewezen op het verschil tussen Walravens' kritische opvatting van de poëzie en van
het proza. Dat verschil gaat terug op Sartre. In tegenstelling tot de prozaschrijvers
die zich politiek kunnen engageren met de taal als communicatie-instrument, zijn
volgens Sartres: ‘Les poètes... des hommes qui refusent d'utiliser le langage’. Ze
beschouwen de woorden als dingen en niet als tekens. Hun oorspronkelijke gevoelens
vinden geen uitdrukking in het onafhankelijk taalobject dat het gedicht is: ‘les mots
les prennent, s'en pénètrent et les métamorphosent’, schrijft Sartres in zijn Qu'est-ce
que la littérature? (1948). En zijn uiteenzetting kon wel een illustratie zijn bij ‘The
two uses of language’ (1924) van Richards en de later ook door René Wellek
gesignaleerde ‘ontological gap’ tussen de psychologie van de auteur en het kunstwerk,
oftewel: tussen enerzijds leven en maatschappij, en anderzijds het autonome gedicht9.
Voor Sartre kan de roman een geëngageerde communicatie over de extra-literaire
buitenwereld zijn en het gedicht per se niet. Jan Walravens sluit zich in zijn
hoofdzakelijk inhoudelijk en thematisch gerichte romankritiek bij deze opvatting
aan: maar hij wijkt van Sartre af, zodra het gedicht op het spel staat. De argumenten
daarvoor vond hij in het surrealisme van André Breton.
Blijkens zijn Second manifeste du surréalisme (1930) vertegenwoordigt de
kunstdaad voor Breton de enige vorm van absoluut engagement en van totale revolutie.
Die totale revolutie voltrekt zich voor de surrealist in de taal als ‘expression humaine’
bij uitstek. De dichter leeft in de taal en vindt er zijn bevrijding. Als puurste schrijfakt
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schept de poëzie haar surrealistische droomwereld, die voor Walravens de ‘eerste
morgen’ is van het volkomen zuiver begin dat hem als metafysisch doel van de poëzie
voor ogen zweeft. Ik citeer uit Walravens essay Phenomenologie van de moderne
poëzie (1951): ‘We denken hier aan het woord van André Breton, die de poëzie
bepaald heeft als een ontdekkingstocht in het gebied, waar leven en dood, haat en
liefde, vreugde en smart, begin en einde opgehouden hebben antagonismen te zijn.
De grenzen van het gekende en van het sensitieve overschrijden om te belanden in
het ongekende en het onzeglijke, ziedaar een nieuwe opgave van de moderne poëzie.
“Faire parler l'ineffable” zou wel de leus van ieder modern dichter kunnen zijn (...)
Het is de hoop van morgen. Het is een confuse zekerheid, dat morgen tegenover de
wereld van machines en relativiteitstheorieën, atoomsplitsing en collectivisering,
een nieuwe conceptie van de mens en zijn bestaan zal geplaatst worden, gevoed door
een nieuwe mythe. Een nieuwe opvatting van God en Zijn verhouding tot de mensen,
zo men wil’10.
Gezien de dubbele voedingsbodem van Walravens literatuur-theorie - die ook
blijkt uit zijn dagboek Jan Biorix (1965) - is het begrijpelijk dat dergelijke extatische
leuzen over de naar het ‘eeuwige’ reikende en ‘een gulp van mysterie en
goddelijkheid’ oproepende poëzie, konden worden gecombineerd met meer op het
praktische, Sartriaanse engagement geïnspireerde opvattingen. In aansluiting op
Sartres L'existentialisme est un humanisme (1946), schreef Walravens een artikel:
‘De avant-garde is ook een humanisme’ (1959). De ‘experimentele’ poëzie van
Vlaamse vijftigers als Albert Bontridder, Ben Cami, Hugo Claus, Remy C. van de
Kerckhove en Marcel Wauters is volgens Walravens niet langer een
hyperindividualistisch ivoren-torenbedrijf, maar ze wortelt in de moderne collectiviteit.
En bovendien is het gebied van het engagement verplaatst van de (politieke)
buitenwereld,

Martien J.G. de Jong, Over kritiek en critici

58
naar de autonome taalwereld van het gedicht als existentieel experiment met woord,
beeld en ritme. Dit verklaart meteen de aandacht voor het artistiek-formalistische
aspect, waardoor Walravens poëziekritiek zich onderscheidt van zijn romankritiek11.
Het Sartriaanse roman-engagement en de aandacht van de existentialistische kritiek
voor de situatie van de moderne mens en zijn ‘houding in de tijd’ herinnerden
gemakkelijk aan de ‘expressie’-theorie van de ethische critici van voor de oorlog.
Vandaar dat ze konden stuiten op ‘transformationalistische’ of ‘formalistische’
bezwaren. S. Dresden schreef in zijn al genoemde beschouwing over
Existentie-philosofie en literatuurbeschouwing ondermeer dat het belangrijker is met
behulp van de existentie-filosofie een nauwkeurige studie te maken van het
scheppingsproces in de kunstenaar, dan een ethische of sociologische mening te
openbaren over het kunstwerk. Met een verwijzing naar Sartre besloot hij: ‘Voor
alles zouden we wensen, dat men zich als mens, zonder enig vooroordeel, tegenover
ieder kunstwerk zou stellen, dat men de bedoelingen, wensen en gevoelens van de
schrijver zou delen (...). Zo stelt men zich werkelijk individueel tegenover het
kunstwerk, dat toch ook het product van een individu is’12.
Dit standpunt bezorgde hem een verwijt in het tijdschrift Critisch bulletin (1946)
van Anthonie Donker, die schreef dat het niet om ‘den gistende smeltkroes’ van de
gevoelens in de schrijver gaat, maar om ‘den blijvenden vorm der verbeelding’ in
het kunstwerk. Donker herhaalde zijn bezwaren een jaar later, naar aanleiding van
Dresdens inaugurele rede Moderne Franse romankunst (1947). Dresden roert daarin
even het kritisch probleem aan dat gelegen is in de vraag naar de
combinatie-mogelijkheid van een subjectieve literaire beleving en een objectief
literair oordeel, maar houdt zich voornamelijk bezig met
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de problematiek van Gide, Proust en Sartre als auteurs. Volgens Donker ‘ontwijkt’
hij daardoor zijn ‘voornaamste taak’ namelijk: ‘de beschouwing van het kunstwerk
zelf, van zijn verschijning, structuur en wezen, en van hun werking’13.
De latere ontwikkeling in de literatuur-beschouwing van Dresden heeft Donkers
verwijten overbodig gemaakt, zoals ondermeer blijkt uit Dresden genre-studies en
vooral uit zijn voortreffelijke ‘beschouwing over romankunst’ Wereld in woorden
(1964, tweede herziene druk, 1971). Maar in de jaren veertig waren de opmerkingen
van Anthonie Donker uiterst actueel. In 1946 verscheen niet alleen de
‘existentialistische’ brochure van Dresden, maar toen startte aan de Amsterdamse
universiteit ook de ‘Werkgroep voor stilistiek op linguïstische grondslag’, onder
leiding van Prof. Dr. W. Gs. Hellinga. De kernprinsipes' van deze werkgroep werden
voor het eerst uiteengezet in het Sistematiese verslag van 'n stilistiese analise (1950),
dat het proefschrift vormde van Hellinga's Afrikaanse promovendus H. van der
Merwe Scholtz. Tot deze principes behoorde de opvatting dat de stilistiek niets te
maken heeft met de uitwerking van de tekst op de lezer, en al evenmin ‘met die
persoonlike struktuur en die bedoelings van die auteur14’.
De tegenstelling van deze twee werkprogramma's leidde, via een debat naar
aanleiding van een lezing van A.L. Sötemann, in 1950 tot een ‘vertoog in brieven’
tussen S. Dresden en de ‘Prisma’-criticus D.A.M. Binnendijk, dat in 1952 in boekvorm
verscheen onder de titel Critiek op de tweesprong. Naar aanleiding van het verwijt
dat hij in zijn literatuurbeschouwing te weinig aandacht besteedde aan ‘de eigen
structuur van het eindproduct van het scheppingsproces’, verdedigde Dresden zich
tegen de overdrijvingen van de ‘autonomisten’ als volgt: ‘Nijhoff mag dan zeggen
- ik weet, dat hij er nooit een theorie van gemaakt heeft - dat een gedicht is als een
ta-
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pijt, waarvan de maker meestal niet bekend en nooit belangrijk is, dat dus op zichzelf
beschouwd moet worden als een autonoom geheel, het valt toch nooit te ontkennen,
dat er een maker is geweest. Op dit punt nu slaan de autonomisten op het ogenblik
naar mijn mening wel erg ver door. Nogmaals, als reactie is de opvatting erg gezond,
maar het gaat toch niet aan van een kunstwerk te spreken alsof het uit de lucht is
komen vallen, kant en klaar, gehoorzamend aan een eigen innerlijke wetmatigheid,
en de maker maar weg te denken!’.
Binnendijk deed zich in deze briefwisseling kennen als een ‘autonomist’ met grote
belangstelling voor de ‘eigen structuur van het eindproduct van het scheppingsproces’,
dat volgens hem een ‘zelfstandig bestaan’ leidt als ‘autonome vorm’15. Evenals in de
Prisma-discussie van 1930 verdedigde hij daardoor opnieuw een wijze van
literatuurbeschouwing die pas overheersend zou worden in de jaren vijftig en zestig.
Ten opzichte van de vooroorlogse periode - én van de existentialistische
literatuurkritiek van onmiddellijk na de oorlog - vertoont deze literatuurbeschouwing
een accentwijziging, die men zou kunnen aanduiden als de overgang van een meer
subjectieve, levensbeschouwelijke literatuur-beleving, naar een ogenschijnlijk
objectieve, ergocentrische of tekstimmanente literatuur-interpretatie.

2.
Men kan zeggen dat de nieuwe, ergocentrisch georiënteerde kritiek zich voor het
eerst met nadruk in de Nederlandse literatuur openbaart in het werk van Paul Rodenko
(1920-1976), wiens kritisch oeuvre ontstond in de tweede helft van de jaren veertig
en vooral in de jaren vijftig. Literair-historisch gezien valt zijn kritische loopbaan
samen met de bloei van de poëtische school der vijftigers of experimentelen, waarvan
belangrijke verte-
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genwoordigers (Lucebert - Claus) tevens betrokken waren bij de internationale
manifestaties van de experimentele schildersgroep Cobra in de jaren '49 en '50 te
Amsterdam, Brussel, Kopenhagen en Parijs16. In tegenstelling tot het in het vorige
hoofdstuk genoemde cerebraal ‘apollinisch’ neo-plasticisme of constructivisme van
Mondriaan en De stijl, benadrukte de Cobra-beweging het irrationele ‘dionysische’
element in de schilderkunst. Het uitbundig spontane, en soms elementair aandoend
experimentalisme van schilders als Asger Jorn, Corneille en Karel Appel, vertoont
overeenkomsten met de avantgardistische Nederlandse dichtkunst uit die tijd. Ook
de poëzie van de vijftigers sloot in sommige opzichten aan op het vroegere
expresssionisme, dadaïsme en surrealisme. In zijn anno 1951 verschenen
programmatische bloemlezing Atonaal schreef Simon Vinkenoog dat deze poëzie,
door haar ‘experimenteren met gedachten en gevoelens’, tracht door te dringen in
het onbekende en soms ‘zinloos en chaotisch’ schijnt; zes jaar later noemde Gerrit
Kouwenaar in de bloemlezing Vijf 5tigers als kenmerken haar ‘anti-intellectualistisch’
karakter en de ‘exploratie van het onderbewuste’. Veelzeggend zijn in dit verband
titels van gedichtenbundels als De analphabetische naam (Lucebert, 1952) en De
taal der dieren (Hans Andreus, 1953). Lucebert noemde zijn dichtkunst trouwens
zelf: ‘animaal (ge)stamel’17. In de poëzie van de Nederlandse experimentelen vernietigt
de vrije associatie niet zelden de traditionele zinsbouw, en een uitbundige, onlogische
‘gevoels’-metaforiek leidt soms tot barokke woordoverdaad. Er is in dat opzicht
enige verwantschap met de Engelse ‘Forties’, die bijvoorbeeld blijkt uit de bijna
taal-wellustige herschepping van Dylan Thomas' Under milk wood door Hugo Claus
(1958).
De revolutionaire en hermetische ‘experimentele’ poëzie van de vijftigers werd
in Vinkenoogs bloemlezing ondermeer gekarakteriseerd als ‘waarschijnlijk niet voor
uitleg
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vatbaar’. Ze leidde tot verschillende polemieken en vroeg als het ware om een
theoretische en interpretatieve begeleiding18. Ze kreeg die in Vlaanderen ondermeer
in afzonderlijk verschenen opstellen van Adriaan de Roover (1955) en Vital Celen
(1955), in talloze, de literaire actualiteit op de voet volgende poëziekronieken van
Paul de Vree, en vooral in het essay Phenomenologie van de moderne poëzie (1951)
en de bloemlezing Waar is de eerste morgen? (1955), van Jan Walravens19. In
Nederland publiceerde Ad den Besten, onder de titel Stroomgebied, een bloemlezing
(1953) en een inleiding (1954) met betrekking tot de ‘na-oorlogse dichtergeneratie’.
Maar de grootste bekendheid als theoreticus van de avant-garde verwierf Paul
Rodenko, die zich als essayist en criticus overigens weinig scheen te bekommeren
om het ideaal van spontaneïteit en onbewustheid, dat voor vele experimentele dichters
(én schilders) kennelijk van zo groot belang was. In zijn origineel opgezette en veel
verkochte bloemlezingen Nieuwe griffels, schone leien (1954) en Met twee maten
(1956) situeerde hij de nieuwe poëzie in een erudiet en breed opgezet historisch
perspectief.
Voor Paul Rodenko - die zelf dichter was - betekende het literair experiment (en
daartoe behoren dan ook zijn bloemlezingen!) een levens-, lees: schrijversbehoefte.
Dat blijkt ondermeer uit zijn ‘brief aan een kritische vriend’, die als enig recent stuk
werd opgenomen in zijn ‘nagekomen’ essaybundel Op het twijgje der indigestie
(1976), met opstellen uit de periode 1946-1957. Een essay is voor hem inderdaad
een artistiek en intellectueel ‘probeersel’, waarvan zomin de uitkomst als de te volgen
richting tevoren zou kunnen vaststaan. Evenals de dichter, onderneemt de essayist
voor zichzelf een schrijfavontuur, waarbij hij ook van de kant van de lezer een
wezenlijke inbreng aan intellect en eruditie mag veronderstellen. Vandaar dat Rodenko
in een essay over Ezra Pound ‘een poëzieminnaar... die geen Italiaans (en liefst ook
Proven-
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caals) kent, een even absurde verschijning’ kan noemen ‘als een vliegtuigconstructeur
die niets van mechanica weet’. Vandaar ook dat hij zich verzet tegen de devaluatie
van de poëzie tot een democratisch en ‘goedkoop - genotmiddel’, en wijst op de
betekenis van een dichter als T.S. Eliot die, tegen de achtergrond van de poëtische
en culturele erfenis van heden en verleden, een poëzie schrijft ‘op mytisch niveau...
van de mens ten overstaan van het eeuwige’20. Ik kom op dat ‘eeuwige’ nog terug en
stel nu alleen vast dat Rodenko zelf heeft geprobeerd de experimentele poëzie te
plaatsen in de context van de Europese cultuur. Daarbij maakte hij gebruik van alle
filosofische, psychologische, linguïstische, literair-historische en n'importe welke
andere gegevens, die hem uit het fonds van zijn ongewone eruditie voor de pen
kwamen.
Inzake het literair engagement nam Rodenko het hiervoor al besproken standpunt
van Breton in - hij moet trouwens het surrealisme grondig hebben bestudeerd - maar
hij verbindt het revolutionair aspect van het surrealisme nadrukkelijk met het politiek
anarchisme21. De artistieke daad betekent voor Rodenko een aantasting van gevestigde
autoriteiten en zekerheden. Niet alleen omdat hij meent dat de lezer door de
‘revolutionaire’ shock-werking van de moderne kunst existentieel wordt beïnvloed,
maar vooral omdat hij gelooft in het ‘destructieve element van het creatieve’, waarover
hij ondermeer schrijft in zijn bloemlezing Gedoemde dichters van Gérard de Nerval
tot en met Antonin Artaud (1957). Het gaat om vernietiging die tegelijk herschepping
betekent. Door de destructieve experimenten die de moderne dichter toepast op de
taal en op de overgeleverde verstraditie, ontstaat een nieuwe werkelijkheid: en deze
verandert noodzakelijkerwijs de bestaande werkelijkheid. In zijn bundel De sprong
van Münchausen (1959) spreekt Rodenko over ‘de werkelijkheidscheppende macht
van de taal’, en in de bloemlezing Met twee maten (1956) schreef hij al: ‘Ge-
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schiedenis is toegepaste linguïstiek; niet de hebzucht, niet de machtswil, niet de
vrijheidsdrang noch enige andere psychologische drijfveer vormt de motor der
geschiedenis: het is de taal die geschiedenis maakt, het zijn structurele veranderingen
in het taalorganisme die de veranderingen in de werkelijkheid teweeg-brengen; het
dier heeft geen geschiedenis omdat het geen taal heeft. Lodewijk XVI moest afgezet
en geguillotineerd worden, niet omdat het koningschap als zodanig “ontaard” was Lodewijk XVI was geen groter uitbuiter dan Lodewijk XIV, noch het Franse volk
als geheel, noch enige bepaalde groep was er in de achttiende eeuw materieel slechter
aan toe dan in de zeventiende eeuw - maar omdat het woord “koning” in de totale
semantische structuur van de taal een andere plaats had gekregen en “mat” was komen
te staan’22.
In zijn twintig jaar later verschenen bundel Op het twijgje der indigestie heeft
Rodenko deze gedachte als het ware opnieuw ‘bewerkt’ in een Brechtiaans en
structuralistischsemiologisch geïnspireerde terminologie, die pas sedert de jaren
zestig courant is geworden: ‘Het fundament van de staat, van elke law and order, is
de taal, dat wil zeggen de taal als traditie, systeem, sociale code; wie de taal aantast,
tast de staat aan. En in deze aantasting van de taal zelf als sociale code ligt nu juist
het revolutionaire van de moderne poëzie; niet, of in veel mindere mate, in haar
eventuele sociale “engagement”. De zogeheten geengageerde literatuur gebruikt de
taal immers eveneens als sociale code en versterkt daardoor alleen maar het starre,
behoudende karakter van de geldende code; tegenover zekere leuzen worden andere
leuzen geplaatst, maar alles speelt zich af binnen hetzelfde gecodificeerde en
geautomatiseerde taalsysteem’23.
Zo krijgt de poëtische ‘eerste morgen’ van Jan Walravens bij Rodenko minder
een surrealistische dan wel een neomarxistische en anarchistische tint: ‘Kunst ontstaat
daar
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waar wetten overtreden, het staatsbestel ondermijnd, zeden gekwetst, denkgewoonten
aangerand en de gecodificeerde taal ontwricht en vernietigd worden. De
destructiedrang is mijn Beatrice, heeft Mallarmé eens gezegd; en aangezien Mallarmé
tegelijk dichter is, scheppend kunstenaar, onderschrijft hij in feite de bekende uitspraak
van de anarchist Bakoenin: “Vernietiging is schepping”. Hiermee geeft deze de meest
bondige formule voor de dubbelzinnigheid van het anarchisme én de moderne kunst,
de moderne poëzie (...). De permanente revolutie van het anarchisme en de moderne
poëzie is het enige werkzame tegengif tegen mutisme, katatonie, apathie, slaapziekte,
machtswellust, grootheidswaan, bureaucratisme en vetzucht’24.
De dichter schudt door zijn destructieve werkzaamheden zijn lezers wakker en
confronteert ze met hun existentiële situatie. Deze destructie werkt als een
‘shock-therapie’, waardoor de ‘schijnzekerheden’ van de lezer worden ondermijnd
en ‘de fundamentele onzekerheid van zijn Ik tot bewustzijn (wordt gebracht)’. Met
dit aspect van zijn engagements-theorie komt Rodenko in de buurt van Sartres
demystifiërende functie van het schrijverschap (Qu'est-ce que la littérature?, 1948)
waarover wij nog te spreken komen in de derde paragraaf van hoofdstuk III. Maar
Rodenko's shock-therapie werkt, in tegenstelling tot Sartres engagement, niet
inhoudelijk en direct politiek, maar zuiver artistiek. Als shock kan bijvoorbeeld de
talige obsceniteit van Henry Miller fungeren, maar natuurlijk vooral de
taalexperimenten van de modernistische dichters25.
Ik kom nu nog even terug op het ‘mythische’ en het ‘eeuwige’, waarover Rodenko
- onder meer - schreef naar aanleiding van de poëzie van T.S. Eliot, en waardoor hij
een weinig rationeel element invoert, dat we trouwens ook bij Jan Walravens
tegenkwamen. Zoals al bleek uit het voorafgaande, is ‘de situatie van de moderne
schrij-
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ver’ voor Rodenko niet alleen die van de revolutionaire anarchist die alles afbreekt.
Het gaat bij die afbraak uiteindelijk om het scheppen van een ‘oorspronkelijke chaos’
of ‘oergrond’. En vanaf die oergrond waagt volgens Rodenko de modernistische
dichter een ‘creatieve (Oer)-sprong’ naar het mythische ‘Eeuwige’, ‘Onmogelijke’
of ‘Ontzaglijke’. De overeenkomst met Jan Walravens (die hij trouwens zelf in dit
verband vermeldt) is duidelijk voor ieder die zich het in de vorige paragraaf geciteerde
fragment herinnert over de nieuwe mythische conceptie van de mens en zijn hoop
op een ‘eerste morgen’. En omdat de Oersprong of Oorsprong van de ‘eerste morgen’
nu eenmaal onherhaalbaar is, en het Onmogelijke onbereikbaar, kan Paul Rodenko
de modernistische dichtkunst karakteriseren als ‘de poëzie van het échec’26.
Vanwege zijn volgehouden, begeleidende en expliciterende werkzaamheid als criticus
en essayist ten tijde van de opkomst van de experimentelen, zou men Paul Rodenko
een (barokke) Herbert Read van de Nederlandse Vijftigers kunnen noemen. Zelf
karakteriseerde hij zijn niet zelden zwaarwichtig gestoffeerde essays als specimina
van ‘empirische poëziekritiek’. Rodenko stelt uitdrukkelijk het postulaat van de
autonomie: ze is zowel een creatief beginsel voor de dichter, als een theoretische
basis voor de criticus. De dichter schrijft een gedicht dat als autonoom organisme
de intenties van zijn auteur te buiten en te boven gaat, omdat het niet de rechtstreekse
en eenvoudige verwoording is van een vooropgezette gedachte maar in feite pas
ontstaat tijdens het schrijven, als resultaat van een samenspel van beelden, klanken
en betekenissen: ‘de dichter wikt, het vers beschikt’ zou men volgens Rodenko
kunnen zeggen. De criticus op zijn beurt beschouwt dit autonome gedicht geheel los
van zijn maker. Het is voor hem een taalmachine (de uitdrukking is ontleend aan
Merleau-Ponty: ‘Une machine
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de langage’), waarvan hij als criticus-ingenieur moet achterhalen ‘hoe de raderen
van beeld, betekenis en klanklichaam in elkaar grijpen en welk effect zij aldus
produceren’. Het gaat hierbij in laatste instantie om het construeren van een
‘dichter-persoonlijkheid’ (niet: een biografische persoonlijkheid!), die aan de
‘poëziemachine’ een blijvende zin geeft27.
Rodenko's programma van de criticus-ingenieur (in zijn bundel Tussen de regels,
1956) veronderstelt een voorkeur voor de semantische en de structurele analyse, die
echter in zijn kritische praktijk minder uitdrukkelijk blijkt, dan men verwachten zou
op grond van zijn programmatische artikelen ‘De criticus als ingenieur’ en
‘Empirische poëziekritiek en de dichter’28. Nochtans verschenen er in de jaren vijftig,
zowel van de hand van Paul Rodenko als van enkele andere critici, verschillende op
close reading en structurele analyse gebaseerde interpretaties van afzonderlijke
gedichten en romans, zoals die voor de oorlog in de Nederlandse essayistiek vrijwel
onbekend waren. In een overzicht van de De ontwikkeling van de moderne
Nederlandse kritiek noemt Paul de Wispelaere in dit verband werk van Herman
Uyttersprot, Karel Meeuwesse, Albert Westerlinck en Martien J.G. de Jong29. Men
zou ook kunnen herinneren aan al eerder verschenen besprekingen van afzonderlijke
gedichten - weliswaar (nog!) geen woorden tegen elkaar afwegende close reading in de bundels Tekst en uitleg (1941-1942-1946-1950) van D.A.M. Binnendijk, en
Vers tegen vers (1949-1951) van Hendrik de Vries. De Wispelaere verwijst verder
naar een artikel Over de noden van de Nederlandse literatuurwetenschap (1953) van
de Luikse hoogleraar en poëziecriticus M. Rutten, en naar de publikatie, in 1955,
van Kreatiewe analise van taalgebruik. Prinsipes van stilistiek op linguïstiese
grondslag, door W. Gs. Hellinga en H. van der Merwe Scholtz. Dit laatste boek werkt
het programma uit van de in de vorige para-
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graaf al even genoemde Amsterdamse universitaire ‘Werkgroep voor stilistiek op
linguïstische grondslag’. Op het gebied van de academische literatuurstudie vonden
er in die tijd belangrijke veranderingen plaats.

3.
Zoals al meegedeeld, ontstond de Amsterdams-Afrikaanse stilistiek op linguïstische
grondslag in de eerste jaren na de tweede wereldoorlog. Als ‘hulpwetenschap’ stelde
deze ‘taalgebruikskunde’ zich tot taak om - zonder daarbij een waarde-oordeel uit
te spreken - te onderzoeken hoe taalvormen in een bepaalde context functioneren.
Ik ga voorbij aan de in de jaren vijftig gepubliceerde theoretische en praktische
geschriften van deze richting, en ook aan het al dan niet gegrond-zijn van Anthonie
Donkers verwijt dat Hellinga en Van der Merwe Scholtz zich soms toch weer lieten
leiden door een existentialistische (dus levensbeschouwelijk bepaalde) visie30. Ook
ga ik niet in op overeenkomsten en verschillen met respectievelijk de latere structurele
(tekst-) ‘analyse’ van Jakobson en Lévi-Strauss, en de structurele (lezers-) ‘stylistique’
van Michael Riffaterre31. Het lijkt me voldoende erop te wijzen dat in het
Amsterdams-Afrikaans stilistisch onderzoek de (literaire) tekst rigoureus wordt
beschouwd als een autonome taal-entiteit. Dat standpunt heeft de taalgebruikskunde
gemeen met een aantal vroegere richtingen in het buitenland, die echter pas na de
oorlog bredere bekendheid kregen en toen ook de Nederlandse literatuurstudie en
literatuurkritiek rechtstreeks gingen beinvloeden. Ik doel hier op wat Frank C. Maatje
de ‘autonomie-bewegingen’ heeft genoemd: het Russisch formalisme, het Praagse
structuralisme, de fenomenologische studie van het literaire kunstwerk door Roman
Ingarden, de Franse explication de texte, de Duitse stilistiek en de Interpretative
Richtung, en vooral het Anglo-Amerikaanse New Criticism32.
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Hoewel The new criticism zijn naam ontleent aan het aldus betitelde boek van John
Crowe Ransom uit 1941, vond het zijn oorsprong al in de jaren twintig. Belangrijke
publikaties waren met name de essays van T.S. Eliot (o.a. in The sacred wood, 1920)
die het karakter van het gedicht als autonoom object benadrukten, en de boeken van
I.A. Richards (Practical criticism, 1929) en William Empson (Seven types of
ambiguity, 1930), waarin close reading werd toegepast als de interpretatie-methode
die de literatuurbeschouwer tegenover dat object aanneemt. De naam van F.R. Leavis'
bekend geworden tijdschrift Scrutiny (1932-1953) geeft enigszins een idee van de
intensiteit en de mentaliteit waarmee sommige ‘new critics’ zich konden bezig houden
met ‘the words on the page’, zonder zich daarbij veel te bekommeren om het totale
oeuvre van de auteur of - gruwelijke doodzonde - om die auteur zelf. Deze
literatuurbeschouwing heeft niet zozeer psychologische belangstelling voor de relatie
tussen de schrijver en zijn werk; zij wordt vooral een relatie tussen het werk als
taalbouwsel, en zijn linguïstisch-stilistisch en structuralistisch geschoolde lezer.
In het Nederlandse taalgebied bestond er voor de tweede wereldoorlog weinig of
geen interesse voor de later overheersend geworden literatuurbeschouwing van de
Amerikaans-Engelse ‘nieuwe kritiek’ en de andere buitenlandse
autonomie-bewegingen33. Op universitair niveau hangt dit waarschijnlijk samen met
de voornamelijk historisch en biografisch gerichte belangstelling van de toenmalige
literatuurdocenten. En voor de essayisten en de critici geldt dat hun werk sterk werd
bepaald door het toenmalig politiek klimaat. In de politiek en sociaal uitermate
spannende dertiger jaren (men denke ook aan de Spaanse burgeroorlog en de weerslag
daarvan in intellectuele milieus) kon een meer ‘formalistische’, op de ideeën van
dichters als Van Ostaijen en Nijhoff aansluitende li-
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teraire kritiek, minder gemakkelijk weerklank vinden dan een literatuurbegeleiding
die gevoed werd door maatschappelijk, politiek of levensbeschouwelijk engagement.
Het werk van de belangrijkste Nederlandse auteurs van voor de oorlog kon men
interpreteren vanuit een existentiële of sociale problematiek, die reduceerbaar was
tot tegenstellingen als aarde-hemel, individu-gemeenschap, christendom-heidendom.
De meest op de voorgrond tredende essayisten waren dan ook strijdbare
vertegenwoordigers van de levensbeschouwelijke literatuurkritiek. Bekend waren
bijvoorbeeld de tegenstellingen tussen de paganisten Ter Braak en Du Perron en hun
medestanders in het tijdschrift Forum, en hun erudiete en welbespraakte roomse
tegenstander Anton van Duinkerken en de groep rondom De gemeenschap.
Dat verandert in de jaren vijftig. Een van de boeiendste critici is dan de
internationaal georiënteerde en uiteindelijk ‘autonomistisch’ en ‘formalistisch’
ingestelde Paul Rodenko, wiens essays de spectaculaire en complexe beweging van
de experimentelen begeleidden. Hun opzienbarende vernieuwingen op het gebied
van schilder- en dichtkunst eisten een andere benadering. Zoals in de Thirties de
poëzie van Pound en Eliot in de Angelsaksische landen de opkomst van de close
reading in de hand werkte, zo deed dat in de jaren vijftig de experimentele poëzie in
het Nederlandse taalgebied. De criticus die hier als de belangrijkste wegbereider
moet worden beschouwd, is zonder twijfel Paul Rodenko. De eigenaardigheid doet
zich voor dat hij zich uit de literaire kritiek terugtrok toen de periode van het poëtisch
experiment der vijftigers voorbij was, en de mede door hem geïnaugureerde
tekstkritisch georiënteerde literatuurbeschouwing algemene erkenning vond.
Die erkenning kwam ook tot stand onder invloed van veranderingen in het
universitair literatuuronderwijs. Ik noem, behalve de Amsterdams-Afrikaanse
stijlstudie, de
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opkomst van de structurele taalkunde, en de instelling van de theoretische en
vergelijkende literatuurstudie als zelfstandige disciplines. Ook verschenen er enkele
zeer belangrijke buitenlandse handboeken, waarin het autonoom of taalkundig karakter
van het literaire werk centraal werd gesteld: Theory of literature (1948) van René
Wellek en Austin Warren, Das sprachliche Kunstwerk (1948) van Wolfgang Kayser
en Die Struktur der modernen Lyrik (1956) van Hugo Friedrich34. Een en ander was
trouwens al tijdens de oorlog voorbereid in de tijdschriften Helicon en Trivium van
de Duitse Interpretative Richtung.
Typerend voor de veranderde opvatting onder Nederlandse critici was in het begin
van de jaren zestig de oprichting van een drietal - overigens kortstondige - literaire
tijdschriften, die zich vooral met de kritiek en haar praktijk en problematiek gingen
bezighouden. Dat waren in Vlaanderen de tijdschriften Bok (1963-1964) en Diagram
(1963-1964), die later samensmolten tot Komma (1965-1969); en in Nederland Merlyn
(1962-1966). Het gestencilde tijdschrift Bok verscheen aanvankelijk onder redactie
van Weverbergh en Herman Cluytens, en werd later een eenmanstijdschrift van
Weverbergh, die trouwens de derde aflevering al helemaal alleen had gevuld met
een uitgebreide analyse van de roman Omtrent Deedee van Hugo Claus. De objectieve
close reading gaat daarin samen met subjectieve symbolische duiding en dito aanvallen
op andere critici. Bok was vooral polemisch ingesteld en richtte zijn analytische
activiteit met bijtende spot op bestaande praktijken in de literaire kritiek35. Meer
bezadigd theoretisch georiënteerd was Diagram. Tijdschrift voor progressieve
literatuur, onder redactie van Paul de Wispelaere, Korban, Jan van der Hoeven en
Hedwig Speliers, van wie de laatste al spoedig werd vervangen door Willem M.
Roggeman.
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Vooral door de ernstige kritieken en theoretische beschouwingen van De Wispelaere,
week het klimaat van Diagram aanzienlijk af van dat in het inderdaad bokkige
tijdschrift van Weverbergh, en vertoonde het meer overeenkomst met het Nederlandse
tijdschrift Merlyn36. Dit tweemaandelijks blad stond onder redactie van Kees Fens,
H.U. Jessurun d'Oliveira en J.J. Oversteegen. Ditzelfde driemanschap zou later
verantwoordelijk zijn voor de kritieken-bloemlezingen Literair lustrum, 1961-1966
(1967) en Literair lustrum 2, 1966-1971 (1973). Het tijdschrift Merlyn werd
gelanceerd door de jonge en energieke Amsterdamse uitgeverij Polak & Van Gennep,
en verwierf al gauw zo'n belangrijke reputatie, dat de geleidelijk gegroeide ‘nieuwe
kritiek’ in het Nederlandse taalgebied wel eens ten onrechte wordt vereenzelvigd
met de praktijk en de beginselen van Merlyn37. Feit is overigens dat de in totaal 24
Merlyn-afleveringen een groot aantal als zelfstandige artikelen gepubliceerde analyses
van gedichten en romans bevatten, terwijl er bovendien een lijvige theoretische
verhandeling van Oversteegen in voorkomt, waarin Analyse en oordeel worden
voorgesteld als onverbrekelijk verbonden38.
In de laatste jaargang van Merlyn staan enkele polemische artikelen naar aanleiding
van de rede die kort tevoren was uitgesproken door de bekende criticus en essayist
H.A. Gomperts, bij diens aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar
in de moderne Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Gomperts
had in die rede een globaliserend onderscheid gemaakt tussen De twee wegen van
de kritiek die, sinds de Prisma-discussie, vereenvoudigenderwijze kunnen worden
aangeduid als een keuze tussen ‘vorm’ (‘formalisme’) of ‘vent’ (‘personalisme’).
Daarbij had hij zelf gekozen voor het ‘personalisme’39. Hiermee is meteen duidelijk
dat de veranderde kritische oriëntatie in het Nederlandse taalgebied geenszins heeft
geleid tot eenvormigheid. H.A.
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Gomperts zet, evenals andere medewerkers van het in 1956 gestichte tijdschrift
Tirade, welbewust de traditie voort van Ter Braak en Du Perron.

4.
Schrijvend over het werk van de Merlynredacteuren, hebben Gomperts'
‘personalistische’ medestanders Henk Romijn Meijer en Huug Kaleis opgemerkt dat
structurele analyse en close reading in de praktijk dikwijls leiden tot onbetekenende,
en zonder enige bezieling geschreven beschouwingen op het niveau van een
schoolopstel40. Stilistische dorheid en verengde visie door methodologische beperking,
zijn inderdaad eigenschappen van verschillende Merlyn-bijdragen. Andere, eveneens
vanuit een ergocentrisch of tekstimmanent standpunt vertrekkende Nederlandse ‘new
critics’ wisten op verschillende manieren aan de methodologische dwang en het
rapportmatige karakter van de eng opgevatte tekstanalyse te ontkomen. Zij konden
dit, door zich los te maken van het dogma dat het literaire werk een ten opzichte van
de buitentalige werkelijkheid autonoom linguïstisch en fictioneel object zou zijn, dat
alleen op objectieve wijze (persoonlijk en ideologisch vrijblijvend) door de lezer
benadert dient te worden.
Het feit dat het New Criticism het zwaartepunt van de relatie tussen schrijver en
werk had verlegd naar de relatie tussen werk en lezer, hield trouwens veel meer
mogelijkheden in dan de semantische of structurele analyse van de geïsoleerde tekst.
Vandaar dat er verschillende richtingen in het New Criticism zijn aan te wijzen41. En
vandaar de idee, of liever: de ondervinding, dat het literaire werk een Opera aperta
kan zijn voor ‘de verbeeldende zelfwerkzaamheid van de lezer’42. Vandaar echter
ook de mogelijkheid tot een ontwikkeling in de literatuurbeschouwing waarbij zowel
het individuele kunstwerk
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als de individuele lezer op de achtergrond, of zelfs in de verdrukking raakt.
Men kan hier een parallel zien met de evolutie naar een gedepersonaliseerde
‘formalistische’ poëtiek, zoals we die hebben besproken in het eerste hoofdstuk. In
de linguïstische analyse wordt het literaire werk niet langer benaderd als een polyfone
structuur van waarden (Ingarden), maar als een taalbouwsel, als een ‘type temidden
van andere teksten’ (Teun A. van Dijk). Deze onmiskenbare reductie schept ruimte
voor een theoretische uitbouw. Naar het voorbeeld van de
transformationeel-generatieve zinsgrammatica, kan men nu gaan denken aan een
‘model’ voor een zogenaamde ‘literaire tekstgrammatica’. Dit speciale type
tekstgrammatica zou moeten expliciteren hoe de ‘textual competence’, door bepaalde
transformaties, een neutrale ‘tekst-dieptestructuur’ kan omzetten in een literaire
oppervlaktestructuur43.
Volgens de structuralistische beschouwingswijze van o.a. Kristéva en Baudry,
neemt de eenmaal gegenereerde ‘phénotexte’ een ‘intertekstuele’ plaats in: hij is
slechts een onderdeeltje in een reusachtig geheel van elkaar bepalende en schrijvende
teksten44. De mythekritiek van Northrop Frye en de archetypologische metakritiek
van Gaston Bachelard kan men achteraf zien als pogingen tot systematisering van
deze onbegrensde tekstwereld in een poëtische cosmologie. Frye werkt daarbij met
de vier seizoenen en Bachelard met de vier elementen45.
Zoals het structuralisme het individuele kunstwerk laat verdwijnen in een heelal
van teksten, zo dreigt het ook de individualiteit van de schrijver en de lezer te
verpletteren onder de druk van codes, systemen en onvatbare schema's, als de
determinanten van ‘het anonieme denken’ (Foucault) en het ‘grammatologisch’
schrijven en spreken (Derrida46). Dat de schrijvende en lezende ‘men’ - als vervanger
van het vroegere ‘ik’ - daarenboven wordt gedetermineerd door maatschappelijke
omstandigheden,
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hebben Marx en de sociologen ons duidelijk gemaakt. De opkomst van de
literatuursociologie betekent een bedreiging voor de individuele creativiteit van de
onafhankelijke schrijver, ten voordele van de opkomst van anonieme en onvatbare
grootheden als klasse-bewustzijn en klassecreativiteit47. De lezer reageert in functie
daarvan, en wordt op zijn beurt een representant. Als jongste tak van de
literatuursociologie kan men het onderzoek naar lezersreacties beschouwen, dat als
empirische ‘Rezeptionsforschung’ sinds de tweede helft van de jaren zestig vooral
opgang maakt in Duitsland. Het gaat bij de moderne Rezeptionsästhetik, zoals de
theoreticus Hans Robert Jausz schrijft, niet alleen meer om ‘Erfolg, Nachruhm und
Einflusz eines Dichters durch die Geschichte’ (de ‘doxologie’ of ‘fortune’ uit het
vroegere vergelijkend literatuuronderzoek) maar om: ‘die historischen Bedingungen
und Veränderungen seines Verständnisses’. De praktijk van de receptie-esthetica
levert sociologische gegevens met betrekking tot lezersreacties van groepen
proefpersonen en hun gemiddeld literair verwachtingspatroon (‘Erwartungshorizont’).
Bij deze statistische onderzoekingen kan dan zowel gebruik worden gemaakt van
gedichten door Paul Celan, als van culinaire ‘Unterhaltungsliteratur’48.
De opkomst van de vooral marxistische geïnspireerde literatuursociologie - en
trouwens ook van de sociolinguïstiek - kan men in verband zien met de ideologische
veranderingen, die in de tweede helft van de jaren zestig onder andere tot uiting
kwamen in studenten- en arbeidersbewegingen. Het valt te betwijfelen of er sindsdien
een reële ‘prise de la parole’ door, en ten behoeve van, de arbeidersklasse heeft
plaatsgevonden. Maar het lijkt me aan geen twijfel onderhevig dat er een gevoelige
slag is toegebracht aan de monopoliserende neigingen van de opvatting dat de
literatuur een afzonderlijk, fic-

Martien J.G. de Jong, Over kritiek en critici

76
tioneel en zelfgenoegzaam domein van het individu zou zijn. Een domein bovendien,
waarvan stilzwijgend werd aanvaard dat het slechts toegankelijk was voor
geprivilegieerde estheten en specialisten, wier voornaamste taak bestond uit het
savoureren en op eigen wijze prolongeren van de traditionele (‘burgerlijke’)
‘gymnasium’ - of ‘alpha’ - cultuur49.
In de late jaren zestig en in het begin van de jaren zeventig vindt er in het
Nederlandse taalgebied een belangrijke verandering in het poëtisch (en
maatschappelijk!) klimaat plaats. Men zou ze kunnen karakteriseren als een overgang
van ‘autonoom-artistiek’ naar ‘referentieel-sociologisch’. Het subjectivisme van de
hermetische ‘experimentele’ woordkunst van de vijftigers maakt plaats voor een naar
objectivering strevende eenvoud in het taalgebruik, die gepaard gaat met een duidelijke
gerichtheid op de dagelijkse werkelijkheid. De overgang is vergelijkbaar met die van
de metaforische poëzie van de Engelse ‘Forties’ (Dylan Thomas, George Barker)
naar het understatement en de common sense in de New lines van de ‘Fifties’ (Philip
Larkin, Thom Gunn) en de Liverpooldichters uit de ‘Sixties’ (Roger McGough, Brian
Patten50).
De belangstelling voor de dagelijkse werkelijkheid van de Nederlandstalige
‘neo-realistische’ poëzie manifesteert zich zowel op het ludiek niveau van anecdote,
gesprekstaal, woordspel, ready-mades en collagetechnieken, als in rechtstreeks naar
de (politieke, literaire, kerkelijke) actualiteit verwijzend engagement51. Deze elementen
zijn niet altijd op evenwichtige wijze gecombineerd. Bij sommige neorealistische
dichters overheerst een nogal vrijblijvend aandoend, soms intelligent en soms
zouteloos taalspel aangaande gewone dingen uit de dagelijkse werkelijkheid
(Bernlef-Schippers en verwanten); andere neo-realisten schrijven op sociale of
politieke omstandigheden betrokken pamfletachtige teksten, in een soms overtuigende
en soms overspannen recht-voor-zijn-raap-stijl (Van de
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Waarsenburg; Van den Bremt). In alle gevallen gaat het niet langer om romantische
of metafysische spanningen tussen ‘de afgrond en de luchtmens’ (Lucebert), maar
om ‘het spanningsveld van alledag en alleman’ (Van den Bremt) en een daaruit
voortvloeiende vereenvoudiging of liever veronmiddellijking van het taalmateriaal52.
Een soortgelijke wending naar de werkelijkheid is op internationaal niveau
aanwijsbaar voor het proza. Voor Amerika zijn er de non-fiction novels van Truman
Capote en Norman Mailer, maar ook The new journalism, dat in de aldus getitelde
bloemlezing van Tom Wolfe wordt voorgesteld als een nieuwe vorm van literair
realisme. In Europa (over-)heerst de laatste jaren een artistiek en journalistiek klimaat
dat men zou kunnen aanduiden met de term ‘links democratiserend’. Daarin hoort
zowel de ommezwaai van Harry Mulisch van fictioneel proza naar politiek proza
thuis, als in het buitenland, de politieke stellingname van een aantal andere schrijvers.
Ik noem voor Duitsland de ‘Gruppe 61’ en ‘Werkkreis 70’, en vooral de bekend
geworden Industrie-Reportagen van Günter Wallraff, en voor Italië de Fiat-roman
Vogliamo tutto van Nanni Balestrini53.
Het gaat niet alleen om een sociale of politieke stellingname, maar ook om een
soort ‘ont-persoonlijking’ van de kunst: een extreme vorm van ‘realisme’ of
‘collectivisme’ zo men wil. De taak van de kunstenaar blijft als het ware beperkt tot
het doorgeven van een informatie of een beeld aangaande de voor ieder toegankelijke
en tastbare aardse en dagelijkse werkelijkheid aan de lezer of toeschouwer. Voor de
beeldende kunst wijs ik in dit verband op Pop Art, Nieuw Realisme en Zero-Nul, en
voor de filmkunst op het toenemend succes van de non-fiction en verschillende
vormen van Cinéma Vérité, waarvan men ook in Nederland specimina kan aanwijzen
in het werk van Haanstra, Verstappen, Brusse en Van der Heyde54.
Een uiterste consequentie van deze trend op het gebied
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van de letterkunde vormen de ‘projecten’ van de Nederlander Enno Develing, die in
een essaybundel van 1968 Het einde van de roman proclameerde. Zijn in 1973
verschenen ‘Project 3’, onder de titel Het kantoor, voert het ‘realisme’ zover door,
dat er afstand wordt gedaan van iedere poging tot transformatie in een coherente
tekst als middel tot werkelijkheidsuitbeelding: het ‘project’ bestaat uit gedrukte
spreektaalteksten, series amateurachtige foto's van mensen die bezig zijn in een
kantoor, en grammofoonplaatjes met ongeselecteerde kantoorgeluiden en
gespreksflarden. Het gaat niet meer om Zola's ‘coin de la création vu à travers un
tempérament’, maar eenvoudig om neutrale, mechanische reproductie (niet eens:
descriptie) van de werkelijkheid. Dit schijnt inderdaad het einde van de roman, of,
algemener: van de literatuur als ‘een geheel aparte wereld’, die eens het ideaal was
van de vele ‘formalistische’ critici die sinds het optreden van Mallarmé (en Edgar
Allan Poe!) in de Europese letterkunde zijn aan te wijzen55. In zijn universitaire
lezingen over Aussichten des Romans, stelde Reinhard Baumgart anno 1970 de vraag:
Hat Literatur Zukunft?56. De ‘demystificatie van het zg. Taalkunstwerk’ wordt de
grote inzet: óók op het universitair niveau van de literatuurtheorie. Wanneer het
literaire werk wordt gereduceerd tot een tekst, en een tekst wordt begrepen als de
realisatie van een ‘model’, dan is de literatuurkritiek ontsloten voor team-verbanden,
werk- en gespreksgroepen, en kommentaar-opschrijvende collectieven. En met de
individuele criticus valt ook de individuele taalkunstenaar. Hij wordt het product of
de spreekbuis van een sociologisch bepaalbare groep. De literatuur komt voort uit
de collectiviteit of anonimiteit, en keert daar ook naar terug. Rezeptionsästhetik dreigt
statistisch onderzoek te worden naar Massenrezeption, en de grote L van literatuur
maakt plaats voor de g van gemiddelde en de t van trivialliteratuur of televisie57.
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Het is duidelijk dat in een dergelijk klimaat moeilijk een literaire kritiek (én een
literaire theorie) kan functioneren, die zich tevreden stelt met het uitgangspunt dat
een literair kunstwerk een autonome taalstructuur is, die, los van zijn maker en diens
leefwereld, alleen maar een objectieve analyse vraagt. Behalve een met de
veranderende tijdgeest samenhangende verruiming van het kritisch en theoretisch
blikveld, heeft er trouwens altijd een natuurlijke, psychologische en artistieke
weerstand of aarzeling tegenover een dergelijk onpersoonlijke opvatting bestaan. In
een kommentaar op de literatuurwetenschappelijke publikaties van Teun A. van Dijk,
schreef ik in 1971 dat de zogenaamde autonome en linguïstisch te beschrijven tekst
als literair kunstwerk uiteindelijk uit zijn autonome eenzaamheid moet worden verlost
door een lezer. ‘En die lezer is geenszins een op zichzelf en om zichzelf bestaand
gegeven, noch een droog registrerende computer. Maar hij is een zowel intellektueel
als emotioneel reagerend mens, die een heleboel dingen wéét, die leeft in de wereld,
en die zich - zowel uit lees- als uit leefervaringen - een bepaald idee over de wereld
heeft gevormd, waarin hij iedere wezenlijk nieuwe leesbeleving telkens weer
integreren moet’. Ik wees toen op de mogelijkheden voor een breder georiënteerde
literatuurbeschouwing die de semiotiek biedt. Daar is niet alleen plaats voor de
individuele ‘leesakt’, maar ook voor de ‘relaties van het literaire werk met de ekstra
- tekstuele (psycho-sociale) werkelijkheid’58.
De hiervoor aangeduide opkomst van structuralisme, literatuursociologie en
receptie-esthetica, gaat trouwens samen met die van de semiotiek. De ondermeer al
door Ferdinand de Saussure aangekondigde leer van de tekensystemen beschouwt
de literatuur als een bijzonder soort communicatieproces en vraagt derhalve aandacht
voor de relaties tussen de drie componenten in dit proces, te weten: de schrijver, het
literaire werk en de lezer. De taak van de lezer en criticus bestaat uit het decoderen
en
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expliciteren van de in alle geledingen van het literaire werk aangewende codes
(tekensystemen) en betekenismodaliteiten59. Deze zijn zowel afhankelijk van het
literaire genre en het psychologische type waartoe respectievelijk de tekst en de
persoonlijkheid van de schrijver behoren, als van de tijd en de omstandigheden waarin
de tekst ontstond en waaronder de schrijver leefde. Wie enigszins op de hoogte is
van semiotische congressen en publikaties, weet dat er in naam van de semiotiek ten
eerste veel verbale oefeningen worden gepleegd waarbij oude inzichten en
waarnemingen worden vertaald in een modern jargon (pardon: in een semiologische
code), en ten tweede dat er zeer intelligente systemen worden opgebouwd in een
volslagen theoretisch luchtledig. Van de op praxis ingestelde criticus wordt dan, zo
mogelijk, een nóg intelligenter vermogen tot terugschakeling naar de tekstuele realiteit
gevraagd... Dit doet intussen niets af aan de bruikbaarheid van semiotische inzichten
voor de kritische praktijk, zo die ondermeer wordt bewezen of gesuggereerd in
publikaties van Roland Barthes, Luis J. Prieto, Umberto Eco en Cesare Segre60.
In Nederland verscheen in 1970 Moderne literatuurteorie. Een eksperimentele
inleiding van T.A. van Dijk, en in 1971 Literatuurwetenschap. Grondslagen van een
theorie van het literaire werk van Frank C. Maatje. De publikatie van deze
handboeken - bijna twintig jaar na C.F.P. Stutterheims Problemen der
literatuurwetenschap (1953) - leek het startschot voor een stroom van kritische,
theoretiserende en vulgariserende publikaties, waarin volwassen, halfwassen, jonge
en aankomende literatuurwetenschappers het Nederlandstalig publiek op de hoogte
brachten van problemen in de hedendaagse literatuurtheorie en van studies die er op
dit gebied in het buitenland zijn en worden verricht. Ik noem in alfabetische volgorde:
T. Anbeek, K.D. Beekman, R. Bouckaert-Ghesquiere, D.W. Fokkema, S. de Haan,
R. Kraayeveld, J.-M.
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Maes, J.J.A. Mooy, C. Neutjens, C.J. van Rees, R.T. Segers, H. Verdaasdonk.
Sommigen onder hen trachtten hun lezers op wetenschappelijk of methodologisch
verantwoorde wijze ervan te overtuigen dat literatuurwetenschap een schone, maar
moeilijke, subsidiair hachelijke zaak is, of dat het geloof aan literaire autonomie en
absolute fictionaliteit gevoeglijk kan worden beschouwd als een bijgeloof. De
verbazingwekkendste prestatie leverden overigens T. Anbeek en J. Fontijn, door
anno 1974 een vertaling op de markt te brengen van het bij vriend en dilettant
overbekende handboek van Wellek & Warren uit 1948.
Daarnaast verschenen er minder abstraherende beschouwingen op essayistisch
niveau, die eveneens blijk geven van een ruimere opvatting van het begrip literatuur,
dan een decennium tevoren was gebleken uit tekstdescripties of tekstverklaringen
onder invloed van de zogenaamde autonomie-bewegingen. Zo publiceerde het ‘literair
maandblad’ Raam (1964-1975) in 1973 als speciale aflevering het essay ‘Literatuur
ter discussie’ van Jacques van Alphen. Daarin staat niet langer de tekst centraal, maar
de ‘werking’ van de tekst, die zowel afhankelijk is van de ‘organisatie van het
taalmateriaal’ als van ‘wat de lezer meebrengt aan ontvankelijkheid voor werking
in het algemeen’. Een jaar later verscheen de bundel Zegge en schrijve van de criticus
Jacques Kruithof (1947), waarin problemen als ‘literatuur en kritiek’, ‘literatuur en
lectuur’ en ‘oorspronkelijkheid’ worden behandeld vanuit een historisch perspectief.
Dit speciaal gearrangeerd perspectief dient ter adstructie van de stelling dat de
maatschappelijke utiliteit van de literatuur steeds is afgenomen, ten voordele van de
fictionaliteit en de originaliteit, die het lezend individu kunnen aanzetten tot
zelfreflectie. Daarmee wordt de literatuur een zaak van bevoorrechte lezers, die zich
de onafhankelijkheid en de weelde van het denken kunnen veroorloven: een ont-
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wikkeling die Kruithof geenszins betreurt, omdat hij de literatuur ziet als middel tot
inzicht in de maatschappij, tot behoud van de persoonlijkheid, en tot verzet tegen
iedere vorm van nivellering.
Kort voor het ter perse gaan van dit boek maakte ook de Angelsaksisch
georiënteerde criticus Carel Peeters (1944) een kritische balans op. In zijn essay Het
avontuurlijk uitzicht (‘eerste druk: november 1976’) reduceerde hij de
Nederlandstalige literaire kritiek tot de close readende, roomse of neo-marxistische
activiteiten van respectievelijk J.J. Oversteegen, K. Fens, J.F. Vogelaar en K.
Vollemans. En passant spijkerde hij T.S. Eliot vast op enkele uitspraken in zijn opstel
‘The function of criticism’ van 1923, zonder te vermelden dat deze zelf daar op
teruggekomen is in zijn Gideon Seymour lecture ‘The frontiers of criticism’ van
1956, waarin ondermeer staat dat de criticus niet alleen zijn lezers moet helpen ‘to
understand and enjoy’ (‘de taak van de kritikus als sloof’, die Peeters verontwaardigd
afwijst)...: ‘But he must have other interests, just as much as the poet himself; for
the literary critic is not merely a technical expert, who has learned the rules to be
observed by the writers he criticizes; the critic must be the whole man, a man with
convictions and principles, and of knowledge and experience of life’. In die
‘experience of life’ herkennen we de ‘levenservaring’ die ook Peeters op pagina 37
van zijn essay noodzakelijk acht, en waarbij hij desgewenst had kunnen verwijzen
naar recente Nederlandstalige voorgangers als H.A. Gomperts en Huug Kaleis.
Intussen levert Peeters een in velerlei opzicht aanvaardbaar en niet zonder ironie
voorgedragen pleidooi voor een zienswijze die de literatuur ‘als een bepaalde vorm
van kennis’ plaatst in een groter, cultureel, verband, en voor een kritiek die ‘als een
ars combinatoria’ dat verband weet te verduidelijken. Aan het slot van zijn twaalfdelig
essay hutselt hij ondermeer de begrippen genre en methode door elkaar, in de raadsel-
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achtige opmerking dat de literaire kritiek ‘een genre’ is ‘dat dicht bij het essay komt’
en beschikt over ‘een eigen instrumentarium van begrippen, ideeën, generalisaties’.
Hij vervolgt: ‘Het is een onderdeel van de literatuur als een “criticism of life”. Deze
formule van Matthew Arnold betekent dat de literatuur gezien wordt als een middel
om de werkelijkheid te onderzoeken, onderscheidingen aan te brengen en te
beoordelen’61.
‘De innige verbondenheid’ van Poëzie en leven probeerde Rudolf Van de Perre
(1934) aan te tonen in een in 1968 verschenen bundel beschouwingen die hij zelf
karakteriseerde in de ondertitel ‘Dichters ervaren de mens’. Datzelfde jaar publiceerde
Jan Veulemans (1928) zijn bundel Dag mens, waarin hij op zoek is naar ‘de tijdgenoot
in de roman’. Zijn ‘minder met kennis dan met liefde geschreven’ boekje had
ondermeer voorlopers in een betoog over Het beeld van de mens in enkele moderne
Nederlandse romans (W.F. Hermans, Harry Mulisch, Jos Panhuysen, 1960) van
Gerard Knuvelder, en in het hopeloze gevecht van Hector-Jan Loreis tegen de
indrukwekkende hoeveelheid internationale gegevens die hij bijeenbracht in zijn
omvangrijke compilatie-essay NR = NF. Nieuwe roman = nieuwe filosofie. Van de
nouveau roman naar de nouveau nouveau roman (1967). Een dergelijk gevecht heeft
Fons Sarneel weten te vermijden in zijn didactisch essay Inleiding tot het lezen van
romans (tweede, herziene druk, 1967). Hij stelt daarin, dat de zin van alle lezen
gelegen is in de epifanie-ervaring die James Joyce beschrijft in zijn Portrait of the
artist as a young man (1916). Het gaat tenslotte om ‘an outburst of profane joy’, als
gevolg van een plotseling geopenbaard inzicht bij de lezer.

5.
Dr. Menno ter Braak polemiseerde in 1934 met Dr. P.H. Ritter jr. (1882-1962) over
de aard van de literaire kri-
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tiek. Dat was een discussie tussen de bekendste Nederlandse individualist onde de
essayisten en de bekendste Nederlandse radio-criticus onder de boekbesprekers.
Ritter was een descriptief en didactisch criticus, die zich op het standpunt wist te
stellen van de gemiddelde lezer. Daarom kon hij als maatschappelijke waarde prijzen
wat hij als geestelijke waarde niet zo hoog aansloeg61. Ter Braak was de
onverbiddellijke bestrijder van alles wat hij als middelmatig beschouwde. Vandaar
dat Ter Braak, naar aanleiding van een opmerking van Gerben Colmjon (1899-1972),
uitdrukkelijk pleitte voor een nooit ophoudende strijd tegen iedere vorm van
overschatting en tegen ieder streven naar volledigheid in de dagbladkritiek62. Ter
Braaks selektie tot op het beste, is in feite een strijd tegen ‘dode onpartijdigheid van
de criticus’ en tegen het drogbeeld van ‘objectieve voorlichting’. De opvatting van
Ritter komt erop neer dat de criticus allereerst optreedt als een didacticus die het
publiek moet helpen om zijn leesakt te vervolledigen, zodat hij ‘de brug vorme
tusschen schrijver en lezer’. Daartegenover stelt Ter Braak zijn eigen kritiek als een
door ‘persoonlijke voorkeur of richting’ geleide ‘ontmoeting tussen twee mensen’63.
Ter Braak stelde voor de tegengestelde standpunten aan te duiden als de objectieve
richting en de subjectieve richting, al gaf hij daarbij toe dat de zaken ingewikkelder
liggen dan door die termen wordt gesuggereerd. Alleen al de herinnering aan de
Prisma-discussie uit ons eerste hoofdstuk is ruimschoots voldoende om hem hierin
gelijk te geven. Maar Ter Braaks termen zijn rekbaar. Wie de term objectief óók laat
slaan op het object van de literaire kritiek als autonoom taalgegeven en als tekst
temidden van andere teksten, ontwaart meteen de linguïstiek en de stilistiek, en tevens
het onmetelijk spanningsveld van de semiologisch-structuralistische ‘intertextualité’.
En wie de term subjectief wil betrekken op de schrijver en/of de lezer als een
psychologisch subject, dat te maken
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heeft met een ideologie of maatschappij, kan ondermeer denken aan de mogelijkheden
van de vrije lezersverbeelding, de literatuursociologie en de receptie-esthetica. Er
bestaan 36 tot 200.000 kritische mogelijkheden. Je kunt een literair werk zien als
een taalgegeven (linguïstisch) en een georganiseerd geheel (structuralistisch) dat
functioneert als een teken (semiologisch) in een bepaalde maatschappij (sociologisch)
en als een menselijke uiting (psychologisch) van een bepaald auteur (personalistisch).
Je kunt en je moet een literair werk óók nog beschouwen als een kunstwerk
(esthetisch): en dat laatste betekent in de praktijk wellicht dat je als criticus op een
of andere manier verschillende mogelijkheden probeert te combineren64.
Wie de voornaamste buitenlandse studies en readers over literaire kritiek
doorbladert, ontdekt al gauw dat er bij de ordening van het materiaal verschillende
criteria worden gehanteerd, die niet altijd even duidelijk zijn en ook niet altijd even
consequent worden toegepast. Ze kunnen betrekking hebben op de levensbeschouwing
of ideologie van de critici, op het genre van de besproken werken, op de gevolgde
methode, op de gebruikte hulpmiddelen of hulpwetenschappen, op de functie die aan
de kritiek wordt toegekend, en nog op een aantal andere zaken. Tot heden heb ik nog
geen indeling gezien die me werkelijk voorkwam als noodzakelijk en onontkomelijk,
en waarin alle kritische variëteiten een in alle opzichten verantwoord onderkomen
konden vinden65. Afgaande op de aard en de hoeveelheid materiaal die me zelf voor
dit boek ter beschikking stond, heb ik besloten mijn gegevens betreffende de
hedendaagse Nederlandstalige literaire kritiek als volgt te ordenen. In hoofdstuk III
bespreek ik werk van critici die men ‘analisten’ en ‘sociologen’ zou kunnen noemen
omdat ze, op min of meer programmatische wijze, de invloed vertonen van
respectievelijk het New Criticism en de literatuursociologie. In de hoofd-
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stukken IV en V breng ik critici bijeen die ik ‘vrije interpreten’ noem, omdat ze geen
exclusieve voorkeur voor een bepaalde methode aan de dag leggen. Hetgeen overigens
niet verhindert dat velen onder hen evengoed op een ergocentrische basis werken als
de analisten uit hoofdstuk III: ze schijnen alleen gemakkelijker geneigd die basis te
verbreden. In hoofdstuk IV gaat het voornamelijk om ‘vrije interpreten’ die konden
worden gegroepeerd op grond van de professionele omstandigheid dat ze academici
en/of literatuurhistorici zijn, of op grond van de intentionele omstandigheid dat ze
hun taak beschouwen als een vorm van artistiek schrijverschap. Waarbij dan
naargelang vorm en methode van hun kritische essays, onderscheid kan worden
gemaakt tussen ‘fragmentaristen’ en ‘synthetici’. Tot de critici in hoofdstuk V (en
trouwens ook in hoofdstuk III) behoren natuurlijk evengoed academici en auteurs
die geloven dat hun kritische werkzaamheid een waarachtig schrijverschap
vertegenwoordigt. Maar ik bracht de ‘vrije interpreten’ van hoofdstuk V in één groep
bijeen, omdat ze mij vooral opvielen door hun subjectiviteit. Die komt zowel tot
uitdrukking in de keuze van hun onderwerp als - en vooral - in de wijze waarop ze
dat onderwerp - of lijdend voorwerp - benaderen, en het daarbij soms uitbreiden van
de tekst tot de auteur die de tekst geschreven heeft. Daarom schrijf ik in hoofdstuk
V over ‘generatie-anthologieën’ en over ‘personalistische’ of ‘intentionalistische’
critici. Hetgeen weer niet zeggen wil dat in de hoofdstukken III en IV, enzovoorts.
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later opnieuw gebundeld in Onder experimenteel vuur (1968).
Rodenko, 4(Amsterdam 1976) p. 92; 4 (Den Haag 1959) p. 116, 124.
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Brugge-Antwerpen 1963) p. 61.
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de letter’, met bijdragen van Stefaan van den Bremt, Leo Geerts, Daniël Robberechts en Louis
Dieltjens.
Rodenko, 4 (1976) p. 114, 115; vgl. 4 (Den Haag 1956) p. 104 e.v.
Rodenko, 4 (Amsterdam 1976) p. 50; 4 (Den Haag 1956) p. 84.
Rodenko, 4 (Den Haag 1959) p. 5, 6; 4 (Den Haag 1956) p. 94 e.v.
Rodenko, 4 (Den Haag 1956) p. 49 e.v.
Opgenomen in Rodenko, 4 (Den Haag 1956). Hoe zeer Rodenko's nadruk op het gedicht als
autonome taalconstructie nochtans werd opgemerkt, blijkt uit reacties van andere critici. Zo
schreef Maurice Roelants in Elseviers Weekblad van 17 okt. 1964, dat Rodenko sterk het accent
legt op het gedicht als ‘taalkundig werkstuk’ en te weinig oog heeft voor uitingen ‘uit de diepte
der ziel’. Soortgelijke opmerkingen, maar dan in andere terminologie, schreef Piet Calis in Het
Handelsblad, n.a.v. de achtste vermeerde druk van de Verzamelde gedichten van Greshoff
(1961). Zie ook de opmerking van A. Marja in Hfdst. V, par. 2 (Aantek. 27).
Paul de Wispelaere in Ons erfdeel 13 (1969) 2, p. 18 e.v. en in Literatuurlijk, uitg. van de
gezamenlijke omroepverenigingen bij gelegenheid van de boekenweek 1968, p. 7.
Donkersloot, 4 (Amsterdam 1965) p. 71.
De bekende analyse van Baudelaires sonnet Les chats door R. Jakobson en C. Lévi-Strauss
(1962) werd herdrukt in P. Guiraud en P. Kuentz, La stylistique. Lectures, Klincksieck, Paris
1970. Reacties op deze structurele benadering o.a. in M. Riffaterre, Essais de stylistique
structurale, Flammarion, Paris 1971, P. Delbouille in Cahiers d'analyse textuelle 10, 1968, G.
Durand in Cahiers internationaux de symbolisme 1969, R. Posner in J. Ihwe (herausg.),
Literaturwissenschaft und Linguistik, Band 2, Frankfurt am Main 1971 (herdrukt uit Sprache
im technischen Zeitalter 1969), I.M. Frandon in Revue d'histoire littéraire de la France 1972.
Voor de methode van Michael Riffaterre zie de bundel van Guiraud en Kuentz en, uiteraard,
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Maatje, 1 (Utrecht 1974), p. 43 e.v. Zie voor de Duitse ‘Interpretation’ o.a. het artikel van Rita
Bouckaert-Ghesquiere over ‘Emil Staigers opvattingen over de literatuur en literatuurstudie’
in Spiegel der letteren 17 (1975), p. 285-300.
Gomperts, 3 (1962) p. 56; Oversteegen, 4 (1969) p. 490. Overigens vond de brede doorbraak
van het New Criticism ook in de Angelsaksische literatuur pas plaats in de jaren veertig en
vijftig: Bradbury, 2 (1970) p. 17; Polletta, 2 (1973) p. 2, 5; Gross, 2 (1973) p. 280 e.v.; Watson,
2 (1967) p.220 e.v.
Het boek van Kayser kreeg een enthousiaste bespreking van de latere Utrechtse hoogleraar A.L.
Sötemann, in Critisch bulletin 1949, p. 265 e.v. In hetzelfde tijdschrift, 1956, p. 62 e.v., besprak
Sötemann de studie van Viktor Ehrlich, Russian formalism. History Doctrine (1955). Vgl. ook
het stuk van C. de Deugd over Wellek en Warren in Levende talen 1960, p. 151 e.v.
Over Bok: Fens, 4 (Amsterdam 1967), p. 137 e.v.; R. Roemans en H. van Assche in Bibliografie
van de Vlaamse tijdschriften, Reeks I, afl. 14, Hasselt 1969, p. 7 e.v.; Speliers, 4 (Brugge 1965),
p. 8 e.v. en in De Vlaamse gids, 1971, afl. 8-9, p. 2 e.v.; Weverbergh, 4 (Amsterdam 1965) p.
9 e.v.
Over Diagram: R. Roemans en H. van Assche, Reeks I, afl. 13, p. 97.
Een kras voorbeeld daarvan levert, na Fens (Amsterdam 1967) p. 64, 65, T. Anbeek, die in De
gids 1972, p. 432, schrijft dat de redacteuren van Merlyn ‘begonnen’ met de literaire tekst meer
dan één keer nauwkeurig te lezen: ‘iets wat helemaal nieuw was in de Nederlandse kritiek’.
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Het woord ‘nieuw’ heeft hier dezelfde dubieuze waarde als het twee maal voorkomende ‘nieuwe’
in de hiervoor genoemde publikatie van Fens, waar men bovendien kan lezen dat de eerste
Nederlandse gedichtanalyse (door de latere Meryln-redacteur H.U. Jessurun d'Oliveira) pas
verscheen in 1961. Men vergelijke hiermee de activiteiten op dit gebied die worden vermeld
in de in aantek. 14 en 29 genoemde publikaties, alsmede in het in Aantek. 42 bij Hoofdstuk I
vermelde studieboek p. 74 en p. 101. Interessant zijn in dit verband ook de in 1940 geschreven
opmerkingen van Victor E. van Vriesland, n.a.v. de ‘verstechnische tekstcritiek’ van Ed. Hoornik,
die ervan uitgaat ‘dat een gedicht een vorm is, met eigen leven en structuur, los van zijn
psychologische genesis’ en een ‘autonoom werkstuk, dat als resultaat-op-zichzelf, beschouwd
en benaderd moet worden’ (Onderzoek en vertoog 2, Amsterdam 1958, p. 422). Al in 1950
werd een criticus als S. Dresden aangevallen, omdat hij in zijn essayistisch werk ‘de eigen
structuur van het eindproduct van het scheppingsproces’ niet genoeg aandacht gaf (zie aantek.
15).
Ombuigingen in de literatuurgeschiedenis (de hier bedoelde werd ook gesignaleerd door L.
Scheer in De poëtische wereld van Paul Snoek, Brussel-Den Haag 1966, p. 6, en door H. Bousset
in Jeugd en Cultuur 13 (1968, p. 224) komen niet alleen voor als gevolg van een noodzakelijk
geachte globaliserende en vereenvoudigende periodisering achteraf, maar kunnen eveneens het
resultaat zijn van wat Knuvelder (Kitty en de mandarijntjes, 's-Hertogenbosch 1964, p. 252,
253) aanduidt als literaire ‘strategie’, ‘taktiek’ of ‘politiek’. Een bekend voorbeeld in de
Nederlandse literatuurgeschiedenis is de door Kloos en andere Nieuwe-Gidsers gevoede mythe
van het ‘wonder’ van Tachtig. Schoolboekenschrijvers, literaire journalisten en lesgevers,
geloven liever in zo'n de-geschiedenis-levend-makend ‘wonder’, dan in de droge historische
feiten die Gerben Colmjon bijeenbracht in zijn studies over de geleidelijk groeiende veranderingen in de negentiende-eeuwse letterkunde (herdrukt als De beweging van Tachtig,
Utrecht-Antwerpen 1963; vgl. De Nederlandse letteren in de negentiende eeuw,
Amsterdam-Antwerpen 1953). Men vergelijke in dit verband de mededelingen van Robert P.
Newton (in Form in the ‘Menschheitsdämmerung’, The Hague-Paris 1951, p. 63, 64) over de
met medewerking van publiciteitsmedia nagestreefde identifikatie van het tijdschrift ‘Der Sturm’
van Herwarth Walden met het Duitse expressionisme.
Over Merlyn en Literair lustrum: A. Claessens in Ons erfdeel 10 (1967) 3, p. 113 e.v.; M.
Janssens in Dietsche warande en Belfort 1963, p. 229 e.v., 1967, p. 228 e.v., en in Spiegel der
letteren, p. 316; M.J.G. de jong in Raam 40 (1967), p. 17; Kaleis (Amsterdam 1969) p. 17 en
p. 27; B. Kemp in dagblad De standaard, 20-1-1968; R.A.J. Kraayeveld in Tirade 1973, p. 306
en in De gids 1975, I, p. 281 e.v.; H. Romijn Meijer in Tirade 1968, p. 242; J.H.W. Veenstra
in Tirade 1966 (herdrukt in Kritisch akkoord 1967); De Wispelaere, 4 (Brussel-Den Haag 1968),
p. 30, en in Ons erfdeel 13 (1969) 2, p. 18.
Gomperts, 4 (Amsterdam 1966); J.J. Oversteegen, ‘Leiden ontzet (en Amsterdam niet minder)’,
in Merlyn 1966, p. 149 e.v. Vgl. voor deze polemiek ook De Jong (Leiden 1970), p. 129 e.v.,
en M. Rutten ‘De derde weg van de kritiek’ in Spiegel der letteren 13 (1970-1971) p. 241-275.
H. Romijn Meijer, Naakt twaalfuurtje, Amsterdam 1967, p. 7 e.v., en in Tirade 1968, p. 242
e.v.; Kaleis (Amsterdam 1969), p. 17 e.v. en p. 27 e.v.
Voor de verscheidenheid in het New Criticism zie o.m. de readers van Bradbury, 2 (1970) en
Polletta, 2 (1973), alsmede Hyman, 1 (1952) en Wimsatt & Brooks, 1 (1970).
In zijn bundel Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee (1962)
legt Umberto Eco er de nadruk op dat: ‘l'opera d'arte è un messaggio fondamentalmente ambiguo’
...afhangend ‘dall’ intervento attivo del consumatore' welke afhankelijkheid hij o.a. toelicht aan
de hand van Joyce's Finnegans wake, in vergelijking met de Divina commedia (terza edizione
in ‘I satelliti Bompiani’, Milano 1971, p. 6, 82). De tussen aanhalingstekens geplaatste
uitdrukking komt uit De Jong, 4 (1966) p. 10. Van het geciteerde werk van Eco bestaat een
Franse en Duitse vertaling: L'oeuvre ouverte (Paris 1965) en Das offene Kunstwerk (Frankfurt
1973).
Vgl. M.J.G. de Jong, ‘Beleving en theorie’ in Raam 80 (1972) p. 49 e.v., n.a.v Van Dijk, 1
(Amsterdam 1971: 2 x). Van Dijk promoveerde in 1972 op Some aspects of text grammars. A
study in theoretical linguistics and poetics, Mouton, The Hague 1972. Naar aanleiding daarvan
polemiseerde hij met H.J. Brinkman over de ongeloofwaardigheid of noodzaak van
tekstgrammatica's in Forum der letteren 15 (1974), p. 213-243 (vgl. ook F.H.C. Elffers-van
Ketel, S. de Haan en W.G. Klooster in Spektator 3 (1973-'74) 8, p. 581-600 en, meer in het
algemeen: M. Schecker & P. Wunderli (herausg.), Textgrammatik. Beiträge zum Problem der
Textualität, Niemeyer, Halle 1975). Over de teksttheorie van J.S. Petöfi en H. Rieser schreef
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G. de Vriend in het door K. Beekman samengestelde themanummer ‘Tekstinterpretatie in
discussie’ van Spektator 6 (1976) 4, p. 224-237.
J. Kristeva, Sémeiotikè. Recherche pour une sémanalyse, Ed. du Seuil, Paris 1969, Vgl. dez. in
La nouvelle critique, numéro spéciale de ‘Linguistique et littérature’, 1968, p. 54 e.v. (vertaald
in Ihwe (Aantek, 31), (1971) II, 2;p. 484 e.v.). Voor Baudry zie Aantek. 18 bij Hoofdstuk III
(Over ‘Het konsept “intertekstualiteit”’ schreef H. Verdaasdonk in K. Fens e.a., Literair lustrum
2, Amsterdam 1973).
N. Frye, Anatomy of criticism. Four essays, Princeton 1957 (kommentaren op dit boek o.a. in
Sutton, 1 (1963) p. 249 e.v. en G. Hough, An essay on criticism, Duckworth, London 1966, p.
148 e.v. Naar aanleiding van de lofuitingen in de door M. Krieger bezorgde bundel Northrop
Frye in modern criticism (1969), schreef Maurits Engelborghs een kritische kommentaar in
Dietsche warande en Belfort 1969, p. 303 e.v.
G. Bachelard publiceerde bij J. Corti te Parijs o.a. de tussen 1969 en 1971 herdrukte werken:
La psychanalyse du feu (1939); L'eau et les rêves (1942); L'air et les songes (1943); La terre
et les rêveries de la volonté (1948); La terre et les rêveries du repos (1948), welke vier laatste
titels hij resp. toelichtte als essays betreffende l'imagination de la matière, - du mouvement, des forces, - de l'intimité. Vgl. voor Bachelard i.v.m. C.G. Jung: G. Durand, L'imagination
symbolique, P.U.F., 1968, p. 58 e.v. Een met die van Bachelard vergelijkbare systematisering
van ‘champs stylistiques’ beproefde Pierre Guiraud in zijn Essais de stylistique, Klincksieck,
Paris 1970, voor Baudelaires Les fleurs du mal. Voor Bachelard zie verder: M. Mansuy, Gaston
Bachelard et les éléments, Corti, Paris 1967 en Aantek. 10 bij Hoofdstuk IV.
Enkele Nederlandstalige inleidingen op het structuralisme zijn: R. Bakker, Het anonieme denken.
Foucault en het structuralisme, Baarn 1973; J.M. Broekman, Strukturalisme.
Moskou-Praag-Parijs, Amsterdam 1973; A.G. Weiler e.a., Structuralisme. Voor en tegen,
Bilthoven 1974. Zie echter vooral: H. Blumensath (herausg.), Strukuralismus in der
Literaturwissenschaft, Kiepenheuer & Witsch, Köln 1972, R. Scholes, Structuralism in literature.
An introduction, Yale University Press, New Haven - London 1974, en J.-M. Benoist, La
révolution structurale, Paris 1975. Een overzichtelijk Literaturbericht ‘Zur Situation des
französischen Strukturalismus’ gaf Richard Brüting in Lili. Zeitschrift für Literaturwissenschaft
und Linguistik 4 (1974) 14, p. 111-135. Een Nederlandse vertaling van Maurice Corvez' overzicht
‘Les structuralistes’ (1969) verscheen als Structuralisme (Aula-boeken 468, Utrecht 1971).
Deze begrippen worden gehanteerd in de dissertatie van Bert Brouwers (zie Hoofdstuk III) en
bekritiseerd door Marcel Janssens in Dietsche Warande en Belfort 1972, p. 120, 121.
Evenals het Duitse citaat, komt de term ‘culinair’ uit H.R. Jausz, Literaturgeschichte als
Provokation, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 19733, p. 178, 183. Belangrijk zijn ook de publikaties
van W. Iser, Die Appellstruktur der Texte. Unbestimmtheit als Wirkungsbedingung literarischer
Prosa, G. Hess Konstanz 1970, en Der implizite Leser. Kommunikationsformen des Romans
von Bungyan bis Beckett, W. Fink, München 1972. Vgl. voor het onderzoek naar lezersreacties
ook N. Groeben, Literaturpsychologie. Literaturwissenschaft zwischen Hermeneutik und Empirie,
Kohlhammer, Stuttgart 1972. Interessant is P. Józsa, Essais sur la communication des valeurs
esthétiques, Institut de la culture, Budapest 1976. Hierin zijn ook de resultaten opgenomen van
een enquête onder Hongaarse en Franse lezers (met medewerking van J. Leenhardt), waarbij
o.a. werd gevraagd welk boek men zou lezen uit een lijst van 12 fictieve titels. Op de Franse
lijst stonden o.m. ‘J'al retrouvé la foi’ en ‘Hommes en grève’. Op de Hongaarse lijst staat op
die plaatsen: ‘il n'y avait pas de titres correspondant en Hongrie’... (p. 79). Vgl. ook H. Belke,
Literarische Gebrauchsformen, Bertelsmann Universitätsverlag, Düsseldorf 1973, en M.
Naumann e.a., Gesellschaft. Literatur. Lesen. Literaturrezeption in theoretischer Sicht,
Berlin-Wei- mar. 1975.
Van W. Bauer e.a. verscheen Text und Rezeption. Wirkungsanalyse zeitgenössischer Lyrik am
Beispiel des Gedichtes ‘Fadensonnen’ von Paul Celan, Athenaüm, Frankfurt a.m. 1972. Voor
de ‘culinaire’ receptie o.a.: W. Nutz, Der Trivialroman. Seine Formen und seine Hersteller.
Ein Beitrag zur Literatursoziologie, Westdeutscher Verlag, Köln und Opladen 1962; H. Burger
(herausg.), Studien zur Trivialliteratur, Frankfurt a.M. 1968; Chr. Bürger, Textanalyse als
Ideologiekritik. Zur rezeption zeitgenössischer Unterhaltungsliteratur, Frankfurt a.M. 1973.
Als Heft 15 van Lili. Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik bezorgde P.U.
Hohendahl in 1974 de speciale aflevering ‘Rezeptionsforschung’. Zie ook R. Warning (herausg.),
Rezeptionsästhetik. Theorie und Praxis, U.T.B., W. Fink, München 1975. Een algemeen
oriënterende reader is G. Grimm (herausg.), Literatur und Leser. Theorien und Modelle zur
Rezeption literarischer Werke, Philipp Reclam jr, Stuttgart 1975.
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Als een voorloper van de ‘Rezeptionsforschung’ in Nederland zou men het in 1945 verdedigde
proefschrift van de N.R.C.-criticus G.W. Huygens kunnen beschouwen: De Nederlandse auteur
en zijn publiek. Een sociologisch-litteraire studie over de ontwikkeling van het letterkundig
leven in Nederland sedert de 13e eeuw, Amsterdam 1946. Paul de Wispelaere vestigde de
aandacht op ‘Elementen voor een literatuurgeschiedenis van de lezer uit’ in Handelingen van
29e Vlaamse filologencongres, 1973, p. 63-73. Het jaar daarop verscheen de door G. Labroisse
bezorgde reader Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik, 3, Rezeption-Interpretation.
Beiträge zur Methodendiskussion, Amsterdam 1974, alsmede de door J. Fontijn ingeleide bundel
Populaire literatuur, Amsterdam 1974. Rien T. Segers schreef over receptie-esthetica i.v.m.
literatuursociologie en literatuurwetenschap in het algemeen, in De nieuwe taalgids 1974, p.
392-404 en De gids 1975 p. 734-745, met oriënterende literatuuropgaven. Op het achtste congres
van de Association Internationale de Littérature Comparée te Budapest bracht hij in augustus
1976 verslag uit van een in de Verenigde Staten georganiseerd receptie-onderzoek onder
studenten, waarbij hij o.m. steunde op inzichten in Daniel E. Berlyne (ed.), Studies in the New
Experimental Aesthetics. Steps towards an objective psychology of aesthetic appreciation,
Wiley & Sons, New York 1974. (Een interessante toepassing van elementen als
‘Erwartungshorizont’, ‘Sitz im Leben’ en vooral ‘Verstehenshorizont’ op literair-historisch
gebied, is het goed gedocumenteerde artikel van Henning Kraus, ‘Gattungssystem und Sitz im
Leben. Zur Rezeption der altprovinzalischen Lyrik in der sizilianischen Dichterschule’ in Lili.
Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 2 (1973) 2, p. 37-70.)
49 Vgl. het opstel ‘Een stille revolutie’ van A. Nuis in Tussen twee schelven hooi, Amsterdam
1968, p. 88 e.v. en ‘Het einde van de Alfacultuur?’ van Corn. Verhoeven in Jeugd en cultuur
(1970) p. 161 (herdrukt in Kritisch akkoord 1971). Vgl. ook het interview ‘Réponses à la
Nouvelle Critique’ in Tel Quel, Théorie d'ensemble (dir. Ph. Sollers), Paris 1968, p. 384 e.v.
Het in mijn tekst gesignaleerde ‘monopolie-verlies’ was in Nederland al geruime tijd op
essayistisch niveau merkbaar, bijv. in literaire tijdschriften als Kentering (hernieuwde serie
1964-1976) en het later daarin opgenomen Contour (1964-1969). Een vergelijkende studie over
de politieke vernieuwingsbewegingen in de jaren zestig schreef R. Kroes, New Left Nieuw Links
New Left. Verzet, beweging, verandering in Amerika, Nederland, Engeland, Alphen a/d
Rijn-Brussel 1975. Over Sociolinguïstiek bestaat een aldus getiteld Aulaboek (nr. 575) van R
Appel, G. Hubers en G. Meijer (Utrecht-Antwerpen 1976).
50 Voor de vergelijking met de Engelse ‘Forties’ en ‘Fifties’: zie de inleidingen tot de bloemlezingen
van A. Alvarez, The new poetry, Penguin 1964, van Kenneth Allot, The Penguin Book of
contemporary Verse2, 1965, en van Robin Skelton, Poetry of the forties, Penguin 1968, alsmede
de speciale aflevering van het tijdschrift Raster (III, 4) winter 1969, met ‘Essays over
hedendaagse poëzie’. Nederlandse opstellen over moderne Engelse poëzie vindt men in bundels
van Bernlef, 4 (Amsterdam 1970), Buddingh', 4 (Utrecht 1967) en Henk Romijn Meijer (Naakt
twaalfuurtje, Amsterdam 1967).
51 Van ‘kerkelijk’ engagement kan men niet alleen spreken m.b.t. de aandacht voor het kerklied
van dichters als Ad den Besten, Guillaume van der Graft, Huub Oosterhuis en Jan Wit (vgl.
Aantek. 47 bij hoofdstuk IV), maar ook m.b.t. de weerslag van de veranderingen in de r.k. kerk
in de jongste dichtbundels van Huub Oosterhuis, Michel van der Plas en Gabriël Smit (over
deze laatste i.v.m. het poëtisch ‘klimaat’ van de late jaren zestig: De Jong, 4 (1970), p. 41 e.v.).
Zowel de wending tot de oude (kerkelijke-) liedvorm als die tot de gewone omgangstaal en de
dagelijkse werkelijkheid uit de jaren zestig, herinnert aan aspecten van de zg. ‘geuzenpoëzie’
uit de bezettingstijd: sommige meenden in die verzetsgedichten trouwens de voorbode van een
echte gemeenschapsliteratuur te kunnen zien (vgl. enkele standpunten in het gefingeerde
‘symposion in het najaar van 1945’, dat G. Stuiveling opnam in zijn bundel Steekproeven,
Amsterdam 1950, p. 229 e.v., en zie J.W. Schulte Nordholt in Maatstaf, 14 (1966-1967), p. 75
e.v.). Vgl. voor het samengaan van vereenvoudigd taalgebruik en maatschappelijk engagement
bij de Engelse ‘Thirties’ en vooral bij de oorspronkelijk surrealistische dichters Paul Eluard en
Tristan Tzara, het van een korte bibliografie voorzien artikel ‘De funktie van het engagement’
(in De Vlaamse gids 1971, nr. 2, p. 3 e.v.) van Patricia Lasoen, die zelf behoort tot de
neo-realistische dichters rond de Vlaamse tijdschriften Kreatief en Revolver. Voor het
engagement van de Engelse ‘thirties’ zie A.T. Tolley, The poetry of the thirties, Gollanez,
London 1975, en S. Hynes, The Auden generation. Literature and politics in the 1930s, The
Bodley head, London 1976.
52 Vgl. voor het neo-realisme de in ons Hoofdstuk V genoemde bundels van Bernlef, Buddingh',
Schippers, Vanriet en Wenseleers, alsmede Eugène van Itterbeek in Kreatief 8 (1974) 4/5, p.
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56-63. Om vergissingen te voorkomen, wijs ik er even op dat de ‘geëngageerdheid’ als zodanig
(die in vele vormen kan voorkomen) geen exclusiviteit van de ‘zestigers’ en ‘zeventigers’ is
ten opzichte van de experimentele ‘vijftigers’, en dat is evenmin hun ‘linkse’ oriëntering. Vgl.
hiervoor Den Besten (Haarlem 1968) en J. Weisgerber, ‘De sociologie van de avant-garde’, in
Nieuwe Vlaams tijdschrift 1969, p. 791 e.v. Ook is het niet zo, dat men in de jaren zestig in het
tijdschrift Gard sivik (en De nieuwe stijl) alleen maar woordspelletjes zou vinden, en in Kentering
en Kreatief alleen politiek engagement.
Al in 1956 schreef Truman Capote zijn reportageroman The muses are heard; zijn beroemde
nonfiction novel In cold blood is van 1965. Van Norman Mailer kan men in dit verband boeken
noemen als The presidential papers (1963); The armies of the night (1968); A fire on the moon
(1969); Marilyn (1973). De bloemlezing The new journalism van Tom Wolfe en E.W. Johnson
verscheen in 1973. Voor het werk van Wallraff zie het inleidend opstel van Gerd Hirschhauer
in: Günter Wallraff, 13 unerwünschte Reportagen (herdruk) Köln-Berlin 1973, R. Dithmar,
Günter Wallraffs Industriereportagen, Krobberg 1973, en R.H. Thomas und K. Bullivant,
Westdeutsche Literatur der sechziger Jahre, Kiepenheuer & Witsch, Köln 1975. Nederlandse
vertalingen verschenen als 't Gewone kapitalisme. Reportages, Amsterdam 1974, en Ongewenste
reportages, Amsterdam 1975. Nanni Balestrini behoort tot de ‘Novissimi’: avantgardistische
dichters van de ‘Gruppo 63’. Na het ingewikkelde romanexperiment Tristano (1966), publiceerde
hij in 1971 het prozawerk Vogliamo tutto, over de grote Fiat-staking en de arbeidersopstand
van 1969, waarin uitsluitend ‘objectief materiaal’ is verwerkt.
Zie het driedelig naslagwerk Sinds 1945. De kunst van onze tijd o.l.v. Ernest Goldschmidt en
Fernand Bonneure, Brugge-Utrecht, 1970-1971-1973; Jost Hermand, Pop international, Frankfurt
a.M., 1971; A. Frencke en H. Gloaguen, L'art actuel en France. Du cinétisme à l'hyperréalisme,
Paris 1973; E. Barnouw, Documentary. A history of the non-fiction film, Oxford University
Press, New York 1974. Verder Carel Blotkamp, Na de beeldenstorm. Drie opstellen over recente
beeldende kunst, Nederlandse stichting Openbaar Kunstbezit en Openbaar Kunstbezit in
Vlaanderen, 1970; Lucy R. Lippard, Pop Art, Nederlandse bewerking van Wim Gijsen,
's-Gravenhage 1966; J. Bernlef & K. Schippers, Een cheque voor de tandarts, Amsterdam 1967.
Enno Develing, Projekt 3. Het kantoor, Brussel-Den Haag 1973. De uitdrukking ‘een geheel
aparte wereld’ (en: ‘een andere wereld dan die der werkelijkheid’) gebruikte M. Nijhoff ter
karakterisering van de poëzie ïn het eerste, theoretische deel van zijn bespreking van Dirk
Costers bekende bloemlezing Nieuwe geluiden (1924), zie Aantek. 27 bij Hoofdstuk I.
Reinhard Baumgart, Aussichten des Romans oder Hat Literatur Zukunft, Luchterhand, München
1970. Een verhelderende beschouwing over dit werk en dat van Develing, leverde Lionel Deflo
onder de titel ‘Naar een alternatieve roman?’ in Kreatief, 5 (1971) 1/2, p. 48 e.v., herdrukt in
Kritisch akkoord 1972.
Zie Van Dijk (Taal..., Amsterdam 1971) p. 113, en mijn bespreking van dit werk in Raam 80,
januari 1972, p. 49. Vgl. ook Aantek. 33 bij Hoofdstuk III. Opmerking. Ik meen dat o.a. uit
mijn essays over het werk van A.M. de Jong (De Jong, 4 (Leiden 1970), p. 10 e.v.) en J.W.F.
Werumeus Buning (Jeugd & Cultuur 17 (1972) p. 275 e.v.) kan blijken dat ik overtuigd ben
van de relativiteit van het begrip ‘literaire waarde’ en dat ik niets heb tegen ‘algemeen
toegankelijke’ literatuur (vgl. ook mijn in Aantek. 5 bij de Inleiding genoemde Canadese lezing
en het interview met Lionel Deflo in Kreatief 7 (1974) 4/5, p. 6). Maar ik heb wél iets tegen
neo-linkse kortzichtigheden en naïviteiten, die o.a. tot uitdrukking komen in de in Aantek. 7
bij de Inleiding genoemde studentenpublikatie, in de door T. Anbeek besproken scriptie over
‘massaliteratuur’ door een Nijmeegs collectief (De gids 1975, 5/6, p. 405) en in de door Jacques
Kruithof terecht bestreden pseudo-marxistische zwamneuzerij van zekere Lethen & Schneider
(zie het slotopstel van Kruithofs bundel Zegge en schrijve, 1974). Men leze in dit verband het
artikel ‘Der Angriff auf die Literatur’ van R. Wellek in Arcadia. Zeitschrift für vergleichende
Literaturwissenschaft, Band X, Heft I, 1975, p. 1-15, alsmede verschillende bijdragen in Kritisch
akkoord 1976.
Zie Aantek. 43 en 57.
Onder betekenismodaliteiten versta ik: ‘des procédés de signification qu'on ne peut pas faire
rentrer dans un système de conventions explicites et socialisées’ (ontleend aan een nog
ongepubliceerde lezing over ‘l'autonomie du texte et les “droits” de son auteur (poésie et
sémiologie)’, gehouden tijdens de door de Faculté de Philosophie et Lettres te Namur
georganiseerde Cours de Recyclage 1972. Een algemeen overzicht m.b.t. ‘semiotiek en literatuur’
in Van Dijk, 1 (Taal..., 1971), p. 55-79. Zie ook, vooral i.v.m. de publikaties van J.M. Lotman
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(aantek. 60): D.W. Fokkema, ‘Semiotiek en structuralisme in de Sovjetunie’ in Forum der
letteren 15 (1974) 2, p. 138-156.
60 Van R. Barthes werden Le degré zéro de l'écriture (1953) en Eléments de sémiologie door E.
Axel van Caspel in het Nederlands vertaald en voorzien van een bibliografie (tot en met 1969),
waarbij ook Nederlandstalige artikelen over Roland Barthes worden vermeld: R. Barthes, De
nulgraad van het schrijven gevolgd door een Inleiding in de semiologie, Amsterdam 1970. Van
belang voor Barthes kritische praktijk is S/Z. Essai. éd. du Seuil, Paris 1970 waarover o.a. Hugh
M. Davidson in Wimsatt, 2 (1974), p. 228-241. Men vgl. overigens de vernietigende kritiek op
Barthes (en Lacan!) in G. Mounin, Introduction à la sémiologie, Ed. de Minuit, Paris 1970, p.
189 en p. 181. Mounin schreef ook het interessante opstel ‘la notion de situation en linguistique
et la poésie’ in La communication poétique. Précédé de Avez-vous lu Char?, Gallimard, Paris
1969, p. 255 e.v. Behalve het al in aantek. 42 genoemde werk, publiceerde Umberto Eco o.m.
La struttura assente. Introduzione alla ricerca semiologica, Bompiani, Milano 1968 (Franse
vertaling: La structure absente, Paris 1972). Van C. Segre verscheen bij Mouton Semiotics and
literary, criticism, The Hague 1973; van G. Wienold bij Athenäum Semiotik der Literatur,
Frankfurt a.M. 1972. Belangrijk is het opstel ‘sémiologie de la communication et sémiologie
de la signification’ in de bundel Etudes de linguistique et de sémiologie générales van L.J.
Prieto (Librairie Droz, Genève 1975). Een voor niet-ingewijden afschrikwekkende verzameling
opstellen is het in 1974 door R. Günzenhäuser bezorgde Heft 16 van het tijdschrift Lili (vgl.
Aantek. 48), onder de titel ‘Statistik, Semiotik, Informationsästhetik’. Een theoretische
behandeling van de ‘Pluralität des künstlerischen Kodes’ geeft Ju. M. Lotman, Die Struktur
literarischer Texte, U.T.B., Fink, München 1972, p. 43 e.v. Dez. in Semiotica 15 (1975) 3, p.
199-205; vgl. ook Heinrich F. Plett, Textwissenschaft und Textanalyse. Semiotik, Linguistik,
Rhetorik, U.T.B., Quelle & Meyer, Heidelberg 1975, en Günther Schiwy, Strukturalismus und
Zeichensysteme, Beck, München 1973. Sinds 1969 verschijnt bij Mouton in Den Haag het
tijdschrift Semiotica. Revue publiée par l'Association Internationale de Sémiotique, onder
hoofdredaktie van Th.A. Sebeok. In september 1971, verscheen bij Achile Mauri te Milaan het
eerste nummer van Versus. Quaderni di studi semiotici, onder directie van Umberto Eco. André
Helbo is uitgever en redacteur van het sinds 1973 te Brussel verschijnende Degrés. Revue de
synthèse à orientation sémiologique.
61 Peeters, 3 (Amsterdam 1976), p. 32, 57, 78, 79; T.S. Eliot, On poetry and poets6, London 1971,
p. 116; voor Gomperts en Kaleis, zie Hoofdstuk V, par. 2.
61 Peeters, 3 (Amsterdam 1976), p. 32, 57, 78, 79; T.S. Eliot, On poetry and poets6, London 1971,
p. 116; voor Gomperts en Kaleis, zie Hoofdstuk V, par. 2.
62 Voor Ritter: zie de uitvoerige inleiding van A. van Duinkerken bij P.H. Ritter jr., Vertoog en
ontboezeming. Verzameld en essayistisch proza, Utrecht-Antwerpen z.j., p. 41-45; G. Colmjon
(1899-1972) was mederedacteur van het tijdschrift De literaire gids (1926-1940): zie Van
Leeuwen, 4 (1968), p. 272 e.v.
63 Ter Braak, 4 (v.w. 5), p. 65 e.v., p. 273; (v.w. 4), p. 294 e.v., p. 268. Een pleidooi voor de kritiek
als een oordelend antwoord (ja of nee) leverde later Lambert Tegenbosch in zijn bundel Kans
op kunst, Utrecht 1969, derde afdeling. Met die van P.H. Ritter vergelijkbare opvattingen inzake
objektieve kritiek werden tijdens een conferentie over literaire kritiek in 1955 te 's-Gravenhage
ook naar voren gebracht door R. Blijstra en P.H. Dubois. Zie: De onbeslagen spiegel, bijzondere
aflevering van Critisch bulletin, Den Haag, 1956. Blijstra meende: ‘Het is namelijk in het
algemeen niet de bedoeling van een kritiek, dat de lezer hieruit concludeert, hoe een bepaalde
criticus over een boek denkt, hoewel hij zijn mening natuurlijk wel mag doen kennen. De
hoofdzaak is echter, dat de lezer aan de hand van de verstrekte gegevens, zowel van zakelijke
als van letterkundige, literair-historische en cultureel-filosophische aard zelfstandig een beslissing
kan nemen of het voor hem de moeite waard is het boek te gaan lezen’ (p. 25). P.H. Dubois
heeft een soortgelijke opvatting op p. 32, maar doelt daarbij uitsluitend op de dag- of
weekbladcriticus, evenals trouwens op p. 38, waar hij schrijft: ‘Het is mijn stellige overtuiging
dat de taak van de huidige dag- of weekbladcriticus minder het geven van een oordeel is dan
het vergemakkelijken van het begrip bij de lezer. In de wijze waarop hij dit doet, ligt vanzelf
al besloten dat en waarom hij aan een boek waarde toekent’. Dubois formuleerde dat
voorzichtiger in 1956: Dubois, 4 (1956), p. 86. Ook B. Kemp verdedigde een vorm van objectieve
kritiek in De standaard van 8 april 1967.
64 Vgl. Jan Mukarovsky, La funzione, la norma e il valore estetico come fatti sociali, Torino 1971,
o.a. op p. 123: ‘Se ci chiediamo in questo momento dove sia rimasto il valore estetico vedremo
che si è disperso nei singoli valori extraestetici e che non è in realta null'altro che una
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denominazione complessiva per l'integrità dinamica dei loro reciproci rapporti’ (voor de getallen
36 en 200.000 verwijs ik naar G. Polti, Les 36 situations dramatiques, Paris 1924 en E. Souriau,
Les deux cent mille situations dramatiques, Paris 1950).
65 Veelzeggend is dat Lodge, 2 (1972) de door hem verzamelde kritische essays kon ordenen
volgens drie verschillende criteria.
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Derde hoofdstuk
Tekst en maatschappij
1.
Zoals bekend, onderscheiden Wellek en Warren in hun Theory of literature twee
soorten benaderingswijzen van het literaire werk: ‘intrinsic study’ en ‘extrinsic
approach’. De critici die ik analisten zou willen noemen, vertegenwoordigen de
eerste soort. Zij beschouwen het literaire werk als een ten opzichte van de buitentalige
werkelijkheid autonome entiteit en maken bij hun interpretatie in principe geen
gebruik van externe informatie. Analisten houden vast aan close reading en
structuur-analyse, en zij doen zich niet zelden voor als objectivisten en methodologen.
Op het gebied van de romantheorie verschenen er in de jaren zestig enkele
vernieuwende Nederlandstalige studies: de Engels en Duits georiënteerde dissertaties
van Herman Servotte en Hendrik van Gorp, en de eveneens als dissertatie verdedigde
structurele analyses van twee beroemde Nederlandse romans door W. Blok en A.L.
Sötemann1. Deze structureel ingestelde academische publikaties weerspiegelen slechts
één aspect van de analytische activiteit in de toenmalige Nederlandse literaire kritiek;
daarnaast bestond een bloeiende bedrijvigheid op het gebied van de semantische
poëzie-analyse. Dankbaar materiaal voor deze laatste bedrijvigheid leverde het
experimenteel hermetisme van de Vijftigers, dat voortkwam uit een totaal andere
mentaliteit dan die van de analisten zelf.
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Terwijl de experimentele poëzie als het ware bestond bij de gratie van de artistieke
autonomie en het poly-interpretabele mysterie, kondigen de analisten juist het latere
referentieel neo-realisme aan, in hun streven naar objectiviteit en ontraadseling van
‘het schone gheim van de poëzie’. De analist doet zich nogal eens voor als de
verstandige democraat, die tracht het mysterieuze, complexe en veelzinnige ‘beeld’
van de kunst te reduceren tot een enkelvoudige, herhaalbare en voor iedere
stemgerechtigde medeburger ook herkenbare mededeling2.
‘In place of a hermeneutics we need an erotics of art’, verzuchtte Susan Sontag3.
Haar verzuchting zou inderdaad kunnen gelden voor de Nederlandse erfgenamen
van Richards' Practical criticism en Leavis' Scrutiny. De analist heeft iets van de
onderwijzer en de rapporteur. Hij ziet zijn werkzaamheid doorgaans als een educatieve
en dienende taak, waarvan het geschreven resultaat een voor ieder begrijpelijk
objectief rapport zou moeten zijn. Ik schrijf opzettelijk: ‘zou moeten zijn’, omdat de
praktijk van de Nederlandse analisten minder orthodox is dan ik hier uiteenzet. Ook
bij hen wordt de soep minder heet gegeten dan ze (soms) wordt opgediend. En dat
verklaart dat in hun praktijk weleens voorkeuren en appreciaties aan de dag treden,
die niet helemaal verklaarbaar zijn uit het tekstaanbod van de besproken werken.
De belangrijkste vertegenwoordiger van de Nederlandstalige analisten lijkt de
vroegere Merlyn-redacteur Kees Fens (1929), die als criticus werkzaam is bij De
Volkskrant. In 1964 en 1966 publiceerde hij de twee bundels ‘opstellen en kritieken’
De eigenzinnigheid van de literatuur en De gevestigde chaos. In het voorwoord bij
het eerste boek benadrukt Fens de ‘dienende functie’ van de criticus, die volgens
hem niet meer dan ‘een lezer’ is, voor wie ‘de tekst... het eerste en laatste’ moet zijn;
in het tweede boek stelt hij voorop ‘dat een literair werk voor andere lezers op andere
punten open staat’. Fens dringt
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zomin zichzelf als zijn stijl of zijn meningen op. Hij volstaat met het noteren van
waarnemingen aangaande de tekst die voor hem ligt. Het is dan ook moeilijk het
verschil aan te geven tussen wat hij ‘opstellen’ en ‘kritieken’ noemt: uit het voorwoord
bij zijn eerste bundel zou men kunnen concluderen dat hij onder het eerste genre
‘meer uitgebreide stuken’ verstaat. Zomin als in zijn minder uitgebreide stukken of
‘kritieken’, doet Fens er zich in kennen als een briljant essayist met verrassende
ideeën en virtuoze taalbeheersing, maar wel als een stug volhoudend tekstverklaarder
met een voorkeur voor verhalend proza, een waakzaam oog voor details, en een
literaire smaak die vooral het ongekunstelde en de beheersing weet te waarderen.
Experimenten stelt Fens kennelijk minder op prijs. Zijn belangstelling gaat
voornamelijk uit naar romans die aansluiten op de traditie van het Hollands realisme
en hem in staat stellen waarnemingen te doen betreffende de functie van
tekstindelingen, beelden en stijfiguren, in verband met de symboliek van het verhaal
of de psychologie van de personages. Zo schrijft hij als het ware leeshandleidingen
bij romans van auteurs als Louis Couperus, J. van Oudshoorn, Frans Coenen, Theo
Thijssen, Herman Teirlinck, Nescio, Willem Elsschot, G.K. van het Reve, W.F.
Hermans, A. Koolhaas en Jan Wolkers.
Ten aanzien van het levensbeschouwelijk aspect van het literaire werk neemt Fens
een onpartijdig standpunt in, wat hem des te gemakkelijker valt, omdat zijn
beschouwingen zich doorgaans beperken tot afzonderlijke teksten (zijn uitgangspunt
is niet zelden een citaat), of tot typerende themata en motieven. Situeringen van
literaire werken in het geheel van de literatuur of van hun culturele of sociologische
context zijn even zeldzaam als confrontaties met de ‘zin’ van deze werken. Fens doet
zich niet voor als een strijdbaar literair criticus, maar als een gewetensvol close reader
en een bezadigd begrijpende uit-
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legger. De enige rechtstreeks afwijzende kritiek in zijn bundel De eigenzinnigheid
van de literatuur betreft niet een literair werk, maar een postuum gepubliceerde
verzameling particuliere brieven van Dirk Coster.
Aansluitend op deze constatering, kan men zich de vraag stellen of een kritisch
oordeel eigenlijk wel mogelijk is enkel en alleen op grond van door ‘objectieve’
analyse bepaalde stijl- en struktuurkwaliteiten. De praktijk van de, eveneens goeddeels
uit het tijdschrift Merlyn herdrukte, bundel poëzie-analyses Vondsten en bevindingen
(1967) van Fens' mederedacteur H.U. Jessurun d'Oliveira, schijnt dit ergocentrisch
ideaal tegen te spreken. Afgezien van het feit dat zijn analisten-optiek aan wijzigingen
onderhevig is, blijken bepaalde stilistische en structurele eigenschappen bij de ene
dichter hem wel tot negatieve kwalificaties te verleiden, en bij de ander niet.
Bovendien ontkomt hij niet altijd aan een typisch analisten-gevaar: namelijk die
poëzie als ‘goed’ te beschouwen, aan de hand waarvan hij zijn eigen handigheid als
interpreet kan bewijzen.
H.U. Jessurun d'Oliveira (1933) is veel meer dan Fens een analist die zich
voortdurend bekommert om de ‘objectieve’, uit de tekst controleerbare ‘methode’.
Tijdens zijn dikwijls scherpzinnige analyses, produceert hij niet zelden theoretische
herontdekkingen en oplossingen van schijnproblemen, die alleen maar konden ontstaan
als gevolg van zijn eigen microscopische lezersactiviteit. Een activiteit die helaas
weleens meer geschikt lijkt voor de juridische uitleg van verzekeringspolissen en de
oplossing van cryptogrammen, dan voor de beleving van poëzie. ‘He invents the
puzzle for the pleasure of discovering the solution’. Daarbij gaat hij soms zover, dat
hij aan theoretische beschouwingen ontleende spelregels vooropstelt, waaraan de
besproken tekst dan zou moeten beantwoorden. Zo kan men zijn (ver-) oordelende
analyse van Hoorniks gedicht De vis beschouwen als een structuralistisch
geïnspireerde heropleving van de achttiende-eeuwse pres-
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criptieve of normatieve kritiek in het voetspoor van Boileau en Nil Volentibus
Arduum. D'Oliveira's Kunstliefde Spaart inderdaad Geen vernuftige analisten-Vlijt.
Hij schijnt een gedicht soms meer te zien als een aanleiding tot analyseproblemen,
dan als een artistieke taalcreatie die verband zou kunnen houden met begrippen als
‘homo ludens’, ‘literaire persoonlijkheid’, ‘sensibiliteit’, of ‘tijdgeest’. Ondanks deze
bezwaren blijft het de grote verdienste van d'Oliveira dat hij in het algemeen heeft
bijgedragen tot het ontstaan van een grotere eerbied voor de tekst in de praktijk van
de Nederlands literatuurbeschouwing, en dat hij meer in het bijzonder een aantal
waardevolle semantische analyses van afzonderlijke gedichten heeft geleverd4.
J.J. Oversteegen (1926) trad vooral op als theoreticus van het tijdschrift Merlyn.
Zijn in het vorige hoofdstuk genoemde artikel Analyse en oordeel benadrukt het
absoluut autonome karakter van het literaire werk als door een uniek stel regels
bepaalde talige entiteit, en zijn relatief autonome karakter als fictie ten aanzien van
de buitentalige werkelijkheid. In zijn hiervoor (in het eerste hoofdstuk) dankbaar
benutte proefschrift Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk
in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen (1969) liet Oversteegen
zich bovendien kennen als een begaafd, zij het niet altijd even nauwkeurig
literatuurhistoricus. Hij heeft die carrière voortgezet in enkele bijdragen aan de tweede
aflevering van een door de vroegere Merlyn-redacteuren samengesteld vijfjaarlijks
overzicht van de Nederlandse literatuur (Literair lustrum 2, 1973). In
overeenstemming met een ook in zijn proefschrift gehuldigde traditie, begint hij
daarin met een poging de huidige Nederlandse critici onder te brengen in twee
groepen; objectieve ergocentristen en subjectieve personalisten. Hij ziet echter zelf
in dat dit mislukt: een inzicht dat gepaard gaat met het dagen van een ander inzicht,
namelijk dat
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er literatuur bestaat die zodanige bindingen met de leefwereld van de dagelijkse
werkelijkheid onderhoudt, dat ze onmogelijk adekwaat benaderd kan worden door
middel van loutere tekst-analyse5.
Het feit dat dit altijd al zo geweest is, verklaart zowel de hiervoor gesignaleerde
inconsequenties in het werk van Jessurun d'Oliveira als het zich nu en dan duidelijk
manifesterend gebrek aan werkelijke kritische confrontatie in dat van Fens. Na de
toenemende ‘defictionalisering’ van de Nederlandse literatuur in de jaren zestig, zijn
tenslotte ook de redacteuren van Merlyn tot de ontdekking gekomen dat orthodoxe
‘analisten’ in de praktijk niet bestaan kunnen als critici (uiteraard wel als
wetenschapsmensen). Van deze (her-) ontdekking getuigt ook de bundel ‘essays’
Tussentijds (1972) van Kees Fens, waarin de tekstanalyse niet utsluitend meer
voorkomt als doel op zichzelf, maar ook als onderdeel van ‘een meer persoonlijke
beschouwing’. Die ‘meer persoonlijke beschouwing’ was overigens al aangekondigd
in het bundeltje Loodlijnen (1967), waarin Fens een aantal kritische ‘cursiefjes’ heeft
verzameld. Ze zijn, in vergelijking met zijn andere bundels, met wat lossere hand
geschreven en geven meer uitzicht op de persoonlijkheid van de criticus. Fens doet
zich in deze twee boeken kennen als een soms raak formulerende en soms zure
opmerkingen makende rooms-katholieke essayist en alert literair chroniqueur; zijn
eigen nu en dan aan de dag tredende bescheidenheidspose verhindert hem niet bij
andere auteurs motieven te veronderstellen die verband zouden kunnen houden met
bezorgdheid omtrent hun ‘positie’ in de literaire wereld. Ook blijkt Fens het als
katholiek moeilijk te hebben met vernieuwingen in de liturgie die in tegenspraak zijn
met zijn opvattingen omtrent literaire goede smaak, en die soms meer getuigen van
oecumenisch humanisme dan van bekommernis om de juiste geloofsleer. Zijn bundel
Tussentijds getuigt intussen van een gelukkige verruiming: hij ziet Hollandse
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letterkundige teksten niet langer als zijn Alpha en Omega, maar toont ook interesse
voor Engelstalige literatuur, en zelfs voor de verhouding tussen literatuur en de
werkelijkheid daarbuiten6.
De Leuvense hoogleraar en criticus Marcel Janssens (1932) is de auteur van de
eerste Nederlandstalige theorie van de moderne literaire kritiek: het boek verscheen
in 1967, onder de aan Gaëtan Picons L'écrivain et son ombre herinnerende titel De
schaduwloper. Janssens stelt voorop dat veelvuldige literatuurbelevingen a posteriori
leiden tot het ontstaan van een intuïtieve literaire kennis, die de criticus later toepast
als normatief a priori. Hij ziet de literatuur als een volkomen eigenwettige waarde,
die geen ander doel heeft dan gewoon zichzelf te zijn. Ze heeft nochtans meestal een
bijkomende waarde als middel - bijvoorbeeld als instrument tot geestelijke verrijking,
sociale agitatie, religieuze of morele lering, ‘document humain’ etc. Met betrekking
tot deze bijkomende waarden of ‘neven-interessen’, meent Janssens dat hun evaluatie
mede in ‘het finale waarde-oordeel’ mag worden opgenomen. Maar: ‘geïsoleerd en
verzelfstandigd buiten de “niet-factische” realiteit van het kunstwerk hebben deze
interessen niets meer met het werk te maken. Dan legt men het accent waar het niet
past, namelijk buiten het werk, en heeft men de geëigende waardering, waarom het
werk als werk verzoekt, gemist’. Tegelijk eist Janssens voor de criticus het recht op,
om zijn eigen (levensbeschouwelijke) persoonlijkheid te laten meespreken, door te
wijzen op de kritische integratie. Hij bedoelt daarmee de verzoening van ‘de
esthetische authenticiteit van het werk als het meest dwingende criterium’, met de
opvatting dat de kritiek tevens een ‘dialoog met een ander mens-in-zijn-werk’ is.
Zeer terecht gebruikt hij kwalificaties als ‘dialoog tussen vrije persoonlijkheden’ en
‘een dialogerende confrontatie van persoon tot persoon’, waarbij het respect voor de
vrijheid van de auteur de criticus nog geenszins ver-
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hindert zijn eigen vrijheid te affirmeren. Sprekend over het ideaal van de ‘breedst
mogelijke integratie van kritische gezichtspunten ten overstaan van elk concreet
werk’, komt Janssens ten slotte tot het inzicht dat de veelvuldigheid der kritische
methoden enerzijds de afzonderlijke criticus uitnodigt tot een zo breed mogelijk
eclectisme van gezichtspunten, terwijl ze anderzijds voor het wetenschappelijk
literatuuronderzoek de noodzaak van ‘teamwork’ doet gevoelen. Handelend over de
bestaanswijze van het literaire kunstwerk, spreekt Janssens van ‘een potentieel en
intentioneel aanbod van mogelijkheden’. Hij meent: ‘Elke lectuur schept een
verschijningsvorm van het werk waarin wij vat krijgen op het werk en waarin het
werk tot zichzelf komt’7.
Gemeenschappelijk met de Merlyn-redacteuren heeft Marcel Janssens zijn drang
naar objectiviteit en zijn theoretische belangstelling, alsmede zijn opvatting dat de
kritiek alleen een dienende (dus niet: artistieke) functie moet vervullen. Zijn ‘literaire
verkenning’ Tachtig jaar na tachtig (1970) bevat didactisch belangrijke
structuuranalyses van een zestal Nederlandse prozawerken. De opzet was deze
analyses dienstbaar te maken aan een in de ondertitel aangekondigde totaalvisie op
de ‘evolutie van het personage in de Nederlandse verhaalkunst van Couperus tot
Michiels’. Die evolutie betreft de toenemende desintegratie van de romanheld, wiens
psychologie niet langer wordt uitgediept, maar van wiens ‘bewustzijnsleven’ de
verteller nog slechts een ‘compacte dwarsdoorsnee’ aanbiedt ‘die een op het eerste
gezicht diffuus en chaotisch totaalbeeld suggereert’. Het gaat Janssens om de, onder
invloed van Bergson, Freud en Jung begonnen ‘tocht naar binnen en naar beneden’,
zoals die ondermeer wordt verbeeld in het werk van grote buitenlandse auteurs als
Marcel Proust, Virgina Woolf, James Joyce, William Faulkner of Robert Musil. Men
kan niet zeggen dat de door Janssens geanalyseerde Nederlandse proza-
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werken alle even geschikt zijn om de door hem bedoelde evolutie te bewijzen of te
illustreren. Maar het streven als zodanig getuigt van een essayistische durf, die
onverenigbaar is met wat ik hiervoor heb aangeduid als het programma van orthodoxe
analisten. Van zo'n strikt program wijken ook zijn studies over Stijn Streuvels en
Multatuli's Max Havelaar af, evenals trouwens - en dat soms in zeer hoge mate - de
op-de-man-af-geschreven ongebundelde kritieken, die Marcel Janssens regelmatig
in het tijdschrift Dietsche warande en Belfort publiceert8.
Een min of meer vergelijkbaar verschil valt op te merken tussen de dikwijls als
invallen of notities geredigeerde tijdschriftbijdragen van J.J. Wesselo (1940), en
diens volgens Merlyn-recept opgevatte analistenbundeltje Het tijdbeeld (1974). Dit
door Paul de Wispelaere ingeleide boek bestaat uit twee theoretische hoofdstukken,
waarvan het tweede, vanuit een orthodox autonomistisch standpunt, de al te flexibel
geachte opvattingen van Martien J.G. de Jong inzake tekstinterpretatie bestrijdt.
Wesselo's ‘praktische’ hoofdstukken bestaan respectievelijk uit een structuuranalyse
van Hugo Claus' roman De hondsdagen en van Ikjes sprokkelen door Ivo Michiels.
In zijn inleiding kondigt De Wispelaere een nieuwe bundel van Wesselo aan, waaruit
zal blijken dat hij de analytische methode als ontoereikend beschouwt en ze wil
verbinden met de sociologische. Tot op de laatste draad zuivere ‘analisten’ zijn
(gelukkig!), moeilijk aanwijsbaar in de Nederlandse kritiek. Critici die vroeger
‘orthodox analist’ of ‘vrijzinnig analist’ waren, schijnen omstreeks de jaren zeventig
geëvolueerd tot ‘vrije interpreet’.

2.
Er zullen altijd critici zijn die geen genoegen nemen met een zuiver immanente studie
van het literaire kunstwerk,
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omdat zij menen dat een dergelijke beschouwingswijze een levensvreemde
aangelegenheid is, die de literatuur isoleert en haar met name losmaakt van de
buitentalige werkelijkheid waarin ze ontstaat en waarin ze functioneren moet.
Sociologische verwijding van het uitzicht op literaire verschijningen en verschijnselen
blijkt bijvoorbeeld uit recente studies over de Vijftigers en over Stijn Streuvels, van
de Brusselse comparatist en essayist Jean Weisgerber, wiens werk nog in ander
verband ter sprake zal komen10.
De bundel Twee schelven hooi (1968) van Aad Nuis bevat, blijkens de ondertitel:
‘Opmerkingen over poëzie en politiek’. De interessantste van deze inderdaad veelal
‘opmerkingen’ gebleven opstellen, betreffen de in het vorige hoofdstuk gesignaleerde
sociologische veranderingen in het naoorlogse literaire klimaat, en de daardoor
verzwakte positie van de door gegoede, veelal academisch gevormde schrijvers en
lezers vertegenwoordigde traditioneel humanistische ‘gymnasiumcultuur’11.
Het is geen toeval dat juist het tijdschrift Kreatief, dat in Vlaanderen het
belangrijkste bolwerk van de ‘neo-realistische’ poëzie vertegenwoordigt, een speciaal
dubbelnummer uitbracht onder de titel Dossier literatuursociologie (1971). Er staat
o.a. een artikel in over ‘de band tussen literatuur en maatschappij’ van Helmut Gaus,
die de aandacht vestigt op ‘de totaliteit van het literaire feit’: d.w.z. ‘vanaf de
konceptie ervan door de auteur tot aan de consumptie ervan door de gemiddelde
verbruiker’.
Boeken als Censuur, het veelkoppige monster (1969) van Gerda Schmook-Dieltiens,
Wat niet mocht (1972) van Wim Hazeu en Boek in geding (Babel/schrift 10; 1976)
van Ruth Sabatier, laten zien hoe de bestaande maatschappelijke orde in sommige
gevallen afwijzend kan reageren op literatuur, met andere woorden de verbruiker
tracht te beschermen tegen een volgens haar onwaardig produkt. Anderzijds blijkt
uit de interviewbundels van
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Herman J. Claeys (Wat is links?, 1966) en Fernand Auwera (Schrijven of schieten,
1969; Geen daden maar woorden, 1970) dat de concipiërende (of: conspirerende)
auteur op zijn beurt weleens meer agressief dan sympathiek tegenover de gevestigde
orde der verbruikers staat. De soms gespannen verhouding tussen auteur-producent
en lezer-consument is ook het onderwerp van het ‘werkdokument’ Uitgeverij, dat
verscheen als speciale aflevering van het Vlaamse tijdschrift Totems/Schrift (1970).
Het sluit aan op talrijke activiteiten en publikaties uit de jaren zestig (zowel in het
Nederlandse als in andere taalgebieden), waarin wordt gestreefd naar een duidelijker
inzicht in de sociale positie van de auteur en in de economische en sociologische
aspecten van het uitgeverij- en bibliotheekwezen12.
Naast een ‘sociologie de la diffusion’ kan men een ‘sociologie de la création’
onderscheiden, waarbij het meer om de sociologische benadering van het literaire
werk als zodanig gaat dan om het sociologische feit van zijn produktie, distributie
en consumptie13. Onder invloed van de opleving van marxisme en structuralisme,
proberen literatuurcritici op verschillende manieren hun belangstelling voor de
verhouding tussen kunst en maatschappij theoretisch en methodologisch te funderen
en te richten14. Daarvan getuigen ondermeer de gestencilde afleveringen van het
eenmanstijdschrift Schrift (voortzetting van Totems/Schrift) van Daniël Robberechts,
en - op geheel andere wijze - de bloemlezing Kritisch akkoord 1972, die een
(sociologische) keuze bevat uit de in het voorafgaande jaar verschenen literaire essays
uit verschillende tijdschriften.
Voorzover in afzonderlijke Nederlandse essaybundels pogingen worden aangewend
om tot een systematische sociologische literatuurkritiek te komen, zou men deze
pogingen simplifiërenderwijze - en wie een overzicht schrijft moet nu eenmaal
simplifiëren! - in verband kun-
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nen brengen met de marxistisch gerichte theorieën van Georg Lukács en Lucien
Goldmann, en ook wel met sommige niet altijd even duidelijke
Althusseriaans-marxistisch en structuralistisch geïnspireerde ideeën van de groep
rondom het Franse tijdschrift Tel Quel15.
Min of meer in aansluiting op gezichtspunten van Lukács brengt Lucien Goldmann
de structuur van een literair werk in verband met de maatschappelijke structuren van
de periode waarin de schrijver leeft. En dat verband kan dan zowel min of meer van
dialectische als van ‘reflecterende’ aard zijn: ik cursiveer deze termen, omdat
Goldmann ze zelf zo niet gebruikt. Volgens de eerste opvatting - die ergens
overeenkomst vertoont met Roger Garaudy's D'un réalisme sans rivages - is een
schrijver een representatief en begaafd individu dat, in de wereldbeschouwing (‘vision
du monde’) van zijn werk, reeds coherentie weet te geven aan wat alleen nog maar
diffuus en aarzelend leeft in het collectief bewustzijn (‘conscience collective’) van
een sociale groep. Met andere woorden: de auteur structureert in de imaginaire wereld
van zijn kunstwerk (dat is het individueel artistiek element) de verborgen levende
aspiraties en tendenties van een maatschappelijke groepering waartoe hij behoort
(dat is het sociale element). Deze opvatting heeft Goldmann uitgewerkt in zijn boek
Le Dieu caché (1955), over de tragische levensbeschouwing (‘vision tragique’) in
het werk van Racine en Pascal, die op coherente wijze zou weergeven wat er nog
slechts disparaat en latent aanwezig was in het collectief bewustzijn van de
maatschappelijke groep der adellijke magistraten uit de tijd van Port Royal. Als
gevolg van de opkomst van de absolutistische staatsvorm verloor deze aanvankelijk
invloedrijke sociale groep haar zekerheden en raakte ze op op de achtergrond.
De tweede opvatting, die der directe ‘reflectie’ (dus zonder de tussenschakel van
de door de kunstenaar tot coherentie gebrachte ‘conscience collective’) kan men vin-
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den in Goldmanns bundel Pour une sociologie du roman (1964). Hierin meent
Goldmann een rechtstreeks parallellisme (‘homologie’) te kunnen aantonen tussen
sociaal-economische structuren en romanstructuren. Hij komt daarbij tot een graad
van abstractie, die het hem mogelijk maakt de negentiende-eeuwse individualistische
romanheld (genre Stendhal en Flaubert) in verband te brengen met de kapitalistische
ondernemer in de periode van de liberale economie. Toen deze individuele ondernemer
op de achtergrond werd gedrongen in de periode van de kartel- en
monopolie-economie, konden er romans ontstaan met ten ondergang gedoemde
anti-helden (Kafka, Camus). De toenemende verzakelijking van het staatskapitalisme
en de computer-bureaucratie reduceerden het individu tenslotte tot een ding temidden
van andere dingen: en daarmee komen we tot de werkelijkheid der dode voorwerpen
in de nouveau-roman van Alain Robbe-Grillet16.
Op dit punt (waar Goldmann als het ware ophoudt) begint Tel Quel. De schrijvers
rondom dit Franse tijdschrift kennen Marx à travers Louis Althusser, dreigen soms
te verdrinken in grote golven structuralisme, linguïstiek en semiologie, en zoeken
een redmiddel in het telkens onder een ander aspect opduikend begrip ‘écriture’. Dit
begrip staat tegenover het traditionele (‘burgerlijke’) taalgebruik en de traditionele
(‘burgerlijke’) literaire vormgeving, die het bezit zijn van de kapitalist en de bourgeois.
In de traditionele roman lijkt de wereld vertelbaar en zinvol (‘plein de sens’). Wanneer
de telquellisten het traditionele taalgebruik en de traditionele romanvormen
contesteren, dan menen ze daardoor meteen te protesteren tegen de
bourgeois-ideologie en de conceptie van de welgeordende bourgeois-wereld. De
‘écriture’ als ‘fonction de transformation sociale’ (Sollers), vernietigt deze tradities,
zoals ze trouwens ook de vertrouwde concepties van de individuele, scheppende
‘auteur’ en het individuele
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‘oeuvre’ vernietigt. ‘Les véritables sujets de la création culturelle sont les groupes
sociaux et non pas les individus isolés’, stond er trouwens al in Pour une sociologie
du roman van Goldmann... die gelukkig zo verstandig was op die uitspraak terug te
komen17.
‘Ecriture textuelle’ is het deelhebben aan een immense kennisleer en een immens
arbeidsproces, dat verloopt in een onbegrensde ruimte van teksten. Ik citeer uit het
programmatisch artikel Ecriture, fiction, idéologie, van Jean-Louis Baudry: ‘Chaque
énoncé est effacé, brulé par les énoncés qu'il produit, bien qu'il puisse subsister
comme inscription (aussi bien que comme lieu de culture), susceptible toujours d'être
réinvesti dans de nouveaux énoncés’. En: ‘Tout écrit, tout texte, ne peut plus être
pensé comme expression d'un spectacle, d'un champ de réalité extérieur à lui, mais
comme partie et partie agissante de l'ensemble du texte qui n'arrête pas de s'écrire’.
Ook de ‘interne’ diachronische taalkunde werkt met autonoom optredende wetten
en paradigma's; veranderingen schijnen te worden toegeschreven aan de taal zelf, en
niet aan de mensen die de taal gebruiken. De telquellisten schrijven niet, maar ze
worden geschreven. Hun mysterieuze literatentaal dient paradoxalerwijze als voertuig
voor een nauwelijks verholen afkeer van het individu en de individuele humanistische
prestatie. Dat is typerend voor de opstand der structuren (‘La Rebelión de las
Estructuras!’) waardoor thans de humanisten worden bedreigd, en waarmee de
marxisten in het reine trachten te komen18.

3.
‘Onder een tekst verstaat de groep een schrijfproces (écriture) dat als maatschappelijk
produktieproces, als praktijk wordt opgevat. Als sleutelbegrippen dienen de
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termen van Saussure, signifiant, signifié en signe. De tekst is een serie tekens, niet
een eindprodukt, maar de transformatie van reeds bestaande teksten, een produkt dat
zelf weer produktiemiddel is en een transformerende funktie heeft; in marxistische
terminologie: schrijven is een vorm van produktie, arbeid die de stof/het materiaal
(taal) betekenis geeft’. Dit citaat komt uit een korte inleiding op Tel Quel van de
Nederlandse schrijver J.F. Vogelaar (1944). Het staat in zijn commentariërende
bloemlezing Kunst als kritiek (1972), waarin hij ondermeer stukken opnam van
Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, Berthold Brecht, Lucien Goldmann, Max
Horkheimer, Georg Lukàcs en Karl Marx himself. Blijkens de ondertitel, bedoelde
Vogelaar met dit boek een verzameling ‘voorbeelden van een materialistiese
kunstopvatting’ te geven. En op de achterkant staat: ‘De partijdigheid die in dit boek
als eis aan kunst en kunsttheorie gesteld wordt betekent aansluiting bij een bredere
oppositiebeweging, gericht tegen de bestaande partijdigheid van kunst die
medeplichtigheid met de heersende klasse inhoudt’. Of Vogelaar deze zin zelf
geschreven heeft, laat ik nu even buiten beschouwing. Maar hij lijkt me wél typerend
voor de toon van zijn opstellen en kritieken in het tijdschrift Raster en in het weekblad
De groene Amsterdammer, die hij nadien heeft bijeengebracht in de bij de
‘Socialistiese Uitgeverij Nijmegen/Sun’ verschenen bundel Konfrontaties (1974).
Dit boek eindigt met een tekst waarin Vogelaar ondermeer meedeelt dat het voor
de criticus een ‘vereiste’ is ‘om een literair werk als een van de vele sociale uitingen
te zien (...) zodoende vergelijkingen te kunnen maken (tussen de wereld van het boek
en de werkelijkheid erbuiten, tussen dit boek en andere geschriften) en dat wàt de
schrijver gemaakt heeft te kontroleren. Met kontroleren bedoel ik: na te gaan waarom
hij zo en zo hierover geschreven heeft. Daarvoor moet in de eerste plaats worden
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ingegaan op de vormgeving (de schrijfwijze, de konstructie, enz.) omdat in de
materiaalbehandeling de zienswijze van de auteur het meest specifiek zijn weerslag
vindt’. Toch schrijft Vogelaar soms kritieken die even ver van deze ‘vereiste’
verwijderd lijken, als van de boeken die hij eigenlijk bespreken moest. Hij begint
zijn bundel met een Opmerking vooraf, waarin staat dat zijn ‘materialistiese kritiek
(...) zich plaatst in het perspectief van de arbeidersbeweging en de noodzaak onderkent
van ideologische konfrontatie’. Men kan een dergelijke konfrontatie aan het werk
zien in Vogelaars kritische reacties op het gevestigde en door middel van reclame
in stand gehouden ‘image’ van momenteel goed in de burgerlijk-kapitalistische (lees-)
markt liggende auteurs als Gerard Kornelis van het Reve, Harry Mulisch en W.F.
Hermans. Naar aanleiding van deze kritieken, sprak Paul de Wispelaere de mening
uit dat een empirisch onderzoek naar de literair verstarrende werking van de
monopoliserende uitgeversmacht in de westerse maatschappij inderdaad ‘een
dwingende noodzaak’ is19.
In zijn bespreking van de hierna nog te noemen dissertatie van Bert Brouwers,
verwerpt Vogelaar vroegere marxistische opvattingen (o.a. van Lukàcs en Goldmann)
die uitgaan van de reflecterende of dialectische relatie tussen literatuur en sociale
en economische gegevens. Voor Vogelaar is de literatuur juist een onderdeel van
deze gegevens: een vorm van producerende activiteit die dus zelf onder de wetten
van het productieproces valt, en die derhalve ook noodzakelijkerwijs verbonden is
met politiek handelen. Krachtens zijn door Benjamin, Brecht en Tel Quel
geïnspireerde zienswijze, stelt Vogelaar ‘experimenten met het medium kunst op
een lijn (...) met alle andere pogingen tot verandering van de produktieverhoudingen
en funktieverandering van de produktiekrachten’. Men zou zijn kritische opstellen
kunnen beschouwen als de theoretische fundering van zijn eigen verbeeldend proza,
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dat een ‘destructie’ of minstens een ‘vervreemding’ van de overgeleverde
verhaalmethoden en het overgeleverde taalgebruik laat zien. Ook de thematiek kan
worden geïnterpreteerd als een protest tegen de bestaande werkelijkheid en de
gangbare literaire codes. De marxistische revolutionaire ‘daad’ is bij de schrijver
Jacq Firmin Vogelaar inderdaad een ‘schrijf’-daad geworden! Een gevolg daarvan
lijkt echter, dat ze als zodanig vooralsnog ook bijna uitsluitend kan worden erkend
en gewaardeerd door vakgenoten-schrijvers20. Want dit is een merkwaardig
verschijnsel: het verbeeldend proza van Vogelaar maakt af en toe een soortgelijke
indruk als sommige proza-experimenten van Lodewijk van Deyssel en andere
‘woordkunst’-bedrijvende auteurs aan het eind van de vorige eeuw. Terwijl Van
Deyssel zijn superliteraten literatuur bedreef in een tijd van romantisch individualisme
en profetisch dichterschap, schijnt J.F. Vogelaar het echter te doen in naam van een
even ver van de dagelijkse leefwereld verwijderd telquellistisch marxisme. In deze
context hoeft het niemands verwondering te wekken, dat de hermetische poëzie en
het absolute ‘Oeuvre’ van Mallarmé geannexeerd kunnen worden als volmaakt
symbool van de marxistische revolutie: men leze Philippe Sollers' L'écriture et
l'expérience des limites21.
Wat als literatuur belangrijk of interessant is, hoeft dat nog niet te zijn uit
maatschappelijk oogpunt, óók al zou een auteur dat nog zo graag willen. Zo ergens,
dan is er hier sprake van ‘intentional fallacy’ en van een ontologische kloof tussen
bedoeling en resultaat22. Literatuur blijft literatuur en wordt ook als zodanig (h)erkend.
Vandaar dat Tel Quel en Vogelaar gewoon worden geïntegreerd: ‘ingelijfd bij de
bedaarden’ (zou J.C. Bloem zeggen), als een interessant aspect van het vertrouwde
cultuurpatroon. Tegen de bestaande orde gerichte literatuur wordt (althans in
democratische landen) gepubliceerd in
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tijdschriften die door de bestaande orde worden gesubsidieerd. Diezelfde bestaande
orde is trouwens ook niet te beroerd rechtstreeks stipendia en prijzen uit te delen aan
auteurs die trachten aan te tonen hoe rottig zij wel is. Hier ligt een
politiek-methodologisch verschil tussen dictatuur en democratie. In Rusland neemt
men Daniel, Sinjawski en Solzjenitsyn op politiek niveau au sérieux: ze worden
gevangen of verbannen. In het Westen weigert men politieke (=politie-)maatregelen
te nemen tegen opruiende geschriften van vooraanstaande literatoren; men maakt
hen gewoon onschadelijk door het geweld van literaire eerbewijzen. Zo kregen in
het verleden Jean-Paul Sartre en Heinrich Böll de Nobelprijs, en zo krijgt in de
toekomst de erkende literator J.F. Vogelaar wellicht de essayprijs van de stad
Amsterdam*. ‘Longtemps j'ai pris ma plume pour une épée: à présent je connais notre
impuissance’ (Sartre, Les mots).
Ik wil hiermee niet zeggen dat alle literatuur a priori maatschappelijk irrelevant
is. ‘Kunst kan nog steeds het leven aangenamer maken om te leven, de konsument
stimuleren, amuseren of troosten, de maatschappij injekties geven tot verandering
in gunstige zin, exemplarische situaties of persoonlijke ervaringen beschrijven die,
omdat we nu eenmaal allemaal mensen en in hoge mate mechanismen zijn, het
isolement waarin het individu zich denkt te bevinden mee helpen doorbreken en dus
bevrijdend werken, kunst kan de verbeelding aktiveren, het bewustzijn van de lezer
verruimen, perspektieven openen die hij zelf niet zag, hem zichzelf helpen herkennen
en een genezend Aha-Erlebnis teweeg brengen, hem laten participeren in een mentaal
avontuur, enzovoort, enzovoort’.

*

Bij het corrigeren van de drukproeven: Het blijkt dat de essayprijs van de stad Amsterdam
voor het jaar 1976, in de vorm van een zg. ‘Busken Huet-opdracht’, werd toegekend aan J.F.
Vogelaar.
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Het citaat komt uit de essaybundel Literatuur als werkelijkheid. Maar welke? (1972)
van Sybren Polet, die de auteur is van een aantal romans waarop J.F. Vogelaar in
Literair Lustrum 2 zijn materialistiese kritiek heeft toegepast. Het resultaat is een
interessant essay, dat ons echter meer over de literair-theoretische ideeën van Vogelaar
openbaart, dan over de romans van Sybren Polet. Het in talrijke andere studies
gesignaleerde vervagen van de ‘held’ in de moderne roman, wordt door Vogelaar in
verband gebracht met maatschappelijke veranderingen: ik verwijs naar de laatste
fase in het hiervoor besproken ‘schema’ van Goldmanns Pour une sociologie du
roman. Vogelaars opmerkingen over het rationalisme of constructivisme in het werk
van Polet zijn ongetwijfeld juist, en ook tegen zijn opvatting dat Polets
romanpersonages meer (open) modelfiguren zijn dan duidelijk omlijnde (gesloten)
psychologische gestalten, heb ik geen enkel bezwaar. Wat Vogelaar daarover opmerkt,
kan trouwens iedere ‘immanente’ literatuurcriticus daarover opmerken23.
Maar wat die immanente criticus bijvoorbeeld een situatieroman24 of een
bewustzijnsroman kan noemen, en kan plaatsen in de context van een literatuurtheorie
die de zelfwerkzaamheid van de lezer stimuleert en uitdaagt, dat meent Vogelaar,
desnoods à tort et à travers, in verband te kunnen en moeten brengen met
veranderingen in de maatschappelijke structuren. Dat hij daartoe komt, lijkt mij
minder te danken aan eigenschappen van Polets teksten dan aan de intenties van
Vogelaar: intenties die hij terloops ook aan Polet zelf schijnt toe te schrijven.
Natuurlijk houdt de literatuuropvatting van Polet ergens verband met een
werkelijkheidsopvatting. Maar dat verband is voor de toegewijde en ingewijde lezer
een kwestie van context en situatie, en niet van expliciteerbare causualiteit. De
geschiedenis bewijst dat een en dezelfde kunstrichting kan voorkomen in totaal
verschillende
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maatschappelijke structuren, en dat sommige kunstwerken juist intenser als kunst
functioneren in een andere maatschappij dan die waarin ze ontstonden. Onder invloed
van een optimistisch geloof in het structuralisme, schijnen sommige marxisten weleens
geneigd tot soortgelijke simplificaties als, in de vorige eeuw, Taine en de naturalisten
onder invloed van Comte en Darwin.
Voor wie geen marxist is, heeft de werkelijkheidsopvatting die ten grondslag ligt
aan Polets romans meer te maken met psychologie, wijsbegeerte en kunst (waaronder
literatuur!) dan met economische infra-structuren of productieprocessen25. Sprekend
over Polets personages die geen personen of individuen meer zijn doch slechts
‘voorbeelden’, schrijft Vogelaar: ‘Daarmee ruimt Polet van meet af aan op met het
burgerlijke-liberale en in de literatuur nog steeds de boventoon voerend sprookje,
dat het individu tegenwoordig tegen alle verdrukking in zijn persoonlijkheid kan
ontwikkelen. De onmogelijkheid ervan vormt zelfs een kerntema, zonder dat dit
ontaardt in gesnotter of fatalisme’. Een vergelijkbaar ‘kerntema’ is al sedert een halve
eeuw aanwijsbaar in het eveneens meer ‘bewust konstruerend’ dan ‘onbewust
vitalistiese’ werk van R. Blijstra, die het bovendien meer direct situeert in herkenbare
maatschappelijke structuren. Maar Blijstra's literaire middelen zijn anders. En dat
komt niet omdat de maatschappij van waaruit hij schrijft en waarin zijn werk
functioneert anders is, maar omdat zijn eigen individueel talent anders is, en omdat
hij uitgaat van een andere literatuuropvatting26.
De ‘sociologen’ onder de Nederlandse critici schijnen momenteel evenzeer om de
theorie bekommerd, als dat aanvankelijk de meest orthodoxe analisten waren. Een
goed deel van hun werk bestaat uit theoretische uiteenzettingen... over de theorieën
van oudere theoretici. Dat geldt met name voor de marxistisch georiënteerde criticus
en
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romanschrijver Bert Brouwers (1937), die in 1971 promoveerde op een proefschrift
over De Vlaamse literatuur en de revolutie van 1848. Hij publiceerde deze studie
gelijktijdig met een Inleiding tot de literatuursociologie, die van kritiekloze
bewondering voor Georg Lukàcs en Lucien Goldmann getuigt. Brouwers ziet de
schrijver als vormgever van wat (nog disparaat) leeft in een sociale groep, meent dat
de literatuur evolueert in door maatschappelijke oorzaken bepaalde golfbewegingen,
en verklaart dat hij zich niet a priori af wil sluiten voor psychologische en voor wat
hij noemt ‘strikt literaire benaderingen’ van het literaire werk. De literair-historische
praktijk van zijn proefschrift lijkt mij au fond thematisch gericht. Brouwers onderzoekt
tegen de achtergrond van het toenmalige tijdspatroon de sociale stellingname van de
door hem besproken auteurs en de weerspiegeling daarvan in de wereldbeschouwing
(Weltanschauung; vision du monde), die tot uitdrukking komt in de imaginaire wereld
van hun romans27. De verspreid verschenen opstellen van Bert Brouwers danken hun
verdienste vooralsnog meer aan de verstrekte informatie over (marxistische) theoretici,
dan aan volgens een sociologische theorie uitgewerkte kritische confrontaties met
het werk van moderne Nederlandse auteurs.
Als een ‘zoekend’ vertegenwoordiger van de sociologisch gerichte kritiek zou men
Eugène van Itterbeek (1934) kunnen beschouwen. Zijn bundel Spreken en zwijgen
(1965) bevat informatieve opstellen over moderne Franse auteurs, wier werken de
criticus heeft gelezen als ‘een poëtisch avontuur’. Dit avontuur krijgt in Van Itterbeeks
Franse dissertatie Socialisme et poésie chez Péguy (1966) - waarin ook een
vergelijking met het socialistische dichterschap van Herman Gorter voorkomt - een
existentieel karakter en blijkt sociologisch georiënteerd. Dit is nog duidelijker in zijn
ook over Nederlandse literatuur
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handelende essaybundel Actuelen (1967), waar het kritisch uitgangspunt wordt
aangeduid als ‘een steeds verhelderend zoeken naar wat boek en leven met elkaar
verbindt’. Voor de criticus zelf gaat het daarbij om het schrijven als een intensere
wijze van bestaan, en voor het boek om zijn ‘sociologische, wijsgerige of
psychologische aspecten’ (Actuelen, p. 112) en zijn functioneren in de maatschappij.
Als een poging tot ‘theoretische onderbouw’ beschouwt Van Itterbeek zelf de daarop
aansluitende en ermee verwante bundel Tekens van leven. Beschouwingen over het
schrijverschap (1969). Bewuste beleving van het zich met een andere auteur
confronterend eigen schrijverschap, wordt gekoppeld aan een kritisch program dat
ernaar streeft de ‘betekenis’ van een nieuw boek niet alleen uit te drukken op grond
van zuiver literair-technische criteria, maar vooral binnen de context van een steeds
evoluerende bestaanservaring28. Maar in de bundel Daad en beschouwing (1972) lijkt
Van Itterbeek weleens meer bekommerd om die ‘context’ als sociologische en
ideologische ‘achtergrond van de literatuur’ - het domein van de daad -, dan om het
literaire werk zelf. Dit laatste schijnt nu en dan alleen nog aanwezig als aanleiding
of uitgangspunt voor een beschouwing, die dan meer problemen oproept dan oplost.
Van Itterbeek is een breed georiënteerd essayist, wiens soms Ter Braakiaanse
‘personalistische’ uitlatingen (‘gewone communicatie, het gesprek van man tot man’,
Actuelen, p. 54) samen gaan met een streven: ‘in de (artistieke) vorm te zoeken naar
de tijdgeest waarin we leven’ (Tekens van Leven, p. 159). Zijn verdiensten voor de
moderne Nederlandse literatuur liggen minder in de rechtstreekse interpretaties van,
en confrontaties met Nederlandstalige literaire werken, dan wel in het feit dat hij
deze werken heeft ‘omringd’ met kritische stromingen en creatieve gestalten in de
moderne Franse literatuur. Zijn kritische praktijk heeft vooral mooie essays over Le
Clézio en
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andere Franse auteurs opgeleverd. Ze blijkt zowel geinspireerd door
‘structuralistische’-sociologische ideeën van Luckàcs en Goldmann, als door
sympathie voor ‘une critique d'identification’ van Georges Poulet en voor de praktijk
van het ‘inhoudelijk’ politiek engagement van Jean-Paul Sartre29.
Toen Sartre in een essay van 1948 de vraag stelde Qu'estce que la littérature?,
vroeg hij zich in feite af wat hij boven het tweede en het derde hoofdstuk schreef:
Pourquoi écrire? en Pour qui écrit-on? Zijn antwoord was en is dat de schrijver een
onthullende en demystifiërende functie heeft. Hij bezorgt zijn lezer een ogenblik van
vrijheid, waarin deze zich bewust wordt van zijn eigen situatie. En dat kan tot gevolg
hebben, dat hij daartegen verzet aantekent en bijvoorbeeld politiek partij kiest. Sartre
is zelf een literair-prozaschrijver die zich ook in de buitenliteraire maatschappij heeft
geëngageerd: hij hééft politiek partij gekozen. Sartre gaat ervan uit dat de
prozaschrijver de woorden gebruiken kan als een (soms moeilijk op de juiste wijze
te hanteren) middel: ‘La prose est utilitaire par essence; je définirais volontiers le
prosateur comme un homme qui se sert des mots. M. Jourdain faisait de la prose
pour demander ses pantoufles et Hitler pour déclarer la guerre à la Pologne’30.
Daartegenover kan men - met van Itterbeek - het taalrevolutionaire engagement
van de surrealist André Breton stellen, maar ook dat van het marxistische Tel Quel
en van de nouveau-romancier Alain Robbe-Grillet: ‘l'engagement c'est, pour l'écrivain
la pleine conscience des problèmes actuels de son propre langage, la conviction de
leur extrème importance, la volonté de les résoudre de l'intérieur’. Het gaat dus om
de taal. Vóór de taal was er niets, en in en door de taal is alles. ‘Erst durch das
Schreiben erlangen für mich die Dinge Wirklichkeit’, meent Günter Eich. En: ‘Ich
bin Schriftsteller, das ist nicht nur ein Beruf, sondern die Entscheidung, die Welt
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als Sprache zu sehen’31. De schrijver engageert zich door zijn persoonlijke schrijfof taaldaad, die voor hemzelf een waarachtig existentieel avontuur wordt. Maar
paradoxalerwijze doet het resultaat van die existentiële taaldaad zich aan de lezer
weleens voor als een eerder ludiek of formalistisch avontuur.
Met deze tegenstelling is een situatie aangegeven die kenmerkend is voor de
hedendaagse literatuur. De criticus ziet zich geconfronteerd met twee soorten literaire
werken. Men kan de ene soort ‘traditioneel’ noemen en ze, als uitbeelding van een
reeds vóór de taaldaad bestaande ‘wereld’, in verband brengen met het
mimesis-principe, De andere soort is dan een ‘moderne’ autonome taalcreatie, die
gewaardeerd kan worden als een (bijna-)absolute verwezenlijking van het
creatio-principe. Het hiervoor genoemde verbeeldend proza van de Amsterdamse
marxistische criticus Jacq Firmin Vogelaar behoort, evenals dat van de Vlaamse
sociologische literatuur-theoreticus Daniël Robberechts, tot de tweede, ‘moderne’
soort32. Het is nu een merkwaardig sociologisch feit, dat de ‘moderne’ literatuur van
deze linkse schrijvers voornamelijk functioneert als studiemateriaal voor traditionele
professoren en andere elitaire literatoren; daarentegen dringt de ‘traditionele’
(burgerlijke!) literatuur weleens door tot de huiskamer van de socialistisch of
communistisch georganiseerde arbeider. Waarbij ik eerlijkheidshalve moet opmerken
dat dit laatste dan vooral gebeurt in aansluiting op populaire TV-bewerkingen...33.
In Actuelen (p. 57) schrijft Eugène van Itterbeek over ‘het probleem van de
integratie van de literaire kritiek in de levensvisie van een krant’. Dit probleem is
vooral een schijnprobleem. Het bestaat voornamelijk als gevolg van zijn foutieve
uitgangspunt dat de krantemachthebbers (en de gemiddelde lezers) de literatuurkritiek
au sérieux zouden nemen. Het in 1970 verschenen Interimrapport inzake een Enquête
onder redacteuren en medewerkers
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aan de kunstredacties van Nederlandse dagbladen en opinieweekbladen constateert:
De greep van de hoofdredactie op de kunstrubriek bleek (...) voornamelijk van
organisatorische aard te zijn en zich maar weinig uit te strekken tot inhoudelijke
aangelegenheden34.
Het behoort tot de eigenschappen van Eugène van Itterbeeks essayistiek, dat hij
de sociale functie van het schrijverschap op sympathieke wijze overschat. Zoals
Robbe-Grillet geenszins de mogelijkheid uitsluit dat de literatuur, ‘par voie de
conséquence obscure et lointaine’, ooit weleens tot de revolutie zou kunnen voeren,
zo koestert Van Itterbeek een romantisch vertrouwen in de levenschenkende functie
van het dichterlijk woord: ‘Generaties leven van Goethes Erlkönig, of van Baudelaires
Elévation’35.
In 1976 publiceerde hij de bloemlezing Wij zullen u niet zien, lichtende vrede, met
de bedoeling de relatie tussen ‘poëzie en politiek’ te verhelderen in ‘Nederlandse
gedichten van de XXste eeuw’, waaraan vertalingen in het Frans werden toegevoegd.
Hij verwaarloosde daarbij de geëngageerde poëzie uit de jaren dertig en gleed wat
al te gemakkelijk heen over problemen waarop hij zelf tevoren de aandacht had
gevestigd in talrijke tijdschriftpublikaties, die van grote literairtheoretische kennis
en intense maatschappelijke belangstelling getuigen38.

Eindnoten:
1 H. Servotte, De verteller in de Engelse roman. Een studie over romantechniek, Hasselt 1965
(Leuvens proefschrift van 1962); H. van Gorp, Het optreden van de verteller in de roman. Een
historisch-kritische studie over de Duitse verhaal- en romantheorie, Hasselt 1971 (Leuvens
proefschrift van 1968); W. Blok, Verhaal en lezer. Een onderzoek naar enige structuuraspecten
van ‘Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan’ van Louis Couperus, Groningen 1960,
derde druk 1970; A.L. Sötemann, De structuur van ‘Max Havelaar’. Bijdrage tot het onderzoek
naar de interpretatie en evaluatie van de roman, Utrecht 1966. Aan het proefschrift van Blok
werden uitgebreide literairhistorische en literairwetenschappelijke beschouwingen gewijd door
resp. G.H. Blanken en C. de Deugd in Forum der letteren 2 (1969), p. 1-10 en p. 11-27. (Een
stilistische studie over de door Blok op zijn structuur onderzochte roman van Couperus leverde
Karel Reynders in zijn bundel Onder dekmantel van etiket, Amsterdam 1972, die ook een opstel
bevat over de poëzie van Pierre Kemp. Evenals Harry G.M. Prick - Lodewijk van Deyssel.
Dertien close-ups, Amsterdam 1965 - is Reynders een specialist op het gebied van de
laat-negentiende eeuwse letterkunde; hij promoveerde op het lijvige Nijmeegse proefschrift
Couperus bij Van Deyssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities,
Amsterdam 1968).
2 De tussen aanhalingstekens geplaatste uitdrukking ‘Het schone geheim van de poëzie’, slaat
op Westerlinck 4 (Antwerpen2 1950); het woord ‘beeld’ heeft betrekking op een term van Jung:
vgl. De Jong 4 (1972), p. 15 en p. 70.
3 S. Sontag, Against interpretation and other essays, second Laurel Edition, New York 1969, p.
23 (o.a. herdrukt in Polletta, 2 (1973), p. 152; Trilling, 2 (1970), p. 610; Lodge, 2 (1972), p.
652).
4 Over het werk van d'Oliveira: J.J. Oversteegen in Raster 2 (1965) p. 65 e.v.; H. Romijn Meijer
in Tirade, 12 (1968) 137, p. 242 e.v. (herdrukt in Kritisch akkoord 1969); J. van der Vegt in
Contour 2 (1966) 1, p. 1 e.v. De tussen aanhalingstekens geplaatste Engelse zin is een variant
van een uitspraak van T.S. Eliot (On poetry and poets6, London 1971, p. 109) m.b.t. analisten
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van The cocktail party. Een expliciete bestrijding van D'Oliveira's interpretatie van Hoorniks
gedicht De vis is het hiervoor vermelde artikel van Jan van der Vegt; een impliciete bestrijding
in De Jong 4 (1966), p. 52-55. Men vgl. overigens de analyse van dit gedicht door Jan Starink
in Handelingen van het Nederlandse filologencongres, Nijmegen 1964.
Oversteegens programmatisch artikel ‘Analyse en oordeel’ verscheen in Merlyn 3 (1965) 3, p.
161-180; -4, p. 268-276; -6, p. 476-502. Over het werk van J.J. Oversteegen: C. Bittremieux in
Dietsche Warande en Belfort 1969, p. 757 e.v.; W. Blok in De nieuwe taalgids 1970, p. 70 e.v.,
A. Claessens in Ons erfdeel 13 (1969), 1, p. 107 e.v.; R.A. Cornets de Groot in De gids 1969,
II p. 191 e.v.; R. Henrard in Spiegel der letteren (1973), p. 229 e.v.; R.A.J. Kraayeveld in Ons
erfdeel 13 (1973), 4, p. 90 e.v.; J.J.A. Mooij in Raster (1969), p. 383 e.v.; L. Mosheuvel in
Studia neerlandica 1970, 3, p. 77 e.v.; J.H.W. Veenstra in Tirade 1966 (herdrukt in Kritisch
akkoord 1967). Een bespreking van Oversteegens bijdrage in Literair lustrum II, in verband
met recente kritische bundels van Fens, Kaleis, Weverbergh en De Wispelaere, schreef Paul
Beers in De Revisor 1 (1974) 1, p. 49-53.
Over het werk van Fens: G. Buschman in Jeugd en cultuur, 13 (1968), p. 202 e.v.; Van Itterbeek,
4 (Lier 1967), De Jong, 4 (1970) en in Komma 4, 2, p. 78; Kaleis, 4 (Amsterdam 1969); R.J.M.
Mulder in Contour 1 (1964), p. 21 e.v.; H. Romijn Meijer in Naakt twaalfuurtje, Amsterdam
1967; L. Wenseleers in Raam 34 (1967) p. 74 e.v.; De Wispelaere, 4 (Amsterdam 1966); D. de
Witte in Nieuw Vlaams tijdschrift 1968, p .68 e.v.; Fens schreef zelf over zijn kritische
uitgangspunten in Loodlijnen, Amsterdam 1967, p. 149 e.v.
Over de schaduwloper: W. Blok in Levende talen 1967, p. 723 e.v.; Van Itterbeek, 4 (Lier 1967),
p. 54 e.v.; M.J.G. de Jong in Raam, 48 (1968), p. 20 e.v., M. Rutten in Spiegel der letteren, 10
(1968), p. 210 e.v.; P. de Wispelaere in De gids 1967, p. 266 e.v.; A.L. Sötemann in De nieuwe
taalgids 1968, p. 101 e.v.
Marcel Janssens, Max Havelaar. De held van Lebak, Leuven 1970, en ‘Inleiding’ bij Stijn
Streuvels, Volledig werk, dl. II, Brugge 1972. Over Tachtig jaar na tachtig: E. van Itterbeek in
Ons erfdeel 13 (1970), 3, p. 111 e.v.; P. de Wispelaere in Spiegel der letteren 13 (1973), p. 217
e.v.
Zie Aantek. 52 bij Hoofdstuk II, en Weisgerber 4 (Gent 1970) en 4 (Brugge 1972), alsmede
Forum der letteren 5 (1968) 1, p. 4-21.
Vgl. Aantek. 49 bij Hoofdstuk II, en de kritiek van J.J. Oversteegen in Raster 2 (1968) p. 89
e.v., en de reactie daarop van Nuis in De gids 1968, I. p. 330.
Raymond Astbury, The writer in the marketplace, London 1969; Karla Fohrbeck und Andreas
J. Wiesand, Der autorenreport, Rowohlt 1972; A. van der Zwan, De sociale positie van de
auteur in Nederland, 's-Gravenhage 1972; Sonja Vanderlinden, De malaise in de letterkundige
wereld. Sociologische enquête naar de positie van de Vlaamse schrijver, Leuven 1974; E. van
Itterbeek ‘Het sociaal statuut van de auteur’ in Mededelingen van de Vereniging voor Vlaamse
letterkundigen 65 (1970). Vgl. de activiteiten van de Verenigingen van letterkundigen in
Nederland en Vlaanderen en die van de in 1968 opgerichte Union de Ecrivains in Frankrijk, te
vinden in de Mededelingen voor de leden. (Het geciteerde opstel van Helmuth Gaus (uit Kreatief
5 (1971), 1/2) werd herdrukt in Kritisch akkoord 1972).
Dit onderscheid maakte Lucien Goldman n.a.v. een uiteenzetting van Edoardo Sanguinetti
tijdens het Brussels colloquium Littérature et société. Problèmes de méthodologie en sociologie
de la littérature. Université Libre de Bruxelles 1967, p. 21. A.h.w. hierop aansluitend, maakte
Bert Brouwers een al te schematiserend onderscheid tussen ‘burgerlijke literatuursociologie’
(R. Escarpit, Sociologie de la littérature, Paris 1960) en ‘marxistische literatuursociologie’
(Lukàcs; Goldmann): Nieuw Vlaams tijdschrift 1969, p. 920. Vgl. ook het ‘handboek’ (eigenlijk:
proefschrift) van Hans Norbert Fügen, Die Hauptrichtungen der Literatursoziologie und ihre

Methoden2, Bonn 1966, en de door hem bezorgde bloemlezing Wege der Literatursoziologie,
Neuwied-Berlin 1968. Een bespreking van het eerste boek door Roger Henrard in Spiegel der
letteren 12 (1970) p. 186 e.v. Verder: J. Bark e.a. Literatursoziologie. I. Begriff und Methodik,
Kohlhammer, Stuttgart 1974.
14 Enkele kritische overzichten gaf Marcel Janssens in zijn artikelen ‘Het sociologisch gewicht
van Streuvels’ in Dietsche warande en Belfort 1971, p. 726 e.v. (herdrukt in Kritisch akkoord
1972) en - in samenwerking met G. Schmook - ‘Literatuursociologie in Vlaanderen’ in Dietsche
warande en Belfort 1972, p. 119 e.v.
15 Voor anders geaarde marxistische literatuurbenaderingen verwijs ik naar de bloemlezingen van
Fritz J. Raddatz, Marxismus und Literatur. Eine Dokumentation in drei Bänden, Reinbek bei
Hamburg 1969, en Viktor Zmegac, Marxistische Literaturkritik, Bad Homburg 1970, H. Schlaffer
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(herausg.), Erweiterung der materialistischen Literaturtheorie durch Bestimmung ihrer Grenzen
(Literaturwissenschaft und Sozialwissenschaften 4), J.B. Metzler, Stuttgart 1974, alsmede naar
de verderop in de tekst genoemde reader van J.F. Vogelaar en naar diens artikel ‘Topografie
van een materialistiese literatuurteorie’ in Raster IV, 1970, p. 338 e.v. Vgl. Y. van Kempen e.a.
Materialistiese literatuurteorie. De literatuurteoretiese opvattingen van Herman Gorter, Franz
Mehring, Henriëtte Roland Holst, Th.W. Adorno, Walter Benjamin, Bertolt Brecht en Georg
Lukàcs, Nijmegen 1973. Een zeer degelijke bloemlezing met inleiding uit het werk van Lukàcs
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is die van Peter Ludz: G. Lukàcs, Schriften zur Literatursoziologie5, Neuwied-Darmstadt-Berlin
1972. In het Nederlands verscheen G. Lichtheim, Georg Lukàcs, Amsterdam 1973, en F.J.
Raddatz, Lukàcs, Baarn 1976.
Kritiekloos over Goldman: B. Brouwers, Literatuur en revolutie I. Inleiding tot de
literatuursociologie. Meppel 1971, p. 166 e.v.; interessante kritische beschouwingen bij
Doubrovsky, 2 (1968), p. 126 e.v.; vgl. ook de beschouwing over ‘Kunst en maatschappij’ in
Van Itterbeek, (Brugge 1972) p. 179 e.v.
I.t.t. tot wat Doubrovsky (Aantek. 16) suggereert, is het niet zo, dat Goldmann de
individueel-creatieve akt geheel en al in zijn theorie supprimeert. Ik citeer uit de door hem zelf
vervaardigde Duitse vertaling van Pour une sociologie du roman: ‘Die Behauptung, dasz “die
sozialen Gruppen und nicht die isolierten Individuen das wahre Subjekt des kulturellen Schaffens
sind”, hat, wie erwartet, viel Widerspruch hervorgerufen; ich kann heute zugeben, dasz die
vielleicht allzu elliptische Form, als Herausforderung geschrieben und zur Diskussion gestellt,
Miszverständnisse begünstigt hat’. En: ‘Diese (Welt-) Anschauung wird von der Gruppe also
nicht geschaffen. Nur ihre konstitutiven Bestandteile und die Tendenz, diese zusammenzufassen,
bringt sie hervor (und sie allein ist dazu in der Lage). Der grosze Schriftsteller ist eben das
auszergewöhnliche Individuum, dem es gelingt, in einem bestimmten Gebiete, dem literarischen
Werk oder der Malerei, der Musik, der reinen Begrifflichkeit usw., eine imaginäre Welt zu
schaffen, die kohärent oder beinahe kohärent ist und deren Struktur derjenigen entspricht, auf
die die Gesamtheit der Gruppe zustrebt. Was das Werk selbst betrifft, so ist es mittelmäsziger
oder bedeutender in dem Masze, wie sich seine Struktur von der strengen Kohärenz entfernt
oder sich ihr nähert.’ (Soziologie des modernen Romans, Neuwied 1970, p. 14 en p. 241.
Jean-Louis Baudry, ‘Ecriture, fiction, idéologie’ in Tel Quel, Théorie d'Ensemble, Paris 1968,
p. 136 (La rebelión de las Masas van José Ortega y Gasset verscheen in 1930). Over Tel Quel
schreven ten onzent: Van Dijk, 1 (Taal..., 1971) p. 225 e.v., Van Itterbeek, 4 (Brugge 1972), p.
96 e.v., Dresden, 4 (Den Haag 1971), p. 260 e.v., en J.M. Broekman, Strukturalisme, Amsterdam
1973, p. 103 e.v. (Over het (al te) formalistisch aspekt van Althussers Marx-interpretatie: E.
Bottigelli in V. Leduc e.a., Structuralisme et Marxisme (serie 10/18, Paris 1970).
De Wispelaere, 1 (1977): ik citeer uit het nog niet gepubliceerde typoscript van dit artikel, dat
Vogelaars kritiek situeert in een internationale context. Vogelaar, 4 (Nijmegen 1974), p. 186,
8, 88. Over de literair-kritische opvattingen van Vogelaar o.m.: T. Anbeek in De gids 1972, I,
p. 432-438, R. Kraayeveld in Ons erfdeel 18 (1975) 2, p. 262-264; P. Lukkenaer in De gids
1975, I, p. 273-281, H. Verdaasdonk in De revisor 2 (1975) 1, p. 69-71. Een interessant opstel
over het kritisch werk van Vogelaar schreef Wouter Gortzak als literaire ‘buitenstaander’ in
De grocne Amsterdammer van 23-1-74, p. 13, 14, 16. Men vergelijke in dit verband ook het
artikel van W. Donath Tieges, ‘Alternatieve literatuurkritiek - een utopie?’ in De gids 134
(1971) I, p. 42-46 enHohendahl, 2 (1974).
Vogelaar, 4 (Nijmegen 1974), p. 100; vgl. De Wispelaere, 1 (1977). Voor het verbeeldend proza
van Vogelaar: R. Bloem in K. Fens e.a., Literair lustrum 2, p. 316 e.v.; De Wispelaere, 4
(Brussel-Den Haag 1968), p. 92 e.v. en in Literair lustrum 2, p. 29 e.v. Ook Verdaasdonk, 1
(1976). Voor de opvattingen van Benjamin, zie diens vertaalde opstellen in de genoemde reader
van Vogelaar (Kunst als kritiek). Kritische besprekingen o.a. door Jürgen Fredel, in M. Müller
e.a., Autonomie der Kunst. Zur Genese und Kritik einer bürgerlichen Kategorie, Frankfurt a.M.
1974, en door H. Paetzold, Neomarxistische Ästhetik I: Bloch-Benjamin, Düsseldorf 1974. Voor
Brecht zie het in Hfdst. II, Aantek. 23 genoemde werk van Brüggemann.
Ph. Sollers, L'écriture et l'expérience des limites, Paris 1971, p. 67 e.v.: ‘Littérature et totalité’.
‘The intentional fallacy’ is de titel van een in de Sewanee Revue 54 (1946) gepubliceerd essay
van W.K. Wimsatt en M.C. Beardsley, dat werd herdrukt in de bundel The verbal icon (1954)
van eerstgenoemde, en o.a. werd opgenomen in de in Aantek. 3 genoemde buitenlandse ‘readers’.
Vgl. W.K. Wimsatt, ‘Genesis: a fallacy revisited’ in Peter Demetz e.a., The disciplines of
criticism, New Haven-London 1968, p. 193 e.v. (De hiermee samenhangende problematiek
komt even ter sprake in De Jong, 4 (1972), p. 70, 71 en 81 e.v.).
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23 Vgl. de opstellen van P. de Wispelaere over het werk van Polet in Het Perzische tapijt, p. 67
e.v., en in Sybren Polet, Mannekino, Amsterdam 1968, p. 270 e.v.
24 De term ‘situatie-roman’ gebruik ik hier in een andere zin dan De Wispelaere (Brussel 1968),
p. 92. Ik denk erbij aan een uitlating van Eugène van Itterbeek over de roman Les choses (1965)
van George Perec: ‘Georges Perec heeft weer een keer aangetoond hoe moeilijk het is terug te
keren tot de klassieke romanformule, vooral wanneer men meer oog heeft voor de situatie (Ik
cursiveer) van de mens in de technische beschaving dan voor zijn psychische complexiteit’
(Van Itterbeek, 4 (Brussel-Den Haag 1969), p. 109.
25 Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor de door Goldmann als sociologisch verschijnsel
geïnterpreteerde ‘nouveau roman’ van Alain Robbe-Grillet. Ik heb geen enkele reden méér
geloof te hechten aan wat Goldmann over Robbe-Grillets romans opmerkt in Pour une sociologie
du roman, dan aan hetgeen Robbe-Grillet daar zelf over schrijft in zijn essaybundel Pour un
nouveau roman (Gallimard, 1963): temeer omdat uit dit boek duidelijk blijkt dat Robbe-Grillet
(evenals andere auteurs trouwens) heel wat méér van literatuurwetenschap, literatuurgeschiedenis
en van zijn eigen werk afweet, dan weleens te pas komt in de theorieën van tekstautonomisten
en tekstsociologen. (Vgl. de opmerking van Paul de Wispelaere in Met kritisch oog, p. 75).
Degenen die mij, in naam van de absolute literatuur of de zuivere wetenschap, tegen willen
spreken, wijs ik op een voor dit doel zeer geschikt citaat van Paul Valéry: ‘Quand l'ouvrage a
paru, son interprétation par l'auteur n'a pas plus de valeur que toute autre par qui que ce soit’
(Tel Quel I22, Paris 1941, p. 161.). Soortgelijke argumenten bij: Gaëtan Picon, L'écrivain et
son ombre, Paris 1952, p. 40; Paul Rodenko, Tussen de regels, Den Haag 1956, p. 48, 49; Paul
de Wispelaere, Paul-tegenpaul, p. 63.
26 Voor Blijstra zie De Jong, 4 (Leiden 1970), p. 59 e.v. en 4 (‘literaire verkenning’, Leiden 1971),
alsmede W.J. Simons e.a., Reinder Blijstra 1901-1975, Amsterdam 1976.
27 Over het proefschrift van Bert Brouwers: R. Henrard in Spiegel der letteren 15 (1973), p. 61;
M. Janssens en G. Schmook in Dietsche warande en Belfort 1972, p. 119 e.v.; Vogelaar, 4
(1974), p. 98-102; P. de Wispelaere in Ons erfdeel 15 (1971) 4, p. 115, 116.
28 Van Itterbeek, 4 (Brussel-Den Haag 1969), p. 54. Typerend is, op p. 124, een oordeel als: ‘La
fièvre is een belangrijk boek, omdat het geschreven is in een taal die bijna de volmaakte
uitdrukking is van de hedendaagse bestaanservaring in de westerse maatschappij’. Daarnaast
zijn er uitspraken zoals: ‘Het leven wordt pas echt in zover het wordt verwoord’ en: ‘de taal
(is) een levensbehoefte, en een gebied buiten en in mezelf waar ik me confronteer met het
bestaan, waar ik dus het meest mezelf ben...’ (p. 7). Vgl. hiermee het citaat van Günter Eich
waarnaar wordt verwezen in Aantek. 31.
29 Vgl. G. Poulet onder de genoemde titel in Les chemins actuels de la criticque, Paris 1967, p.
10: ‘...ce qui est le fond et la substance de toute vraie critique, c'est-à-dire la prise de conscience
de la conscience d'autrui’ (cfr. Tekens van leven, p. 12 en p. 52). Over Poulet een bewonderend
opstel in De Man, 2 New York (1971), p. 79.
30 J.P. Sartre, Qu'est ce que la littérature, Gallimard, Collection Idées, p. 26 (Nederlandse vertaling
Wat is literatuur?, Amsterdam 1968). In het Nederlands bestaan er over Sartre o.a. opstellen
van Van Itterbeek, 4 (Brussel-Den Haag 1969), p. 17 e.v., van Dubois, 4
('s-Gravenhage-Rotterdam 1966), p. 87 e.v., en van E. van der Starre in De gids 1973, p. 87
e.v. Vgl. voor het kritisch werk van Sartre in het algemeen, de reader van M. Warnock, Sartre.
A collection of critical essays, New York 1971, en B. Suhl, Sartre, un philosophe critique
littéraire, Paris 1971.
31 A. Robbe-Grillet, Pour un nouveau roman, Gallimard, Collection Idées, p. 46, 47. Ik cursiveer.
Het citaat van Günter Eich komt uit zijn bijdrage aan de bundel van Hans Bender, Mein Gedicht
ist mein Messer2, München 1961, p. 23.
32 Vgl. over deze twee soorten literatuur Paul de Wispelaere in Facettenoog, n.a.v. de ‘traditionele’
roman Een idealist, van Adriaan van der Veen. Over het verbeeldend proza van Daniël
Robberechts: P. van Aken in Nieuw Vlaams tijdschrift 1971, p. 191 e.v.; H. Bousset in Jeugd
en cultuur 16 (1971), p. 374 e.v.; F. Bulhof in Forum der letteren 1970, p. 182 e.v.; M. Janssens
in Ons erfdeel 14 (1971) 1, p. 109 e.v. (herdrukt in Kritisch akkoord 1971); B. Kemp in Raam
81 (1972), p. 44 e.v.; L. Scheer in Dietsche warande en Belfort 1971, p. 273.
33 Over het probleem van de nieuwe media i.v.m. literatuuresthetiek en engagement schreef Hans
Mangus Enzensberger in Kursbuch 20 (1970): vgl. de commentaar van Ralf Pittelkow aan het
slot van zijn artikel ‘On literature as a social phenomenon (Semiological notes)’ in Poetics 6,
1972, p. 26 en L. Loewenthal, Literatur und Gesellschaft. Das Buch in der Massenkultur,
Luchterhand, Neuwied 1964.
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34 Interimrapport van het ‘Instituut voor perswetenschap’ te Amsterdam, deel I, 1970, p. 62. Vgl.
echter voor de invloed van uitgevers M.J.G. de Jong in Raam 48 (1968), p. 26 en p. 31, noot
15, en voor de toestand in Duitsland: Hohendahl, 2 (1974).
35 Pour un nouveau roman, p. 47; Tekens van leven, p. 16.
38 Voor de geëngageerde literatuur uit de jaren dertig, zie Aantek. 13 bij Hoofdstuk I en Aantek.
5 bij Hoofdstuk II. In de Handelingen der Koninklijke Zuidnederlandse maatschappij voor taalen letterkunde en geschiedenis van 1971 en 1974 schreef Van Itterbeek resp. over ‘Jean Paulhan
als estheticus’ en ‘Revolte en creativiteit bij Albert Camus’. Aan de door de Faculteit der Letteren
van de Vrije Universiteit te Amsterdam uitgegeven bundel van A. Feitsma e.a., Literatuur in
sociaal perspectief (Amsterdam 1976) werkte hij mee met een bijdrage over ‘Sociologische
benadering van enkele typen van Vlaamse streekromans’ (p. 19-47). Zie verder zijn
beschouwingen over literatuur, sociologie en politiek in de tijdschriften Kreatief, Kultuurleven
en Vlaanderen van de laatste jaren. Intussen gaf het feit dat de in de tekst genoemde bloemlezing
voor de auteursrechten en de vertaalkosten werd gesubsidieerd door de Stichting ter bevordering
van de vertaling van Nederlands letterkundig werk te Amsterdam en het Ministerie van
Nederlandse cultuur te Brussel, aanleiding tot censuur op de inhoud door genoemde instanties.
Aangezien de bloemlezing historisch was opgezet, had hij volgens Van Itterbeek ook werk
moeten bevatten van de Vlaamse dichters Wies Moens, Bert Peleman en Marcel Beerten, die
fout waren tijdens de tweede wereldoorlog. Zie hierover: Le Soir, 7-IX-1976; De Standaard,
8-XI-1976; Gazet van Antwerpen (Gaston Claes), 25-XI-1971; Heibel, november 1976.
Over het werk van Eugène van Itterbeek schreven Marcel Janssens in Ons erfdeel 16 (1973) 2,
p. 107 e.v. en Paul de Wispelaere in Ons erfdeel 14 (1970) 1, p. 113 e.v.
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Vierde hoofdstuk
Schrijverschap en vakmanschap
1.
In dit en het volgende hoofdstuk spreek ik over critici die ik ‘vrije interpreten’ zou
willen noemen. Die term gebruik ik niet als naam van een groep of school, maar als
een collectieve aanduiding. Hij dekt voor mij een even gevarieerde lading als de
Amerikaanse term ‘new criticism’ of de Franse ‘nouvelle critique’1. Met de
‘sociologen’ hebben sommige vrije interpreten gemeen dat ze het literaire werk graag
in verband zien met de buitentalige wereld. Maar aangezien de buitentalige wereld
nog andere facetten vertoont dan alleen maar sociaal-economische, zien zij een literair
kunstwerk daarom nog niet als een product van maatschappelijke verhoudingen, dat
zou kunnen worden verklaard vanuit een sociologische of materialistische theorie.
Zoals vooral zal blijken in hoofdstuk V, kunnen vrije interpreten bijvoorbeeld meer
geïnteresseerd zijn in ethische, biografische of psychologische aspecten.
Met de ‘analisten’ hebben veel vrije interpreten gemeen dat ze vertrekken van een
ergocentrische basis. Ze zijn echter niet altijd geneigd die basis als een onomstotelijk
dogma te beschouwen. De meeste vrije interpreten beperken zich ook niet tot de
semantische of structurele analyse van geïsoleerde teksten; zij streven veeleer naar
een interpretatie van een literair werk in het geheel van een oeuvre of van een bredere
literaire of culturele context. Minder dan de analisten, hechten ze belang aan een zui-
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vere of consequent vol te houden methode, en ze schijnen meer geneigd in het literaire
werk een autonome menselijke uiting te zien, dan een autonoom linguïstisch object.
Ze hebben ook minder belangstelling voor details, wijken weleens af van gangbare
onderwerpen en waarderingen, durven een persoonlijke en bredere visie te
ontwikkelen, en laten in het algemeen meer ruimte aan gevoel en verbeelding. Een
belangrijk verschil is ook dat de kritiek van een aantal vrije interpreten duidelijk
meer wil zijn dan een objectief leesverslag. Niet alleen omdat hun persoonlijke
voorkeur, zienswijze of kritische waardering meer onbevangen op de voorgrond
treedt, maar ook omdat zij aan hun kritiek een persoonlijke, ‘artistieke’ vorm willen
geven. Op grond van die vormgeving zou men in sommige gevallen van
‘fragmentaristen’ of ‘synthetici’ kunnen spreken. Met vertegenwoordigers van de
Franse ‘nouvelle critique’ delen sommige Nederlandstalige vrije interpreten zowel
hun veelheid van methoden, als de overtuiging dat hun kritische werkzaamheid een
waarachtig schrijverschap vertegenwoordigt.
Laatstgenoemde stelling werd in 1964 expliciet verdedigd in een belangrijk
programmatisch opstel van Paul de Wispelaere (1928). Dit opstel heeft de uitdagende
titel ‘De criticus is een schrijver’, en werd opgenomen in De Wispelaeres bundel Het
Perzische tapijt (1966). Zowel de titel van het opstel als die van de bundel, gaan
terug op uitspraken van bekende Nederlandse critici uit de periode tussen de beide
wereldoorlogen. De uitspraak ‘De criticus is een schrijver’ komt van de
‘levensbeschouwelijke’ criticus Dirk Coster, die ermee bedoelde dat de confrontatie
van de door de criticus vertegenwoordigde levenshouding met die van de schrijver,
moest uitgroeien tot een zelfstandig literair kunstwerk. De Wispelaere bedoelt er
eenvoudig mee dat óók bij de criticus, door de volledige inzet van zijn scheppende
persoonlijkheid, een ‘zekere vorm
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van scheppingsproces’ gaande is. De titel Het Perzische tapijt is ontleend aan een
opvatting van de ‘formalistische’ criticus Martinus Nijhoff, die eens beweerde dat
een gedicht op dezelfde wijze een zelfstandig artistiek object is als een Perzisch
tapijtje, waarvan men immers zomin de maker kent als diens levensbeschouwing2.
De Wispelaere schrijft zelf dat hij het niet eens is met een
extreem-‘autonomistische’ interpretatie van Nijhoffs vergelijking, om de eenvoudige
reden dat een literair werk een artistieke expressie blijft: een menselijke
bewustzijnsmaterie, die tot een definitieve vorm wordt door een creatieve daad (de
schrijfakt) van een medemens. Maar ondanks dat, heeft de titel ‘Het Perzische tapijt’
duidelijk een programmatische bedoeling. Voor Paul de Wispelaere is de roman geen
expressie-middel van een meneer of mevrouw die emotionele, politieke of
moralistische standpunten te openbaren heeft, maar een autonome taalcreatie. Dit
impliceert dat zijn literaire waarde wordt bepaald door het taalgebruik in engere zin
(de microstructuur) en door de structuur van het geheel.
Ofschoon De Wispelaere een sterk ontwikkelde stilistische ontvankelijkheid bezit,
gaat zijn belangstelling vooral uit naar de macro-structuur. Dat hij een boek met
kennelijke structuurfouten (in casu Schroot van Jef Geeraerts) desondanks kan prijzen
als menselijk ‘getuigenis’, bewijst dat hij zijn opvatting van de roman als zuivere
taalcreatie geenszins beleeft als een onaanrandbaar dogma. Hetzelfde geldt voor zijn
houding tegenover de zogenaamde ‘autonomie’ van het literaire werk. Vandaar dat
hij bijvoorbeeld tot de - voor mij overigens vanzelfsprekende - conclusie komt, dat
het ‘hoe langer hoe meer onmogelijk’ wordt de verhalen van Jan Wolkers te lezen
‘als afzonderlijke gehelen’, omdat de behandelde thema's naar elkaar verwijzen en
elkaar aanvullen.
De Wispelaere is sinds 1974 hoogleraar aan de Universitaire Instelling Antwerpen,
waar hij ook promoveerde
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op een nog onuitgegeven proefschrift over Dirk Costers tijdschrift De Stem ‘als
brandpunt van humanistische en vitalistische stromingen’. In de Aantekeningen bij
het eerste hoofdstuk heb ik herhaaldelijk naar dit typoscript verwezen. Daarnaast
schreef De Wispelaere inleidingen tot het werk van Victor J. Brunclair (1960) en
Jan Walravens (1974) in de serie ‘Monografieën over Vlaamse letterkunde’, en tot
het werk van H. Marsman (1961) in de serie ‘Ontmoetingen’. Als dagbladcriticus
(bij Het Vaderland) houdt hij zich bezig met essayistisch en verhalend proza, en
toont daarbij een duidelijke voorkeur voor de moderne experimentele romanvorm,
die hij trouwens ook zelf beoefent. Deze te weinig kritisch ingestelde voorkeur en
de daarbij aan de dag tredende voorzichtigheid in zijn beoordelingen, wordt hem
verweten door de meer impulsieve en polemisch ingestelde criticus Weverbergh, die
een keuze uit De Wispelaeres dagbladkritieken bijeenbracht in de bundel Facettenoog
(1968). Die bundel geeft een goed inzicht in de werkwijze van De Wispelaere. Stukken
als die over Dresden, Ruyslinck, Toonder, Vogelaar en Van der Veen, bewijzen
respectievelijk zijn theoretische belangsteling en onderlegdheid, zijn vermogen om
een werk te situeren in de context van een oeuvre, een literaire strekking of een genre,
en de eerlijkheid waarmee hij zijn voorkeuren beleidt.
In vergelijking met het kritisch werk van de analisten, met wier opvattingen inzake
de aparte, talige ‘wereld’ van de roman de zijne overeenkomst vertoont, kan men
van De Wispelaeres kritieken in het algemeen zeggen dat ze gekenmerkt worden
door een intensere persoonlijke betrokkenheid, een overtuigender vormvermogen en
een ruimere visie. Zijn brede, vooral Frans georiënteerde belezenheid, komt
bijvoorbeeld tot uiting in de essaybundel Met kritisch oog (1967) die, behalve een
felle afwijzing van Maurice Roelants roman Komen en gaan en een de bedoeling
voor het resultaat nemende beschouwing
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over Willy Roggeman, ondermeer interessante stukken bevat over François Mauriac,
Michel Butor, Claude Simon en Alain Robbe-Grillet.
Typerend voor de artistieke aspiraties van Paul de Wispelaere als
literatuurbeschouwer zijn de dagboekaantekeningen die hij bijeenbracht in zijn bundel
Paul-tegenpaul (1970). Het leidmotief van dit boek kan worden aangegeven door
de titel waaronder het in afleveringen werd gepubliceerd in het Nieuw Vlaams
tijdschrift: ‘Lezen om te schrijven, schrijven om te leven’. Dit journaal is een boek
over boeken, schrijvers en vooral over het schrijverschap, of liever: over de
existentiële waarde die het schrijverschap voor Paul de Wispelaere vertegenwoordigt.
Ook wanneer de ik-figuur van dit journaal over zijn vader, zijn moeder, zijn vrienden,
zijn vriendinnen, zijn katten, zijn huis, of over zichzelf schrijft, doet hij dat tenslotte
alleen maar in functie van zijn schrijverschap.
Als een verlaat vervolg op Paul-tegenpaul kan men het journaalbundeltje Een dag
op het land (1976) beschouwen. De inzet daarvan is in laatste instantie de vrijheid
van het schrijvende individu, dat zijn fundamentele artisticiteit wil verdedigen
tegenover iedere aantasting van dogmatische aard en met name tegenover het politieke
dogma van het marxisme. Het grote essay Louis Paul Boon, tedere anarchist (1976)
is schijnbaar een stap terug in de richting van de ‘pure’ literaire kritiek en de
letterkundige monografie. In feite is dit boek tevens een voortzetting van het zojuist
aangeduide gevecht om artistiek zelfbehoud. Want het gaat hier niet alleen om een
op structurele analyse steunende interpretatie van Boons roman Vergeten straat zoals de ondertitel aanduidt -, maar het gaat tegelijkertijd om een literair-theoretische
stellingname. En deze stellingname is die van de fundamentele methodologische en
ideologische vrijheid. Het lijkt me geen toeval dat De Wispelaere juist schrijft over
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een roman waarin de romancier Boon de idee van het ‘utopia’ verbeeldt op de wijze
van een ‘tedere anarchist’. Want daarover gaat het uiteindelijk ook in zijn eigen
essayistisch schrijverschap. Daarom betekent deze literaire ‘studie’ - met zijn
gelukkige belangstelling voor grootheden als biografie, creatio en persoonlijkheid niet alleen een verruiming van De Wispelaeres kritisch uitgangspunt, maar feitelijk
ook een uitwerking van het subjectief element dat kenmerkend was voor zijn beide
vorige boeken. De kwestie is alleen dat de ‘afdwalingen’ naar de eigen problematiek
nu niet langs subjectief autobiografische weg tot stand komen, maar langs de
schijnbaar objectieve weg van de literaire theorie3.
Bij alle verschil in mentaliteit en feitelijke inhoud, hebben De Wispelaeres literaire
dagboeken onmiskenbare voorlopers en verwanten. Daar zijn, dichtbij huis, Jan
Walravens' Jan Biorix (1965), Piet van Akens Agenda van een heidens lezer (1967),
Hedwig Speliers Omtrent Streuvels' (1968), Daniël Robberechts' ‘dynamische
zelfsbeschrijving’ in De grote schaamlippen (1969), Weverberghs' ‘korzelige’
dagboekaantekeningen in Puin (1970) en Erik van Ruysbeeks wijsgerig-literaire
overpeinzingen in Diogenes voor de drempel (1971). Maar er zijn ook de vooroorlogse
notitieboeken van E. du Perron (Cahiers van een lezer, 1928, 1929, 1933; In deze
grootse tijd, postuum 1947), en vooral de dagboekfragmenten van Maurice Gilliams
(1900), die voor het eerst verschenen in zijn bundels De man voor het venster (1943),
Het werk der leerjaren (1947) en De kunst der fuga (1953).
Maurice Gilliams' dagboekbladen (resp. gedateerd 1932-1940, 1921-1924, en bij herdruk: 1941-1956) bevatten zorgvuldig geformuleerde overwegingen over eigen
leven en werk, over beeldende kunst en muziek, en over binnenen buitenlandse
schrijvers, onder wie Gezelle, Van Langendonck, Van de Woestijne, Zielens,
Teirlinck, Van Os-

Martien J.G. de Jong, Over kritiek en critici

119
taijen, Van Schendel, Nijhoff. Daarnaast schreef Gilliams afzonderlijk uitgegeven
essays, waaronder een overzicht van het werk van Emmanuel de Bom (in de serie
‘monografieën over Vlaamse letterkunde’, 1958), een In memoriam Felix Timmermans
1866-1947 (1947), en een ‘Essay over de dichter Paul van Ostaijen’, dat hij Een
bezoek aan het prinsengraf (1952) noemde. Deze essays, en ook die over de beeldende
kunstenaars De Braekeleer (1941), Rubens (1947) en Jos Hendrickx (1969), zijn au
fond niet ‘objectiever’ van aard of vormgeving dan Gilliams' dagboekbladen. In al
zijn beschouwend werk doet hij zich, ondanks zijn scherpe waarnemingen en analyses,
tenslotte minder kennen als ontledend criticus van het werk van anderen, dan wel
als een zijn eigen wezen onderzoekende en naar adekwate uitdrukking strevende
kunstenaar.
Maurice Gilliams is een artist voor wie het kunstenaarschap niets meer of minder
betekent dan de enige en onvoorwaardelijke inzet van zijn menselijk bestaan, dat
hem dwingt tot het nastreven van de hoogste perfectie in de ‘objectieve weergave(n)
van zeer subjectieve toestand (en)’. In zijn beschouwingen over het werk van anderen
tracht hij min of meer suggererenderwijze de kern (= ‘de idee’) van hun artistieke
(= menselijke) persoonlijkheid te benaderen. Hij gaat daarbij graag uit van één bepaald
werk dat deze ‘idee’ als het ware in nuce bevat en werkt - evenals in zijn verbeeldend
proza - met retarderingen in de compositie, zodat een thematische (‘muzikale’)
structuur ontstaat, die hij zelf aanduidt als ‘de kunst van de fuga’. Hoezeer Gilliams
overtuigd is van de fundamentele artistieke subjectiviteit in zijn eigen kritische arbeid,
blijkt al uit het citaat van Villiers de l'Isle-Adam dat hij als motto meegaf aan zijn
Inleiding tot de Idee Henri De Braekeleer (1941): ‘Sous le voile de ce dont il parle,
nul ne traduit, n'évoque et n'exprime jamais que lui'même’. En zelf constateerde
Gilliams: ‘An-
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dermans boeken lezen en er over spreken is: in u-zelf lezen, u-zelf toespreken, om
te beseffen wat gij gevoelt, wat gij weet en denkt’.
Het laatste citaat is ontleend aan de selectie ‘Aantekeningen’ uit een nog
ongepubliceerd ‘Journaal van de Dichter’, die Gilliams De man voor het venster
noemde. Deze titel is ontleend aan een schilderij van Henri de Braekeleer, waarover
Gilliams in het aan deze schilder gewijde essay opmerkt, dat zijn ‘oorspronkelijke
drijfveer’ was: ‘de verst doorgedreven bevinding die de mens van zichzelf hebben
kan’. Deze zelfbevinding noemt Gilliams ‘intelligentie’, en in die zin zou hij de
aanleiding tot het schilderij ‘een soort pathetiek van de intelligentie’ willen noemen,
en het resultaat: ‘de objectieve weergave van een zeer subjectieve toestand’.
Hiermee zijn enkele elementen aangeduid die geregeld in het kritisch en
zelfbeschouwend proza van Gilliams terugkeren. Zowel in het werk van anderen als
in dat van hemzelf, zoekt hij het ideaal dat hij n.a.v. enkele verzen van Prosper van
Langendonck aanduidde als: ‘een koele, harmonische schoonheid’, waaraan een in
het dichterlijk woord geboren diepgaand zelfinzicht ten grondslag ligt. De perfectie
van de kunst betekent in feite de loutering van de kunstenaar. Vandaar dat Gilliams
een literair oeuvre beschouwt als de weergave van ‘de totaal artistieke want totaal
menselijke inhoud van de dichter tijdens zijn verblijf op aarde’, en de mening is
toegedaan dat ‘ieder kunstwerk... in zijn diepte verscholen de autobiografische
eerlijkheid van zijn maker’ behoudt. Naar aanleiding van Karel van de Woestijne
schrijft hij dan ook: ‘Ik wens geen onderscheid te maken, en ik zou het immers niet
kunnen, tussen zijn totaal artistieke en zijn totaal menselijke inhoud’. De kritische
geschriften van Gilliams geven zowel informatie over de biografische persoonlijkheid
van de besproken auteurs als over hun werk: beide worden steeds beschouwd in de
optiek van
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het onvoorwaardelijk kunstenaarschap4.
Van geheel andere aard zijn de sedert 1965 in het Nieuw Vlaams tijdschrift
verschenen journaal-notities, die Piet van Aken later bundelde in zijn Agenda van
een heidens lezer (1967). Ook Van Aken (1920) houdt zich voortdurend bezig met
het schrijverschap. Maar bij hem gaat het veeleer om praktische en soms combattieve
opmerkingen betreffende het schrijversmétier en het schrijversmilieu in de aktualiteit
van de jaren zestig, toen in Vlaamse tijdschriften als Bok, Diagram en Komma allerlei
problemen inzake de moderne roman en de moderne kritiek aan de orde werden
gesteld. Van Aken toont zich een ‘heidens’ lezer in die zin, dat hij niet alleen allerlei
anti-katholieke opmerkingen maakt, maar ook anti-Hollandse, anti-modernistische,
anti-universitaire, enzovoort. Hij betoogt voortdurend dat hij geen recensent, criticus
of literatuurstudent is, maar bewijst intussen impliciet dat zijn vlotte betoogtrant in
feite steunt op een levendige kritische geest, en argumenten put uit een eventueel als
‘universitair’ te kwalificeren belezenheid.
Van Aken spreekt in zijn heidense Agenda met sympathie over de ‘rebelse
instelling’ en het ‘scherp instinct voor de eigen labiele averechtsheid’, die Hedwig
Speliers (1935) ten toon spreidt in zijn polemiekenbundel Wij, galspuwers (1964).
Hij prijst met name het opstel ‘Een broertje dood aan Streuvels?’, waarin Speliers
stelling neemt tegen de traditionele opvatting van Stijn Streuvels als Rooms-Vlaamse
auteur, volgens het ideaal van katholieke critici als Albert Westerlinck en André
Demedts. Speliers heeft zijn Streuvels-interpretaties voortgezet en uitgewerkt in zijn
bundel Omtrent Streuvels. Het einde van een mythe (1968), waaraan hij zelf de
kwalifikatie ‘Een anti-essay’ meegaf. Het essay is niet alleen ‘anti’ in zijn thesis Streuvels is een pessimistisch in plaats van een gelovig auteur en zet de traditionele
christelijke waarden op losse schroeven - maar even goed in
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zijn vormgeving, die men fragmentarisch of improviserend kan noemen. De eigenlijke
beschouwing wordt trouwens nu en dan wat al te nadrukkelijk afgewisseld door
cursief gedrukte dagboekfragmenten van zuiver persoonlijke aard. Het lijkt soms
moeilijk aan deze intermezzi een andere functie toe te kennen dan die van een
recalcitrante demonstratie tegen wat Speliers zonder enige bewijsvoering ‘seniel
akademisch gedaas’ noemt.
In de ‘epiloog’ van zijn ‘anti-essay’ schrijft hij: ‘Wat ik wilde was, met open
knalpot even door het uitgestrekte terrein van dit werk krossen. Meteen kan je, als
je Omtrent Streuvels opzij legt, dit onthouden: dit boekje is het bewijsstuk voor de
subjektiviteit van elke literaire benadering. Deze subjektiviteit heb ik openlijk beleden;
maar weet, bij het lezen van om het even welke literatuurbeschouwing krijg je dezelfde
kost opgediend, de pap lijkt natuurlijk koud als je tot de ontdekking komt hoe
krampachtig de kritikus zich achter het mombakkes van literatuurwetenschap en
objektiviteit poogt te verbergen. Laat de literatuurwetenschap (contradictio in terminis)
dan haar rechten hebben, objektiviteit is een sprookje!’. Speliers erkent niet alleen
zijn subjektiviteit als criticus, maar hij stelt ze zelfs uitdrukkelijk voorop. En dat
geldt zowel voor de inhoud als voor de vorm, zoals ondermeer wordt bewezen door
zijn - lang niet altijd overtuigend - essayistisch ‘patchwork’ in Gerard Kornelis van
het Reve & de groene anjelier (1973), en in de polemische bundel Die verrekte
gelijkhebber (1973). De soms meer egocentrische dan ergocentrische uitlatingen van
Hedwig Speliers zijn intussen typerend voor de artistieke ambities van sommige
‘vrije interpreten’. Een deel van hun werk valt daardoor buiten het domein van de
eigenlijke literaire kritiek. Voorzover het niet, zoals een aantal fragmenten uit literaire
dagboeken, tot de zogenaamde belijdenisliteratuur valt te rekenen, zou men het
kunnen beschouwen als een moderne - soms ‘neo-realis-
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tisch’ te noemen - versie van wat men in verband met Lodewijk van Deyssel en zijn
tijdgenoten pleegt aan te duiden als ‘impressionistische literaire kritiek’. Dat is,
volgens de definitie van Joel Spingarn (The new criticism, 1911): ‘To have sensations
in the presence of a work of art and to express them’5.
Zoals romanciers kunnen experimenteren of overhoop liggen met overgeleverde
vormen en onvermijdelijke thema's, zo doen dat ook sommige vrije interpreten ten
aanzien van het essay en de traditionele kritische methoden en vaktermen. Een curieus
boek is daarom de in 1974 verschenen bundel Daar is het gat van de deur, waaraan
Gerrit Komrij (1944) de ondertitel ‘Kritieken en essays’ meegaf. Behalve enkele
informatief bedoelde opstellen en opmerkingen (o.a. over door Komrij vertaalde
boeken), bevat dit boek ironische en parodiërende alinea's, die zowel de dandy-achtige
pedanterie van een vlot pennevoerder doen kennen, als diens impressies van sommige
boeken of zijn aversies van hun auteurs. Dat Komrij daarenboven met weinig of geen
argumentatie maar met des te meer aplomb een paar overtrokken reputaties attakeert,
is voor de lezer meteen meegenomen, vooral als zijn gevoel voor humor zich uitstrekt
tot en met leedvermaak. Komrij vestigt in dit boek expliciet de aandacht op de
beperktheid en de slijtage van het kritisch jargon, en impliciet op de moeilijkheid
van de literaire kritiek als vak: niet altijd slaagt hij er namelijk in te verbergen dat
zijn grapjasserijen in feite kolomvullingen zijn, die het hem mogelijk maken een
werkelijke bespreking uit de weg te gaan van boeken waar hij als criticus geen ‘weg’
mee wist.
Minder amusant voor de lachlustige toeschouwer, maar van meer belang voor de
in literaire problemen geïnteresseerde lezer, zijn een aantal andere kritische en
essayistische experimenten. Sinds de jaren zestig publiceerden
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verschillende auteurs ‘collage’-bundels, waarin close reading en algemene
beschouwing worden afgewisseld met dagboekfragmenten, briefwisseling, notities,
interview, verhaal of polemiek6. Behalve de hiervoor al genoemde vrije interpreten
behoort tot deze auteurs de ‘fragmentarist’ Willy Roggeman (1934). Zijn in 1964
verschenen bundel Yin-Yang begint met de uitspraak: ‘Ik heb vastgesteld dat grotere
essays vaak voor een niet gering percentage uit maakwerk bestaan. De auteur wil
een glad en sluitend betoog en loopt hierdoor allerlei ideeën die in even sterke
creatieve momenten ontstaan, onder de voet. Het aforisme, de formule, de flits,
voorkomt deze vervalsing’. Roggeman erkent geen verschil tussen episch-fictioneel
en essayistisch proza, en al evenmin erkent hij de mogelijkheid van een afgeronde
compositie, zoals de literaire traditie die kent sinds Aristoteles. Voortbouwend op
auteurs als Robert Musil, Gottfried Benn, Paul Valéry en Alain, zoekt hij zijn heil
in het glinsterend (dagboek-) fragment als kristallisatie van het moment; dit anders
zo vluchtige moment wordt nu onttrokken aan de tijd en aan de buitenwereld, om
een autonoom bestaan te gaan leiden in de absolute vorm van de kunstschepping7.
De theorie van dit creatieve streven vormt het hoofdthema van Roggemans door
monotonie bedreigd en door schitterende invallen doorflitst essayistisch proza. Hij
vertoont een voorkeur voor het vreemde woord en voor de paradox, en ontkomt niet
altijd aan het gevaar van duisterheid en overschatting van zijn eigen (minder) creatieve
momenten. Behalve voor de problematiek van de kunstschepping in abstracto (van
biografie naar autonomie) toont Roggeman kritische belangstelling voor boeken van
verwante Duitse, Franse en ook Nederlandse auteurs als o.a. Adriaan Roland Holst,
Maurice Gilliams, Bert Schierbeek en Paul de Wispelaere. Dit laatste gebeurt in korte
opstellen of verspreide opmerkingen, waarvan men
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de meeste aantreft in zijn overwegend kritisch-essayistische bundels Literair labo
(alleen Duitse auteurs, 1965) en De ringen van de kinkhoorn (1970).
Willy Roggeman schreef ook poëzie en verhalend proza. Zijn essayistiek is voor
hem niet alleen een ‘creatieve expressie’, maar ze functioneert ook als reflectie op
zijn eigen schrijversproblematiek. In zijn inleiding op de derde uitgave van de
bloemlezing Waar is de eerste morgen? (1967) beschrijft Erik van Ruysbeek die
problematiek als de onontkoombaarheid uit een volslagen nihilisme, welke
‘existentiële situatie’ Roggeman volgens hem deelt met alle experimentele dichters.
Voor Erik van Ruysbeek (1915) zelf is de literatuur een strijd om het verwerven van
een nieuwe, historisch en wijsgerig gefundeerde bestaanservaring, nadat hij vroegere
zekerheden verloor: en die strijd speelt zich evenzeer af in zijn poëzie als in zijn
essayistisch werk. Dit verklaart waarom hij in zijn Grondslagen voor een poëzie van
morgen (1957) de kunst ziet als een tot artistieke vorm geworden visie op de
buitenwereld, en waarom hij al in zijn debuut-essay over Karel Jonckheere (1947)
vooropstelt dat poëzie de openbaring moet zijn van ‘essentiële, eeuwige
levenswaarden en -problemen’. En dit verklaart wellicht ook de zwaarwichtige ernst
waardoor zijn redeneertrant zo opvallend verschilt van de sprankelende ironie die
dezelfde Karel Jonckheere ten toon spreidt in hun gezamenlijke essays in briefvorm
over Poëzie en experiment (1956) en Ondergang en dageraad (1966). Van Ruysbeek
verklaart zich in de eerste dialoog zonder enige reserve bereid tot het experimentele
avontuur, omdat hij voelt dat de vormgeving van de traditionele dichtkunst niet langer
de weerspiegeling kan zijn van de nihilistische ontworteling die op dat moment
essentieel was voor zijn eigen, existentialistisch en surrealistisch gekleurd levensen kunstgevoel. In de tweede dialoog argumenteert hij vanuit de, ondermeer via de
oosterse kunst en filosofie verworven
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nieuwe zekerheid, dat alleen de verbondenheid in liefde met de gemeenschap en de
kosmos, de allesomvattende kunst kan scheppen die als doel en eigenschap heeft ‘de
individualiteit in het universele ritme op te lossen’.
Deze inzichten zijn herkenbaar in Van Ruysbeeks kritische beschouwingen. In
zijn al genoemde inleiding van 1967, ziet hij de experimentele Vlaamse dichters als
typische vertegenwoordigers van het Europese nihilisme, dat volgens hem het
chaotisch en anarchistisch eindpunt vormt van het heilloze versplinteringsproces dat
begon met de doorbraak van het individualisme in de renaissance. Karakteriseringen
als nihilisme, zinloosheid, geworpen-zijn, absurde, wanhopigste, reddeloze, troosteloze
machteloosheid, diepe existentiële wonde, leegheid en angst etc. vindt men voor
iedere dichter in zijn bloemlezing. Daarentegen schijnt zijn ‘Vlaamse monografie’
over de dichter Bert Decorte (1966) een gevarieerde projectie van zijn eigen latere
ontwikkelingsgang. Alleen doet zich bij Decorte de - overigens ook typisch oosterse!
- eigenaardigheid voor dat de ontwikkeling naar ‘levensvolheid en -bevestiging’
vooralsnog tot de wijze zelfgenoegzaamheid leidde van het volkomen zwijgen...8.
Er zijn veel schrijvers voor wie het kritisch essay in eerste instantie schijnt te
functioneren als een vorm van artistieke zelfreflectie. T.S. Eliot karakteriseerde die
activiteit met de term ‘workshop criticism’ en noemde als illuster voorbeeld de kritiek
van Ezra Pound ‘as a prolongation of his thinking about his own work’. Die
karakteristiek geldt mutatis mutandis voor het essay Over de dichtkunst (1947) van
Herwig Hensen en voor de lezing Wat is magisch realisme? (1958, vierde druk 1973)
van Johan Daisne, die daarin direct en indirect hun eigen werk hebben
becommentarieerd9. Ze geldt ook voor de autobiografische bundels Zelfportret als
legkaart (1954) van Hella Haasse en Voer voor psychologen (1961) van Harry
Mulisch, van wie de laatste bovendien een vierdelig commen-
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taar schreef voor niet begrijpende critici van zijn roman De verteller, onder de titel
De verteller verteld (1971). Polemiek en kritiek gaan samen in Mulisch pamflet Het
ironische van de ironie. Over het geval G.K. van het Reve (1976), dat zijn oorsprong
vond in een poging tot zelfverdediging.
Hoe auto-commentaren kunnen uitgroeien tot een essayistisch oeuvre, bewijzen
de laatste bundels van Hubert Lampo (1920), die overigens al in 1943 als essayist
debuteerde met De jeugd als inspiratiebron (over ‘De jeugd, haar wezen en haar
problemen in de jongste Vlaamsche letteren’) en van wie in 1951 een als De roman
van een roman gepresenteerde beschouwing over Alain-Fourniers Le grand Meaulnes
verscheen. Voor de serie ‘Monografieën over Vlaamse letterkunde’ verzorgde Lampo
een deel over Lode Zielens (1957) en een over Felix Timmermans (1961), wiens
talent hij op sympathieke wijze verdedigt. In De ring van Möbius (1966, tweede deel
1972) en De zwanen van Stonehenge (1972) houdt Lampo zich voornamelijk bezig
met zijn eigen ‘magisch-realistische’ romans of daarmee verwante fenomenen en
auteurs. Daartoe behoren voor de Nederlandse letterkunde B. Roest Crollius en vooral - Johan Daisne. In de ondertitel kondigt Lampo De zwanen van Stonehenge
aan als een ‘leesboek over magisch realisme en fantastische literatuur’. Dat is een
goede karakteristiek van de inhoud én van de wijze waarop die inhoud wordt
gepresenteerd. Voor Lampo vertegenwoordigt het essay minder een manier van
beschouwen of bewijzen, dan een wijze van verbeelden en vertellen. Daarom kon
hij in zijn Kroniek van Madoc (1975) ‘op zoek naar een verloren epos’ gaan, zonder
zich veel te storen of te stoten aan de literair-historische struikelblokken die
filologische specialisten bij dit soort onderzoek plegen aan te treffen.
In afwijking van een aantal der hiervoor genoemde critici, experimenteert Lampo
niet met de vorm van het essay.
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Maar hij is een typische ‘vrije’ interpreet, vanwege zijn schrijftrant en zijn herhaald
beroep op buitenliteraire gegevens en studies van ondermeer biografische,
paraarcheologische, parapsychologische, en magische aard, en met name op de leer
van de archetypen van Carl Gustav Jung.
Inderdaad komen de ludieke en artistieke ambities van sommige vrije interpreten
mede tot uitdrukking in het gemak waarmee ze verschillende benaderingswijzen en
vergelijkende uitweidingen toepassen of met elkaar afwisselen. Ze kunnen daarbij
niet alleen een beroep doen op de literatuur- of cultuurgeschiedenis, maar ook op
andere hulpwetenschappen, die variëren van linguïstiek en semiologie tot en met
psychologie, astrologie en alchimie.
Het laatste komt voor in de soms fantastische en de meest uiteenlopende zaken
overhoop halende en met elkaar combinerende essays van R.A. Cornets de Groot
(1929), die men in sommige opzichten de Noord-Nederlandse tegenhanger van
Hedwig Speliers kan noemen. Ingevolge de Intieme optiek (1973) van zijn aldus
getitelde bundel, stelt Cornets de Groot zijn eigen lezersintuïtie uitdrukkelijk tegenover
de herhaalbare wetenschappelijke methodiek van de academici. Literaire kritiek is
voor Cornets de Groot een zeer persoonlijk associatie- en schrijfavontuur, dat allerlei
verrassende, maar daarom voor anderen nog niet altijd overtuigende vondsten oplevert.
Als men de wetenschappelijke, positivistisch-objectivistisch georiënteerde omgang
met literatuur terecht reducerend kan noemen, dan mag men van Cornets' essayistiek
met recht opmerken dat ze amplificerend werkt. Tegenover de reductie van de
wetenschap stelt hij de amplificatie van de intuïtie. Zoals de titels van enkele van
zijn bundels aangeven, betekent het omgaan met literatuur voor hem een ‘zich steeds
verder’ in de Labirinteek (1968) van de teksten ‘werken’, en er vervolgens uitkomen
via De open ruimte (1967) of het Contraterrein
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(1971), waar de ideeën van de essayist ontstaan tijdens het proces van het schrijven.
Dat gebeurt bijwijlen op een manier die - mutatis mutandis! - zowel aan de
‘Sprach-Alchimie und esoterische Kombinationskunst’ van Gustav René Hocke kan
herinneren, als aan de ‘rêverie poétique’ van Gaston Bachelard10.
De dienende zelfwerkzaamheid van de analyserende criticus gaat bij Cornets de
Groot soms - evenals dikwijls bij Speliers en bijna steeds bij Roggeman - op al te
nadrukkelijke wijze over in de vrije schrijvers-werkzaamheid van de associërende
essayist. Vanuit dit gezichtspunt behoort het tot de teleurstellende aspecten van dit
werk dat de auteur (eveneens zoals Speliers) zich polemisch soms erg druk maakt
om gelijk te krijgen op detailpunten tegenover hem betuttelende academici. Men zou
echter ook kunnen constateren dat tot de verbazingwekkendste aspecten van Cornets'
kritisch werk de eigenaardigheid behoort, dat er informatie over literaire werken in
wordt verschaft die niet alleen relevant blijkt voor minder inventieve lezers, maar
die bovendien geverifieerd kan worden via meer objectieve methoden. Cornets de
Groot schreef over allerlei onderwerpen uit de Nederlandse letterkunde in talrijke
tijdschriftartikelen en publiceerde tussen 1966 en 1973 zeven essaybundels. Hij
ontpopte zich vooral als kenner van Lucebert en S. Vestdijk. Uit het werk van de
eerste stelde hij een goed ingeleide bloemlezing samen (Poëzie is kinderspel, 1968).
Over Vestdijk schreef hij o.a. de ‘astrologische-psychologische’ essaybundel De
chaos en de volheid (1966) en de ‘literaire verkenning’ Vestdijk op de weegschaal
(1972).
De voorkeur van Cornets de Groot voor Vestdijk lijkt mij in zekere zin een kwestie
van affiniteit. Want ondanks alle verschillen, kan men S. Vestdijk (1898-1971)
beschouwen als voorloper van de huidige vrije interpreten. Vestdijk heeft belangrijke
kritische opstellen geschreven;
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als medicus schreef hij bovendien een (onverdedigd) psychologisch proefschrift, en
als ‘uomo universale’ een groot aantal beschouwingen over cultuurgeschiedenis,
filosofie, theologie, literatuurtheorie, muziek en esthetica. Maar Vestdijk was in
eerste instantie zomin criticus als wetenschapsman. Hij was als prozaïst vooral
romanschrijver en creatief essayist. Zijn beschouwingen hebben geen refererend of
dienend karakter in die zin, dat ze vooral zouden zijn bedoeld om waardeoordelen
uit te spreken, problemen op te lossen of objectieve kennis over te dragen. Zijn
bedoeling schijnt veeleer op een verrassende en creatieve wijze problemen te
behandelen, of zelfs alleen maar: op een originele manier problemen aan de orde te
stellen, ze schrijvenderwijs te ontdekken, en ze desnoods te creeren. Vestdijks denken
is niet wetenschappelijk of pragmatisch, maar ludiek en creatief. Hij denkt niet om
een oplossing te vinden, maar hij denkt om te schrijven, en dat schrijven is hem een
bloedernstig spel. Een spel met zelfbedachte mogelijkheden en obstakels als inzet.
Zijn essayistisch werk - én zijn romans - wemelen van hypothesen waartussen niet
gekozen wordt. Het relativisme of perspectivisme (in de Nietzscheaanse zin van
telkens een ander perspectief kiezen) is een steeds terugkerende ‘topos’ bij Vestdijk.
Martin Hartkamp (uitgever van Vestdijks Verzamelde gedichten, 1971) heeft een
belangrijk aspect van dit relativisme aangewezen in Vestdijks merkwaardig
annexatie-vermogen ten aanzien van het verleden, en Cornets de Groot vestigde de
aandacht op zijn opvatting over de ‘historische contingentie’: niet alleen het echte
verleden, maar ook het mogelijke verleden kan door Vestdijk in het heden van zijn
beschouwende (en verbeeldende) schrijfwereld worden geactualiseerd.
Vestdijk deelt zijn ‘perspectivisme’ en ‘relativisme’ met de door hem bewonderde
Marcel Proust, over wie hij trouwens een studie schreef. Het wachten is op de
Nederlandse Curtius, die het verschijnsel bij Vestdijk systematisch
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zal bestuderen en eventueel vergelijken met wat zich in het oeuvre van Proust
voordoet11. Wellicht kan die toekomstige onderzoeker een uitgangspunt vinden in de
opstellen die Vestdijk zelf (in De Poolsche ruiter, 1946) heeft geschreven over een
andere door hem bewonderde fransman - Paul Valéry. Diens subjectieve
denk-‘methode’ houdt het voorlopige en verwisselbare zo lang mogelijk vast, is op
alle gebieden toepasbaar, en ontspringt tenslotte uit de synthese van ‘denken en
voelen’, of, zoals Vestdijk het in een ander opstel noemt: de synthese van ‘Critiek
en Creativiteit’ (Muiterij tegen het etmaal II, 1947).
Dit ‘socratisch’ aspect van Vestdijks essayistiek geldt vooral voor zijn ‘dialogen
over den tijd’ in Het eeuwige telaat (1946), en voor zijn cultuurfilosofische
beschouwingen in bundels als De toekomst der religie (1947), Essays in duodecimo
(1952) en De leugen is onze moeder (1965). Maar het geldt - zij het in andere mate
- toch ook voor vele van zijn strikt literaire essays en kritieken. Vandaar dat men
weleens de indruk kan hebben dat een door Vestdijk besproken boek of oeuvre minder
als voorwerp van de beschouwingen fungeert, dan wel als punt van vertrek of
vergelijking. Toch is Vestdijk veel minder dan de hiervoor besproken ‘vrije
interpreten’ in zijn kritische geschriften aanwezig als oordelend, of zich op de
voorgrond stellend individu. Het uitgangspunt is niet de criticus zelf, maar het te
bespreken werk, óók al dreigt dat dan weleens te worden overwoekerd door
onverwachte divagaties, of door de context waarin het wordt gesitueerd. In de beste
gevallen overheerst de indruk dat die context toch min of meer noodzakelijk is met
betrekking tot de eigenlijke tekst waarover de criticus spreekt. Simon Vestdijk schijnt
zelf niets te zeggen te hebben, althans niet als individu en niet a priori. Het materiaal
spreekt. Vestdijk reageert in feite op bestaande teksten of bestaande gegevens, en
zijn reactie is die van een scherp-
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zinnige en sceptische geest, die toevallig over een ontzaglijke hoeveelheid materiaal
beschikt en verschillende mogelijkheden tegelijk ziet. Waarbij het overigens kan
voorkomen, dat deze mogelijkheden voor anderen beslist tot de onmogelijkheden
behoren12.
Vestdijks kritisch werk werk maakt ondanks dit alles geen abstracte indruk. Dat
komt omdat hij, vanuit zijn indrukwekkende ervaring en vakkennis als romanschrijver
en dichter, op de meest concrete wijze allerlei technische of formele observaties
formuleert en aan de orde stelt. Vestdijk interesseert zich niet alleen voor de boeken
van tijdgenoten die hij als criticus ‘begeleidt’, maar ook voor bekende buitenlandse
auteurs en voor theoretische problemen, die voor hem in feite vak-problemen zijn.
Vandaar opstellen als die over de ‘compositie’ en het ‘lyrisch beginsel’ van de roman
(resp. in Muiterij tegen het etmaal I, 1947, en De leugen is onze moeder, 1965), of
over de ‘historische’ roman (Gallische facetten, 1968). Vandaar ook een terugkerend
onderwerp als het verschil tussen ‘significatieve’ en ‘musische’ poëzie, vanaf de
bundels Lier en lancet (1939) en Muiterij tegen het etmaal II (1947) tot en met De
glanzende kiemcel (1950), en zijn bundel poëziekronieken rondom de experimentelen,
die hij Voor en na de explosie (1960) noemde.
De glanzende kiemcel is in 1943 ontstaan uit een serie lezingen over poëzie in het
gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel. Dit boek is Vestdijks ‘poetica’, en hoe praktisch
hij die heeft opgevat, kan al blijken uit het feit dat het laatste hoofdstuk bestaat uit
een werkdemonstratie: Vestdijk laat zien hoe hij zelf een (niet bepaald
indrukwekkend) gedicht maakt. In De glanzende kiemcel ontwikkelt Vestdijk ook
zijn al in vroegere publikaties aangekondigde theorie van de poëzie als resultaat van
concentrerende en weerbare isolatie tegenover het proza. Tevens komt hij tot de
verrassende biologische vergelijking met de kiemcel die, evenals de poëzie, zowel
het
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eerste stadium van de groei, als de ‘continuïteit van het voorouderlijke protoplasma’
in zich verenigt: waarmee de poëzie, tussen haakjes, meteen tot jeugdig symbool
wordt van Vestdijks eigen perspectivisme als vitaal wapen tegen ‘het eeuwige telaat’
van de tijd en van het verleden.
De theorie van de poëtische isolatie had Vestdijk al ter sprake gebracht in zijn
studie Albert Verwey en de idee (1939), waar het tevens gaat om (of: tegen) de
isolerende autonomie van het afzonderlijk gedicht in de totaliteit van een oeuvre.
Verweys axioma van het allesomvattende totale oeuvre zonder hiaten (samenhangend
met zijn mythe van de verborgen ‘Meester’ aan wiens stem hij als dichter
onvoorwaardelijk gehoorzaamde) was voor Vestdijk enerzijds van waarde, maar
anderzijds slechts van betrekkelijke waarde13. Die betrekkelijkheid zit hem in het feit
dat Vestdijk als denker nu eenmaal relativist was, en als poëziecriticus te zeer
formalistisch vakman om, in naam van welke ‘idee’ dan ook, een zwak gedicht te
kunnen goedpraten. Maar voor de tot dialectiek en synthese geneigde essayist (en
voor de dichter van reeksen) die Vestdijk tegelijkertijd was, betekende de
totaliteitsopvatting van Verwey een vruchtbaar uitgangspunt.
Als synthetiserende ‘vrije interpreet’ verwerkt Vestdijk zijn technische en
formalistische observaties in bredere beschouwingen, die zowel de karakterisering
van een auteurspersoonlijkheid kunnen betreffen als haar situering in een
literair-historische beweging of - nog breder - in een algemene typologie die soms
min of meer pour le besoin de la cause schijnt ontworpen. Men kan Vestdijk op deze
wijze aan het werk zien in latere poëziekronieken als die over Hans Andreus en
Hendrik de Vries, in Voor en na de explosie. Maar werkelijke toppunten zijn de grote
essays ‘Hedendaags Byzantinisme’ (over Nijhoff) en ‘Marsman als apollinische
persoonlijkheid’ in zijn vroegere bundel De Poolsche ruiter14. De ‘vrije interpretatie’
krijgt bij Vestdijk een waarlijk creatief karakter door zijn ver-
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mogen tot het ontwerpen van overtuigende hulpconstructies, schema's en typologieën,
die hij als het ware uitwerkt op de wijze van een romanschrijver. Als
vergelijkingsmateriaal plaatsen deze hulpconstructies de besproken werken in een
breder verband en dragen ze bij tot verheldering van de teksten en tot belichting van
de auteurspersoonlijkheid. Tegelijkertijd doen ze dienst als een soort
compositie-schema voor het creatieve essay zelf.

2.
Door zijn compositorisch inventievermogen en de gedurfde breedheid van zijn
onderwerpen, is Vestdijks essayistiek synthetiserend van aard; ze staat als zodanig
tegenover het fragmentarisme van een figuur als Willy Roggeman. Vestdijk deelt
zijn streven naar synthese met een aantal vrije interpreten, bij wie eveneens de voor
hem kenmerkende enorme belezenheid en eruditie een grote rol spelen. Tot de
belangrijksten behoort de priesterauteur Albert Westerlinck (1914), die van 1954 tot
1977 als Prof. Dr. J. Aerts werkzaam was als hoogleraar in de Nederlandse en
algemene letterkunde aan de universiteit van Leuven. Zijn uitgebreid kritisch en
essayistisch oeuvre is vooral van belang, vanwege de esthetisch-ethische problematiek
die er voortdurend in aan de orde wordt gesteld. Albert Westerlinck bundelde zijn
eerste essays in 1942, onder de titel Luister naar die stem, waarmee hij meteen een
kritisch program aanduidt. Dit program wordt ondermeer toegelicht in een groot
opstel over Paul De Vree, wie Westerlinck verwijt dat hij als criticus faalt, omdat
hij zijn eigen problemen, invallen en lectuurherinneringen aanhoudend op de
voorgrond schuift, in plaats van te luisteren naar de stem van de kunstenaar in het
boek dat hij bespreekt. Vergelijkbare bezwaren heeft Westerlinck tegen de
subjectiviteit in de kritische essayistiek van Cy-
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riel Verschaeve en het dogmatisme in het ‘volksch standpunt’ van Wies Moens.
Westerlinck verwerpt het vooropgesteld kritisch dogma even radicaal als de
subjectieve ‘gemoedsbeleving’, omdat ze allebei leiden tot ‘Hineininterpretierung’.
Wat hij zelf wil, is ‘een exact onderzoek’ naar ‘objectieve’ en ‘intrinsieke waarden
van het kunstwerk’, als ‘kunstobject’ met ‘eigen en autonome waarde’15. Dit betekent
wél dat Westerlinck vijfendertig jaar geleden een vorm van close reading propageerde,
maar niet dat hij zich beperkte tot een orthodox analistenprogram. Evenals P.N. van
Eyck is hij uiteindelijk op zoek naar de kunstenaar: door middel van een grondige
en volledige studie tracht hij in het werk: ‘de synthetische karakteristieken van zijn
persoonlijkheid aan te wijzen’. Hij benadrukt het Croceaanse onderscheid tussen
persona poetica en persona pratica maar schrikt er - althans in het geval Paul De
Vree - niet voor terug om, in aansluiting op zijn nauwkeurige studie van het gehele
oeuvre: ‘werkelijk de fundamenteele overeenkomst tusschen de psychologie van de
romanfiguur en van den auteur in kwestie te bewijzen’16! Hiermee zijn twee elementen
of twee stadia aangekondigd, die in het literair-kritisch werk van Westerlinck tot op
de dag van vandaag aanwijsbaar zijn. Ten eerste nauwkeurig tekstonderzoek, dat
gericht is op stilistische motieven waaraan psychologische betekenis wordt gehecht.
Ten tweede een poging om aan de hand daarvan een dichterlijke persoonlijkheid te
reconstrueren ‘in haar geestelijke physionomie’, en deze reconstructie te toetsen en
te vervolledigen volgens de historisch-biografische methode17. Wie het werk van
Westerlinck wil situeren in de geschiedenis van het wetenschappelijk
literatuuronderzoek en van de literatuurkritiek, krijgt ondermeer te maken met de
naam van Gustave Lanson, maar ook met die van Leo Spitzer en (vooruitwijzend)
met die van Charles Mauron. Vooral in zijn tweede bundel, de monografie Het lied
van Tantalus (1944), weidt Westerlinck uit over de door hem
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gevolgde psychologische methode. Hij kondigde dit boek in de ondertitel aan als een
‘Bijdrage tot de studie van een menschelijkheidstype in de literaire kunstschepping
op grond van een onderzoek over het werk van A. Demedts’. Het
‘menschelijkheidstype’ dat Westerlinck ‘psychologisch doorzichtig’ wil maken en
wiens ‘verhouding... tot de kunst’ hij wil onderzoeken, is het zg. ‘Schwermut-type’
of de ‘Tantalus-mensch’. Dit leidde hem ertoe het oeuvre van Demedts, Van
Langendonck en Van de Woestijne te analyseren teneinde ‘de typische
kunstenaarspersoonlijkheid van de betrokken schrijvers in al haar bijzonderheid te
vatten’.
In zijn monografie Prosper Van Langendonck. Diagnose van een ongeneeslijke
ziel (1946) legt hij de nadruk op de ‘wereldbeschouwing’ die ‘als geestelijke energie...
uit de ziel (van de kunstenaar, M.d.J.) in het kunstwerk overspringt’, en daarin door
de criticus kan worden ontdekt via een onderzoek van de stijl en de psychologische
leidmotieven, hetgeen in feite een onderzoek betekent ‘naar het eigenste en binnenste
beleven van den kunstenaar’ zelf. Waarbij Westerlinck overigens nadrukkelijk
vaststelt, dat het gaat om ‘de geestelijke figuur van een dichter’ oftewel ‘een
dichterlijke persoonlijkheid’, en niet om de identificatie met het ‘biografisch fixeerbaar
leven van den dichter’18.
Inzake het psychologisch instrumentarium van Westerlincks ‘psychocritique’, kan
worden opgemerkt dat het een brede variatie vertoont naargelang het besproken
onderwerp en de periode waarin Westerlinck schreef. Men vindt evengoed
verwijzingen naar Jaspers, Adler, Freud en Jung, als naar Müller-Freienfels, Häberlin,
Lalou, Pongs, Binswanger en Bachelard. Tot de overtuigendste resultaten van zijn
psycho-kritische bedrijvigheid behoren zijn studies over Karel van de Woestijne.
Een combinatie van de titels duidt al enigszins het programma aan: er is een
wetenschappelijk ‘stijlkundig onderzoek’ naar de Stijlge-
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heimen van Karel van de Woestijne (1956), en er is ‘een literair-psychologische
studie’ over De psychologische figuur van Karel van de Woestijne als dichter (1952).
Westerlincks streven naar volledigheid verklaart enerzijds waarom hij zich niet
tot één methode beperkt en, behalve op de psycho-analyse, bijvoorbeeld een beroep
kan doen op hulpwetenschappen als ‘de fenomenologische antropologie’ en, ‘het
symbolisch mytenonderzoek’19. Ditzelfde streven verklaart anderzijds waarom hij
zich herhaaldelijk heeft bezig gehouden met dezelfde auteurs, en met name met
auteurs die hij persoonlijk kent of heeft gekend. Kenmerkend is een essay-titel als
‘Over Willem Elsschot, de schrijver, en Alfons de Ridder, mijn vriend’20. Nog
duidelijker blijkt de biografische link uit het feit dat hij zijn talrijke diepgaande
studies over het werk van Walschap (voorlopig?) bekroonde met twee omvangrijke
delen Gesprekken met Walschap (1969, 1970). In deze interviews wordt het gehele
oeuvre van Walschap in chronologische volgorde besproken door de auteur en zijn
criticus, waarbij overigens de pittigheid van de gedachtenwisseling weleens wordt
geschaad door de wederzijdse uitwisseling van beleefdheden en complimenten.
Blijkens zijn inleiding werd Westerlinck tot dit ‘experiment’ gedreven door zijn
belangstelling ‘voor de scheppende mens’ en door zijn verlangen na te gaan in
hoeverre ‘de kritische interpretatie van een tekst erin slagen kan zijn oorspronkelijke
zin, zijn door de auteur bewust en deels onbewust geschapen waarheid, bloot te
leggen’21. Door deze bekommernis plaatst Westerlinck zich naast andere
literatuuronderzoekers die de laatste jaren, als E.D. Hirsch, de ‘Defense of the Author’
op zich genomen hebben, of, als Robert Weimann, waarschuwden voor de verarming
die het strikte analistenstandpunt betekent ten opzichte van ‘die Kunstauffassung der
grössten Dichter der Vergangenheit’22.
Westerlinck heeft de teksten steeds bestudeerd om daar-
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door de Figuren van hun auteurs te leren kennen, en deze figuren confronteerden
hem weer met Problemen van algemene aard: vandaar de aldus getitelde afdelingen
in zijn sedert 1960 verschijnende bundels ‘Verzamelde opstellen’ die bij een duidelijke
voorkeur voor Vlaamse literaire prestaties, tegelijk getuigen van een indrukwekkende
belezenheid in de Europese literatuur. Voor Westerlinck maakt deze literatuur
‘scheppend deel uit van het geheel der menselijke bezinning over het geluk en de
toekomst van de mens, over taal en lot, zin en waardigheid van het menselijk
bestaan’23.
Ik kom hiermee tot het literair-theoretisch programma dat zijn waardeoordeel
bepaalt. Al in zijn eerste essays verwerpt Westerlinck de vormendienst van de poésie
pure, en - evenals Verwey en Coster vóór hem - ook de kunst die zich tevreden stelt
met het weergeven van uitsluitend sensoriële emoties. Wat Westerlinck zoekt, is
‘wezensopenbaring’ van een ‘vruchtbaar, diep en belangrijk leven’. De kunst van
Kloos vermag, volgens Westerlincks debuutbundel, bijvoorbeeld nooit ‘een diepen
greep in ons wezen uit te oefenen’, omdat deze dichter ‘slechts een mensch van
middelmatig formaat is’24. Een dergelijk standpunt heeft Westerlinck, behalve bij
P.N. van Eyck, kunnen vinden bij zijn bewonderde landgenoot August Vermeylen,
die in 1907 schreef dat ‘kunst schoner’ is naarmate ze ‘rijker is aan doorleefde
menselijkheid’. Vermeylen schreef ook dat Vondel groter is dan Verwey, niet doordat
de verhouding tussen het gevoelde en gedichte zoveel zuiverder bij hem zou zijn,
maar vooral doordat zijn emotie een grotere wereld bemachtigd heeft en uitgedrukt.
En elders: ‘Het verschil, bij gelijk talent, is eenvoudig dat de een meer en beters te
zeggen heeft dan een ander’25.
In zijn bekend geworden poëtisch handboek Het schone geheim van de poëzie.
Beluisterd niet ontluisterd (1946; 1950) onderscheidt Westerlinck twee afdelingen:
‘Het
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gedicht als woordkunstwerk’ en ‘Het gedicht als levensboodschap’. Westerlinck
heeft herhaaldelijk betoogd dat hij in het kunstwerk de mens wil ontdekken ‘die zijn
mens-zijn zo volledig mogelijk wil ontplooien en beleven’. En hij heeft ook niet
geschroomd het humanistisch standpunt van Vermeylen te preciseren, door niet alleen
het ‘meer’ te eisen, maar ook het ‘beters’ nader te omschrijven26.
In zijn opstel over Paul De Vree van 1942 meende hij bijvoorbeeld dat de poëzie
zich moet verdiepen in ‘de groote vraagstukken van dit leven’, en dat het a-religieuze
karakter van een romanfiguur tot verarming leidt27. Ruim twintig jaar later schreef
hij in zijn bundel Alleen en van geen mens gestoord (1964) dat de ‘devaluatie van
het mensbeeld in heel wat literatuur’ veroorzaakt wordt door ‘de ontworteling van
vele moderne mensen uit de vaste bodemgrond van een metafysisch-religieuze
zekerheid over herkomst en bestemming van de mens’28. De na te streven waarachtige
levenswerkelijkheid en levensrijkdom hangen voor hem samen met elementen als
‘gevoel voor zuivere huwelijksverhouding, voor vaderschap, voor traditie, met één
woord voor enkele van die elementair-hiërarchische levensverhoudingen, die tot het
wezen van den mensch en den diepsten zin zijner geschiedenis behooren’29.
Ter relativering of ter completering van deze uitspraak uit de debuutbundel van
1942, kan men wijzen op het grote essay over Anton van Duinkerken in Westerlincks
bundel Musica humana (1973). Daar neemt hij een zeer gereserveerd standpunt in
tegenover het door traditie en kerkelijk dogma geïnspireerd wantrouwen van de jonge
Anton van Duinkerken ten aanzien van de vrije menselijke natuur en haar
geluksmogelijkheden, en ten aanzien van het cultureel pessimisme waardoor de
katholieke humanist Van Duinkerken voortdurend ‘in onmin met zijn tijd’ leefde.
Hetgeen weer niet wegneemt, dat Wes-
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terlinck zelf in 1942 betreurde dat Paul De Vree boeken verslond ‘zonder leiding’,
en op fatale wijze ‘het troebele geestesleven van het moderne Europa meer en meer
inzoog’30. En hetgeen hem evenmin verhinderde zich anno 1964 in zijn magistraal
opstel over ‘De krisis van de persoonlijkheidswaarde’ te ontpoppen als een troosteloze
cultuurpessimist, die het veranderde ‘mensenbeeld in de moderne letteren’ alleen
maar kon zien als een jammerlijke aantasting van traditionele waarden, en geenszins
als een der oorzaken van een nog niet te voren bereikte verfijning in de Europese
artisticiteit31.
T.S. Eliot meende dat de ‘greatness’ van de literatuur niet alleen kan worden
vastgesteld door literaire maatstaven, maar dat het in onze onzekere, moderne tijd
‘for Christian readers’ noodzakelijk was: ‘to scrutinize their reading, especialy of
works of imagination, with explicit ethical and theological standards’. Tot de
christelijke waarden die Eliot voor zichzelf noodzakelijk achtte, behoorde: ‘the belief,
for instance, in holy living and holy dying, in sanctity, chastity, humility, austerity’32.
Eliot is een grote naam in de geschiedenis van de moderne poëzie en van de moderne
literatuurkritiek. Ik citeer hem in dit verband, om te laten zien dat de problematiek
van de christen-humanist Albert Westerlinck niet een typisch ‘Vlaams’ of
‘eng-Rooms’ verschijnsel is. Hetgeen anderzijds niet wegneemt, dat die problematiek
typerend is voor een aantal Vlaamse critici, en dat Westerlinck grote invloed heeft
uitgeoefend op de ontwikkeling van de moderne literatuurkritiek in Vlaanderen.
Zoals Umberto Eco in 1963 kon schrijven dat vele jonge Italiaanse critici moesten
beginnen met hun houding tegenover Croce te bepalen, zo kan van verschillende
Vlaamse literatuurbeschouwers worden gezegd dat ze op een of andere wijze te
maken hebben gehad met Albert Westerlinck33. Dat geldt voor praktisch alle vaste
medewerkers aan het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort,
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waarvan Westerlinck sedert 1945 de leiding heeft gehad. Ik noem de gezaghebbende
Vlaamse critici en hoogleraren Marcel Janssens (wiens werk besproken werd in het
vorige hoofdstuk) en Bernard Kemp (die hierna ter sprake komt). Beiden zijn
oud-leerlingen van de Leuvense universiteit, en dat zijn ook de critici Lieve Scheer
(1935) en Hugo Brems (1944), van wie de eerste, naar het voorbeeld van de
leermeester, zowel een studie over ‘sleutelwoorden en beeldassociaties met
motiefwaarde’ in het werk van Paul Snoek publiceerde, als een bundel
auteursinterviews over de romans van Ward Ruyslinck34. Van Hugo Brems verscheen
een bundel analyses van moderne gedichten (De brekende sleutel, 1972). Zijn in
1973 verdedigde dissertatie Lichamelijkheid in de experimentele poëzie (1976) is
bedoeld als een ‘Bijdrage tot de karakterisering en de literair-historische situering
van de moderne Nederlandse poëzie 1950-1960’. Het werk bevat een interessante
confrontatie van kwantitatieve onderzoekingen inzake woordfrequenties bij een
veertigtal moderne dichters (onder wie uiteraard de experimentelen) met kwalitatief
gerichte beschouwingen van thematische en stilistische aard.
Een andere oud-student van de Leuvense universiteit is de in het vorige hoofdstuk
genoemde marxistisch geinspireerde literatuur-socioloog Bert Brouwers die, als Dr.
Gilbert Vanheste, momenteel aan de katholieke Universiteit te Nijmegen doceert.
Naar aanleiding van Westerlincks bundel Mens en grens, vestigde hij in 1972 de
aandacht op de ‘machtspositie’ van Westerlinck en de daaruit voortvloeiende
sociologische reikwijdte van diens geschriften. Omtrent Westerlincks
christen-humanistische benaderingswijze van de literatuur, ‘die het te Leuven, maar
ook buiten Leuven, vooral in progressief-katholieke kringen, nog steeds voor het
zeggen heeft’, deelt Brouwers mede dat ze wel rekening houdt met filosofische en
religieuze elementen in de ‘bovenbouw’, maar niet met
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de ‘economische basis’ in de ‘infrastructuur’35.
Een van de meest productieve literatoren in Vlaanderen is de romanschrijver en
criticus Bernard Kemp (1926), die ook als Prof. Dr. B.F. Van Vlierden een belangrijk
literair-historisch en essayistisch oeuvre op zijn naam heeft. Hij schreef onder meer
overzichten van het werk van Elsschot, Walschap, De Pillecijn, Albert van
Hoogenbemt en Johan Daisne in de reeksen ‘Ontmoetingen’ en ‘Monografieën over
Vlaamse letterkunde’, en een lijvig proefschrift Guido Gezelle tegenover het
dichterschap (1967). Daarenboven is hij de auteur van een tweetal historische
overzichten van de Vlaamse letterkunde in de twintigste eeuw, en van honderden
ongebundelde tijdschriftartikelen en dagbladrecensies, die een enorme hoeveelheid
literaire informatie en interessante kritische confrontaties bevatten. Het meest
ambitieuze boek van de essayist Van Vlierden is zonder twijfel zijn in 1969
verschenen werk Van ‘In 't Wonderjaer’ tot ‘De Verwondering’. Daarin verwerkte
hij zijn op consciëntieuze analyses steunende waarnemingen betreffende een zeer
groot aantal romans in een originele totaal-visie, die een belangrijk aspect van de
romanstructuur in verband brengt met wijzigingen in het levensgevoel of de ‘tijdgeest’
over een periode van ongeveer anderhalve eeuw.
Zelf kwalificeerde Van Vlierden dit gedurfde boek als ‘een poëtica van de Vlaamse
roman’. Er zijn bezwaren tegen die benaming. Men kan zich ten eerste afvragen wat
een ‘Vlaamse’ roman is, en men kan ten tweede eenvoudig vaststellen dat we in feite
te maken hebben met een intelligent, zwaarbeladen en soms ook overladen historisch
essay over Nederlandstalige romans van Belgische schrijvers, te beginnen bij Hendrik
Conscience (In 't Wonderjaer, 1837) en tot voorbij (dus niet tot, zoals het titelblad
zegt) de roman De Verwondering (1962) van Hugo Claus. Het boek is zeker geen
poëtica. Van
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Vlierden geeft geen systematische beschrijving van alle structurele kenmerken van
een duidelijk gedefinieerd literair genre. Men is veeleer geneigd op te merken dat
hij hoofdzakelijk schrijft over een bepaald (overigens zeer belangrijk) literair facet:
namelijk de houding, die een romanschrijver in zijn werk kan aannemen tegenover
de werkelijkheid.
Van Vlierden onderscheidt daarbij drie historische fasen, die hij aanduidt met de
termen, 1 wonder, 2 zakelijkheid, en 3 verwondering of vervreemding. Die drie
historische fasen hebben drie verschillende soorten teksten tot resultaat: het epos, de
roman, en het opus. Het epos (waaraan dan in de door hem beschreven periode de
eerste boeken van Hendrik Conscience beantwoorden) betekent voor Van Vlierden
een tekst waarin het leven van alledag wordt beschreven en beleefd als het ‘wonder’
van elke dag. De oorspronkelijke epiek gaf aan dat wonder (‘dat de werkelijkheid
bleek te zijn’) een zinvolle autonome verhaalstructuur. Maar na die ‘wonderlijke’
beleving van de werkelijkheid in het goed gestructureerde epos komt het realisme
van de roman. Dat realisme neemt een kritische houding aan tegenover het wonder
van de epiek, en probeert zich te houden aan de zichtbare en voor het verstand vatbare
werkelijkheid. En die werkelijkheid wordt in de periode van het realisme beleefd als
een zinvol gegeven, waarvoor de romanschrijver derhalve in zijn werk geen eigen
structuur of eigen vorm hoeft te scheppen. De derde fase is die waarin de
romanschrijver (en de mens in het algemeen) de werkelijkheid minder gaat beleven
als een vanzelfsprekend en in zichzelf zinhebbend gegeven. Integendeel: de
werkelijkheid wordt ervaren als problematisch. In die fase kan de roman er zich dan
ook niet meer mee tevreden stellen alleen maar een spiegel te zijn van een onbegrepen
en dus vormloze buitenwereld. De schrijver moet ‘parallel met de poging van de
post-realistische mens’ (zegt Van Vlierden), de
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zin van de werkelijkheid zelf proberen te ontdekken en ook zelf vormgevend optreden.
Hij schept, met andere woorden, zelf een zinvolle structuur: het literaire opus, dat
wij kennen als de ‘nouveau roman’ (of als De Verwondering van Claus of Het boek
Alfa van Michiels...). Zodat het verloop van de werkelijkheidsbeleving - van wonder
over zakelijkheid tot vervreemding - als vanzelf tot gevolg heeft een andere
structurering van de wereld die de schrijver schept in zijn roman. Van de goed
gestructureerde epische beleving van het ‘wonder’ (epos) naar de, alweer volgens
Van Vlierden, als het ware ongestructureerde weergave van een op zichzelf reeds
gevormde werkelijkheid (roman), tot een door de schrijver autonoom gestructureerde
vorm als resultaat van een problematisch ervaren werkelijkheid (opus).
Het spreekt bijna vanzelf dat de dwang van het eenmaal aangenomen schema, Van
Vlierden nogal eens heeft genoodzaakt tot versnippering of tot gezocht aandoende
combinaties van gegevens. Daardoor wordt aan de structurele eenheid van sommige
teksten niet de aandacht besteed waarop ze recht hebben als afzonderlijke
kunstwerken, of als stadia in de ontwikkeling van hun auteurs of van de roman als
literair genre. Men kan dat betreuren, maar tegelijkertijd bewondering hebben voor
de gedurfdheid van de totaalvisie. Dat deze laatste vruchtbaar kan zijn voor het
kritisch inzicht in de ontwikkeling van de moderne literatuur wordt, behalve door de
mogelijkheid tot parallellie met de in het vorige hoofdstuk besproken visies van
Lucien Goldmann en Marcel Janssens, ook bewezen door de synthetiserende
essay-constructies van enkele andere vrije interpreten.
Daar is allereerst Kemps kritische schildknaap en assistent Hugo Bousset (1942)
die, na monografieën over Teirlinck en Kemp in de serie ‘Ontmoetingen’, in 1973
een ‘gestructureerde bundeling’ romanrecensies publiceerde onder de titel Schreien,
schrijven, schreeuwen. Drie

Martien J.G. de Jong, Over kritiek en critici

145
trends in de Nederlandse prozaliteratuur 1967-1972. De drieledige titel slaat op de
drie hoofdstukken waarin de recensies werden ondergebracht: ‘Therapeutisch
schrijverschap’; ‘Het opus’; ‘Maatschappijkritisch engagement’. Alvorens hij erin
kan slagen de chaotische wereld te ordenen in de autonome vorm van zijn ‘opus’
(schrijven), moet de (existentialistische) auteur eerst zichzelf vinden en genezen in
een ‘therapeutisch schrijverschap’ (schreien). De veranderingen in, en de kritiek op
de moderne consumptiemaatschappij sedert de jaren zestig, tastten de zelfgenoegzame
status van het literaire ‘opus’ aan. Het wordt vervangen door het neo-realistisch
project of het rechtstreeks ‘maatschappijkritisch engagement’ (schreeuwen), of nieuw gezichtspunt - het maakt plaats voor een ontvluchtingspoging in een vorm van
literaire neo-romantiek, die men in verband kan brengen met Hippie - Zen - of
Jesusmovements.
Het schema is gewillig, doch de afzonderlijke romans zijn bijwijlen niet alleen
zwak, maar bovendien eigengereid. Een soortgelijke opmerking valt te maken bij de
synthetische interpretatie die de jonge essayisten Piet Calis en Peter Berger al enkele
jaren vóór de verschijning van Van Vlierdens boek probeerden te geven aan
ontwikkelingen in de moderne poëzie.
Piet Calis (1936) had ondermeer al gepubliceerd in het nieuw-realistisch tijdschrift
Gard Sivik, toen in 1964 zijn bundeltje Daling van temperatuur verscheen. Hij
verzamelde daarin chronologisch geordende opstellen over twaalf Nederlandse
dichters, van Gorter en Leopold tot Lucebert en Polet, die hij liet volgen door een
synthetiserende slotbeschouwing en een beknopte bloemlezing. Calis stelt voorop
dat een dichter uit het tijdperk van Gorter leefde in een causaal geordende
werkelijkheid, waarin ‘de relatie van de mens tot de voorwerpen om hem heen... vast
en duidelijk’ was, zodat hij zich volkomen ‘thuis’ kon voelen in de realiteit.
Verdergaand in de
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terminologie van Kemp, zouden we nu kunnen concluderen: deze zich volkomen op
zijn gemak voelende dichter (uit de tijd van de realistische roman) hoefde derhalve
geen eigen, nieuwe werkelijkheid te scheppen, maar kon zich tevreden stellen met
een soort weergave, waarbij hij dan - en nu volgens Calis: veel gebruik maakte van
adjectieven en van beelden die eigenlijk alleen maar een ‘ornamentale’ betekenis
hebben. De dichter van de jaren zestig echter, leeft in een heel andere, complexe en
pluriforme wereld. Daar lijken de verhoudingen niet langer definitief geordend, en
daar is ‘de vaste relatie tussen de mens en de objectieve werkelijkheid... verloren
gegaan’. Men herkent hier de chaos waartegenover Kemps romanschrijver zijn ‘opus’
zal plaatsen. En inderdaad vervolgt Calis: ‘Uitgaande van de feitelijkheden van zijn
voortdurend veranderende wereld probeerde hij (= de moderne dichter) in die
feitelijkheden een struktuur te scheppen die het de lezer mogelijk zou maken om haar
met zijn eigen emotionaliteit te laden’36.
Deze ‘struktuur’ is dus een reactie-produkt van dezelfde verwarde en verwarrende
tijdgeest als Kemps ‘opus’-in-proza. Maar blijkens de door mij gecursiveerde
zinsnede, denkt Calis toch aan iets anders dan Kemp. Hij denkt met name aan
‘informele’ schilders en nieuw-realistische, concrete, dichters of cineasten, die
proberen ‘de feiten te geven zoals ze zijn’. Dat wil zeggen: los van de eigen emoties,
en zodanig geordend, dat de ‘gegevens’ en ‘feiten’ inderdaad een neutraal en anoniem
‘opera aperta’ vormen voor ‘de verbeeldende zelfwerkzaamheid van de lezer’37. ‘Het
gedicht wordt... niet uitdrukking van een bepaalde stemming, van voorbijgaande
emoties en denkbeelden (van zijn auteur, M.d.J.), maar wordt zelf een feit dat zich
zoals andere feiten aan de lezer presenteert’. In de ‘verantwoording’ bij zijn bundel
schrijft Calis dat hij werd ‘geboeid door de vraag hoeveel ruimte deze dichter in zijn
poëzie heeft vrijgelaten voor de eigen krea-
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tiviteit van de lezer’. En zijn slotbeschouwing besluit met de constatering dat de
(romantische) ‘roes... steeds meer heeft plaats gemaakt voor de intelligentie. De
dichters worden langzamerhand anoniem, terwijl van de lezers kreatieve inspanning
wordt gevraagd. Of anders gezegd: de romantische temperatuur is gedaald’38.
Bij het verschijnen van Calis' boek zijn talrijke bezwaren gemaakt tegen zijn
slordige manier van schrijven en interpreteren, en tegen zijn gewaagde manipulaties
met disparate gegevens en begrippen39. Een bijzonder felle recensie was van de hand
van de dichter Peter Berger (1936), die redacteur was van het tijdschrift Kentering
(1959-1977) en als poëziecriticus een even grote afkeer van modieuze neo-realistische
amusementspoëzie vertoont, als een voorkeur voor mythische en psychologische
aspecten van het dichterlijk scheppingsproces40.
Dat Berger zelf niet bang is voor gewaagde en daardoor soms nogal wazige
synthetische constructies, bewijst het inleidend essay bij zijn ‘Bloemlezing uit de
poëzie van de zestigers’, die in 1965 verscheen onder de titel Paradox. Profiel van
een generatie. Hij poneert de stelling dat we momenteel leven in ‘de eindfase van
de romantiek’, en onder ‘romantiek’ verstaat hij dan kennelijk het streven naar
autonomie van het kunstwerk. De ‘romantische impasse’ blijkt volgens Berger uit
het feit dat de (zogenaamd neo-realistische) dichter zijn lezers een (tekst-)gegeven
tracht aan te bieden dat ten opzichte van hemzelf een toppunt en eindpunt van
autonomie vertoont: een neorealistisch ‘kunstwerk’ is immers alleen maar een
geïsoleerd stukje werkelijkheid, zonder enige binding met zijn ‘auteur’.
Wat Piet Calis het dieptepunt of vriespunt van de romantiek noemt (omdat hij bij
‘romantiek’ - terecht - aan de gemoedsuitstorting van de auteur denkt), dat noemt
Peter Berger juist het kook- en eindpunt van de romantiek (omdat hij bij ‘romantiek’
- ten onrechte - alleen maar aan de
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autonomie van de tekst denkt). Een uitweg uit de romantische impasse ligt volgens
Berger in de vervanging van de volstrekte autonomie (en de daaruit voorvloeiende
optimale creatieve activiteit van de lezer), door de communicatie en de daarmee
gepaard gaande persoonlijkheids-uitbeelding van de auteur41.
Een duidelijk streven daartoe ziet Peter Berger ondermeer in de poëzie van Wim
Gijsen en de priester-dichter Huub Oosterhuis. Deze namen treft men - evenals die
van Peter Berger zelf - ook aan in een opsomming van poëtische beloften door Ad
den Besten, naar aanleiding van een enquête in het tijdschrift De gids van december
1962. Volgens Ad. den Besten zijn deze dichters ‘ieder op eigen wijze bezig met de
essentiële relaties: mens en mens, mens en wereld, mens en God’. Een uitspraak die
hem vanwege Kees Fens de kwalificatie ‘Dirk Coster in toga’ bezorgde42.
Ad den Besten (1923) is een typisch synthetisch ingestelde vrije interpreet. Dit
bleek al uit zijn essayistisch debuut Stroomgebied (1954), een ‘Inleiding tot de poëzie
van de naoorlogse dichtergeneratie’. Een jaar tevoren had hij onder dezelfde titel een
bloemlezing gepubliceerd, en in 1958 volgde de bloemlezing Dichters van morgen.
Zijn pogingen om de poëzie van jonge dichters in één groot verband bijeen te brengen,
ontlokte Kees Fens de opmerking dat dit verband ‘noodgedwongen een rekverband
is’43.
Deze opmerking is weer typerend voor het verschil in kritische mentaliteit tussen
de door nuchter denkwerk aangetrokken tekstanalist, en de door synthetiserende
visies bekoorde vrije interpreet. Waarbij ik overigens meteen opmerk, dat Den Besten
zich in vele bijdragen in het tijdschrift Wending (van 1959 tot 1973) zoal niet als een
peuterende tekst-analist, maar dan toch als een poëziegevoelige tekst-interpretator
heeft doen kennen. Een aantal van zijn soms breed opgezette beschouwingen heeft
hij
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verzameld in de bundels Ik uw dichter. Een hoofd-stuk uit de immanente poetica van
de dichters van '50 (1968) en Dichten als daad. Opstellen over hedendaagse poëzie
(1973). Door de keuze van zijn voorbeelden en door zijn voortdurend gebruik van
theologische en antropologische argumentaties en bijbelse vergelijkingen, doet Ad
den Besten zich onomwonden kennen als een levensbeschouwelijk, i.c. hervormd
criticus. Men begrijpe dit niet verkeerd. De kritische evaluatie wordt bij Den Besten
niet bepaald door zijn protestants christendom, maar zijn protestants christendom
bepaalt wel de wijze waarop hij zijn kritische evaluatie situeert en formuleert. Hij
stelt uitdrukkelijk dat poëzie niet met extra-literaire maatstaven mag worden
beoordeeld maar als ‘iets waarvoor eigen wetten en ook eigen beoordelingsmaatstaven
gelden’. En hij herhaalt als het ware Anthonie Donker, wanneer hij schrijft: ‘...een
gedicht dat mij inhoudelijk verre staat (kan) zeer wel door mij als een goed gedicht
worden herkend. Beslissend voor de waarde van poëzie zijn formele maatstaven,
geen inhoudelijke...’44.
Dit verhindert hem intussen niet te treuren over de ook in de moderne poëzie tot
uitdrukking komende ‘neo-posivistische wending, die zich in ons geestelijk klimaat,
tot in filosofie en theologie toe, heeft voltrokken’. En het verhindert hem evenmin
‘met een gevoel van onbehagen en zelfs met iets van verdriet’ vast te stellen dat een
aanvankelijk sociaal geëngageerd dichter als Jan G. Elburg zich in introverte zin
heeft ontwikkeld. Want ondanks de literaire autonomie, blijft Den Besten van mening,
dat poëzie ‘geen zaak van schone vormen’ alleen is, maar dat ‘ergens op de
achtergrond “wereldbeschouwelijke” momenten en motieven een rol spelen’, zodat:
‘poëzie zich op een of andere wijze etisch te verantwoorden heeft’. Als
nastrevenswaardig ideaal citeert hij een programmapunt uit de Allgemeine
Literaturwissenschaft (1951) van Werner Milch: ‘Dichtung um ihrer selbst willen
zu be-
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greifen und doch den Blick für ihre Funktion im ganzen menschlichen Dasein
offenzuhalten’45.
Dit brengt ons tot de poëzietheorie van Ad den Besten. Dichten is voor hem een
existentiële ‘daad’ en ‘een karakteristieke wijze van menszijn’. Het is een vorm van
‘magisch taalgebruik’, waarbij het gaat om de relatie tussen de ‘binnenwereld’ van
de dichter en de ‘buitenwereld’ om hem heen. Door die existentiële relatie kunnen
ook de meest subjectieve uitingen een ‘exemplarische betekenis’ en een
‘boven-particuliere zin’ krijgen. ‘Het engagement van de dichter’ veronderstelt,
volgens zijn aldus genoemd opstel, dat de ‘witte magie’ van het woord wordt
aangewend ter ‘bezwering van duistere krachten terwille van de mensen en hun
menselijkheid’. Den Besten preciseert deze Costeriaanse uitspraak. De poëzie
vertegenwoordigt volgens hem een noodzakelijke, meer elementaire
kennismogelijkheid dan de sinds de Verlichting verabsoluteerde ratio, en zij houdt
de notie van het geheim levendig. Wat Den Besten tenslotte in concreto vraagt, is
‘een dichterschap als een zaak van sociale verantwoordelijkheid’, en ‘een poëzie
georiënteerd aan de werkelijke problemen van onze tijd, sociale en psychische,
religieuze en politieke’46. Tegen de achtergrond van deze theorie wordt het begrijpelijk
waarom zijn essayboek over de poëzie van de Vijftigers zich beperkt tot een onderzoek
van gedichten ‘met een sociaal perspectief’, dat tot de conclusie voert dat er destijds
sprake was van ‘een poëzie van wereldniveau’. Tegen deze achtergrond wordt het
eveneens duidelijk dat zijn bundel Dichten als daad wordt afgesloten met een viertal
opstellen over het ontstaan van nieuwe kerkelijke gezangen en psalmberijmingen,
waarbij Ad den Besten ook als dichter ten nauwste betrokken is geweest47.
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3.
Het minst bevreesd voor synthesen zijn de literatuurhistorici. René Wellek is de niet
zeer duidelijk uitgewerkte mening toegedaan, dat literatuurgeschiedenis,
literatuurtheorie en literatuurkritiek eigenlijk samen moeten gaan48. Men zou die
mening kunnen illustreren met een verwijzing naar het omvangrijk oeuvre van Gerard
Knuvelder (1902). De schrijver van het vierdelig Handboek tot de geschiedenis der
Nederlandse letterkunde (eerste druk 1948-1952) heeft zich o.a. in de lang tevoren
verschenen bundels Zwervers (1929) en Bouwers aan eigen cultuur (1934) al doen
kennen als criticus en literair essayist. Vooral in verspreide publikaties van de laatste
jaren treedt hij tevens op als structuralistisch geïnspireerd literatuurtheoreticus49.
Knuvelder verzamelde in 1964 zijn literaire kritieken en essays in de twee bundels
Spiegelbeeld en Kitty en de mandarijntjes. In de laatstgenoemde bundel houdt hij
zich vooral bezig met schrijvers en literaire herinneringen, terwijl Spiegelbeeld meer
beschouwingen en kritieken bevat die rechtstreeks betrekking hebben op literaire
werken, of liever: op de daarin tot uitdrukking gebrachte wereldbeschouwing.
Typerend is het opstel over de verzamelbundel Herwaarts (1949) van P.N. van Eyck.
In aansluiting op een vroegere studie van Karel Meeuwesse in het tijdschrift Roeping
(1943), houdt Knuvelder zich bezig met de ‘grondgedachte van Van Eycks
persoonlijkheid’. Deze openbaart zich in Herwaarts als ‘de visie, de erkenning van
het Leven als het hoogste, het goddelijke’, en daarom zou Knuvelder de dichter Van
Eyck willen karakteriseren als ‘de mysticus van het pantheïsme’.
Knuvelder is een groot bewonderaar van Van Eyck. Dat blijkt ook uit zijn opstel
‘P.N. van Eyck als essayist’ in de bundel Kitty en de mandarijntjes. Wie dit stuk
leest, komt dichter bij de wezenlijke bronnen van Knuvelders litera-
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tuurbeschouwing, dan degene die zich verdiept in de ‘inleiding’ bij zijn essaybundels,
of in zijn hiervoor bedoelde theoretische beschouwingen van de laatste jaren.
Russische formalisten, New Critics en de theorieën van Roman Ingarden, zijn
grootheden waarin Knuvelder zich kennelijk pas heeft verdiept nadat hij zijn
verzamelde opstellen al geschreven had. Maar in het stuk over de essaykunst van
P.N. van Eyck, spreekt hij over principes die hij in zijn eigen praktijk heeft toegepast.
Evenals in de door hem bewonderde studie Das dichterische Kunstwerk (1921) van
Emil Ermatinger, ondervond Knuvelder in de essays van P.N. van Eyck, dat het
onderzoek naar artistiek-vormelijke kenmerken van het kunstwerk kon leiden tot, en
kon worden verbonden met, psychologische en filosofische belangstelling voor de
wereldbeschouwing van de dichter50. De eerste uitgave van zijn vierdelig
literair-historisch Handboek, zijn nadien verschenen Handboek tot de moderne
Nederlandse letterkunde (1954), en zijn gebundelde opstellen bewijzen dat Knuvelder
eigenlijk altijd meer geïnteresseerd is geweest in de levensbeschouwelijke
‘grondgedachten’ van auteurs, dan in de structuur van hun teksten.
Dat blijkt vooral ook uit het al in ons tweede hoofdstuk genoemde bundeltje Ars
et vita (1945), waarin een polemiek werd herdrukt die hij tijdens de oorlogsjaren
heeft gevoerd met Cola Debrot. Knuvelder neemt daar een standpunt in, dat
vergelijkbaar is met de hiervoor besproken overtuiging van Albert Westerlinck
betreffende de noodzakelijkheid van een ‘metafysisch - religieuze zekerheid’51. Hij
staaft zijn standpunt met een uitspraak van P.N. van Eyck, die hem destijds schreef
dat men ‘in de eerstkomende jaren’ niet tot ‘iets waarachtig schoons - en - goeds,
iets edels in de hoogste zin, zal kunnen komen, zonder een vast en sterk geloof’.
Volgens Gerard Knuvelder is ‘de grootheid en onsterfelijkheid van den dichter nauw
verbonden... aan de omvattendheid en juist-
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heid van zijn metaphysica’. Hij deelt eveneens mee waar de juiste metafysica volgens
hem (anno 1945) te vinden is: ‘Ik moet, om volledig mijn gedachten uit te spreken,
zeggen, dat ik niet geloof dat deze “hogere” kunst (d.i. de kunst “waarin zoveel
mogelijk doorstraalt van de schittering der goddelijke harmonie en orde”) buiten de
religie, de “hoogste” niet buiten het Katholicisme om geschapen kan worden. Buiten
de religie is er geen vollediger begrip van het Zijn mogelijk, buiten het Katholicisme
geen harmonie’52.
Dergelijke principiële uitspraken zoekt men tevergeefs bij R.F. Lissens (1912),
wiens geschriften nochtans doen vermoeden dat hij ze in principe zou kunnen
onderschrijven. Lissens is ondermeer de auteur van een al viermaal gedrukte
geschiedenis van De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden (1953), waarin trouwens
evenmin een totaal andere principiële vraag aan de orde wordt gesteld, namelijk: wat
‘Vlaamse’ letterkunde eigenlijk is. Blijkens de vierde druk (1967) van dit voor
Vlaanderen zeer informatief handboek, hoort er ook het werk toe van de Duitse
romantische mediëvist A.H. Hoffmann von Fallersleben, en van de Nederlandse
dichteres Hélène Swarth, die door Willem Kloos ‘het zingend hart van Holland’
werd genoemd. Daarentegen ontbreken Charles de Coster, Emile Verhaeren en Michel
de Ghelderode, van wie de eerste volgens B.F. Van Vlierden ‘het epos van het
Vlaamse volk’, de tweede ‘typische Vlaamse poëzie’ en de derde ‘typisch Vlaams
toneel’ schreef53. Lissens publiceerde in 1944 de Franse bundel Rien que l'homme
en twintig jaar later de Nederlandse bundel Confrontaties. Behalve korte en zeer
korte besprekingen van boeken door Vlaamse auteurs, bevatten beide bundels enkele
breder opgezette beschouwingen, o.a. over ‘Katholieke literatuur’. Ze zijn kenmerkend
voor het synthetiserend vermogen dat Lissens in staat stelde zich te ontwikkelen tot
een gezaghebbend literatuurhistoricus54.
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Reusachtige feitenkennis, gepaard met ‘tot wanhoop’ drijvende synthetiserende
formuleringen, vindt men in het literair-historisch werk van Lissens' Hollandse
tegenhanger W.L.M.E. van Leeuwen (1895). In 1950 publiceerde hij de ‘tweede,
herziene en zeer vermeerderde druk’ van Drift en bezinning (1936), een ‘Beknopte
geschiedenis der nieuwe Noord-Nederlandse letterkunde’. Zomin als Lissens, geeft
Van Leeuwen een verklaring voor de geografische beperking van zijn belangstelling
(het Noorden i.pv. het Zuiden), of voor zijn levensbeschouwelijk bepaalde voorkeuren
(het ongelovige i.p.v. het christelijke55). Veel meer dan Lissens is Van Leeuwen
werkzaam geweest als literair criticus, of liever: als schrijvend literatuurdocent en
literatuurvoorlichter. Hij beschouwde zijn werkzaamheid als een dienende taak ten
opzichte van de literatuur. In de praktijk werd die dienende taak ook weleens een
dienstbetoon aan bepaalde auteurs. Van Leeuwen is de kritische lakei van Forum en
hij toont zich bijzonder trots op die functie. Wij danken er ondermeer de van
bewondering overlopende bundel ‘studies en herinneringen’ Drie vrienden (1947;
1963) aan, en de instructieve bloemlezing Rondom Forum (1951), waarin, behalve
uit werk van de ‘drie vrienden’ Ter Braak, Du Perron en Marsman, mede ‘een
tijdsbeeld in documenten’ wordt opgeroepen met behulp van fragmenten uit boeken
van Slauerhoff en Vestdijk. Onder de veelzeggende titel De ivoren toren verzamelde
Van Leeuwen in 1950 een aantal ‘meditaties over literatuur en leven’, waartoe o.a.
een voor latere lezers moeilijk te waarderen ‘suggestie voor een componist’ inzake
een symfonie over het ‘dichterleven’ van H. Marsman behoort. Belangrijker was zijn
in 1964 gepubliceerde bundel Nederlandse auteurs van 5 generaties: ‘een keuze uit
de plm. 1400 beschouwingen welke ik in de loop van 40 jaar schreef in courant en
tijdschrift’. Het boek bevat veel neutrale informatie, maar onder andere ook een essay
over Gerrit Achterberg, dat even reve-
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lerend is voor de problematiek van de dichter, als voor Van Leeuwen in zijn kwaliteit
van zorgvuldig lezend, intelligent combinerend en onafhankelijk oordelend criticus.
Daarentegen bewijst zijn slordig gecomponeerde bundel Nieuwe romanciers uit
Nederland en Vlaanderen (1961) voornamelijk een kritiekloze neiging tot bewonderen
en verzamelen. Diezelfde neiging verklaart zowel de literaire zwakte als de
informatieve waarde van de ‘herinneringen en ontmoetingen’ betreffende
letterkundigen en letterkunde, die hij bijeen bracht in zijn lijvige autobiografische
bundel Avonden op Drienerwolde (1966).
De criticus die het meeste literair-historische hooi op zijn vork heeft durven nemen,
is F.W. van Heerikhuizen (1910-1969). Van 1951 tot 1956 publiceerde hij in vier
grote delen een geschiedenis van de ‘wereldletterkunde’ met bijhorende
bloemlezingen. Compilatiewerk voor een deel, zoals blijkt uit nietszeggende
opmerkingen over dichters als Salvatore Quasimodo en Giuseppe Ungaretti, maar
anderzijds vrucht van ernstige studie en kritisch lezen, gelijk zijn ‘eigenzinnige’
beschouwingen over James Joyce en Marcel Proust bewijzen. Van Heerikhuizen
stelt uitdrukkelijk dat er geen onderscheid dient te bestaan tussen
literatuurgeschiedenis en literaire kritiek. Het gaat bij hem in beide gevallen om een
‘intensief persoonlijk verkeer’ met literaire teksten, die hij beleeft als uitingen van
‘menselijke dwaling en kortzichtigheid’ of menselijke ‘grootheid’, kortom: als ‘een
stuk menselijk leven’56.
In de verantwoording bij zijn bloemlezing Stille opmars. Verzen van de nieuwe
generatie in Nederland (1942) schreef Van Heerikhuizen al zonder omwegen dat hij
zich vooral had geïnspireerd ‘op een van de weinige hem zinvol voorkomende
bloemlezingen uit moderne Nederlandse poëzie, nl. Coster's Nieuwe Geluiden’. Van
Heerikhuizen deelt met Coster zijn afkeer van een zuiver ‘aesthetische’ vormendienst.
Hij betreurt het dat de moderne kunst dik-
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wijls haar ‘organisch verband met de maatschappij (heeft) verloren’ en dat ‘ook het
individu er in losse bewustzijnselementen uiteengevallen’ is (vgl. Westerlinck!). Van
Heerikhuizen brengt deze verschijnselen in verband met de ‘tijdgeest’, die hij opvat
als het laatste vervalstadium van de romantiek. Vandaar dat hij zijn in 1948 verschenen
bundel ‘Studies over nieuwe Nederlandse poëzie’ In het kielzog van de romantiek
noemde. Het boek bevat ondermeer een bekend geworden afbrekende kritiek op de
eerste bundels van Bertus Aafjes (schrale levensinhoud gecamoufleerd met
romantische versiersels), en een vergelijking van de verschillende redacties van
Nijhoffs gedicht Het uur U, die Vestdijk overtuigde ‘van de twijfelachtige waarde
van Nijhoff's veranderingen’57.
Gerard Knuvelder karakteriseerde Van Heerikhuizen destijds als ‘een groot strijder
voor den Heer’, maar slaagde er niet in de ‘Heer’ voor wie gestreden werd op
bevredigende wijze te identificeren58. Het is inderdaad gemakkelijker vast te stellen
waartegen Van Heerikhuizen streed, dan waarvoor hij streed. Ik geloof dat een en
ander duidelijker wordt als men zijn opstel over D.A.M. Binnendijks Boutensstudie
Een protest tegen den tijd (1945), vergelijkt met zijn beschouwingen over de
Verzetspoëzie. In de poëzie van Boutens veroordeelt Van Heerikhuizen de irrationele
en neo-romantische verheerlijking van de abstracte ‘schoonheid’, die een afwending
impliceert van de (sociale) wereld en daarom tekortschiet als waarachtige menselijke
‘levensvervulling’. De verzetspoëzie begroet hij als mogelijkheid tot verbreding van
de ‘levensbasis’ in de volgens hem te eenzijdige ‘sociale’ poëzie van voor de oorlog.
De verzetspoëzie bood deze verbredende mogelijkheid, omdat er de gevoelens van
een heel volk bij waren betrokken (en niet die van één bepaalde maatschappelijke
klasse), en omdat er tevens sprake was van ‘een persoonlijk en religieus beleven dat
in de vroegere sociale poëzie vrijwel ontbroken’ had. Maar hij constateert tevens
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een onvermijdelijke versmalling, omdat in de ‘directe nood’ waarin deze poëzie
ontstond, ‘daarentegen weer alle rijkdom van schakering en bijna alle verband met
andere aspecten van het leven moest blijven ontbreken’59. Wat Van Heerikhuizen als
ideaal voorstaat, is een ‘totale’ poëzie, die alle mogelijkheden van het leven
harmonisch tot uitdrukking brengt. Vandaar dat hij ook een ‘totale’ literaire kritiek
eist, waarvan hij de kenmerken weliswaar in zijn boek behandelt, maar zonder erin
te slagen tot een duidelijke uiteenzetting te komen die loze strijdkreten overbodig
maakt. Hij meent ondermeer dat het niet langer mogelijk is, een literair werk te
beoordelen ‘los’ van de ‘maker’, van zijn ‘maatschappelijke omgeving’, en van de
‘objectieve sfeer’ die in het werk zelf wordt uitgebeeld. Kritiek is voor hem een zaak
van intuïtie, waarbij het verstand ordenend optreedt en er aandacht bestaat voor de
‘totale’ werkelijkheid in ruimte en tijd (geografisch, wetenschappelijk, historisch...),
en waarbij ‘schoonheid’ wordt gezien als ‘gezond functionneren’ en ‘lelijkheid’ als
uitvloeisel van ‘sterke innerlijke stoornissen’60.
Het is niet moeilijk vast te stellen dat Van Heerikhuizen er, als criticus en
literairhistoricus, inderdaad naar heeft gestreefd vast te houden aan de verbondenheid
van het literaire werk met zijn biografische en culturele omgeving. Dat bewijzen
ondermeer zijn monografieën over Rilke (1946), Aart van der Leeuw (1951), Albert
Verwey (1963) en Arthur van Schendel (dissertatie, 1961 en ‘Literaire verkenning’,
1969).
Anthonie Donker, Anton van Duinkerken en Garmt Stuiveling kwamen al ter sprake
aan het slot van ons eerste hoofdstuk. Zij traden niet alleen op als professioneel
literatuurhistoricus en als dichter, maar speelden tevens een belangrijke rol in de
literaire kritiek van de periode tussen de beide wereldoorlogen. Ook na 1945
vervolgden zij hun kritische begeleiding van de eigentijdse literatuur.
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Voor Anthonie Donker blijkt dat ondermeer uit zijn activiteiten als redacteur van het
tijdschrift Critisch bulletin, dat van 1945 tot 1957 (met een uitgebreide redactie)
opnieuw verscheen61. Voor Van Duinkerken en Stuiveling blijkt het - eveneens
ondermeer - uit hun in 1960 als ‘Vlaamse pocket’ gebundelde boekbesprekingen
over Zuidnederlandse auteurs. Men hoeft in deze twee bundels de opstellen over
figuren als Van de Woestijne, Teirlinck, Elsschot en Walschap maar even met elkaar
te vergelijken, om in te zien dat we te doen hebben met een herdruk of een voortzetting
van de vooroorlogse kritiek van het levensbeschouwelijke standpunt62.
Anton van Duinkerken (1903-1968) publiceerde in 1951 als Prof. Dr. W.J.A.M.
Asselbergs de lijvige en met feiten volgepropte literair-historische studie Het tijdperk
der vernieuwing van de Noordnederlandse letterkunde. Hij behandelde daarin de
Beweging van Tachtig ‘in haar cultuurhistorische samenhang’ en de ‘figuren van de
generatie - 1893 in hun ontwikkeling tot heden’. Een ‘historische behandeling’ van
de generatie - 1905 achtte hij niet mogelijk, omdat het werk van deze auteurs
‘grotendeels nog object der actuele literatuurkritiek’ was. Asselbergs onderscheidt
dus uitdrukkelijk de literatuurgeschiedenis van de literatuurkritiek. De eerste is
volgens hem ‘een wetenschap van feiten alvorens een wetenschap van waarden te
worden’, terwijl daarentegen de ‘actuele literatuurkritiek’ zich partij stelt ‘in de strijd
om directe geldigheid van waarden’63.
In een bespreking van het vierde deel van het Handboek van Gerard Knuvelder,
heeft Anton van Duinkerken zijn opvattingen over deze materie in verband gebracht
met die welke Pierre Debray uiteenzet in zijn studie Rimbaud. Le magicien désabusé
(1949). Ook Debray pleit voor een strikt onderscheid tussen literatuurgeschiedenis
en literatuurkritiek en schijnt daarbij, evenals Van Duinkerken, het onderzoek van
extra-tekstuele gegevens van biogra-
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fische en cultuur-historische aard als een belangrijke taak van de literatuurgeschiedenis
te beschouwen (hij spreekt met name over het onderzoek van het probleem of Arthur
Rimbaud zich al dan niet bekeerd heeft). Maar ook de kritiek kan zich volgens Debray
bezighouden met biografische zaken, om daardoor het werk beter te verstaan Het
kritisch oordeel betreft namelijk niet het werk als autonoom ding, maar de verhouding
tussen het werk en het leven: ‘Si l'ensemble des comportements de Rimbaud intéresse
le critique, c'est seulement parce que les “Illuminations” ou “Une saison en enfer”
ne prennent que par rapport à ces comportements une signification’. Na ondermeer
te hebben vastgesteld: ‘critiquer, c'est avant tout juger’, komt Debray tenslotte tot
de definitie: ‘La critique est l'étude des rapports de l'existence et du langage’64.
De kritische praktijk van Anton van Duinkerken bewijst afdoende dat ook hij meer
geïnteresseerd was in de relatie tussen het werk van een auteur en diens ‘houding in
de tijd’ (Dubois), dan in de structurele eigenschappen van dat werk als taalobject.
Pierre Debray brengt zijn methode in verband met de ‘psychanalyse existentielle’,
waarover Jean-Paul Sartre uitvoerig spreekt in zijn L'Etre et le Néant (1943). In ons
tweede hoofdstuk heb ik al even gewag gemaakt van Anton van Duinkerkens
bezwaren tegen het, eveneens Sartriaans-geïnspireerde, essay Existentie - philosophie
en literatuurbeschouwing (1946) van S. Dresden. Van Duinkerken noemt het
‘geestelijk binnendringen in het wezen van het kunstwerk de beslissende voorwaarde
van alle kritiek’, en geeft Dresden gelijk in zijn pleidooi ‘voor een kritiek, die berust
op persoonlijke beleving van gevoelens, waaruit het kunstwerk ontstond’. Maar
ondanks dat alles stelt Van Duinkerken óók uitdrukkelijk, dat hij blijft vasthouden
aan ‘de historische methode’. De historische methode als verklaringsmogelijkheid
van het verleden, het heden en de toe-
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komst, maar ook als datgene ‘wat wij van jongs af aanbeden hebben’65.
Ik cursiveerde de laatste zinsnede, omdat eruit blijkt hoe belangrijk de geschiedenis
voor Van Duinkerken was. Als essayist was hij evengoed historicus als criticus. Zijn
ontzaglijke belezenheid en eruditie (vooral inzake de geschiedenis van letterkunde,
filosofie en theologie) verschaffen hem niet alleen argumenten en vergelijkingspunten
ter vorming of staving van zijn kritisch oordeel of ter versterking van zijn betoog;
deze gegevens functioneren tevens als esthetische elementen. De literaire waarde
van zijn beste essays wordt zowel bepaald door de volstrekt eigen wijze waarop hij
zijn zinnen bouwt en met elkaar combineert, als door de verrassende originaliteit
waarmee hij historische gegevens hanteert. Zijn essayistische verbeelding ontspringt,
bij wijze van spreken, uit zijn historische feitenkennis en - zoals ik elders meen te
hebben aangetoond - springt ze daar ook weleens bovenuit66.
Het is in dit bestek ondoenlijk een overzicht te geven van Anton van Duinkerkens
talrijke essayistische activiteiten op de twee terreinen die hij zelf wenste te
onderscheiden als ‘literatuurgeschiedenis’ en ‘actuele literatuurkritiek’, maar die in
feite in zijn oeuvre onafscheidelijk zijn. Hij was waarschijnlijk een van de beste
kenners van de zeventiende eeuw - wat niet wegneemt dat hij even indringend schreef
over Rhijnvis Feith als over Antoon Coolen - en tot in de jaren vijftig bleef hij de
meest gezaghebbende levensbeschouwelijke criticus van de eigentijdse literatuur. In
1962 bracht Van Duinkerken een herwerkte en bijgewerkte selectie uit zijn werken
bijeen in de drie omvangrijke delen Verzamelde geschriften. Zij vormen een unieke
combinatie van essaykunst, welsprekendheid en rooms- of christen-humanistisch
georiënteerde literaire (levens-)kritiek en cultuurhistorische geleerdheid67.
Garmt Stuiveling (1907) is als literair-kritisch essayist
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preciezer en objectiever dan Van Duinkerken, in die zin dat hij meer oog heeft voor
het belangrijke, dan voor het schilderachtige of interessante. De voor Van Duinkerken
typerende, soms min of meer als decoratie fungerende divagaties, ontbreken bij
Stuiveling. Hij schrijft zakelijk gecomponeerde en goed geformuleerde opstellen,
waarin overigens de verrassende karakteriseringen en stilistische vondsten geenszins
ontbreken (bijvoorbeeld in zijn bundel Rekenschap, 1947, over Frederik van Eeden:
‘Hij is steeds te veel hervormer gebleven om een groot dichter, teveel dichter om
een groot hervormer, en beide teveel om een groot denker te zijn’68).
Stuiveling heeft onschatbare verdiensten voor de studie van de Nederlandse
letterkunde. De verzamelde werken van Bredero, Multatuli, Perk, Couperus en Gorter
werden door hem verzorgd of verschenen onder zijn leiding. Hij schreef ondermeer
het ‘handboek’ Een eeuw Nederlandse letteren (1941), een studie over De nieuwe
gids als geestelijk brandpunt (1935), en beoefende al in 1934 de formalistische
literatuurstudie in zijn dissertatie Versbouw en ritme in de tijd van '80. Stuiveling
munt uit in de overzichtelijke, synthetiserende behandeling van gehele oeuvres.
Opstellen als die over ‘Arthur van Schendels drie gestalten’, ‘Herman Gorters
kenteringssonnetten’ en Marsmans ‘Tempel noch kruis’ (in de bundel Steekproeven,
1950) hebben vooral een utilitaire functie voor de letterkundige student. Zij ordenen
en verklaren een groot aantal teksten en geven inzicht in de ‘evolutie’ die zich in de
literaire ‘wereld’ van een auteur voltrekt.
In zijn ‘openbare les’ Het boek als vraagstuk (1939) heeft ook Stuiveling betoogd
dat er een ‘karakteristiek’ verschil bestaat tussen doel en methode van de
literatuurgeschiedenis als literatuur-wetenschap, en de contemporaine
literatuur-kritiek. Maar hij maakte dit onderscheid met de bedoeling uitdrukkelijk te
pleiten voor een ‘vruchtbare samenwerking’ tussen die twee. Stuiveling wijst erop
dat
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de literatuurgeschiedenis de feiten moet verzamelen zonder esthetische voorkeur,
omdat zij de literatuur ziet als een continu proces. Het ‘object van haar onderzoek’
is volgens Stuiveling het boek, en niet de biografie van de schrijver voorzover ze
geen verband houdt met het boek. Stuiveling meent dat de literatuurwetenschap haar
object ‘van verschillende zijden’ moet bestuderen, ‘met bibliografische en
biografische, psychologische en sociologische, stilistische en ritmologische methoden’.
Een ‘soepel en ondogmatisch toepassen der verschillende analytische methoden’,
bepleitte Stuiveling eveneens voor de contemporaine literatuurkritiek. Deze
onderscheidt zich vooral van de literatuurgeschiedenis, door het feit dat zij niet
gebonden is aan de eis der volledigheid, die inherent is aan de weergave van ieder
continu proces. De literatuurkritiek moet trachten inzicht te geven in de taalkundige
feiten, die oorzaak waren van de esthetische indrukken en ontroeringen die de criticus
tijdens het lezen onderging69.
Wat Stuiveling wil, is een literatuurkritiek die de objectiviteit van de
literatuurwetenschap nadert. Vandaar dat hij van de criticus verlangt dat hij een
‘geschoold’ lezer is, die weet wat er in de moderne literatuurwetenschap omgaat.
Dit verklaart zijn bekend afbrekend artikel over de kritische activiteit van Marsman,
in het tijdschrift Groot Nederland van 1938. En dit verklaart ook zijn niet minder
heftige aanval op sommige aspecten van Vestdijks essay Albert Verwey en de idee,
waarin ‘quasi diepzinnige oppervlakkigheden’ het gemis aan grondige en
systematische studie van ‘binnen- en buitenlandse onderzoekingen inzake het ritme’
moeten vervangen70. Met een beroep op de objectieve literatuurgeschiedenis, verzet
Stuiveling zich ook tegen dogmatische, levensbeschouwelijke of biografisch
geïnspireerde subjectiviteit in de kritiek, en tegen overschatting van de eigentijdse
literatuur. Vandaar dat hij bijvoorbeeld in 1938 tegenover Marsman
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verdedigt dat ‘men waarachtig de waarheid liever kan hebben dan een vriend’, dat
hij Van Duinkerken in 1952 ten laste legt alleen maar ‘onafhankelijk denker te zijn
binnen de grenzen van zijn groep’ en dat hij bij die gelegenheid Ter Braak verwijt
alleen maar te schrijven voor de ‘zeer beperkte kring’ van ‘hen, die van het christelijk
geloof niets meer geloven’71.
Evenals Van Duinkerken verzamelde Stuiveling, maar op aanzienlijk kleinere
schaal, bij gelegenheid van zijn zestigste verjaardag een aantal van zijn vroegere
opstellen. Zo ontstonden in 1967 de bundels Vakwerk en Willens en wetens, met
beschouwingen van na de tweede wereldoorlog. Stuiveling karakteriseerde ze zelf
als ‘studies met essayistische inslag’ en ‘essays met studieuze inslag’. Ze getuigen
van wetenschappelijk en humanistisch geïnspireerd kritisch inzicht, van
indrukwekkende literair-historische kennis en van groot didactisch en essayistisch
talent.
Toen Anthonie Donker (1900-1965) zestig jaar werd, verscheen ook van hem een
verzamelbundel. Maar die bevatte geen essays, doch uitsluitend gedichten72. Dit duidt,
bij alle grote verdiensten van Anthonie Donker als essayist en als criticus, op een
typerend verschil. Donker voelde zichzelf op de eerste plaats dichter. En ook de
geschriften van anderen waren voor hem uiteindelijk minder objecten van historisch,
wetenschappelijk of kritisch onderzoek, dan wel getuigenissen van een dichterlijke
levenshouding, waaraan hij in een esthetische beleving zijn eigen wereldbeschouwing
als kunstenaar toetsen kon. In 1945 publiceerde hij zijn omvangrijk boek
Karaktertrekken der Vaderlandsche letterkunde, waarin ‘de letterkunde van een volk
zelf a.h.w. als een persoonlijkheid (wordt) beschouwd, waarvan men aanneemt, dat
de eigenschappen, zij het na moeilijk en voorzichtig onderzoek, te kennen moeten
zijn’73. Een jaar later verscheen zijn ‘critiek op de moderne poëzie’ De vrijheid van
den dichter
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en de dichterlijke vrijheid, waarin Donker aan de hand van talrijke citaten aantoont
‘dat de dichter er niet in geslaagd is precies onder woorden te brengen hetgeen hij
bedoelde’. Hij bespreekt voorbeelden van grammaticale fouten, anorganische
beeldspraak e.d., en tracht telkens vast te stellen of deze ‘afwijkingen’ misschien een
esthetisch effect sorteren, of alleen maar te wijten zijn aan slordigheid of ‘verzwakking
van het taalgevoel’. Typerend voor Anthonie Donkers literatuurkritiek is zijn
uitgangspunt dat de dichter een expressieve ‘bedoeling’ heeft en dat Poetry is indeed
something divine: ‘Het is door de woorden het eeuwige aanraken, het onbereikbare
benaderen’. Vandaar de hoge verantwoordelijkheid van de dichters tegenover de taal
als middel tot zuiverheid van uitdrukking en geestelijk leven: ...‘de dichters, de
verantwoordelijke priesters der taal, de oordeelsprekers en zieners wier woord naar
de opperste zuiverheid van weergeving tracht’74.
Van 1936 tot 1956 doceerde Donker de Nederlandse letterkunde te Amsterdam;
in laatstgenoemd jaar werd zijn leeropdracht gewijzigd in algemene en vergelijkende
literatuurwetenschap. Een essayistische vrucht van deze verandering werd zijn
‘bijbeltrilogie’, die verscheen onder de titels Eva en de dichters (1958), Het schip
dat gij bouwen zult (1959) en Ben ik mijn broeders hoeder (1960). Hij geeft daarin
soms meer dichterlijke dan wetenschappelijke comparatistische beschouwingen over
de wijze waarop het thema van de zondeval, de zondvloed en de eerste broedermoord
werden verbeeld in de verschillende perioden van de literatuurgeschiedenis. In 1965
verschenen nog de essays J.H. Leopold. Lotgevallen van een dichterschap en Wij
noemen het literatuur. Het laatstgenoemde boek komt - ondanks wetenschappelijke
kwaliteiten en de auteursnaam N.A. Donkersloot - tenslotte minder over als een
wetenschappelijke verhandeling, dan als een getuigenis van Anthonie Donkers hoge
opvatting van
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het dichterschap. Hij ziet het kunstwerk als een bijdrage tot het schone, het goede
en het ware, en het dichten - in aansluiting op de ‘diepzinnige overtuiging’ van P.N.
van Eyck - als ‘in woorden ademen op het rythme van het universele, op de grote
ademtocht van het levensgeheel’. Het is volgens hem de taak van de
literatuuronderzoeker ‘weer tot lezer te worden’, dat is:‘...te genieten, zich aan het
beleven over te geven, zoals ook de bioloog met alle kennis van zaken stil wordt bij
het trillen van de vlindervleugel en het zien van de raadselachtige tekens daarop die
ook hij niet lezen kan’75.
Literair-historische achtergronden, verbonden met invloeden van psychologische,
structuralistische of linguistisch geïnspireerde literatuurtheorieën, zijn aanwijsbaar
in het werk van de docenten en ‘vrije interpreten’ M. Rutten, Jean Weisgerber, J.
Kamerbeek jr., J.P. Guépin, P. Minderaa, H.A. Wage, Karel Meeuwesse en Herman
Uyttersprot. In het begin van de jaren vijftig publiceerde de Luikse hoogleraar M.
Rutten (1906) een aantal wetenschappelijke artikelen, waaruit duidelijk zijn
belangstelling bleek voor formalistisch literatuuronderzoek. Hij noemt o.a. de
fonologische methode van de Praagse linguïsten en de ‘analyse textuelle’ van zijn
Luikse leermeester Servais Etienne uit de jaren dertig76. In tegenstelling tot zijn soms
nogal zweverige poëtische beschouwingen van voor de oorlog, vertonen Ruttens
na-oorlogse poëziekronieken de invloed van deze structuralistische oriëntering. Hij
bracht zijn kritisch werk bijeen in de twee dikke bundels Nederlandse dichtkunst van
Kloos tot Claus (1957) en Nederlandse dichtkunst Achterberg en Burssens voorbij
(1967). Ze worden gekenmerkt door dezelfde uitvoerigheid en moeizame stijl van
zijn in totaal op ruim 2.000 bladzijden gedrukte academische studies over De lyriek
- (1934), Het proza - (1959), De esthetische opvattingen - (1943) en De Interludiën
van Karel van de Woestijne
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(1972). Een volzin van Rutten bevat niet zelden twee of meer bijzinnen of bepalingen
tussen komma's, een of meer tussenzinnen, en een mededeling tussen haakjes. Hij
neemt kennelijk liever het risico van een geïrriteerde lezer, dan van een zijns inziens
onvoldoende genuanceerde of toegelichte uitspraak.
Ruttens poëziekronieken bevatten een groot aantal gegevens met betrekking tot
de geschiedenis van de moderne poëzie en poëziekritiek in het gehele Nederlandse
taalgebied. In de jaren vijftig volgde hij als chroniqueur van De Vlaamse gids de
moderne dichtkunst op de voet, en toonde daarbij vooral belangstelling voor de
experimentelen en voor de hermetische poëzie in het algemeen. Hij demonstreerde
zijn ‘filologische’ leestechniek onder andere door interpretaties van gedichten van
Hugo Claus in 1953. Ook stelde hij in 1950 het ‘sjacheren met... kritische
krachtterminologie’ van J.C. Bloem en Anton van Duinkerken aan de kaak, en toetste
erkende poëtische reputaties aan zijn formalistisch criterium dat dichten niet ontstaat
uit ‘christelijke bezieling’ of andere prijzenswaardige gemoedstoestanden, maar uit
‘formeel taalvermogen’: uit ‘een bepaalde instelling op het woord die er alles uithaalt
wat het woord expressief te bieden heeft’. De destijds bekende inleidingen op de
experimentele poëzie van Jan Walravens en Paul Rodenko werden door Rutten
wetenschappelijk doorlicht. Het resultaat vindt men in enkele kronieken die zo min
vleiend zijn voor de beide experimentele ‘theoretici’, als voor de stilistische
kwaliteiten van hun criticus77.
Interessant zijn Ruttens bezwaren tegen het ‘literair humanisme’ en de ‘idealistische
esthetica’ in Het schone geheim der poëzie van Albert Westerlinck, waartegenover
hij in 1949 zijn eigen ‘positivistische visie op de totaliteit van het woordkunstwerk’
stelde. Hij meent dat Westerlinck in zijn poetica te veel oor heeft voor de melodische
associatieve ‘imponderabilia’ van het woord als taal-

Martien J.G. de Jong, Over kritiek en critici

167
scheppende elementen, en te weinig oog voor de poëtisch formatieve waarde van de
rationele taalaspecten. Door verwaarlozing van de poëtische functie van de
begripsinhoud, komt Westerlinck tot een te scherp onderscheid tussen wat hij noemt
pure ‘woordmystiek’ en ethische ‘stofbeleving’ (met voorkeur voor het laatste).
Rutten hoedt zich voor het zogenaamd ‘harmonisch’ samengaan van deze twee
elementen in wat Westerlinck de ‘grote lyriek’ noemt tegenover de ‘zuivere’ lyriek
van de poésie pure: hij gelooft niet in die harmonie, en meent dat er in goede
dichtkunst eerder sprake is van ‘het schone spel der interferenties’ van muzische en
rationele elementen. Rutten merkt bovendien op dat Westerlinck zich te veel
bekommert om de ethische symboolwaarde van de poëzie. In zijn apologie voor ‘een
algemeen humanistisch levensethos’ tegen ‘wat hij het individualistisch estheticisme
meent te zijn’, schijnt Westerlinck volgens Rutten geneigd partij te kiezen voor de
‘humane en humanistische belijdenis’ en tegen de ‘esthetische vormschoonheid’78.
Het essayistisch werk van Ruttens Brusselse collega Jean Weisgerber (1924) kwam
al even ter sprake in het derde hoofdstuk, naar aanleiding van zijn recente publikaties
op het gebied van de literatuur-sociologie. Toch hoort Weisgerber beslist niet thuis
in het kamp van de sociologen. Hij bedient zich (als hij dat nodig acht) van de
literatuursociologie, maar hij dient ze niet. Zo bedient hij zich eveneens (als hij dat
nodig acht) van structuralistisch, psychologisch of comparatistisch
literatuuronderzoek, maar dan wél op zodanige wijze, dat hij een van zijn boeken
kon inleiden met het plezierige zinnetje: ‘c'est un curieux livre que celui-ci, et qui
choquera sans doute les esprits systématiques’. Het werk in kwestie heet Faulkner
et Dostoiëvski. Confluences et influences (1968) en verscheen als een universitaire
uitgave. De laatste bijzonderheid verklaart enigszins de irritatie die Weisgerbers
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publikaties bij een bepaald soort lezers kunnen wekken. Hij is in staat een boek aan
te kondigen als een poging om ‘slechts (!) de grondslag tot een wetenschappelijke
studie van de romanruimte te leggen’, terwijl hij in feite in dat boek zelf (Proefvlucht
in de romanruimte, 1971) ten eerste het bewijs levert dat zijn begrip ‘romanruimte’
voorlopig nog te ‘ruim’ is om strikt wetenschappelijk te worden gehanteerd, en ten
tweede het vermoeden wekt dat na een nauwkeurige begrenzing van dit begrip weleens
zou kunnen blijken dat het geen wezenlijk vernieuwende bijdrage kan leveren tot
beter begrip van een flink aantal literaire teksten79.
De polyglotte en methodologische flexibiliteit van Weisgerber wordt niet
weerspiegeld in een opvallende soepelheid van zijn schrijfstijl, maar wel in de variëteit
van zijn geschriften. In 1963 publiceerde hij de bundel Formes et domaines du roman
flamand 1927-1960. Deze bestaat uit dertien vrij willekeurige maar grondige
boekbesprekingen, voorafgegaan door twee geschiedkundige overzichten en een
voorwoord. In dit laatste verdedigt Weisgerber terloops en achteloos de
Vlaams-geografische beperking van zijn bundel, welke beperking hij gelukkig weer
heeft losgelaten in zijn Proefvlucht. Uit de twee geschiedkundige overzichten blijkt
een vaste synthetische greep op een omvangrijk literair-historisch materiaal. De
Nederlandse bewerking van Formes et domaines verscheen in 1964 als Aspecten van
de Vlaamse roman. Deze ‘aspecten’ blijken vooral uit thema's en motieven te bestaan;
maar anderzijds kondigt Weisgerber er zijn ‘ruimtelijke’ interpretatie-ambities al
aan in een voortreffelijke analyse van Maurice Gilliams Elias of het gevecht met de
nachtegalen.
De al vermelde sociologische studies van Weisgerber hebben zowel de traditionele
agrarische romanwereld van Stijn Streuvels tot voorwerp, als de soms anarchistisch
revolutionaire contestatie van de avant-garde80. Weis-
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gerber debuteerde trouwens (in 1956) met een literair-historische studie over het
tijdschrift De boomgaard (1909-1920), dat in Vlaanderen voor het eerst de verfijnde,
modernistische kunst van dandyisme en decadentisme tegenover de natuur-traditie
van de regionalistische roman stelde. Een overtuigend bewijs van Weisgerbers
veelzijdige kennis van de moderne literatuur en tevens van zijn explicatief talent,
werd zijn ‘literaire verkenning’ Hugo Claus. Experiment en traditie (1970). In dit
boek slaagt hij erin de tot in details aangeduide ontwikkeling van één bepaalde auteur
te situeren in een bredere stroming (het modernisme van de experimentelen), die op
zodanige wijze wordt verduidelijkt, dat daar de interpretatie van het besproken oeuvre
als het ware vanzelf uit voortvloeit.
Evenals Weisgerber, beoefent J. Kamerbeek jr. (1905) de vergelijkende
literatuurwetenschap. Hij verdedigde in 1966 zijn dissertatie Albert Verwey en het
nieuwe classicisme, waarin hij Verweys essay De richting van de hedendaagse poëzie
(1913) situeerde ‘in zijn internationale context’. Hetzelfde jaar werd hij opvolger
van Anthonie Donker aan de universiteit van Amsterdam, welke functie hij vervulde
tot 1976. In 1967 verscheen zijn studie De poëzie van J.C. Bloem in Europees
perspectief. Zo goed als zijn vroegere bundel Creatieve wedijver (1962), doen deze
geschriften hem meer kennen als wetenschappelijk comparatist, dan als vrij
interpreterend kritisch essayist. Dit laatste mag niet gezegd worden van J.P. Guépin
(1929), die in 1972 een openbare les gaf ‘bij aanvaarding van het ambt van lector in
de vergelijkende literatuurwetenschap aan de Rijksuniversiteit te Leiden’, onder de
speelse titel ‘Een voet die niet kan lopen’. Na een aantal interessante waarnemingen
en redeneringen, komt hij daarin ondermeer tot de (vanzelfsprekende) conclusie: ‘de
context van het werk, plus de context van het oeuvre, plus de context van het genre,
plus de situationele context
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van tijd en plaats, bepalen de grenzen van onze interpretatie’81.
Gelukkig laboreert Guépin niet altijd aan dergelijke dovemansoren - suggererende
nadrukkelijkheden. In het algemeen kan worden vastgesteld dat hij als essayist - en
trouwens ook als dichter - kennelijk plezier vindt in het zoeken naar formuleer-effecten
en het debiteren van onconventionele uitspraken. Soms doet zijn stijl daardoor wat
geforceerd aan en dreigt zelfs het gênante effect van de geleerde schoolmeester die
coûte que coûte een vlotte jongen wil zijn. Zijn In een moeilijke houding geschreven
opstellen van 1969 betreffen klassieke en buitenlandse literatuur, alsmede werk van
Vestdijk, Claus, Lucebert, Van Geel en Judith Herzberg. Het opstel over Vestdijk
bevat, behalve irrelevante bijzonderheden over Guépin, enerzijds gegronde en
anderzijds gezochte kritiek op Vestdijks essaybundel Met lier en lancet. Tot de
interessantste beschouwingen uit de bundel De tweede wet van Guépin (1975) behoren
die over Roland Barthes, Horatius en Archilochus. Verschillende andere opstellen
in Guépins tweede bundel (o.a. over het werk van Sybren Polet) zijn te schetsmatig
of nonchalant gebleven om als zelfstandig essay gewaardeerd te kunnen worden. Ze
zijn overigens wel typerend voor Guépins kritische geest en zijn onafhankelijk
oordeel. Deze komen ondermeer tot uiting in zijn opstel ‘Bluf, bluffer, blufst’, over
de vertalingen van Ezra Pounds Cantos door H.C. ten Berge en Rein Bloem. Zijn
korte stuk over Wilfred Smit en het collage-essay over de poëzie van Chris van Geel
bewijzen dat Guépin soms zo zeer wordt bekoord door het gedicht als semantisch
raadsel, dat hij weleens vergeet dat - zoals hij zelf zegt in zijn stuk over Archilochus:
‘ware dichterlijke onsterfelijkheid’ wordt bepaald door het feit ‘dat wij toch ook het
gevoel hebben dat wij persoonlijk, direct, worden toegesproken door een medemens’.
Van gezond en relativerend inzicht in literatuur en literaire in-
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terpretatie, getuigen tenslotte zijn bezwaren tegen het dogma der zogenaamde
‘autonomie’, naar aanleiding van het proefschrift van J.J. Oversteegen.
Dergelijke bezwaren werden al eerder geformuleerd door P. Minderaa (1893-1968),
die evenals Guépin van oorsprong classicus (en dichter) was. Minderaa werd in 1949
hoogleraar in de Nederlandse letterkunde aan de Leidse universiteit als opvolger van
P.N. van Eyck, die kennelijk invloed heeft uitgeoefend op zijn literatuurbeschouwing.
Zijn inaugurele rede heette ‘Lyriek en Leven’ (1949) en zijn afscheidscollege was
getiteld ‘Het autonome gedicht, de dichter en de lezer’ (1964). Beide opstellen werden
herdrukt in de in 1964 verschenen bundel Opstellen en voordrachten uit mijn
hoogleraarstijd (1948-1964), waarin eveneens van grote liefde en fijne smaak
getuigende interpreterende essays over Leopold, Van de Woestijne, Van Eyck en
Nijhoff voorkomen, alsmede een inleiding op de poëzie van de experimentelen.
Minderaa erkende wel de autonome waarde van het gedicht, maar hij verloor daarbij
niet uit het oog dat het gedicht een onderdeel is van een poëtisch oeuvre en
‘gestalte-wording van het zieleleven van de dichter’. Hij promoveerde in 1942 op
het eerste deel van een breed opgezette studie Karel van de Woestijne. Zijn leven en
werken, waarvan het tweede deel nooit verschenen is. Wel had Minderaa een
belangrijk aandeel in de samenstelling van Van de Woestijnes verzamelde werken
en verzorgde hij de degelijk ingeleide keuzebundel Verzamelde gedichten (1953).
Er is misschien geen beter middel om de sedert de jaren zestig en zeventig opgetreden
verandering in het academisch milieu te illustreren, dan een vergelijking tussen de
beheerste schrijftrant van de vroegere Leidse classicushoogleraar Minderaa, en de
soms opzettelijk doordravende schrijfwijze van de huidige Leidse classicus-lector
Guépin. Wie de geschriften van de Nijmeegse professor en essayist Karel Meeuwesse
(1914) moet situeren, hoeft
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geen ogenblik tussen die twee polen te aarzelen. Evenals de Haagse docent en Van
Eyck-kenner H.A. Wage, sluit Meeuwesse aan bij de traditie van Minderaa. Hij is
een accuraat beoefenaar van de Nederlandse literatuurgeschiedenis, met een voorkeur
voor de poëzie tussen de beide wereldoorlogen en vooral voor die van M. Nijhoff.
Zijn zorgvuldig en gedistantieerd geformuleerde poëzie-interpretaties en andere
beschouwingen over moderne letterkunde, bleven tot dusver goeddeels ongebundeld.
Meeuwesse promoveerde in 1952 bij Prof. Dr. W.A.P. Smit te Utrecht op een
proefschrift over Jan Luyken als dichter van de Duitse lier, waarvan hij zelf de
‘methode’ karakteriseerde als ‘die van de psychologisch-aesthetische analyse onder
voortdurende toetsing van de uitkomsten aan de historische gegevens’. Zijn inaugurele
rede van 1961 verscheen onder de titel Muziek en taal. Over poëzie en poëtiek van
Martinus Nijhoff en Paul van Ostaijen. Een jaar nadien publiceerde hij de studie
Martinus Nijhoff en de kerkelijke traditie, over ‘De symboliek van Des Heilands
tuin, een pinksterspel’.
Kwalificaties als ‘zorgvuldig’ en ‘gedistantieerd’ zijn in veel mindere mate
toepasselijk op het essayistisch werk van de Gentse germanist Herman Uyttersprot
(1909-1967), die ondermeer een omvangrijke studie schreef over Heine en zijn invloed
op de Nederlandse letterkunde (1954). Terwijl Meeuwesse de gepolijste resultaten
toont van weloverwogen historisch onderzoek en tekststudie, geeft Uyttersprot zijn
lezers (en destijds trouwens ook zijn studenten) als het ware rechtstreeks toegang tot
zijn kritische werkplaats. Men ziet hem bezig - geëngageerd, zelf bezeten door zijn
onderwerp maar tegelijk achterdochtig - terwijl hij schaaft, combineert en timmert,
en daarbij af en toe op zijn eigen vingers slaat, of hulpstukken aansleept die op
zichzelf heel interessant zijn maar waarvan de noodzaak niet altijd even duidelijk
wordt. Zijn bundel Praags cachet (1963) bevat ‘opstellen over
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Rainer Maria Rilke en Franz Kafka’, die al tussen 1947 en 1957 waren verschenen
in verschillende tijdschriften. Structurele en semantische analyse gaan er samen met
een imponerende kennis van de literaire context en de biografische en
cultuur-historische situatie. Vandaar dat Uyttersprot zijn opzienbare structuurstudie
over de verkeerde ordening in Kafka's postume meesterwerk (Zur Struktur von Kafka's
‘Der Prozess’. Versuch einer Neu-Ordnung, 1953) kon besluiten met de opmerking
dat de studie van brieven, dagboeken en andere documenten voor iedere waarachtige
dichter noodzakelijk is, omdat de biografie het werk kan verhelderen en omdat de
auteur niet kan worden gescheiden van de verteller. Ook zijn studies over Paul van
Ostaijen (gebundeld in Paul van Ostaijen en zijn proza, 1959 en Over Paul van
Ostaijen, postuum 1972) vertonen een combinatie van scherpzinnige close reading,
identificerend inlevingsvermogen, en de verbeten wil om alle tijd- en
biografiegebonden toespelingen en omstandigheden te achterhalen. Die wil verklaarde
Uyttersprot zelf uit zijn overtuiging dat in het werk van alle grote moderne dichters,
van Valéry tot Rilke en Eliot, het releveren en uitspelen van irrationele factoren in
feite steeds samengaat met ‘een enorme som weten, intelligentie, artistiek verstand’82.
Uyttersprot was geneigd tot volkomen inleving in de wereld van de auteurs die hij
besprak. En volgens mij besprak hij bijna uitsluitend auteurs in wier wereld hij
zichzelf kon herkennen.
C. Bittremieux (1920) is geen literatuurdocent, maar zijn publikaties doen
vermoeden dat hij het wel degelijk zou kùnnen zijn. Onder de titel Jan van Nijlen
(1956) schreef hij een studieus ‘commentaar’, waarin hij vooral belangstelling toont
voor de levensbeschouwelijke thematiek in Van Nijlens werk. Hij bespreekt de
ontwikkeling daarvan in de verschillende bundels en verheldert en evalueert de
afzonderlijke teksten zowel door verwijzingen naar de (biografische) wereld buiten
het gedicht, als door opmer-
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kingen over structuur en taalgebruik. Bittremieux is een genietend en vooral
aandachtig kritisch essayist, die de teksten minder beschouwt als staaltjes van
taalvakmanschap, dan als artistieke vormen van een kunstenaarsbestaan. In zijn anno
1947 verschenen studie P.N. van Eyck schrijft hij: ‘Ieder contact met een kunstwerk
is een contact met een kunstenaarsleven, niet dat wat in de vie romancée beschreven
wordt, maar dat wat in de momenten van hogere bewustwording waarin het werk
ontstaat, wordt beleefd’83. Clem. Bittremieux stelt zich als poëziestudiosus niet
tevreden met het aantonen van enkele kenmerkende aspecten of met het formuleren
van daarop betrekking hebbende beschouwingen of waarde-oordelen, zoals een
poëziechroniqueur kan doen. Zijn literaire studies zijn uiteindelijk gericht op het
doorgronden van een in poëzie gematerialiseerd kunstenaarsleven.
Men kan literatuurgeschiedenis niet alleen beoefenen als een vorm van
literatuur-wetenschap, maar ook bijwijze van vertelkunst. Dat laatste deed C.J. Kelk
(1901) in zijn tweedelig overzicht De Nederlandse poëzie. Van haar oorsprong tot
heden (1948). Behalve van een al door Vestdijk gesignaleerde ‘joyeuze
oppervlakkigheid’, getuigen deze boeken van een gemakkelijk overkomend episch
talent. Dit is nog duidelijker aanwezig in Kelks Leven van Slauerhoff (1957) en in
de bescheiden autobiografische bundel over zijn literaire vriendschappen Ik keek
alleen maar (1968). Meer kritisch van aard is de vroegere bundel Rondom tien
gestalten, waarin een stuk over H. Marsman opvalt, dat Kelk doet kennen als een
zijn-eigen-ganggaande beoordelaar, die zich niet laat imponeren door gevestigde
reputaties en zijn afwijkende mening staande houdt tegenover anderen.
Rondom tien gestalten verscheen in 1938 en geeft een overzicht van de Nederlandse
romanliteratuur over de vijf voorafgaande jaren. Als een vervolg daarop kan men
het
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grote essay over ‘De Nederlandse roman in de periode 1940-1950’ van Ben Stroman
beschouwen. Stroman (1900) karakteriseerde dit boekje met de titel Overzicht en
indrukken (1951). Hij kondigt aan dat zijn beschouwingen zich meer concentreren
‘op de mentaliteit, welke uit de werken spreekt, dan op de vorm waarin zij zich
presenteren’. Maar dit neemt niet weg dat Stroman wel degelijk oog heeft voor
vormverschijnselen, voor de problematiek van de poly-interpretabiliteit, en voor de
waardering van ‘het kunstwerk als een autonome schepping’84.
Dergelijke elementen spelen duidelijker mee in De literatuur in Zuid-Nederland
sedert 1830 (1940) van Marnix Gijsen, dan in de twee delen ‘studie’ en ‘bloemlezing’
De Vlaamse poëzie sinds 1918 (1941, herzien in 1945) van André Demedts (1906).
In dit laatste werk vindt men, behalve thematische opmerkingen en vergelijkende
situeringen, ook mededelingen als: ‘ons volk heeft zijn godsgeloof van geslacht tot
geslacht als een kostbaar erfdeel overgegeven’, of: ‘Streuvels wortelt met al zijn
vezelen in den Westvlaamschen oergrond’85. De ‘volksverbondenheid’ en de
‘godsdienstige en Vlaamsch nationale overtuiging’ zijn (min of meer latente)
constanten in veel kritische essays van André Demedts, waaronder monografieën
over Hugo Verriest (1945), Richard Minne (1946), Ernest Claes (1961), Johan Daisne
(1962), Abel Coetzee (1964) en Stijn Streuvels (1955 en 1971). Men leert er Demedts
vooral in kennen als een milde beoordelaar en talentvol literair memoralist, wiens
grote kennis van Vlaamse zaken op gelukkige wijze samen gaat met zijn praktische
ervaring als romanschrijver.
Een sterk cultuur-gebonden specialisatie is de studie van de koloniale en postkoloniale
letterkunde. De meest imponerende resultaten op dit gebied leverde de in Indonesië
geboren literair-historicus en kritisch essayist Rob Nieuwenhuys (1908), die in 1959
een essaybundel met de ty-
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perende titel Tussen twee vaderlanden publiceerde. Ondanks een innige biografische
verbondenheid met zijn onderwerp en een prijzenswaardig streven naar historische
volledigheid, vermindert Nieuwenhuys zelden of nooit zijn kritische waakzaamheid
in zijn talrijke beschouwingen over de literaire verbeeldingen van het
Nederlands-Indisch verleden. Ik vermeld hier slechts zijn becommentarieerde
‘Bloemlezing uit de Indische letterkunde van 1935 tot heden’ Bij het scheiden van
de markt (1960), en zijn lijvige standaardwerk Oost-Indische spiegel. Wat Nederlandse
schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven vanaf de eerste jaren der
compagnie tot op heden (1972). Als eenuitgewerkt ‘hoofdstuk’ uit de recente
Nederlands-Indische literatuurgeschiedenis zou men de documentaire studie over
‘E. du Perron als Indisch polemist’ kunnen beschouwen, die J.H.W. Veenstra (1911)
in 1962 publiceerde onder de titel D'Artagnan tegen Jan Fuselier. Nieuwenhuys zelf
‘illustreerde’ zijn Oost-Indische Spiegel met een drietal bloemlezingen uit de
‘Indisch-Nederlandse letterkunde’ sedert de compagniestijd (1974-1975).
Over Literatuur in de Nederlandse Antillen schreef Cola Debrot in het eerste
nummer van de Antilliaanse Cahiers (1955). De tot heden belangrijkste figuur in wat
men ‘Surinaamse’ letterkunde zou kunnen noemen, is Albert Helman. Aan zijn werk
werd in 1949 een monografie gewijd door de criticus Max Nord (1916), die Helman
beschouwt als een in Paramaribo geboren Nederlandse auteur. Een ander standpunt
wordt verdedigd door Aldert Walrecht (1931), in zijn wel erg schetsmatig gebleven
literair-historisch overzicht Het goud van Suriname (1970). Walrecht behandelt
daarin als ‘Surinaamse’ literatuur: ‘de literatuur die door kinderen van het land zelf
is voortgebracht. Precies zoals Vlaamse literatuur letterkunde is die door Vlamingen
is geschreven’. Aangezien Walrecht even later over verschillende ‘volksgroepen’
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spreekt en meedeelt, dat die verschillende talen spreken, is zijn vergelijking met
‘Vlaamse literatuur’ minder ‘precies’ dan hij zelf meent. Hij zou hooguit kunnen
verwijzen naar een ‘Belgische’ literatuur, waartoe dan evengoed Ernest Claes
(Nederlands) als Henri Michaux (Frans) en Maria Theresia Weinert-Mennicken
(Duits) behoren.
Het Belgisch koloniaal verleden is minder belangrijk dan het Nederlandse, en dat
verschil weerspiegelt zich zowel in de daarmee verbonden fictionele literatuur als
in de kritisch-essayistische reacties die deze literatuur opriep. Pater Arthur Verthé
(1926) publiceerde in 1959 ‘cum licentia superiorum’ zijn essay Vlamingen in Kongo.
Hun werkende aanwezigheid en hun innerlijke kultuurstrijd. In 1962 verscheen zijn,
in samenwerking met Bernard Henry geschreven, Geschiedenis van de
Vlaams-Afrikaanse letterkunde. Nog afgezien van de latere romans van Jef Geeraerts,
bewijst een vergelijking met de bloemlezing De miskraam van moedertje Dipenda
(1969) van Albert van Hoeck (1920), dat de werkelijke Kongo-literatuur pas is
ontstaan in de periode (en wellicht als vrucht) van de onafhankelijkheidsstrijd, die
in 1959 een einde maakte aan de blanke overheersing.

4.
Van het vakmanschap der literatuurhistorici en literatuurdocenten naar dat van de
eigentijdse-literatuurchroniqueurs. Als zodanig is al sinds 1946 C.J.E. Dinaux (1898)
werkzaam. In 1958 en 1961 verzamelde hij een aantal essayistische ‘benaderingen
en ontmoetingen’ met resp. Noordnederlandse en Zuidnederlandse auteurs in zijn
bundels Gegist bestek I en II. De titel behelst een program. Dinaux schrijft in zijn
voorwoord dat hij getracht heeft ‘in het werk de mens te ontmoeten: de totaliteit van
de auteur in diens verhouding tot dat werk,
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tot de totaliteit van zijn werken, tot zichzelf, tot de literatuur als levensuiting, tot zijn
tijd’. Omdat de ‘tijd’ voor de door hem besproken auteurs (van Gezelle en Gorter
tot en met de experimentelen) grondig veranderde en de oude normen aantastte,
meent Dinaux dat ‘een esthetische beschouwingswijze... bij lange niet genoeg, niet
meer genoeg (is), om het bestek te gissen van het schip van de literatuur en van ieders
plaats daarop’. Evenals de Zwitserse essayist Max Rychner (1897-1965), is hij ervan
overtuigd dat ons tijdperk ‘te eniger tijd zijn verliezen zal boeken, zoals andere
perioden hun scheppingen’, en dat het daarom zaak is de bestaande waarden te
behoeden. Tot die waarden rekent Dinaux ‘de literatuur... als cultuurvormende kracht’,
die hij zelf beleeft als ‘een levensbehoefte, zo niet een levensvorm of, wie weet, een
passie’86.
Ook zonder dit program, zou de literatuurachtige manier waarop Dinaux over de
door hem bewonderde auteurs schrijft (en hij bewondert ze ergens allemaal), ons
ervan hebben overtuigd dat de letterkunde voor hem een schone zaak is, die de
mensheid niet zozeer vermaak schenkt, dan wel haar kan vervullen met verheven
gevoelens en met de zucht tot versierende formuleringen. Over Winter te Antwerpen
van Maurice Gilliams schrijft Dinaux dat het ‘hartverlangen zich verdichtte tot een
kristal van vorm en woord, met diep-daarin de flonkering van het onzegbare’. Naar
aanleiding van de passus waarin de ik-figuur van Gilliams verhaal een meisjesnaam
in de sneeuw schrijft die hij even later uitwist, vraagt Dinaux: ‘Wie zou dit
metaforisch-aangeduide ontwijdend willen verduidelijken?’. Even aannemende dat
deze vraag niet retorisch zou zijn bedoeld - wat ze natuurlijk wél is - ben ik geneigd
te antwoorden: de criticus, en dan merk ik meteen ook even op dat het woord
‘ontwijdend’ hier misplaatst, en het woord ‘metaforisch’ verkeerd gebruikt is.
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Bewonderenswaardig is de openheid waarmee Dinaux alle schrijvers tegemoet treedt,
en de ernst waarmee hij telkens tracht de totale persoonlijkheid van een kunstenaar
te ‘benaderen’ of te ‘ontmoeten’. Daarbij ontkomt hij niet aan het gevaar van
veralgemening en pathetiek. Zijn hooggestemde kwalificaties zijn verwisselbaar.
Wat hem ontbreekt, is analyserende speurzin ten aanzien van de tekst en kritisch
vermogen tot differentiatie. Misschien is dit gebrek verklaarbaar uit zijn milde
ontvankelijkheid voor gevoelens en gedachten van anderen, en zijn gemakkelijk in
enthousiasme overslaande gave tot eerbied en bewondering. In combinatie met een
gedegen literair-historische kennis, maken deze eigenschappen hem vooral geschikt
als ‘inleider’ tot de literatuur. Terecht bundelde hij zijn essays in chronologische
volgorde van de besproken auteurs. In 1974 verscheen als Herzien bestek een grondig
bewerkte en bekorte heruitgave van de vroegere twee bundels ‘Gegist bestek’. De
scheiding in Noord en Zuid is daarin vervallen en het aantal auteurs werd
teruggebracht van tachtig tot dertig. Daardoor werkt het nieuwe boek nog beter als
‘spiegelbeeld’ van de ‘snel kenterende cultuurfase’, waarvan het begin wordt
aangeduid door de namen A. Roland Holst en Karel van de Woestijne, en het eind
door Hubert Lampo en Pierre H. Dubois.
‘Onbevooroordeeld begrip voor het zich snel wijzigende literaire klimaat’ in de
periode die daarop aansluit, probeert Dinaux te wekken in zijn bundel Auteurs van
nu (1969) die, blijkens de ondertitel, meteen fungeert als derde deel van de serie
‘Gegist bestek’. Het gaat hier om ‘schrijversportretten’ van 24 auteurs die ook
vertegenwoordigd zijn in de door Dinaux samengestelde bloemlezing Zo schrijven
de auteurs van nu. In de ‘verantwoording’ schrijft Dinaux dat hij de analitische
methode ontoereikend vindt om de totaliteit van het kunstwerk te benaderen, waar
het de kritiek uiteindelijk om te doen
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moet zijn. Noodzakelijk is de intuïtie. ‘Kritiek is in het wezenlijkste van haar
werkzaamheid een vorm van creatie’ schrijft Dinaux. Ik geef hem daarin voor een
goed deel gelijk, maar ik kan hem niet meer volgen, als hij daarop aansluitend beweert
dat kritiek ‘een vijfde genre naast lyriek, epiek, drama, en essay’ vertegenwoordigt,
en niet iets dient ‘wat dan ook, dat buiten haarzelf ligt’. Verder geloof ik dat men de
term ‘genre’ nauwkeuriger dient te gebruiken. In Auteurs van nu bespreekt Dinaux
uitsluitend Noordnederlandse schrijvers. Een reden daarvoor is wellicht dat zijn
tevoren verschenen bundel Weerklank (1965) was opgevat als een verzameling
‘Noordnederlandse honneurs voor Zuidnederlandse auteurs’. Ook de in deze ‘Vlaamse
pocket’ opgenomen essays betreffen in mindere mate één bepaald boek dan wel
algemene beschouwingen over gehele oeuvres en hun auteurs.
Paul Hardy (1908) is in veel opzichten de tegenvoeter van Carel Dinaux. Hij heeft
geen artistieke ambities, noemt zich herhaaldelijk slechts een ‘dagbladrecensent’ en
beschouwt zijn kritische werkzaamheid vooral als een vorm van informatie. Hardy
is hoofdredacteur van het kritisch bibliografische tijdschrift Boekengids (orgaan van
het vlaams ‘Katholiek centrum voor lectuurinformatie en bibliotheekvoorziening’)
en had een belangrijk aandeel in de samenstelling van het naslagwerk
Lectuur-repertorium (3 delen, 1952-1954, en 3 delen supplement, 1968-1970).
Bovendien is hij de auteur (sinds 1930) van talrijke dagbladrecensies en van
‘monografieën over Vlaamse letterkunde’ betreffende Gaston Duribreux (1963) en
Hubert Lampo (1966). In 1973 bundelde Hardy, op aandrang van ‘vrienden,
bibliothecarissen en oud-collega's uit het onderwijs’, een als ‘bescheiden documentaire
bijdrage’ aangekondigde selectie uit zijn boekbesprekingen in de twee dikke bundels
Bij benadering. Dagwerk van een recensent. Ze kregen een inleiding mee van Hu-
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bert Lampo, waarin zonder meer wordt gesteld dat Paul Hardy eigenlijk de enige
criticus van formaat is temidden van ‘het vele deplorabele’, de ‘pseudo-critische
middelmatigheid’, de ‘proleterige eigendunk’ en de ‘naijver’, van ‘jonge collega's’,
‘geleerde beunhazen’ en ‘geleerde muilezels’, waardoor de huidige kritische
‘depressieperiode’ in Vlaanderen wordt gekenmerkt. Men zou dergelijke beweringen
liever toegelicht zien door concrete bewijzen, of minstens door het noemen van man
en paard. Deze elementen ontbreken in de inleiding van Lampo evenzeer als in het
stuk van Hardy waar, naar aanleiding van de roman Het ultieme saldo van Herman
Vos, te lezen valt dat dit verhaal ‘oneindig ver verwijderd staat van de vele verziekte
pakken proza die een recensent vandaag de dag te verwerken krijgt en die op het
attribuut “verhaal” niet eens meer aanspraak maken of gesteld zijn’. Het is duidelijk
dat Hardy met ‘het attribuut’ de kwalificatie bedoelt en met ‘verziekte pakken proza’
pakken verziekt proza. Het is bovendien duidelijk dat Hardy wel iets meer in zijn
schild voert dan het verstrekken van een ‘bescheiden documentaire bijdrage’. Hij
zou bijvoorbeeld het verhaal Apolloon tussen zwart en wit van Albert van Hoeck
vooral willen aanbevelen aan ontwikkelde jongelui, ‘omdat het hun het besef kan
bijbrengen dat zij deel uitmaken van een heerlijke schepping, van een wereld die
steeds onverbrekelijk één is geweest in zijn superieure menselijke kenmerken waartoe
vooreerst godsdienst en cultuur dienen te worden gerekend’. Dit is volgens Hardy
te meer van belang, omdat thans oude ‘rijkdommen van de geest’ worden bedreigd
‘in een tijd van steeds maar voortschrijdende desintegratie’. En hiermee zijn we dan
toch weer aangekomen bij het cultuur-pessimisme van C.E.J. Dinaux (én Westerlinck,
én Van Duinkerken...).
Hardy's kritische waardering wordt overigens niet alleen bepaald door existentiële
waarden, maar ook door literaire. Wat hij van een schrijver verlangt, is waarach-
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tigheid in de zin van overtuigende ‘waarachtigheidssuggestie’ en vooral niet in de
zin van waarheidsgetrouwe ‘privacy-onthullingen’ en ‘exhibitionisme’. Hardy verlangt
‘creatieve verbeelding’, die de schrijver in staat stelt een goed verhaal te vertellen
en dan liefst nog zo'n verhaal, dat er voor hem zelf ernstige documentatie en
voorstudie aan voorafgaat, en dat er voor de lezer enige lering uit volgen kan87. Hardy
heeft de gewoonte een door hem besproken ‘verhaal’ kort samen te vatten, en dat
verhoogt het concreet en documentair karakter van de door hem gebundelde opstellen
over minder bekende Vlaamse prozaschrijvers. Ze bestaan in feite uit chronologisch
geordende afzonderlijke boekrecensies, voorafgegaan en gevolgd door korte
bio-bibliografische informatie.
Een met die van Hardy vergelijkbare concrete en informatieve waarde maar een
aan diens traditionalisme volstrekt tegengestelde mentaliteit, vertegenwoordigen de
boekbesprekingen die Willem M. Roggeman (1935) bijeenbracht in zijn bundel Bij
nader inzien. Van Achterberg tot Weverbergh (1976). Hij schreef ze oorspronkelijk
in het Brusselse dagblad Het Laatste Nieuws, voorzag ze van bibliografische
toelichtingen, en liet ze afdrukken in alfabetische volgorde volgens de auteursnamen.
Vooraf gaat een ‘Verantwoording’ door Paul de Wispelaere, die even weinig een
verantwoording is als een karakteristiek. De Wispelaere schreef een kort artikel
waarin hij een toenemende ‘verloedering van de literaire berichtgeving’ constateert,
als gevolg van het feit dat in verschillende Nederlandse en Vlaamse dagbladen de
aan literatuur bestede ruimte steeds minder wordt en de aan critici betaalde honoraria
ronduit ‘belachelijk’. In het voetspoor van H.A. Gomperts pleit hij voor een degelijke
dagbladkritiek, die niet voor het zogenaamde moeilijke boek en ‘de activiteiten van
de menselijke voorhoede’ terug schrikt maar die, in vergelijking met de kritiek in
‘meer gespeciali-
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seerde bladen’, wel een ‘eigen aanpak’ vereist. De dagbladkritiek is volgens De
Wispelaere ‘meer journalistiek gericht en moet meer feitelijke informatie verschaffen,
ze kan een voorlichtend en didactisch karakter hebben, dient zuiniger om te gaan
met vakterminologie, en is noodgedwongen synthetischer’.
De recensies van Roggeman vertonen de hier genoemde eigenschappen, maar
ontsnappen ook niet altijd aan de gevaren die dergelijke eigenschappen plegen te
bedreigen. Zo leidt zijn ‘synthese’ soms tot ongeoorloofde simplificatie (zoals in
zijn stuk over Achterberg) en zijn ‘journalistieke gerichtheid’ tot slordig
verslaggevers-Vlaams (zoals in zijn stuk over Schierbeek). Naar aanleiding van een
door De Bezige Bij uitgegeven boek van Johnnie Verstraete schrijft Roggeman
terloops dat deze Hollandse uitgever er beter aan gedaan had de ‘talrijke Vlaamse
en zelfs foutieve woorden en uitdrukkingen’ van de auteur te verbeteren. Roggeman
komt niet op het idee dat een schrijver zelf moet zorgen dat hij zijn taal beheerst, en
dat een uitgever met zijn vingers van de kopij van zijn auteurs af hoort te blijven88.
Dat komt misschien, omdat hij in dit stuk al zijn bewonderende aandacht besteedt
aan de vormexperimenten van Johnnie Verstraete. Die aandacht is typerend voor
Roggemans instelling als criticus: hij heeft een tot aan het grenzeloze reikende
voorkeur voor modernistisch aandoende experimenten met vertelstructuren, onderschat
daardoor de betekenis van de ‘traditionele’ romans schrijvende auteur W.F. Hermans,
en vat vuur en vlam als zijn eigen generatie wordt aangevallen (in zijn stuk over
Walschap). Samen met Hans van de Waarsenburg maakte Roggeman een ‘bloemlezing
van de nieuwe poëzie’ onder de titel Vijftig na 50 (1973). Ook schreef hij een
‘ontmoeting’ met de Italiaanse auteur Cesare Pavese (1971) en een ‘monografie over
Vlaamse letterkunde’ betreffende Albert Bontridder (1976). Zijn bundel Het komt
me voor dat ik in Amerika
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ben (1972) bevat een inleiding tot de Amerikaanse beat generation met een
bloemlezing van door hem zelf vertaalde gedichten.
K.L. Poll (1927) is in drieërlei opzicht een redelijk essayist: hij is redelijk in zijn
afkeer van extremistische standpunten, hij benadert de dingen waarover hij schrijft
meer met de rede dan met het gevoel, en hij kan redelijk (tot) goed schrijven. Zijn
bundel Zonder mirakels (1965) is een pleidooi voor betrekkelijkheid en individualisme
in de vorm van een twintigtal opstellen. Daarin worden zowel politieke en
sociologische geschriften aan de orde gesteld, als de ‘literaten’-briefwisseling van
Ter Braak en Du Perron, wier totale engagement hij op redelijke wijze bewondert.
Poll is een libertijns of misschien wel liberaal individualist, die weigert te geloven
in leuzen en grootheden die zijn eigen redelijkheid te buiten of te boven gaan. Zijn
bundel ‘politieke essays’ Het masker van de redelijkheid (1969) opent met een
uiteenzetting waarin ondermeer staat dat het zinvol blijft met de ‘redelijkheid... te
werken’ zolang allerlei ‘revolutionairen, reactionairen, demagogen, regenten en
dogmatici’ er de schouders voor ophalen, en waarin - daarop aansluitend - de
retorische vraag wordt gesteld: ‘En wat voor ellende is er in het verleden aangericht
door mensen die spontaan, intuïtief, ongeremd hun natuurlijke neigingen volgden?’.
Men zou in een zinnetje als het bovenstaande het door mij gecursiveerde woord
ellende kunnen vervangen door kunst, om daardoor aan te tonen dat het beginsel van
de redelijkheid niet voor alle gebieden des levens even redelijk is. De ‘kwaliteit’,
die Poll terecht voorop stelt in zijn ‘Essay over het relativiteitsbeginsel’ De beklemde
elite (1972), kan in de kunst weleens worden bepaald door intuïtieve en irreële
ongeremd- en ongerijmdheden, waarop Polls redelijkheid even weinig vat heeft als
Winckel-
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manns apollinisch ideaal van ‘edle Einfalt und stille Grösze’. Het is nu eenmaal zo,
dat er dionysische dithyramben bestonden vóór de geboorte van Sofokles, dat zelfs
de evenwichtigste burger-dichter Goethe zijn Sturm und Drang heeft gekend, en dat
er ook extatische kunstenaars als Hadewijch en Lautréamont bestaan. Overigens
heeft de achter zijn ‘masker van de (Hollands nuchtere) redelijkheid’ opererende
criticus K.L. Poll soms minder van een classicist dan van een romanticus met een
slecht geweten.
In 1967 bracht Poll zijn ‘essays over poëzie’ bijeen in de bundel De eigen vorm.
Die titel schijnt aan te duiden dat Poll oog wenst te hebben voor de ‘eigen’ formele
kenmerken van het gedicht, en dat hij tegelijkertijd wenst dat zich in die eigen vorm
een ‘eigen’ persoonlijkheid uitspreekt. Een en ander verhindert hem niet in zijn
inleidende opstellen met de term ‘vorm’ overhoop te liggen, en een aantal ‘manifesten’
op te stellen die evenveel weg hebben van een vooropgesteld programma als van
oefeningen in aforistische formuleerkunst. Het verhindert hem evenmin dwaasheden
te debiteren van het genre: ‘Schrijven is minstens even lastig als voetballen’, of:
‘Niet de schoonheid hoeft ontmaskerd te worden, maar de charlatans van de
schoonheid, met Vondel te beginnen’. Het tweede deel van Polls bundel bestaat
ondermeer uit korte kritieken op werk van Verhagen, Armando, Hillenius, Campert,
Bernlef, Herzberg, F. ten Harmsen van der Beek en Gerrit Kouwenaar. Ze bevatten
zowel controleerbare observaties over stijl en thematiek van deze dichters, als
onbewezen uitspraken over literatuur in het algemeen. Aan het werk van Leo Vroman
wijdde Poll een uitvoerig en verhelderend opstel, waarin echter ook minder
onthullende dan verhullende beeldsprakerigheden voorkomen als toelichting bij een
ingenieus getekend schema betreffende Vromans dichterlijke symboliek. Onverholen
bewondering blijkt ook uit Polls
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essay over Jan van Nijlen, wiens ‘kracht en beperking liggen in het gewone,
alledaagse, niet in raadselachtige formules die ontstaan uit een dichterlijke waan’.
Overigens is dit opstel niet alleen een confrontatie met de poëzie van Jan van Nijlen,
maar nu en dan ook met de monografie die daaraan werd gewijd door C. Bittremieux.
Poll noemt dit boek ‘een prachtig geschreven commentaar, scherpzinnig en
bewonderend’, en hij meent: ‘Zorgvuldiger en betrouwbaarder hommage kan geen
dichter zich wensen’89.
Zoals wij al zagen, schrijft Clément Bittremieux poëziestudies en geen
poëziekronieken. In zijn verhandeling De schaduwloper onderscheidt Marcel Janssens
drie vormen van kritiek: de grondige studie, het essay, en de recensie. Hij beschouwt
deze volgorde als een hiërarchie van kritische genres. Ik schreef vroeger al dat ik
een dergelijke vooropgestelde hiërarchie niet aanvaarden kan, omdat de kritische
hiërarchie volgens mij uitsluitend wordt bepaald door de kwaliteit van de criticus90.
Als mij werd gevraagd die stelling toe te lichten met voorbeelden uit het Nederlands
taalgebied, zou ik ondermeer terugbladeren in het werk van Adriaan Morriën (1912).
Hij bracht in 1959 een veertigtal poëziekronieken bijeen in de bundel Concurreren
met de sterren. Die titel is ontleend aan een uitspraak van Paul Valéry, volgens welke
de dichter probeert aan zijn woorden ‘de uitdrukkingskracht van de sterren te
verlenen’. Morriën wijst er overigens op dat de dichterlijke praktijk niet alleen een
concurrentie met de sterren betekent, maar ook - en dikwijls tevergeefs - met de
televisie, de radio en andere vormen van vrijetijdsbesteding. In het inleidend en
uitleidend opstel van zijn bundel maakt Adriaan Morriën veel relativerende
opmerkingen over de poëzie, maar hij erkent ze tegelijkertijd als een profetische
poging om het levensraadsel zichtbaar te maken doormiddel van woorden, die hun
gezag uitsluitend moeten ontlenen aan de
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wijze waarop ze werden gerangschikt. Zijn poëziekronieken zijn pogingen tot inleving
in de denk- en gevoelswereld die tegenwoordig wordt gesteld in de bundel die hij
bespreekt. Een van de weinige vooropstellingen in zijn poëziebeschouwing is het
beginsel dat wij ‘over de klank, het rythme en andere technische zaken in het werk
van een dichter... pas beginnen te diskussiëren wanneer de “betekenissen” het de
moeite waard maken daarover te spreken’. Morriën schrijft zowel over de
experimentele dichters als over ouderen; zo geeft hij bijvoorbeeld een globale en
goed geformuleerde karakteristiek van de poëzie van Anton van Duinkerken. Zijn
bundel opent met een interessant stuk over Hans Lodeizen waarin eveneens ieder
spoor van tekstanalyse ontbreekt, maar dat - na het vermelden van een biografische
bijzonderheid - wèl een interpretatie bevat van het levensgevoel in Lodeizens verzen
en de symboliek waarin dat levensgevoel wordt verbeeld. Het daarop volgende stuk
over Jac. van Hattum bewijst Morriëns vermogen in kort bestek een literair-historische
situering te verbinden met de karakteristiek van een dichterschap en van een
auteurspersoonlijkheid. Hij komt daarbij tot overtuigende synthetiserende
formuleringen als: ‘Na lezing van zijn Verzamelde gedichten begrijpt men waarom
Van Hattum nooit een volbloed socialistische dichter kon worden. Zijn wantrouwen
in de mens is te diep geworteld dan dat hij een werkelijke verandering voor mogelijk
zou houden. Er is in hem geen spoor van Gorters idealisme. Men krijgt zijn wereldleed
onverhuld, weerbarstig en agressief’. En wat tenslotte de technische zaken betreft:
‘Van Hattum was nooit een groot tovenaar met de taal. Zijn vers is zelden geraffineerd
en de dichter beweegt zich soms vlak langs de afgrond der rhetoriek. Boeiend en
ontroerend is het werk evenwel door de konfrontatie met een man die van zijn nood
een nood heeft gemaakt’.
Voor het maken van dergelijke eenvoudige opmerkingen
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wordt - als ze tenminste terecht zijn: en dat is hier het geval - behalve een geoefend
taalvermogen, ook een grondige kennis van het besproken werk en zijn
literair-historische context vereist. Adriaan Morriën beschikt over beide. Bovendien
wordt hij geïntrigeerd door het onbekende, en gedreven door het verlangen tot
ontsluieren: dat lijken twee interessante eigenschappen voor een literair criticus. Naar
aanleiding van de religieus-erotische symboliek in de poëzie van Guillaume van der
Graft schrijft Morriën dat hij als lezer geprikkeld wordt door het verlangen ‘achter
het geheim van Van der Grafts subtiele taalprocedure te komen’, maar tegelijkertijd
noemt hij ‘voorlopig de grootste bekoring... van zijn poëzie’ dat de dichter zich ‘tegen
een dergelijke ontraadseling’ heeft weten te beschermen91.
Helaas is Concurreren met de sterren Morriëns enige kritiekenbundel gebleven.
Zijn polemische brochure De gruwelkamer van W.F. Hermans of Ik moet altijd gelijk
hebben (1955) en enkele fragmenten uit zijn bundels Cryptogram (1968) en
Lasterpraat (1975) bevatten voornamelijk biografische informatie over figuren uit
het Hollandse literaire leven. Het lijkt me niet uitgesloten dat sommige lezers er zich
mee amuseren. Het lijkt me evenmin uitgesloten dat anderen zich afvragen of deze
notities moeten worden verklaard uit een gebrek aan elementaire discretie, dan wel
uit een onweerstaanbare drang om de al dan niet christelijke bourgeois te epateren.
Tot de onaangenaamste bladzijden uit Morriëns Cryptogram behoren die over dr.
V.E.v.V., die door hem wordt voorgesteld als een ijdele literaire-societyfiguur. Als
Victor E. van Vriesland (1892-1974) is deze figuur echter tevens - en dat is
belangrijker - dichter, criticus en samensteller van enkele interessante bloemlezingen.
In 1939 verscheen zijn bekend geworden Spiegel van de Nederlandsche poëzie door
alle eeuwen, die na de oorlog werd uitgebreid tot een belangrijk overzichtswerk in
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drie delen (1953-1955). Helaas wordt deze uitgebreide druk ontsierd door opzettelijke
onvolledigheid, die ontstond doordat Van Vriesland van enkele tientallen eigentijdse
dichters geen werk heeft willen opnemen omdat zij tijdens de tweede wereldoorlog
aan de verkeerde (Duitse) kant stonden. Deze blunder valt te meer op, omdat Van
Vriesland al bij de eerste uitgave uitdrukkelijk had verklaard dat zijn bloemlezing
zou berusten op zijn door ‘overwegende bekommernis om de schoonheid’ bepaalde
‘persoonlijke smaak en voorkeur’, en dat hij ernaar zou streven ‘volledig’ te zijn:
‘dat is: zonder vooropgestelde uitsluitingen van personen of richtingen op
buiten-poëtische gronden’92.
Van Vriesland liet zich ook als criticus wel leiden door ‘buiten-poëtische gronden’,
zodra de tweede wereldoorlog in het geding kwam. Dat blijkt met name uit zijn
bespreking van de roman Zwart en wit (1948) van Gerard Walschap. Daarin geeft
de Vlaamse auteur (soms min of meer in de naïef humanitaire sfeer van zijn vroegere
roman Een mensch van goeden wil) ten eerste een beeld van oorlog en repressie in
de milieus van Vlaamse dorpsmensen, en ten tweede levert hij een impliciete
bestrijding van het simplifiërend na-oorlogse denken en voelen in zwart-wit
verhoudingen. Van Vriesland was volkomen onbekend met het eerste en miste - als
door de oorlog geschokte Hollands-Joodse dichter - klaarblijkelijk ieder vermogen
tot begrip voor het tweede. Toch lijkt me zijn kritiek op Zwart en wit een
noodzakelijke aanvulling op de nogal wazige passus die aan dit boek wordt besteed
in de hiervoor genoemde Gesprekken met Walschap van Albert Westerlinck.
Afgezien daarvan, roert Van Vriesland in deze bespreking een interessant kritisch
probleem aan, namelijk de mogelijkheid van een tegenstelling tussen enerzijds
esthetische waardering voor een bepaald kunstwerk, en anderzijds afwijzing ervan
op grond van ‘buiten-letterkundige,
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i.c. esthetische, moralistische of karakterologische maatstaven’. Van Vriesland is ‘in
het algemeen gesproken’ tegen het laatste, maar maakt een uitzondering voor het
boek van Walschap omdat dit volgens hem ‘niet terwille van de literatuur’ zou zijn
geschreven, ‘maar juist terwille van de ethische strekking’93.
Van Vriesland staat tegenover een dergelijke problematiek doorgaans
genuanceerder en voelt ze heel wat subtieler aan, dan zijn stuk over Walschap en
zijn houding als na-oorlogse bloemlezer doen vermoeden. Dat bewijst zijn in de jaren
1915-'56 ontstaan ‘verzameld critisch en essayistisch proza’, dat hij in 1958
bijeenbracht in de ongeveer 1400 bladzijden tellende twee bundels Onderzoek en
vertoog. Ernstige en soms wel wat plechtig geformuleerde opstellen met grote
aandacht voor de besproke teksten, die doorgaans worden beschouwd in een breder
verband. Van Vriesland hanteert daarbij herhaaldelijk op merkwaardige wijze de
termen ‘romantiek’ en ‘realisme’ als aanduidingen van golfbewegingen in de
literatuurgeschiedenis, waarvan de eerste een subjectieve beleving bij een zo zakelijk
mogelijke uitdrukkingswijze veronderstelt, en de tweede het omgekeerde. Zijn niet
altijd overtuigende manipulaties met dit begrippenpaar beheersen ook, en vooral, de
comparatistisch georiënteerde voordrachten die hij in 1962 bijeenbracht onder de
titel Het werkelijkheidsgehalte in de letterkunde.
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en Belfort 1969, p. 143.
26 Men vergelijke overigens de wijze waarop Westerlinck bij verschillende gelegenheden de
accenten verlegt. Ik citeer uit het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort 1957, p. 191: ‘Er is
tussen de literatuurbeschouwing van Moeller en de mijne wel verschil te merken. Ik voel me
meer aangetrokken tot de beschouwing van de literatuur als literatuur, terwijl hij haast uitsluitend
geboeid wordt door de wereldbeschouwing die men in een als literair geldend werk kan
aantreffen. Toch zal iemand, die de literatuur graag als literatuur beschouwt en beoordeelt, niet
kunnen loochenen dat zij door honderden draden verstrengeld is met het denken en de hele
levensopvatting van de tijd, en dat het belangrijk kan zijn haar van uit sociologisch, wijsgerig
of theologisch standpunt te bekijken en te beoordelen’. In hetzelfde tijdschrift 1962, p. 683: ‘Ik
ben opgevoed in een sfeer waar men de letterkunde beschouwde als een godsdienstig, moreel
of nationaal belang. Kunstwerken moesten bestaan om God te loven, de deugden te verheerlijken,
de ondeugd te straffen, en bovendien, op een ander plan, de Vlaamse bezieling te versterken.
Er was weinig aandacht voor zuiver esthetische of artistiek expressieve waarden, zo er bij de
geestelijkheid al geen wantrouwen of vijandschap - en soms boers misprijzen - tegenover die
waarden bestond. Voor mijn jong - nog onbewust - gevoel waren nochtans de esthetische
vormschoonheid, de artistieke verbeeldingskracht, de verhevigde en verheven
uitdrukking-van-leven die elk kunstwerk schenkt, waarden op zich zelf, belangrijk genoeg om
er een groot deel van zijn leven aan te schenken’. En: ‘Omdat de vele misverstanden - zeer
zacht uitgedrukt! - tussen katholicisme en moderne literatuur, literatuur en moralisatie, kunst
en politiek, die ik zo veelvuldig constateerde en vaak aan den lijve ondervond, voor mijn gevoel
hun diepste oorzaak vonden in een tekort aan begrip en eerbied voor de autonomie van de
kunstschepping, heb ik die autonomie zeer sterk in het licht willen stellen’. In Dietsche Warande
1966, p. 281, n.a.v. de afschaffing van de Roomse index: ‘Eerst en vooral dient te worden
gezegd dat het ons als vanzelfsprekend voorkomt, dat recensenten en bibliothecarissen zich
voor de wereldbeschouwelijke aspecten van een te bespreken of uit te lenen boek interesseren.
Het kunstwerk is geen louter esthetisch object maar tevens een levensexpressie, die waarde
heeft volgens de ruimte, diepte en genuanceerdheid van haar uitdrukkingskracht. Het is
ongetwijfeld nodig het kunstwerk met zuiver esthetische maatstaf te meten, maar die maatstaf
volstaat niet. Hij moet aangevuld worden door een volledig existentiële, menselijk en wijsgerig
rijpe, tevens wereldbeschouwelijke confrontatie met het werk. Dit betekent dat wij niet houden
van een literatuurkritiek die bij het beoordelen van een kunstwerk haar wereldbeschouwing
tussen haakjes zet. Een criticus die enkel in de huid van de schrijver kruipt en niet bezonnen in
de zijne terugkeert om van uit eigen geweten te denken, is die naam niet waardig. Al evenmin
echter houden wij van een gelovige kritiek die, aan de antipode van de eerstgenoemde, de
esthetische maatstaf niet doet prevaleren in de beoordeling van alle esthetische aspecten. Elke
gezonde literaire kritiek werkt in de buurt van het middelpunt dat ligt tussen de eenzijdige
uitersten van het estheticisme en het louter wereldbeschouwelijke getuigenis’.
27 Luister naar die stem, p. 131, 102.
28 Alleen en van geen mens gestoord, p. 53.
29 Luister naar die stem, p. 153.
30 Idem, p. 118, 119, 125.
31 Alleen en van geen mens gestoord, p. 11 e.v. Men vergelijke voor Westerlincks moeilijkheden
t.a.v. een deel der moderne literatuur ook zijn aanteke ning over ‘seksualiteit en humanisme’
in Dietsche Warande en Belfort 1969, p. 143.
32 T.S. Eliot, ‘Religion and Literature’, herdrukt in Scott, 2 (1968), p. 43 e.v.; T.S. Eliot, The four
quartets ingeleid, vertaald en gecommentarieerd door Herman Servotte, Antwerpen/Amsterdam
1974, p. 25 en p. 31 (noot 26). Men vgl. de in aantek. 28 vermelde vindplaats bij Westerlinck,
die overigens nu en dan laboreert aan een Dirk-Costerachtige preektoon. Zo besluit hij een niet
van vaagheden vrij te pleiten opstel over García Lorca met de aansporing: ‘laten wij hem óók
loven als een grote scheppende persoonlijkheid wiens ziel op haar beste momenten één was
met de ziel van het volk, wiens stem opklonk en weerklonk in het ruime en eeuwige hart der
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mensheid’ (Alleen en van geen mens gestoord, p. 266). De ‘humanitaire’ houding van Westerlinck
blijkt uit de wijze gematigheid waarmee hij stelling neemt in twistpunten in het contemporaine
literaire leven (vgl. Dietsche Warande en Belfort 1963, p. 686 e.v.).
Umberto Eco in The critical moment. Essays on the nature of literature, London 1963, 1964,
p. 138 e.v.
Lieve Scheer, De poëtische wereld van Paul Snoek. Proeve van close-reading, Brussel-Den
Haag 1966, en Röntgens van Ruyslinck, Amsterdam-Brussel 1972. Een bezwaar tegen het essay
over Snoek is het feit dat diens gedichten en poëziebundels worden versnipperd in losse
thematische gegevens, en zelden of nooit worden beschouwd als zelfstandige structuren.
Bert Brouwers in het weekblad De nieuwe linie, 4 okt. 1972.
Piet Calis, Daling van temperatuur, Den Haag 1964, p. 158.
Idem, p. 154. Vgl. voor de tussen aanhalingstekens geplaatste uitdrukkingen: Aantek. 42 bij
Hfdst. II.
Idem, p. 7; 159. Calis citeert in zijn slotbeschouwing Karl Krolow zonder bronvermelding: het
betreft hier diens bijdrage aan de door Hans Bender samengestelde bundel Mein Gedicht ist
mein Messer, Paul List Verlag, München 1961. Calis had - evenals trouwens Van Vlierden, 4
(Antwerpen 1969) p. 262, 263 - ook kunnen verwijzen naar Hugo Friedrich, Die Struktur der
modernen Lyrik, Hamburg 1956.
Calis was een dankbaar slachtoffer voor de ‘analist’ H.U. Jessurun d'Oliveira: Merlyn 21 (1964)
6, p. 32 e.v.
Peter Berger publiceerde sinds 1963 verschillende gedichtenbundels. Hij schreef in de jaren
zestig geregeld poëziekritieken in dagblad Het Vaderland. Zijn kritiek op de bundel van Calis
verscheen in Het Vaderland van 29-VIII-1964.
Een uitgebreide ‘ontbolstering’ van de gezichtspunten van Calis en Berger gaf Jef Barthels in
De Vlaamse gids 1970, 3, p. 3 e.v., 4, p. 15 e.v. Vgl. i.v.m. ‘autonomie’ als een door de
romantische dichter zelf geschapen nieuwe wereld: C. de Deugd, Het metafysisch grondpatroon
van het romantische literaire denken, Groningen 1966, p. 37, en de daar genoemde buitenlandse
literatuur.
Kees Fens in Literair Lustrum. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse literatuur 1961-1966,
Amsterdam 1967, p. 19.
Idem, p. 43. Anthonie Donker schreef over deze bloemlezing in Critisch bulletin 20 (1953) p.
493-501.
Den Besten, 4 (Baarn 1973), p. 55. Vgl. Anthonie Donker in Fausten en faunen, Amsterdam
1930, p. 147, 148.
Den Besten, 4 (Haarlem 1968), p. 121, 122, 6; 4 (Baarn 1973), p. 220, 128, 134. Interessant
i.v.m. het in het citaat van Werner Milch vervatte ‘program’ is Ad den Bestens Duitse artikel
‘Autonomie der Literatur-Autonomie der Literaturwissenschaft?’ in A. von Bormann e.a.
(Herausg.), Wissen aus Erfahrungen. Werkbegriff und Interpretation heute. Festschrift für
Herman Meyer zum 65. Geburtstag, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1976, p. 932-953.
Dichten als daad, p. 141, 144, 213, 51-53, 217. Over deze bundel schreef H.R. Blankesteijn in
Mededelingen van de Prof. Dr. G. van der Leeuw-Stichting 47 (1975).
Hierover ook het speciaalnummer van het tijdschrift Ontmoeting 1962 (Het nieuwe kerklied)
en Ad den Bestens dichtbundel Lof voor tegenstem, Baarn 1965. Men zie voor zijn begrip
‘engagement’ ook Ik uw dichter, p. 111, 112, en vgl. de referenties die werden vermeld in
Aantek. 51 en 52 bij Hoofdstuk II.
René Wellek, Concepts of criticism 2, New Haven - London 1964, p. 1, 20, 35, 291. Een
toelichting op mijn kwalificatie ‘niet zeer duidelijk’ gaf ik in een te Montreal gehouden referaat
Quelques réflections sur la valeur de nos ‘valeurs’, noot 12, te verschijnen in de Actes du
VIIième congrès de l'Association Internationale de Littérature comparée, die momenteel (1976)
in Canada ter perse zijn.
Zie Verslagen en mededelingen Koninklijke Vlaamse academie, 1963, p. 127 e.v. (‘Aasgieren
der filologie’); Raam 68 (1970), p. 31 e.v. (‘Roman Ingarden / In memoriam’); Raam 87, 88,
89 (Liber Amicorum Dr. Gerard Knuvelder) 1972, p. 2 e.v. (‘In de vuurlinie’); Raam 104 (1974),
p. 39 e.v. (‘Roman Ingarden’); Gerard Knuvelder, Problemen der literatuurgeschiedschrijving,
's-Hertogenbosch 1963.
Knuvelder, 4 (Spiegelbeeld, 's-Hertogenbosch 1964) p. 75 e.v.; 4, Kitty..., 's-Hertogenbosch
1964) p. 168 e.v. Vgl. 4 (Brugge 1974) p. 99 e.v.
Met Westerlinck deelt hij ook zijn bewondering voor het reeds besproken ethisch standpunt
van de criticus Vermeylen, wiens hiervoor geciteerde vergelijking inzake Vondel en Verwey

Martien J.G. de Jong, Over kritiek en critici

52
53

54

55

56
57
58
59
60
61

62

63

64
65
66
67
68

69
70

71
72

hij variërend herhaalt in de Inleiding bij de eerste druk van zijn Handboek, p. 4. Vgl.
Onachterhaalbare tijd, p. 140, en Kitty en de mandarijntjes, p. 120.
Knuvelder, 4 (Helmond 1945), p. 80, 38, 79.
Van Vlierden, 4 (Antwerpen 1969), p. 28 e.v. Fluwelen kritiek op Lissens' geografische opvatting
van de literatuurgeschiedenis leverde Ludo Simons in Leuvense bijdragen (bijblad 1967), p. 1
e.v.
De titels van Lissens' bundels suggereren een meer geprononceerde kritische stellingname dan
hun inhoud geeft. In werkelijkheid heeft de titel Rien que l'homme betrekking op een
literair-historisch gegeven, dat o.a. wordt verklaard in de bundel Confrontaties, p. 24.
Van Leeuwens ‘tot wanhoop’ drijvende stijl, en zijn afkeer van het katholicisme worden resp.
gelaakt in de kritieken op zijn boek in de Nieuwe Rotterdamse Courant van 24-X-1950 (anoniem)
en De Tijd van 15-VII-1950 (Anton van Duinkerken).
F.W. van Heerikhuizen, Gestalte der tijden. De wereldletterkunde in hoofdtrekken I, Leiden
1951, p. 8, 9; Idem, dl. II (1956), p. 7.
F.W. van Heerikhuizen, Gestalte der tijden, dl. II, p. 15; In het kielzog van de romantiek, Bussum
1948, p. 39 e.v., 167 e.v.; S. Vestdijk, Zuiverende kroniek, Amsterdam 1965, p. 209.
G. Knuvelder, Kitty en de mandarijntjes, p. 192.
In het kielzog van de romantiek, p. 206 e.v.; p. 192 e.v.
Idem, p. 94-98.
Critisch bulletin verscheen van 1945 tot 1948 onder redactie van Donker en R. Blijstra; daarna
traden nog tot de redactie toe: K. Jonckheere (1948), N.P. van Wijk Louw (1948) en Paul
Rodenko (1956). Zie P.J. Verkruijsse, Critisch bulletin I. Bibliografische beschrijvingen,
analytische inhoudsopgaven, Amsterdam 1975, p. 27, 29, 31.
Anton van Duinkerken, Vlamingen, Hasselt 1960; Garmt Stuiveling, Uren Zuid, Hasselt 1960.
Vgl. B. Ranke n.a.v. Jan Greshoffs partijdige reactie op deze beide bundels in Dietsche Warande
en Belfort 1961, p. 453.
W.J.A.M. Asselbergs, Het tijdperk der vernieuwing van de Noordnederlandse letterkunde
(Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, dl. IX), 's-Hertogenbosch-Antwerpen 1951,
p. VII, VIII. Blijkens de context is er volgens Asselbergs zowel in de literatuurgeschiedenis als
in de literatuurkritiek sprake van een ‘oordeel’, maar in het geval van de literatuurgeschiedenis
gaan daar noodzakelijkerwijze onderzoekingen aan vooraf die niet de literaire tekst als zodanig
betreffen. Men mag aannemen dat Asselbergs het onderzoek van dergelijke externe
omstandigheden voor de ‘actuele literatuurkritiek’ niet noodzakelijk acht, omdat hij veronderstelt
dat de criticus deze omstandigheden kent in zijn kwaliteit van cultuurbewuste tijdgenoot.
Ondertussen verklaart hij niet expliciet of zijn term ‘waarde’ in beide gevallen hetzelfde aanduidt,
en of het object van de literatuurgeschiedenis (afgezien van de chronologische ordening) precies
hetzelfde is als dat van de literatuurkritiek. Hij spreekt met betrekking tot de geschiedenis over
biografische ‘levensomstandigheden’ en ‘verhoudingen’, over ‘figuren’, en over de ‘samenhang’
van ‘verschijnselen’, ‘richtingen’ en ‘stromingen’, terwijl hij één keer de term ‘werk’ gebruikt,
zowel in verband met de geschiedenis als met de kritiek.
Pierre Debray, Rimbaud. Le magicien désabusé, Avec une post-face de Daniël-Rops, Paris
1949, p. 25, 27, 29, 40. Vgl. Knuvelder, 4 (Brugge 1974), p. 164 e.v.
A. van Duinkerken, 4 Verz. geschr. III. (Utrecht/Antwerpen 1962), p. 276, 277.
Vgl. De Jong, 4 (Leiden 1970), p. 125-127.
Idem, p. 118-122, m.b.t. de samenstelling van deze bundels en de daarop uitgebrachte kritiek
van H.A. Gomperts.
Stuiveling, 4 (Amsterdam 1947, 2) p. 223. Een overzicht en een bibliografie betreffende
Stuivelings literair-kritische en literair-historische werkzaamheden vindt men in de hem bij zijn
afscheid als hoogleraar aangeboden bundel Weerwerk, onder redactie van T. Gram e.a., Assen
1973.
G. Stuiveling, Het boek als vraagstuk. Openbare les gegeven op 8 februari 1939, Groningen Batavia 1939, p. 8, 10, 16, 17.
G. Stuiveling, Triptiek, Amsterdam 1952, p. 186; Paul de Wispelaere (Hendrik Marsman, serie
‘grote ontmoetingen’ Brugge-Den Haag 1975, p. 74) meent dat in Stuivelings artikel over het
kritisch werk van Marsman ‘de rancune duidelijk doorklinkt’: dit oordeel wordt echter zomin
toegelicht als verklaard.
Groot Nederland 1938, p. 34, 35; Triptiek, p. 214, 216.
Anthonie Donker, De grondtoon. Een keuze uit de gedichten, Amsterdam 1963. Vgl. De Jong,
4 (Leiden 1966), p. 92-98.
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73 Donker, 4 (Arnhem 1945), p. 4.
74 Donker, 4 (Arnhem 1946), p. 11, 50.
75 N.A. Donkersloot, Wij noemen het literatuur, Amsterdam 1965, p. 127, 135, 136. Typerend
lijkt me de volgende herinnering van Anton van Duinkerken: ‘Toen Donkersloot op 6 april
1936 's middags te vier uur in de aula der universiteit van Amsterdam zijn inaugurele rede
uitsprak over “Dichter en Gemeenschap”, hing er werkelijk een sfeer van wijding in die zaal.
Hier stond een man, voor wie de poëzie de allerhoogste levenswerkelijkheid is’ (dagblad De
Tijd, 8-IX-1962). Vgl. Aantek. 46 bij Hoofdstuk I en, i.v.m. Donkers uitspraak over ‘het rhytme
van het universele’: Gert Schmook in Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse
Academie voor Nederl. taal- en letterkunde 1973, 3, p. 323-341. Benedetto Croce schreef in
zijn La poesia. Introduzione alle critica e storia della poesia e della letteratura 15, Laterza,
Bari 1953, p. 333): ‘La persona del poeta è l'arpa eolia che un soffio del universo fa vibrare’.
Vgl. ook Aantek. 8.
76 M. Rutten, ‘Dichtkunst en Phonologie’ in Revue Belge de philologie et d'histoire, 28 (1950),
p. 871; ‘Over de noden van de Nederlandse literatuurwetenschap’ in De nieuwe taalgids 1953,
p. 107; Inleiding tot de literatuur, Amsterdam-Antwerpen 1956. De uitdrukking ‘onze Luikse
leermeester’ gebruikt Rutten in Achterberg en Burssens voorbij, p. 162. Vgl. voor Etienne:
Aantek. 6 bij Hoofdstuk II.
77 Rutten, 4 (Hasselt 1957), p. 98, 58, 192, 196 e.v., 250 e.v. 209 e.v. en 4 (Hasselt 1967), p. 18,
54 e.v., 60 e.v., 98, 149 e.v., 192, 296.
78 Achterberg en Burssens voorbij, p. 11-20.
79 Geïrriteerde kritieken op dit boek schreven F.C. Maatje in De nieuwe taalgids 1973, p. 89 e.v.
en Ton Anbeek in Soma 26 (1972), p. 42 e.v.; Weisgerber antwoordde de eerstgenoemde in De
nieuwe taalgids 1973, p. 507 e.v.
80 Zie Aantek. 10 bij Hoofdstuk III.
81 J.P. Guépin in Maatstaf 19 (1972) p. 801.
82 H. Uyttersprot in Spiegel der letteren 3 (1960) 3, 4, p. 241. Ik citeer uit zijn artikel The Trial:
its structure, in Angel Flores & Homer Swander (ed.), Franz Kafka today, The University of
Winconsin Press, Madison 1958, p. 143: ‘...we have gained a new insight and provided new
proof that Kafka - like every true poet, in my opinon - can be comprehended and illuminated
through the spiritual and the biographical; that the individual cannot be separated from the
author in the case of Kafka any more than is possible in the case of Kleist and Rilke. As a result,
the fundamental importance of the diaries and other documents (...) receives new stress’.
83 Clem Bittremieux, P.N. van Eyck, Antwerpen 1947, p. 11.
84 B. Stroman, Overzicht en indrukken, Rotterdam- 's-Gravenhage 1951, p. 6, p. 107 (Vestdijks
opstel over Kelk verscheen onder de titel ‘joyeuse oppervlakkigheid’ in zijn bundel Zuiverende
kroniek, 1965, p. 204).
85 André Demedts, De Vlaamsche poëzie sinds 19182, 1e deel: studie, Diest 1945, p. 15, 143, 219,

86

87
88

89

90

228. Een ‘ontmoeting’ met André Demedts (1965) schreef de dichter Anton van Wilderode, die
tevoren al een ‘ontmoeting’ had gewijd aan het werk van Filip de Pillecyn (1960). Gevoelens
van verbondenheid van ‘bodem’ en ‘volk’ werden, helaas met een beroep op Demedts, in het
eerste jaar van de bezetting geassocieerd met leuzen betreffende ‘nationaal-volksche
heropstanding’ en een grootse ‘nieuwen tijd’, in de kritiekenbundel Proefvluchten boven den
Parnassus (Antwerpen 1941) door Bert Ranke, van wie in dezelfde geest een essay verscheen
over Filip de Pillecyn. Een proeve van synthese der persoonlijkheid (Antwerpen 1941).
C.E.J. Dinaux, Gegist Bestek I, 's-Gravenhage z.j. (1958), p. 7, 8. Het ‘kritisch credo’ van
Dinaux verscheen in Maatstaf 16 (1968) 6, p. 473-479 en werd herdrukt in Kritisch akkoord
1969.
Paul Hardy, Bij benadering. Dagwerk van een recensent, Brecht/Antwerpen 1973, dl. II, p.
347, 299; 300, 305; 83; 124; dl. I p. 14; 207.
Roggeman, 4 (1976), p. 158. Mededelingen m.b.t. het ‘herschrijven’ van kopij van Vlaamse
auteurs verstrekte Jeroen Brouwers in zijn in Aantek. 46 bij Hfdst. V genoemd artikel. I.v.m.
tekstbemoeienissen van uitgevers in het algemeen: zie Aantek. 34 Hfdst. III. De Wispelaere
citeert in zijn Verantwoording uit Gomperts, 4 (1963).
Poll, 4 (Amsterdam 1967) p. 17, 86, 87; 42, 46 (over deze bundel van Poll schreef J. Bernlef
in De Gids 1967, II, p. 91, 92). Het eerste citaat is uit K.L. Poll, Het masker van de redelijkheid.
Amsterdam 1969, p. 21.
In Raam 48 (1968) p. 21. (Vgl. i.v.m. de in de Inleiding (Aantek. 10) bedoelde drie kritische
‘stadia’: G. Sobejano in E. Alarcos e.a., El comentario de textos, Madrid 1973, p. 131 e.v.).
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91 Morriën, 4 (Amsterdam 1959) p. 111; 22; 63.
92 Victor E. van Vriesland, Spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen2, Amsterdam
1940, p. 5.
93 Van Vriesland, 4 (Amsterdam 1958) p. 646.
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Vijfde hoofdstuk
Intenties en voorkeuren
1.
Een van de laatste kritieken van Jan Greshoff betrof de essaybundel Alleen en van
geen mens gestoord, door Albert Westerlinck. In Het Vaderland van 5 februari 1966
schreef Greshoff ondermeer: ‘Op een gegeven punt duid ik het Westerlinck ten kwade
dat ik het met hem eens ben! Ik meen en meende allang dat poëzie niets is dan Poëzie
en dat het onzin is te spreken van Roomse, Calvinistische, Socialistische poëzie. Of
een uiting al dan niet poëzie is wordt nooit bepaald door de strekking noch door het
onderwerp. Het is verbazingwekkend deze opvatting te zien delen door gelovigen
van allerlei soort. Let wel: ik geloof ook aan de universaliteit en de tijdeloosheid van
de poëzie. Maar ik ben een volstrekte godloochenaar en ik verfoei de kerk, alle
kerken. Voor een bon catholique als Westerlinck echter komen mijns inziens zulke
extreme vrijzinnigheden niet te pas. Ik, als buitenstaander, heb een voorkeur voor
fanatieken en bekrompenen, omdat ik er prijs op stel mijn vijanden te kennen en
duidelijk voor mij te zien. Nu met de steeds toenemende vervaging van de grenzen
tussen de sekten gevoel ik mij onzeker.’
Dit verbazingwekkend citaat is geen uitschieter van de ouder geworden Greshoff,
maar sluit in feite aan op een kritische ‘traditie’ van voor de oorlog. Een goed deel
van de polemisch gestelde kritieken van E. du Perron be-
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rust op de kunstgreep dat hij zich een domme of bekrompen tegenstander creëert,
die vervolgens met tevoren verzekerd succes bestreden kan worden1. Het lijkt op het
eerste gezicht een handig procédé zo'n tegenstander niet nader te identificeren: hij
is dan gewoon een ‘men’ of een ‘mening’, waartegen het eigen betoog zich zonder
risico kan afzetten. Zo kwam H.A. Gomperts als onbetwist overwinnaar te voorschijn
in een polemiek met ‘een gangbare opinie’, volgens welke ‘men’ de dagbladkritiek
zou willen beperken tot het navertellen van simpele leesstof voor de gewone man.
Maar wáár precies de door hem bestreden ‘men’ en zijn ‘gangbare opinie’ gevonden
konden worden, vermeldde Gomperts niet, en dat verzwakte bij nader toezien de
kracht van zijn betoog2. Die polemische kracht is wel aanwezig in vele vooroorlogse
geschriften van E. du Perron en Menno ter Braak. Een reden daarvoor is dat zij hun
tegenstanders hebben geidentificeerd, of liever geconcretiseerd. Onthullend is dit
citaat van Ter Braak: ‘Het interesseert mij niet in het minst, of de jonge protestanten
in een nabije of verre toekomst goede verzen zullen gaan schrijven; ik weet alleen,
dat ik verzen van jonge protestanten altijd in laatste instantie slecht zal vinden, omdat
ik met jonge protestanten geen vrede kan sluiten.’ In hetzelfde stuk geeft Ter Braak
aan wat volgens hem de ‘enige... volstrekte waarde’ in de literatuur uitmaakt, namelijk:
‘de keuze, de verwantschap tussen schrijver en lezer’3. Hoezeer die keuze en die
verwantschap niet alleen levensbeschouwelijk maar ook persoonlijk kan worden
bepaald, blijkt ondermeer uit Ter Braaks mededeling (in zijn essay Politicus zonder
partij, 1934) dat de kunstenaars die hij in levende lijve heeft ontmoet, hem meestal
tegenvielen en dat derhalve het kunstwerk een ‘misleidend’ middel is ‘om mensen
te leren kennen’. Hij is daarom meer op de ‘omgangsvormen der kunstenaars’ gaan
letten dan op hun ‘meesterwerken’, en bekent dat een deel van zijn
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literaire belangstelling is ‘opgeslorpt’ door zijn belangstelling... ‘voor brieven en
portretten’4. Vanaf een dergelijk biografisch standpunt is het maar één stap meer naar
een uitlating als die van Du Perron, volgens welke het maar goed was dat de katholieke
auteur Gerard Bruning een vroege dood had gevonden... want zijn portret met dat
kleine brilletje en die stekende oogjes, deed Du Perron ‘voelen’ dat de jonge Bruning
een ‘vicaire aux pieds sales’ was5.
Dergelijke overwegingen ontstaan uit een gecultiveerd groepsbewustzijn, dat
gemakkelijk iets elitairs krijgt6. Ook een politiekerig aandoende, strijdbare
falanx-mentaliteit schijnt er niet helemaal vreemd aan. Dat Ter Braak en Du Perron
niet bepaald sympathiek tegenover het gewone, collectieve en socialistische stonden,
blijkt genoegzaam uit de inhoud van hun geschriften7. Naar aanleiding van de
polemische bedrijvigheid van Du Perron, schrijft Gomperts dat het erom te doen was
‘de persoon achter de principes’ te ‘vermorzelen’ in naam ‘van de vriendschap’, die
eist dat men ‘de gemeenschappelijke vijand’ zal ‘verdelgen’8. Paul de Wispelaere
wijst in dit verband op het klimaat van samenzwering en op het taalgebruik in de
briefwisseling tussen Ter Braak en Du Perron, die ‘davert’ van ‘krachttermen’ en
aanmoedigingen om de tegenstander (in casu Dirk Coster) te ‘slachten’ en te
‘vermoorden’9.
Afgezien van de toegepaste methoden en de eraan ten grondslag liggende mentaliteit
- die men overigens dient te beoordelen in de context en de historische situatie van
de toenmalige literatuur - kunnen we vaststellen, dat Ter Braak en Du Perron (evenals
Greshoff) een type van literaire kritiek vertegenwoordigen waarbij een a priori
ingenomen standpunt van de criticus wordt geconfronteerd met een standpunt dat
terecht of ten onrechte wordt toegeschreven aan de auteur. In ons eerste hoofd-
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stuk hebben wij al herinnerd aan de bekend geworden tegenstelling tussen ‘vent’ en
‘vorm’. Men heeft de op de ‘vent’ gerichte literaire kritiek wel aangeduid met de
term ‘personalistisch’. Die term lijkt inderdaad bruikbaar, inzoverre het in deze kritiek
uiteindelijk gaat om een confrontatie van twee persoonlijkheden. Uitgaande van het
feit dat bij deze confrontatie de criticus zijn eigen intenties vooropzet en die van de
auteur tracht te achterhalen, zou men ook kunnen spreken van ‘intentionalistische’
kritiek: de criticus beoordeelt niet in de eerste plaats in hoeverre de auteur zijn
intenties literaire vorm heeft kunnen geven, maar hij beoordeelt veeleer de waarde
van die intenties op zich zelf10.
Het is duidelijk dat beide termen hier op een andere manier worden gebruikt dan
in de wijsbegeerte. Personalistische of intentionalistische kritiek heeft even weinig
te maken met het ‘personalisme’ van Kohnstamm of Mounier en De Rougemont, als
met het ‘intentionalisme’ van Husserl. Bovendien moet worden vastgesteld dat de
hiervoor besproken uitlatingen van Ter Braak, Du Perron en Greshoff extremen
vertegenwoordigen van het hier bedoelde kritisch uitgangspunt. In de praktijk doet
de personalistische of intentionalistische kritiek zich veeleer voor als een ethisch of
psychologisch geïnspireerde vorm van ‘vrije interpretatie’, waarbij de criticus zijn
eigen inzichten en voorkeuren vooropstelt, en meer belangstelling toont voor de
levensbeschouwing en de persoonlijkheid van de auteur, dan voor de formele
eigenschappen van zijn tekst. Er zijn talrijke varianten. Intentionalistische critici zijn
bijvoorbeeld de oer-conservatieve Amerikaanse neo-humanisten uit de school van
Irving Babbit: ‘Their chief interest lies in literature as a “criticism” of life. To them,
the study of the technique of literature is a study of means, whereas they are concerned
with the ends of literature as affecting man, with literature as it takes its place in the
human forum of ideas and atti-
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tudes’11. Een type van intentionalistische of personalistische kritiek is echter ook de
existentiële (of: existentialistische) literatuurbeschouwing in Frankrijk, waarover
Serge Doubrovsky schrijft in zijn bundel Pourquoi la nouvelle critique? (1968):
‘Quand l'homme doit inventer le sens de sa vie, les outils savants ne sont plus que
des béquilles inutiles: c'est à mains nues, seul à seul, d'homme à homme, que,
mesurant le texte, le critique se mesure au texte, et donne, par là, sa propre mesure.
Ecoutez Sartre: “...La fonction du critique est de critiquer, c'est-à-dire de s'engager
pour ou contre et de se situer en situant.” L'écrivain, disons-nous, est un homme qui,
dans son oeuvre, parle de l'homme aux hommes: le critique est un homme qui lui
répond’12.
In het vorige hoofdstuk zijn al enkele oudere intentionalistische literatuurbeschouwers
genoemd, die ook na de oorlog hun ‘standpuntkritiek’ hebben voortgezet. Jan Greshoff
(1888-1971) is dat blijven doen tot enkele jaren voor zijn dood13. Hij heeft daardoor
weinig of geen nieuwe aspecten toegevoegd aan het beeld van zijn persoonlijkheid
als kritisch essayist, dat kenbaar werd in zijn ‘Verzameld Werk’ (1948-1958). Zijn
al van vóór de oorlog daterende neiging tot zelfherhaling en tot etalering van zijn
averechtse onafhankelijkheid, schijnt in zijn latere bundels toegenomen. Ze gaat
gepaard met een kennelijk even onweerstaanbare drang tot het vertellen van
herinneringen betreffende zijn intieme omgang met belangrijke persoonlijkheden.
Daarbij demonstreert hij meer journalistieke vlotheid en voorliefde voor het
anekdotische, dan vermogen tot diepgaande confrontatie. Greshoff coquetteert met
zijn status van bereisd en belezen vertegenwoordiger van wat hij, o.a. in zijn bundel
Volière (1956), aanduidt als ‘het uitstervend ras der estheten’. Blijkens zijn
omvangrijke autobiografische bundel Afscheid van Europa (1969) veroorloofde deze
status hem
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zijn interesse voor de dagelijkse werkelijkheid goeddeels te beperken tot haar
transformatie of transcendentie in de literatuur of in het spel der omgangsvormen.
Zijn esthetica is een vorm van moraal. Evenals Coster, vindt hij dat de literatuur de
werkelijkheid moet verfraaien. Hij wil slechts de ‘mooie’ dingen van het leven zien
en kan daarom een boek afwijzen omdat het alleen leeft door ‘warme, dierlijke
zinnelijkheid’ en niet door ‘diep menselijk gevoel’, of omdat de auteur zich, bij de
‘betoverendste taalbehandeling’, beperkt tot gevoelens van haat en wraak. Een boek
is voor hem ‘een getuigenis’ en ‘het stelt iets of iemand voor’, die hij beoordeelt naar
het criterium van zijn eigen persoonlijkheid. En Greshoffs moraliserende
persoonlijkheid werd bepaald door een esthetisch geïnspireerde afkeer van de
werkelijkheid, die in zijn laatste periode gepaard ging met een idealiserend heimwee
naar vroeger14. Hij verwisselde zijn rol van literair promotor en animator voor die
van de wereldvreemd geworden vrijwillige outsider, die niet moe werd zich
laatdunkend uit te laten over zijn eigen bezigheid als criticus van de Nederlandstalige
literatuur15.
Greshoffs verbale vlotheid openbaarde zich in talrijke boutades en aforismen, die
echter bij bundeling veel van hun kracht bleken in te boeten, en waarvan de ironie
soms merkwaardig contrasteerde met zijn al door Ter Braak opgemerkte neiging
‘zich door een menselijk sentiment te laten meeslepen in een roes van geestdrift of
verontwaardiging, die hem dan weleens in de buurt brengen van de phrase, waarvan
hij zelf een van de hartstochtelijkste bestrijders is’16. In mei 1964 publiceerde ‘Het
Vaderland’ een vlammend protest van Greshoff tegen het Nederlandse kamerlid
Algra, vanwege diens destijds beruchte aanval op de homosexuele geschriften van
G.K. van het Reve. Algra behoorde tot de burgerlijke buitenstaanders tegenover wie
Greshoff steeds de vrije kunst uit de (vrienden-)kring der geroepenen verdedig-
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de. In september van hetzelfde jaar schreef Greshoff, o.m. naar aanleiding van het
werk van Jan Cremer en Jan Wolkers: ‘Lezen is niet meer een werk van liefde en
genot, het is voor onbeschaafden een statussymbool geworden. Men kan straffeloos
als geestdriftig analfabeet optreden, als men maar weet mede te kwebbelen over een
paar boeken die “in” zijn. Hoe kan men op die floddergevoelens ooit een gezonde
letterkunde, een gezonde uitgeverij, een gezonde boekhandel grondvesten? De
literatuur levert te allen tijde een aantal dikwijls zeer boeiende problemen op. Die
dagen zijn voorbij. Er is nu nog maar één vraag: hoe redden wij hem [sic] binnen
afzienbare tijd niet alleen uit de beerput, doch (nog belangrijker) uit de geestelijke
armoede en de verblinding voor wat werkelijk leven is?’17.
De inconsequenties, tegenstrijdigheden en fulminaties van de zich in zijn naoorlogse
periode ‘repeterende praatvaêr Greshoff’ (J.H.W. Veenstra) schijnen uiteindelijk
minder bij te dragen tot versterking van zijn image als onafhankelijk literatuurcriticus,
dan dat zij functioneren als ‘Uitnodiging tot ergernis’18. Volgens Pierre H. Dubois
zou een ernstig onderzoek van Greshoffs naoorlogs kritisch werk niet alleen ‘vele
misvattingen en misverstanden... ophelderen’ maar ook aantonen dat het - ondanks
Greshoffs ‘noodlot’ te zijn aangewezen om zijn leven lang over Nederlandse literatuur
te schrijven - ‘nóg bewonderenswaardig (is) wat hij op dit gebied presteerde’19.
Van deze bewonderenswaardigheid blijkt weinig uit de brochure Bakkeleien met
Greshoff, die Maurice Roelants in 1938 publiceerde om te protesteren tegen de wijze
waarop Greshoff volgens hem bezig was ‘een deel der goede betrekkingen tusschen
schrijvers van Noord en Zuid, zonder eenig nut voor de literatuur, te bederven’20.
Maurice Roelants (1895-1966) fungeerde bij de oprichting van het tijdschrift Forum
(1932-1935) als derde ‘katholiek-fla-
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mingantistisch’ wiel aan de redactionele wagen van Ter Braak en Du Perron, en
zorgde er in die functie al spoedig voor dat dit ‘ventistisch’ voertuig vervaarlijk
begon te hobbelen21. Zijn visie op de ondergang van het tijdschrift staat in de
documentaire Roman van het tijdschrift Forum of Les liaisons dangereuses (1965),
die tot zijn naoorlogse essayistische aktiviteiten behoort22. Daartoe behoren voor een
goed deel ook de opstellen (o.a. over Teirlinck, Marnix Gijsen, Nijhoff, Brulez en
Claus), die hij opnam in de twee bundels Schrijvers wat is er van de mens?
(1956-1957). Die titel is zowel typerend voor Roelants' kritisch uitgangspunt, als
voor zijn soms bedenkelijk retorische preektoon. In het inleidend opstel noemt hij
kritiek ‘peilen en genieten’ van leven, en poneert dat er geen kunstnormen of kritische
normen bestaan, maar wel ‘hiërarchieën in de menselijke waarden’.
De kritische werkzaamheid is volgens Roelants een kunstvorm, die berust op het
feit dat de criticus als ‘levende mens’ zich in de confrontatie met het kunstwerk
‘plotseling bewust wordt van wat echt en juist door de kunstenaar is uitgedrukt van
de luister en de ellende van het leven, met zijn eigen normencomplexen’. Hij
benadrukt de individuele kunstbeleving, als hij opmerkt: ‘de waarde van elk kunstwerk
klimt en daalt met sprongen naar de betekenis van de beschouwer’23.
In een beschouwing over het kritisch werk van Roelants, heeft Marnix Gijsen het
woord ‘betekenis’ in bovenstaand citaat als het ware nader bepaald, toen hij sprak
over Roelants' ‘wijsgerig standpunt en de beperkingen die dit onvermijdelijk moet
meebrengen’. Men kan de door Gijsen bedoelde beperking ondermeer aan het werk
zien in Roelants' kritieken op Hugo Claus. Een andere beperking, namelijk die van
het bijna niets over het boek zelf zeggen maar wel een kolom vol schrijven over of
liever: naar aanleiding van de auteur, ziet men bijvoorbeeld in zijn stuk over de
poëziekronieken van Marnix Gijsen.
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Bij de herdruk van dit kritisch werk (Peripatisch onderricht, 1963) leverde Greshoff
een soortgelijke prestatie24. Gijsens' poëziekronieken verschenen oorspronkelijk
tussen de beide wereldoorlogen. In zijn hiervoor genoemd stuk over Roelants uit
1956 komt hij er zelf op terug in enkele opmerkingen, die men lezen kan als een
soort program voor de personalistische of intentionele kritiek. Gijsen schrijft dat hij
zelf het kritisch podium meer en meer heeft gebruikt, om ‘lucht te geven aan mijn
eigen levensbeschouwing en die van de schrijver tegen de mijne af te wegen’. En hij
vervolgt: ‘...ten slotte komt het er in de critiek op aan de menselijke maat van de
auteur te ontdekken en te bepalen. Al het overige is techniek en bijzaak’25.

2.
De essayisten die zich na de tweede wereldoorlog als vertegenwoordigers van de
intentionalistische of personalistische kritiek hebben doen kennen, sluiten zich aan
bij de levensbeschouwelijke traditie van Coster, Ter Braak en Du Perron. Maar zij
tonen een duidelijke afkeer van de decoratieve stijl en het vage, naar alle zijden
verdraagzaam humanisme van eerstgenoemde, bij een even duidelijke verering voor
het ongemaskerde ‘ventisme’ van Ter Braak en Du Perron.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit de bundel Schoonheid als eigenbelang (1948) van de
Friese auteur Fokke Sierksma (1917), die in 1944 medeoprichter was van het
tijdschrift Podium, maar wiens later essayistisch werk zich steeds meer van de
eigentijdse letterkunde is gaan verwijderen, tengunste van onderwerpen betreffende
godsdienstgeschiedenis en culturele antropologie. Schoonheid als eigenbelang getuigt
herhaaldelijk van bewondering voor Ter Braak en bevat ondermeer een afwijzende
en helaas nogal armetierige ‘Dialoog over Coster’. In het titelopstel
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stelt Sierksma de persoonlijke ‘voorkeur’ van Ter Braak tegenover het volgens hem
tot volstrekte onpersoonlijkheid (‘nul’) leidende tolerante ‘begrip’ van Coster.
Sierksma kiest, tussen die twee in, een ‘derde weg’. Deze begint bij de erkenning
dat literaire schoonheid een strikt persoonlijke ervaring is, die bestaat uit de ‘één
trillend moment’ durende vervulling van het eigen menselijk tekort. Schoonheid is
aldus een kwestie van eigenbelang. Het komt er nu op aan het eigenbelang niet te
versmallen door krampachtige zelfhandhaving (zoals Ter Braak), doch het te
verbreden door scherpe aandacht voor andere persoonlijkheden, zonder daarbij (zoals
Coster) zichzelf te verloochenen. Naar aanleiding van het werk van, onder anderen,
Aafjes, Achterberg, Bloem, Debrot, Marsman, Voeten en Aldous Huxley, verdiept
Sierksma zich bij voorkeur in tegenstellingen als rede-gevoel, politiek - godsdienst,
burger - dichter, soldaat - mysticus, lichaam - ziel, leven - literatuur. Naar het
voorbeeld van zijn leermeester Ter Braak, neemt hij daarbij nadrukkelijk en
herhaaldelijk ‘Afscheid van Domineesland’. Volgens A. Marja, die Sierksma's bundel
besprak in Critisch bulletin, zoekt de auteur ‘de volledige mens’. Men kan daaraan
toevoegen dat zijn ‘eigenbelang’ meer tot rationalistische beperking geneigd schijnt,
dan tot ontvankelijkheid voor ‘zielsontroering’ die zou kunnen samenhangen met
het kruis op Golgotha of het mysterie van de poëzie. Dit ligt anders voor Marja zelf,
die uiteindelijk niet alleen een dichter, maar ook Nochtans een christen is gebleven26.
A. Marja (1917-1964) publiceerde zijn eerste poëziekritieken in de bundel
Schuchter en iets luider (1946), waarin hij voortdurend overhoop ligt met de door
hemzelf ingevoerde tegenstelling tussen lyrisch-serafijns en anekdotisch-aards: het
eerste begrip heeft te maken met een individualistisch en transcendaal gericht
dichterschap (type A. Roland Holst en Marsman), en het tweede met een - schijnbaar
lager gewaardeerd - sociaal engagement
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in de trant van de Amsterdamse School (de jonge Hoornik, Den Brabander, Van
Hattum). In zijn bundel ‘essays, kauserieën en kritische notities’ Binnendijks,
buitendijks (1949) schijnt Marja's voorkeur al wat verschoven. Hij schrijft naar
aanleiding van Achterberg over de tegenstelling esthetisch - etisch, en geeft kennelijk
de voorkeur aan het tweede. Die voorkeur blijkt nog duidelijker in zijn bundel Tussen
de gemaskerden (1958). Te midden van vele onbenullige en overbodige ‘ver- en
onbe- scheidenheden meest op letterkundig gebied’ staat in dit boekje ook een
interessant stuk over Marja's literaire opvattingen. Marja schrijft dat hij, in
overeenstemming met de titel van zijn dichtbundel Van mens tot mens (1948), zijn
poëzie beschouwt als een ‘kommunikatie’, niet met een of andere hogere instantie,
maar met een medemens. In aansluiting daarop verwerpt hij de autonomistische
theorieën (van de niet met name genoemde critici Binnendijk en Rodenko), die het
gedicht beschouwen als een zelfstandig ‘organisme’ of een ‘zelfstandig werkende
machine’. Marja wenst het gedicht geenszins los te zien van zijn maker en al evenmin
van zijn lezer: hij probeert met zijn poëzie door te dringen tot de normale,
buitenliteraire ‘wereld der volwassenen’, en zou daar ook ‘enig effekt’ willen
sorteren27.
De steeds toenemende voorkeur voor het engagement en de communicatie, en de
daarmee gepaard gaande aansluiting op de kritische traditie van Ter Braak en Du
Perron, wordt zeer duidelijk uitgesproken in de inleiding bij zijn bundel Poëzieproeven
(1963). Marja schrijft daar dat het hem als criticus in eerste en laatste instantie niet
te doen is ‘om het gedicht zelf, maar om de mens die erachter staat en de mens in
wie het doordringt’. Hoewel Marja, en passant, kwalificaties lanceert als ‘het
konservatieve geleuter van Greshoff’ of overbodige mededelingen van biografische
aard verstrekt, blijkt de praktijk van zijn poëziekritiek soms genuanceerder en ook
meer tekstkritisch ge-
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richt dan zijn Forumachtige beginselverklaring laat vermoeden. Goede voorbeelden
zijn de beschouwingen die hij wijdt aan de poëzie van Clara Eggink en het
anthologisch en kritisch werk van Ad den Besten. Ook de christelijke poëzie van
laatstgenoemde (en van diens medestanders Muus Jacobse, Jan Wit, J.W. Schulte
Nordholt) brengt Marja ter sprake, en hij maakt daarbij de helaas niet uitgewerkte
opmerking dat ‘de “formele” gemakkelijkheid, het zich vastleggen op de versleten
terminologie... hier de levende problematiek van het christendom (verdringt)’. Een
eigenaardige argeloosheid spreidt Marja ten toon als hij S. Vestdijk verwijt dat hij
in zijn bundel poëziekritieken Voor en na de explosie soms al te zeer afdwaalt van
het te bespreken werk: Marja zelf gebruikt namelijk driekwart van zijn stuk over
Vestdijks boek om over andere dingen te praetvaeren, terwijl hij kans ziet in het
overgebleven laatste kwart nog even een lang citaat van Han Hoekstra te verwerken.
Een eigenaardige verwarring tussen biografie (uit de tweede hand) en poëzie, treedt
op in het stuk over Victor van Vriesland. Na breedvoerig de lof te hebben
tegengesproken die Van Vriesland is toegezwaaid in een Liber Amicorum, verklaart
Marja zijn onbevredigdheid met diens bundel Drievoudig verweer uit het feit ‘dat
de figuur van de dichter zoals die daaruit naar voren treedt... zo griezelig overeenstemt
met wat hij volgens de “vrienden” nu precies niet is: een nog al weifelziek,
verliteratuurd man, met een zekere zelfironie, o zeker, die “kultuur” bezit, o zeker,
maar van wie zonder deze kultuur wel eens verbluffend weinig zou kunnen overblijven,
omdat zij eerder dan een “surplus” een “maskerade” schijnt te representeren!’
(cursivering, aanhalingstekens en uitroepteken van Marja)28.
Marja is ook de samensteller van enkele nogal amateuristisch opgezette
bloemlezingen betreffende de literaire polemiek in heden en verleden (Voor de bijl,
1955; Over de kling, 1956), alsmede van een bloemlezing uit de moderne
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Duitse poëzie, onder de aan een gedicht van Wilhelm Klemm ontleende titel De
fatale bres (1963). Laatstgenoemde bundel geeft tevens een proeve van Marja's talent
als vertaler en bevat een inleiding waarin hij, naar aanleiding van de tegenstelling
tussen ‘traditioneel’ en ‘experimenteel’, ondermeer opmerkt dat de jongere Duitse
dichters ‘over het algemeen “socialer”, verstaanbaarder en minder steriel zijn dan
bij ons’.
Bij alle onderlinge verschillen, hebben personalistisch of intentionalistisch ingestelde
critici als gemeenschappelijk uitgangspunt dat zij de literatuur beschouwen als ‘een
bepaald soort informatie die de schrijver aan de lezer verstrekt’. Een literair werk is
voor hen ‘een communicatie van een menselijk auteur’ en het is dan ook de taak van
de criticus ‘in het werk de auteur (terug te) vinden’29. De geciteerde uitspraken zijn
van H.A. Gomperts (1915), die al voor de oorlog debuteerde als essayist en dichter.
In 1940 lanceerde hij een scherpe aanval op de roomse essayist Anton van Duinkerken,
onder de titel Catastrofe der scholastiek. Dit polemisch opstel werd herdrukt in zijn
bundel Jagen om te leven (1949), die ondermeer bewonderende stukken bevat over
Ter Braak en (vooral) Du Perron; het titel-essay is een bezield geschreven pleidooi
voor individualistische levensvreugde en schrijversvrijheid. Ook neemt Gomperts
stelling tegen de modieus wordende zwartgalligheid van het Sartriaans existentialisme,
naar aanleiding van de in ons tweede hoofdstuk besproken brochure
Existentiephilosophie en literatuurbeschouwing van S. Dresden. Hij noemt deze
literatuurbeschouwing ‘waardeloos, omdat zij niet tot een waarde-oordeel leidt’. Zelf
vraagt hij van de moderne literatuur ‘karakter’ om zich bezig te houden met ‘moraal’
en ‘normen’, en zich niet te laten ‘inpalmen door het mode-jargon van de Binnendijkse
versie van Sartre, die Dresden heet’. Gomperts vreesde dat termen als ‘het Niets’,
‘de angst’ en ‘het
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absurde’ uit het existentialistische vocabularium maar al te gemakkelijk de gratuite
plaats zouden gaan innemen van ‘de rozen en de nachtegalen’ uit de vroegere
schoonheidscultus.30
Geïnspireerd door Edmund Wilsons bloemlezing The shock of recognition (1943)
verzamelde Gomperts in zijn bundel De schok der herkenning (1959) een achttal
vergelijkende opstellen over de wijze waarop verschillende auteurs (o.a. weer Ter
Braak en Du Perron) zichzelf herkenden (of: projekteerden!) in het werk van
voorgangers.31 Gomperts brengt deze herkenning of projektie in verband met een
kritische ‘informatie-theorie’, volgens welke een literair effect op de lezer ontstaat
door onwaarschijnlijke of onverwachte informatie: waarbij de onverwachtheidsgraad
niet alleen kan worden bepaald door de nieuwheid, maar evenzeer door de plotseling
verhelderende (zelf-) herkenning van het oude. Vanuit deze theorie constateert
Gomperts een fundamenteel tekort in de praktijk van vele Anglo-Amerikaanse
new-critics, die weliswaar in staat zijn tot nauwkeurige analyse, maar niet tot de
zojuist aangeduide ‘herkenning (ik cursiveer) die tot waardering en hiërarchische
plaatsbepaling in staat stelt’. Deze tot waardering in staat stellende ‘herkenning’,
aldus Gomperts, berust in feite op ‘een variant van wat men in de wandeling noemt:
mensenkennis’. Close-reading kan natuurlijk het begrip van de criticus bevorderen:
‘zijn waardering echter kan tenslotte alleen berusten op een onherleidbare ervaring,
op zijn gevoel voor menselijke waarde, zijn geneigdheid zich te meten met de auteur,
op zijn talent voor zelfkennis dus ook’32.
Gomperts' bundel De geheime tuin (1963) bestaat o.a. uit een aantal niet altijd
even gelukkig gecombineerde dagbladkritieken. Ze bewijzen een ongewoon stilistisch
talent, dat gepaard gaat met een neiging tot het formuleren van bondige typeringen;
aan deze neiging wordt ook weleens toegegeven ten koste van belangrijke nuances,
of op kos-
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ten van de eenvoudige duidelijkheid of juistheid.33 Na zijn benoeming tot
buitengewoon hoogleraar in de moderne Nederlandse letterkunde te Leiden,
publiceerde Gomperts zijn al in hoofdstuk II vermelde rede over de De twee wegen
van de kritiek (1966). Tegenover de naar objectiviteit en controleerbaarheid strevende
kritiek van het tijdschrift Merlyn poneerde hij de stelling: ‘De taak van de criticus
bestaat niet uit het doen van controleerbare uitspraken: dat is zijn taakje, zijn
elementaire en preliminaire verrichting. Zijn taak en zijn verantwoordelijkheid is het
zelfstandig en oncontroleerbaar oordelen, met zijn hoofd, maar ook met zijn hart en
zijn ingewanden. Alleen op die manier kan men recht doen aan de betekenis die de
literatuur in onze tijd heeft gekregen’34.
In dit verband herinnert Gomperts aan de kort tevoren gelanceerde aanval van
Raymond Picard op Roland Barthes' Sur Racine (1963), onder de titel Nouvelle
critique ou nouvelle imposture (1965). Bij alle waardering voor de tekstkritische
verdiensten van Picard, gaat Gomperts sympathie naar de ‘nouvelle critique’, en hij
prijst Roland Barthes met name ‘waar hij niet terugdeinst voor psychologisch of
sociologisch getinte methodes, die buitentekstuele operaties, waar Picard (evenals
trouwens de redactie van Merlyn) zo huiverig tegenover staat’. Gomperts schrijft dat
de criticus tot taak heeft ‘met alle geschikte middelen te begrijpen en te waarderen’
en met name ‘niet kan afzien van het gebruik van psychologische methoden die min
of meer gênante waarheden aan de dag kunnen brengen, waarmee, zoals men zegt,
niemand iets te maken heeft’. Met betrekking tot de ‘autonome structuur-analyse’,
meent Gomperts dat zij in de praktijk eigenlijk niet goed mogelijk is: ‘Terwijl hij
(de analist) denkt dat hij structuurproblemen oplost, hanteert hij voortdurend
psychologische, levensbeschouwelijke en politieke opvattingen, die hij niet als
zodanig herkent. Terwijl hij meent, dat zijn analyse uitsluitend naar objectieve cri-
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teria luistert, spelen zijn idiosyncrasieën een onbespied spel’35.
Een paar maanden later zou Roland Barthes vergelijkbare opmerkingen formuleren
in zijn als antwoord aan Picard geredigeerde brochure Critique et vérité (1966):
‘Certes, la lecture de l'oeuvre doit se faire au niveau de l'oeuvre; mais d'une part, on
ne voit pas comment, les formes une fois posées, l'on pourrait éviter de rencontrer
des contenus, qui viennent de l'histoire ou de la psyché, bref de ces “ailleurs” dont
l'ancienne critique ne veut à aucun prix; et d'autre part, l'analyse structurale des
oeuvres coûte beaucoup plus cher qu'on ne l'imagine, car, sauf à bavarder aimablement
autour du plan de l'oeuvre, elle ne peut pas se faire qu'en fonction de modèles logiques:
en fait, la spécificité de la littérature ne peut être postulée qu'à l'intérieure d'une
théorie générale des signes: pour avoir le droit de défendre une lecture immanente
de l'oeuvre, il faut savoir ce qu'est la logique, l'histoire, la psychanalyse; bref, pour
rendre l'oeuvre à la littérature, il faut précisément en sortir et faire appel à une culture
anthropologique’36.
In een verhelderend essay heeft Huug Kaleis de kritische essayistiek van Gomperts
gekarakteriseerd als een kruistocht voor de rede, de vooruitgang en het geluk, waarbij
het a-rationele, romantische, religieuze, reactionaire, het lijden, de angst, de tragiek
en de sublimering ervan in de kunst, evenzeer als vijandelijke krachten worden
beschouwd als het leven-ontkennende l'art pour l'art-principe.
Het opstel van Kaleis staat in zijn bundel Schrijvers binnenste buiten (1969), die
niet alleen felle aanvallen op de close-readende redacteuren van het tijdschrift Merlyn
bevat, maar ook een pleidooi voor een literatuurbenadering die wordt aangeduid met
de term ‘psychocritiek’. Deze term is afkomstig van de nergens door Kaleis vermelde
Franse criticus Charles Mauron, van wie - na een Introduction à la psychanalyse de
Mallarmé (1950) en een studie
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over l'Inconscient dans l'oeuvre et la vie de Racine (1957) - in 1963 een ‘Introduction
à la psychocritique’ verscheen, onder de titel Des métaphores obsédantes au mythe
personnel. Huug Kaleis (1928) schrijft dat de ‘volwassen criticus’ geïnteresseerd is
in ‘de samenhang tussen leven en werk’ en dat ‘de enige identificatie die mogelijk
is (...) die van de interpretatie van het leven en de interpretatie van het werk (is), van
de resultaten van de psychologische ontledingen van enerzijds de biografie en
anderzijds het totaal der letterkundige geschriften’37.
Dat lijkt op het eerste gezicht een samenvatting van een deel van Maurons
werkprogram. Maar wat (ondermeer!) ontbreekt in Kaleis' theorie, is de bij Mauron
wél voorkomende beperking, dat de ‘identificatie’ van leven en werk alleen betrekking
kan hebben op de onbewuste schrijverspersoonlijkheid (‘la personnalité inconsciente’),
waarvan de criticus zich een beeld heeft gevormd door een systematische studie van
de thematiek in het (bijna) volledige oeuvre38. Wat ontbreekt in Kaleis' praktijk is
(ondermeer) iedere ernstige poging tot de door hem bedoelde ‘identificatie’. Kaleis
doet eenvoudig niet aan biografisch onderzoek. Wat hij soms wel doet, is een aantal
uitspraken en ervaringen van romanfiguren op rekening van hun auteur schrijven,
om ze vervolgens te toetsen aan zijn eigen opvattingen39. Ondanks de door hem
gebruikte term ‘psychocritiek’ en het zojuist vermelde ‘identificatie’ - program, heeft
de literatuurbeschouwing van Kaleis heel wat minder te maken met Charles Mauron,
dan met de persoonlijkheid-toetsende, levensbeschouwelijk georiënteerde kritiek
van Ter Braak en Gomperts, over wie hij dan ook een paar interessante stukken
schreef. Dat over Ter Braak is het meest psychologisch gericht en tracht, aan de hand
van het Pascaliaans begrepen afgrond-thema in diens geschriften, de diepere oorzaak
op te sporen van Ter Braaks zelfmoord op 14 mei 1940.
Kaleis' aanval op de close-readers is in feite een herhaling
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van Gomperts' aanval op de onpersoonlijke omgang met literatuur, in naam van de
persoonlijke levenservaring. Close reading is een prothese voor degenen die - bij
gebrek aan bewust verwerkte levenservaring in hun eigen persoonlijkheid - het
vermogen missen om de literatuur rechtstreeks op zichzelf te betrekken. Met een
beroep op Nietzsche, Alexander Mitscherlich en Arthur Koestler, verdedigt Kaleis
als kritisch program een ‘bewust subjectivisme’. De waarde daarvan berust uiteindelijk
op de moed tot genadeloze zelfkennis: ‘Men benadert een stuk letterkunde zoals men
zichzelf te lijf gaat, met dezelfde doezeligheid of leugenachtigheid, maar ook met
dezelfde eerlijkheid, scherpzinnigheid en agressiviteit: men keert schrijvers binnenste
buiten met de grondigheid waarmee men eerst zichzelf binnenste buiten heeft
gekeerd’40.
In naam van dit program doet Kaleis niet alleen een uitval naar de onpersoonlijke
‘structurenwichelaars’ in de literaire kritiek, maar ook - en hier wijkt hij van Gomperts
af - naar Harry Mulisch, Jan Wolkers en Jean-Paul Sartre, als auteurs van ‘de vrome
gemeente van links’. Ze plegen volgens hem linkse engagementsliteratuur als mom
voor creatieve onmacht, of als middel tot een gemakkelijke literaire carrière. Vertaald
in de terminologie van Pierre H. Dubois: ze geven toe aan ‘de verleiding van Gogol’,
of in die van Hans Robert Jausz: ze komen tegemoet aan de ‘Erwartungshorizont’
van een bepaald soort (in dit geval: het zogenaamde links progressieve) publiek41.
Hoe ‘Du-Perronesk’ Kaleis soms in zijn formuleringen is, moge blijken uit een citaat:
‘Ik heb het boek niet eens willen kopen, mede uit weerzin, geloof ik, tegen de hippe,
halfintellectuele, warrige, baardige heilzoekers die ik het typografisch kunststuk
begerig bij Polak & Van Gennep van de toonbank zag grissen’42. Dergelijke uitvallen
verhinderen intussen niet dat Kaleis' boek goed geschreven en verhelderende essays
bevat, o.a. ook over Hillenius, Chapkis, Van Oudshoorn, Van het Reve en Van der
Veen.
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In de kritiek van Gomperts en Kaleis wordt een roman of een gedicht tenslotte minder
beschouwd als specimen van een bepaald literair genre, dan wel als een meer of
minder adekwaat of eerlijk geformuleerde uiting van een persoonlijkheid, die een
mentaliteit of een levensbeschouwing vertegenwoordigt.
De kritiek van Henk Romijn Meijer (1929) is minder hinein-psychologiserend. Zijn
bundel Naakt twaalfuurtje (1967) bevat, behalve opstellen over het in de titel
aangeduide boek van William Burroughs, nog enkele andere stukken over Engelstalige
auteurs, waarin biografische informatie als het ware samenvloeit of wordt
‘geïllustreerd’ met literaire teksten, die echter tevens op hun stilistische kwaliteiten
worden getoetst. Romijn Meijer neemt stelling tegen de ‘schoolopstellen’-kritiek
van het tijdschrift Merlyn en valt ook gevestigde reputaties aan als Jan Wolkers en
G.K. van het Reve. Hij toont zich een gevat polemicus met een afkeer van pose en
groot vertoon, bij een voorkeur voor de echtheid van het ‘onopvallende’. Het feit dat
het eerste volgens hem meer voorkomt dan het tweede, vormt een vruchtbare
voedingsbodem voor zijn ontmaskerende kritische werkzaamheid.
In het teken van de ontmaskering staat ook het kritisch werk van weverbergh
(1930), wiens in 1965 verschenen Bokboek, een selectie bevat uit zijn al in ons tweede
hoofdstuk genoemde tijdschrift Bok (1963-1964). De onbekommerdheid waarmee
weverbergh boutades lanceert en de frequentie waarmee hij zichzelf tegenspreekt,
herinneren aan Greshoff, maar het verschil is dat hij er voortdurend bij op zijn tanden
knarst. Weverbergh kondigt aan dat hij geen criticus of essayist wil zijn, maar gewoon
een lezer van teksten. Desondanks bewijst de inhoud van zijn boek dat hij bezeten
is door de manie alles te willen weten over auteurs, over hun critici en over de (bij
voorkeur louche, dus ontmaskerbare) gang van zaken in het
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literaire leven. Weverbergh verdedigt een kritisch programma dat het meest extreme
personalisme van Du Perron combineert met het impressionisme van Lodewijk van
Deyssel. De literaire tekst zou voor hem slechts een ‘voorwendsel’ zijn om zijn eigen
‘levensbeeld’ te toetsen, en een ‘hulpmiddel’ om enige orde te scheppen in de
‘warwinkel van (z)ijn gedachten en gevoelens’. Dit verhindert hem intussen niet zijn
oordelen en schijnbare vooroordelen te baseren op tekst- en structuuranalyses. Hij
beweert aan de hand van de teksten dat Hubert Lampo's De komst van Joachim Stiller
en Herman Teirlincks Zelfportret of het galgemaal door de gevestigde Vlaamse
kritiek hopeloos overschatte non-valeurs zijn, en dat daarentegen Omtrent Deedee
van Hugo Claus ‘een zeer logisch (haast) mathematisch opgebouwd’ meesterwerk
is. Toch ‘voelt’ (term van weverbergh... en Du Perron) iedere
niet-op-zijn-achterhoofd-gevallen lezer dat de vonnissen al waren geveld vóór
weverbergh met zijn tekstonderzoek begon. Vandaar dat Dirk De Witte in een kritiek
op weverbergh kon aantonen dat soortgelijke fouten als die welke Teirlincks boek
volgens weverbergh tot een ‘krakende constructie’ maakten, óók aantoonbaar zijn
in de roman van Claus, waarvan weverberghs analyse juist de voortreffelijkheid had
aangetoond43. De oplossing is te zoeken in weverberghs Duperroneske ‘subjektiviteit’
en ‘intuïtie’, die hem tegenover traditionele waarden vervult met ‘instinctieve
weerstand’, terwijl hij aan werk van Hugo Claus à priori zijn ‘vertrouwen’ schenkt.
Verschillende uitlatingen in zijn Bokboek bewijzen dat weverbergh als auteur veel
voelt voor het programmatisch of politiek engagement. Dat blijkt veranderd in zijn
bundel Puin (1970), die opent met een vergelijking tussen de romans Menuet van
Louis Paul Boon en Klinkaart van Piet van Aken. Het boek van Boon wordt op grond
van literaire kwaliteiten boven dat van Piet van Aken gesteld, want in het werk van
laatstgenoemde is de coherentie en
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de werkelijke thematiek opgeofferd ‘om een sociale mistoestand aan te klagen’.
De bundel Puin is een mengsel van literaire kritiek en dagboekfragmenten, en
vooral deze laatste benadrukken de persoonlijke betrokkenheid van de auteur.
Weverbergh komt erin tot de conclusie dat het engagement van de schrijver ‘als
creatief mens’ onderscheiden moet worden van zijn engagement als ‘openbare
persoonlijkheid’. Dit laatste speelt alleen een rol wanneer de schrijver zijn prestige
in de schaal werpt, door als intellectueel in het openbaar stelling te nemen wanneer
politieke of sociale gebeurtenissen dat wenselijk maken. Het eigenlijke creatief
engagement van de schrijver betreft uitsluitend de structuur van zijn werken.
Belangrijker dan een van buitenaf ingebrachte programmatische inhoud van
sociaal-politieke aard, zijn dan ook de zuiver artistieke, talige aspecten van het literaire
werk. In dit verband wijst weverbergh - uiteraard - op de tegenstelling tussen de
opvattingen van Sartre en Robbe-Grillet. Hij sluit zich met andere woorden aan bij
wat over het engagement te berde werd gebracht door critici als Walravens, Rodenko,
Dubois en Van Itterbeek44.
Evenals weverberghs eerste boek, bevat ook de bundel Puin een uitgebreide
roman-analyse. Het gaat deze keer om een nogal oppervlakkig-Freudiaans aandoende
bespreking van Nooit meer slapen door W.F. Hermans, die door weverbergh kennelijk
wordt beschouwd als de belangrijkste hedendaagse auteur in het Nederlandse
taalgebied. Zijn werk komt dan ook geregeld ter sprake in weverberghs kritische
geschriften. Dat weverbergh desondanks - in zijn Bokboek - op spectaculaire wijze
met Hermans in de clinch is gegaan, komt omdat deze laatste het bestaan had een
zeer felle aanval te doen op de reputatie van E. du Perron. Dit moet weverbergh wel
hebben ervaren als een aanslag op zijn idool... die uitgerekend werd gepleegd door
zijn andere idool. Hij meent aan de
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tegenstelling te ontsnappen, door - in afwijking van Du Perron maar in
overeenstemming met de eigentijdse tekstkritiek - zijn aandacht niet te richten op de
totale schrijverspersoonlijkheid van W.F. Hermans, maar op zijn afzonderlijke
geschriften45. Zo kon hij een onderscheid maken tussen de romancier W.F. Hermans
en de gelijknamige criticus. De een bewondert hij en de ander verwerpt hij... maar
dan alleen op grond van de inhoud van een bepaald geschrift. Want het is juist de
essayist, of liever polemicus W.F. Hermans, met wie hij zelf verwantschap vertoont:
een verwantschap overigens, die beiden verwant maakt aan Du Perron.
Weverberghs subjectieve omgang met literatuur, zijn blocnote-achtige invallen,
zijn recht op de man afgaande betoogtrant en zijn zucht tot gedurfde ontmaskering
en provocerende onafhankelijkheid, herinneren inderdaad zowel aan Du Perron als
aan W.F. Hermans. Wanneer weverbergh de criticus Bernard Kemp betitelt als ‘de
meest nietszeggende woordbombast uit de Vlaamse gouwen’, of de essayist (niet:
de romancier!) W.F. Hermans, naar zijn stemming van dat ogenblik, een
‘derderangspamflettist’ en een ‘botanische trommel op pootjes noemt, dan gebruikt
hij het soort kwalificaties dat hem pleegt te amuseren bij de lectuur van Hermans’
polemiekenbundel Mandarijnen op zwavelzuur46. Maar weverbergh blijft een literair
criticus en dat is Hermans beslist niet.
W.F. Hermans (1920) is een polemist die zich o.a. bezighoudt met pietluttigheden
aangaande Hollandse literaire tijdschriften, die auteurs met romanfiguren verwart,
en die zijn lezers tracht te amuseren met stilistische vondsten op kosten van een
andermans reputatie. In een overtuigend opstel heeft J.J. Oversteegen uitvoerig
betoogd dat het Hermans ook in zijn essayistisch werk uiteindelijk te doen blijft om
zijn eigen schrijverschap47. Hermans schildert in zijn al enkele malen herdrukte en
uitgebreide bundel Mandarijnen op zwavelzuur (1963)
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op pesterige wijze een pesterig literair wereldje in Holland, dat wel een parodiërende
uitgave lijkt van de door ‘moedwil en misverstand’ geconditioneerde chaotische
wereld die hij in zijn romans verbeeldt. Het positieve aspect van Hermans
Mandarijnen is dat hij zich uitdrukkelijk van dat wereldje distantieert, en óók dat hij
er soms zo relativerend over schrijft, dat er amusante karikaturen uit de bus komen.
Bijvoorbeeld deze van Paul Rodenko: ‘Rodenko's volzinnen zijn zwaar als gesmolten
olifantenvet of vertaald Duits, ze zijn van elke humor gespeend, overladen met
gerelativeerde termen, buitenlandse autoriteiten, naar de exacte wetenschappen
scheelogende beeldspraak en aan de geesteswetenschappen ontleende toverformules’.
En: ‘Stop honderd barbaarse woorden en een Duitse grammatica in een electronische
rekenmachine en wat komt eruit? Een essay van Paul Rodenko’48.
Geniaal... maar met te korte beentjes (1969) is de titel van een bundel ‘essays en
polemieken’ die Herwig Leus bijeenbracht uit de dagbladkritieken van Louis Paul
Boon (1962). De titel lijkt me niet alleen toepasselijk op veel van de door Boon
besproken boeken, maar evengoed op zijn eigen kritische werkzaamheid. Boon
schrijft pittig Nederlands, dat echter niet altijd vrij is van gallicismen en andere
slordigheden. Hij maakt opmerkingen over structuur en stijl die een ‘aangeboren’
inzicht in de ergocentrisch gerichte aanpak verraden: ze berusten kennelijk niet op
literair-wetenschappelijke studie, maar op de ondervinding en het technisch inzicht
van een groot vakman. Daarnaast bespot Boon op amusante wijze traditionele of
roomse auteurs als Urbain van de Voorde en Anton van Duinkerken, bejubelt
modernistische schrijvers als Jan Walravens en Hugo Claus, etaleert zijn eigen vrijen ruimdenkendheid naar aanleiding van de omslag in de levensovertuiging van
Gerard Walschap, en slaagt erin een aantal niets ophelderende kwalificaties (‘boeiend’,
‘ontroerend’, ‘smartelijk’, ‘knap’) te debiteren over een
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roman als De man die zijn haar kort liet knippen, van Johan Daisne. Boons kritieken
zijn dikwijls op de man af geschreven in die zin, dat ze ook de ‘vent’ achter de ‘vorm’
zoeken. Dat leidt tot sympathieke persoonlijke opmerkingen over auteurs die hij zijn
vrienden noemt, tot relativerende kritiek op een traditionele Vlaamse grootheid als
Streuvels, en tot situeringen van schrijvers in de maatschappij of het geestesklimaat
van hun tijd. Zo verwijt hij Hendrik Conscience dat diens idealiserende Vlaamse
romans wèl aandacht hebben voor de blos op de wangen van kuise maagdekens,
maar niet voor het hard labeur van zwangere vrouwen en kinderen in de fabriek. Zo
prijst hij Jan Walravens vanwege zijn modernistische roman Roerloos aan zee,
waarover hij slechts aarzelend enkele kritische opmerkingen durft maken, maar
waarbij hij wel en passant Guido Gezelle ter sprake brengt op een manier die bewijst
dat hij het belang van diens dichterschap nauwelijks beseft.
Boon deelt zelf mee dat hij zich na lezing van een boek pleegt af te vragen ‘wat
die meneer (Boon schrijft niet over vrouwen en - met een uitzondering voor Anton
van Duinkerken - ook niet over Nederlanders) u heeft willen meedelen’. Ook houdt
hij ervan een boek te beschouwen ‘gelijk stielmannen naar elkanders werk kijken’.
In een interessant opstel heeft Hedwig Speliers bovendien gewezen op het
‘socio-literaire primaat’, de ‘self-defense’ en de ‘uitdaging’ aan de traditie, als
bepalende elementen voor Boons kritisch werk, dat in zijn overdrijvingen en
generalisaties voor hem een typisch ‘polemisch model’ vertegenwoordigt49. Inderdaad
vormen deze elementen constanten in Boons kritische opstellen, maar daar komen
soms ook persoonlijke herinneringen bij. Zijn beschouwingen krijgen dan een
vertellend karakter, waardoor - gegeven Boons episch talent - de gemakkelijke
leesbaarheid nog toeneemt. De hier opgemerkte eigenschappen zijn ook aanwijsbaar
in zijn
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‘Vlaamse monografie’ over Gustaaf Vermeersch (1960), zijn
Vlaamse-pocketbloemlezing uit de poëzie van Remy C. van de Kerckhove (1964)
en zijn inleiding bij het Verzameld Proza (1971) van Jan Walravens, welk laatste
stuk echter in de gemakkelijke anekdote is blijven steken.
Zoals Louis Paul Boon de kritische rol speelt van de oprechte linkse jongen, zo
heeft Willem Brandt de taak op zich genomen de kritische verdediger te zijn van de
traditionele moraal en goede smaak. Maar terwijl Boon zijn voor- en afkeuren openlijk
belijdt, treedt Willem Brandt het ‘afwijkende’ nogal eens tegemoet vanachter het
masker van de tolerante levenswijsheid, die het allemaal al eens gezien heeft. In 1964
publiceerde Willem Brandt (1905) een zestigtal boekbesprekingen in de bundel
Keurschrift uit de hedendaagse Noord- en Zuidnederlandse letteren. Albert
Westerlinck prees dit boek ondermeer vanwege Brandts ‘ethische visie’ en de wijze
waarop hij het literaire werk beoordeelt in een ‘humane context’50. Daarmee gaf hij
de criteria aan die Willem Brandt zelf geregeld tracht te verdoezelen. Terwijl iedere
lezer met zijn klompen aanvoelt dat Brandt moralistische bezwaren heeft tegen door
hem besproken boeken van Hugo Raes en Jan Walravens, beweert Brandt zelf dat
hij niet pleit voor ‘moraal’ of ‘fatsoen’, maar tegen epigonisme (van Henry Miller)
en gebrek aan ‘geest van waarachtigheid’. Dat verhindert hem niet in dit verband
over het moderne proza op te merken dat het vaak even brutaal, obsceen en
schizofreen is ‘als de lage geestelijke poel waaruit het vrijwel zeker zijn
vreemdsoortige oorsprong vindt, al mag het daartegen dan ook in innerlijk en
principieel verzet zijn’51.
Erg duidelijk is zo'n uitspraak niet, maar dat komt waarschijnlijk omdat ook voor
Brandt zelf een aantal zaken allerminst duidelijk zijn. Hij schrijft bijvoorbeeld een
lovend stuk over Het boek Alfa van Ivo Michiels, waaruit alleen maar blijkt dat hij
er weinig of niets van begrepen
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heeft. Brandt munt uit in het debiteren van dooddoeners. Bijvoorbeeld: ‘literair
gesproken is dit een met rijk talent geschreven boek’, of: ‘Wat compositie en stijl
betreft heeft de auteur ons niet verrast en daardoor evenmin voor bijzondere problemen
gesteld’. Waar het hem uiteindelijk om te doen is, staat terloops in een bespreking
van de poëzie van Gerrit Kouwenaar: ‘een geestelijk conflict, een poging tot
ontmoeting met God en de mensen, noem het een boodschap’52. Het verwondert
daarom niet dat hij elders T.S. Eliot citeert, die in zijn On poetry and poets de poëzie
in verband brengt met het religieus gevoelen, en zich daarbij bezorgd toont vanwege
de vermindering van het Godsgeloof en de toename van kerkelijke afvalligheid in
onze moderne tijd53.
De passus staat in Brandts' lijvige bundel Pruik en provo (1967), die een nieuwe
keuze bevat uit zijn talrijke boekbesprekingen. De verzameling wordt deze maal
ingeleid met een in archaïserend Nederlands geschreven stuk proza, waarin Willem
Brandt als een achttiende-eeuws regent min of meer aankondigt dat hij kritische orde
op moderne literaire zaken zal gaan stellen. Brandt klaagt steen en been over de
toestand van de hedendaagse Nederlandse literatuur. Maar dat verhindert hem niet
het werk van een groot aantal dichters en prozaïsten te bejubelen. Zo vernemen we
dat Jos Vandeloo ‘tot de meest begaafde dichters onzer hedendaagse noord- en
zuidnederlandse letteren behoort’, dat Theun de Vries ‘een literair werkstuk van
formidabel literair talent’ schreef, en dat Willem Brakman ‘een waarlijk meesterwerk
van romankunst’ heeft geleverd. Daar staat helaas het ‘ongaar gelal’ en de
‘narcistische oudewijvenpraat’ tegenover waarin Gerard Kornelis van het Reve uiting
geeft aan zijn ‘homofiel exhibitionisme en perverse erotische afwijkingen’, alsmede
het ‘klinkend vat vol pretentieus gedaas, dat Simon Vinkenoog presenteert onder de
titel Liefde54. Blijkens zijn uitlatingen over o.a. Jan Cremer en C. Bud-
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dingh’, heeft Willem Brandt een afkeer van vulgariteiten en flauwiteiten. Deze afkeer
behoort tot zijn spaarzame kwaliteiten als kritisch essayist, evenals trouwens de
agressieve eerlijkheid waarmee hij herhaaldelijk zijn wantrouwen uitspreekt tegenover
bestsellende modeliteratuur.
In hoofdstuk III heb ik er al op gewezen dat Kees Fens zich in zijn bundel Tussentijds
(1972) heeft doen kennen als een katholiek literator. Maar dat wil nog niet zeggen
dat hij (al?!) een intentioneel rooms ‘levenscriticus’ of ‘standpunt-criticus’ zou zijn,
zoals dat bijvoorbeeld de jonge Anton van Duinkerken was, of - in bredere zin - een
christen-humanistische criticus, zoals Albert Westerlinck. Tot degenen die, naast de
al in het vorige hoofdstuk genoemde auteurs, ook na de oorlog de traditie van de
katholieke levenskritiek hielpen voortzetten, behoorden aanvankelijk nog J. van
Heugten en Bernard Verhoeven. Van Bernard Verhoeven (1897-1965) verscheen in
1948 de bundel Over kunst en leven, waarin hij het dichterschap behandelde als
‘sacraal en maatschappelijk verschijnsel’. Toen de jezuïet J. van Heugten (1890-1963)
in 1954 afscheid nam als moderator van de roomse studenten in Amsterdam, werd
hem een door Donker en Van Duinkerken samengestelde en ingeleide bloemlezing
uit zijn vroegere essays en kritieken aangeboden, onder de titel De menselijke geest.
Nadien publiceerde hij alleen nog korte recensies in het tijdschrift Streven, waarvan
hij hoofdredacteur was.
Hoe het vroeger in het algemeen met de roomse levenskritiek gesteld was, heeft
Jan Starink (1927) uiteengezet in zijn comparatistisch proefschrift De katholieke
roman. Bijdragen tot zijn geschiedenis (1952). Hij neemt daarin ook zelf ten opzichte
van de door hem besproken moderne romans (o.a. van Gertrud von Le Fort, François
Mauriac en Graham Greene) een levensbeschouwelijk standpunt in. Dit wil in zijn
geval zeggen dat hij niet
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zozeer beoordeelt vanuit een onwrikbare leer of moraal, maar vanuit een levendige
geloofsovertuiging. Dat Starink dit standpunt nadien heeft ingewisseld voor een meer
ergocentrische, i.c. structuralistische benaderingswijze, blijkt uit zijn Tilburgse
openbare les Het fragmentarische huis (1964), over de ‘ruimtelijke verbeelding’ in
Vestdijks roman Terug tot Ina Damman. Zijn thematisch opgezet bundeltje Het
vrolijk leren (1972) is blijkens de ondertitel ‘Een steekproef over het onderwijs in
de literatuur’. Die steekproef valt voor een aantal moderne romans gunstiger uit dan
voor het onderwijs.
Als een moderne katholieke levenscriticus kan men Th. Govaart (1921)
beschouwen, die tevens een typisch didactische literatuurcommentator is. Hij besluit
zijn monografie over Vestdijk (in de serie ‘Ontmoetingen’, 1960) met het uitspreken
van de hoop de lezer ‘enig idee’ te hebben gegeven ‘van de manier waarop hij (= de
lezer) het werk van S. Vestdijk in eerste instantie tegemoet kan treden’. Vervolgens
stelt hij uitdrukkelijk zijn eigen katholieke geloofsbelijdenis tegenover Vestdijks
atheïstische opinie inzake religie. Tekenend voor de openheid van Govaarts
levenskritiek, is zijn bereidheid het levensbeeld van Vestdijk mee te beleven ‘als een
persoonlijk avontuur’55.
Een soortgelijke openheid in zijn bundel Lezen en leven. Vingerwijzingen en
handreikingen (1967) ontlokte J.W. Oerlemans (in de N.R.C. van 13-IV-1968) de
geïrriteerde opmerking dat Govaart beschikt over ‘één soort kameleontisch
waarderingsvermogen dat even aangenaam instemmend doet over Vestdijk als over
de gekste aspecten van Van het Reve’. Daarentegen schreef Paul de Wispelaere naar
aanleiding van dezelfde eigenschap: ‘Als alle katholieke intellectuelen deze boeiende
geestelijke vrijheid en persoonlijkheid op konden brengen, zou veel ergerlijk
misverstand uit de weg zijn geruimd’ (Het Vaderland, 16-VIII-1968).
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Voor Govaart fungeert het literaire werk niet zelden als aanleiding tot
levensbeschouwelijke uitweidingen of confrontaties, waarbij hij inderdaad een
ondogmatische ontvankelijkheid opbrengt, die weldadig aandoet in vergelijking met
Fens' uitlatingen over de liturgische vernieuwingen van ‘tegenwoordig’. Of uit het
oogpunt van kerkelijke geloofsovertuiging het gelijk niet bij Fens ligt, is natuurlijk
een andere zaak. Intussen levert Govaart in zijn bundel Lezen en leven ook een aantal
poëzie-interpretaties (o.m. over Van der Graft, Lucebert en Vasalis), die hij zelf
aanduidt als proeven van ‘analyserend lezen’. Misschien zou men beter de termen
‘parafraserend’ of ‘psychologiserend’ kunnen gebruiken. De laatste typering lijkt
me in ieder geval geschikt voor Govaarts' grote essay over het werk van Claus dat,
samen met een studie over de romans van Bordewijk, werd opgenomen in zijn bundel
Het geclausuleerde beest (1962). De analyserende en weinig doelgerichte aanpak
van dit grote essay - waarin bij de bespreking van de afzonderlijke werken geregeld
wordt overgestapt naar de persoon van de auteur zelf - zou kunnen doen vermoeden
dat Govaart maar moeilijk naar een synthese toe kan werken. Hij heeft dit vermoeden
zelf bij voorbaat tegengesproken in zijn eerder verschenen leerboek Samenhang
(1959). Dit werk geeft een overzicht van de ‘Hoofdlijnen in de geschiedenis van de
letterkunde na 1880 in Nederland en Vlaanderen’. Govaart tracht de literatuur te zien
als ‘een neerslag van het denken, voelen, en beleven van een aantal mensen uit een
bepaald land in een bepaalde tijd’. Hij merkt sedert 1880 een streven op naar integratie
tussen ‘rationalistische’ en ‘romantische’ strekkingen, en ordent zijn omvangrijke
materiaal dienovereenkomstig: een methode die, mutatis mutandis, zowel werd
toegepast in het laatste hoofdstuk van de Outline of comparative literature van Werner
P. Friedrich en David Henry Malone (1954), als in het Handboek tot de Nederlandsche
letter-
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kundige geschiedenis (1916) van J. Prinsen.
De neiging de literatuur te zien in een brede wijsgerigculturele samenhang, deelt
Th. Govaart niet alleen met Ad den Besten (zie hoofdstuk IV), maar ook met enkele
andere protestantse critici. Tot hen behoort de dichter Guillaume van der Graft (1920),
die als dominee W. Barnard een bundel essays publiceerde met de kenmerkende titel
Tussen twee stoelen (1960). Uit de daarin opgenomen bewonderende opstellen over
M. Nijhoff, en over de kerk en de kunst in het algemeen, spreekt een theologische
opvatting van het dichterschap, waarbij het poëtisch woord in verband kan worden
gebracht met het Woord dat was in den beginne. Een uitwerking van die gedachte
vindt men, behalve in de poëzie van Van der Graft en van zijn collega Jan Wit, ook
in een opstel over ‘Taal en religie’ van K. Heeroma (= de dichter Muus Jacobse).
Prof. Dr. K. Heeroma (1909-1972) was een belangrijk protestants essayist en een
geleerd filoloog met dichterlijke verbeeldingskracht. Zijn zojuist genoemde opstel
staat in zijn bundel Nader tot een taaltheologie (1967) en bouwt voort op het
onderscheid tussen de bijbelse begrippen pneuma en logos. Onder het eerste verstaat
Heeroma de akoestisch-poëtische, en onder het tweede de semantische-logische
bestaanswijze van de taal. De mogelijkheden van de pneumatische taal zijn
onbegrensd. Ze zijn werkzaam in het gedicht en in het gebed, en ze hebben eens hun
hoogtepunt bereikt in het Pinksterwonder. Heeroma stelt het door de evangelist
Johannes gebruikte Griekse woord pneuma (geest, schepping: ‘pneuma ho theos’)
gelijk aan het Hebreeuwse woord roeach, uit de aanhef van het Boek Genesis: ‘Gods
geest zweefde over de wateren’56.
Dat vers ligt ten grondslag aan de titel van de essaybundel De geest over de wateren
(1950) van J.A. Rispens (1899-1962), die al in 1938 de geestelijke achtergronden
had belicht van Richtingen en figuren in de Nederland-
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sche letterkunde na 1880. In zijn ‘literaire en wijsgerige essays’ schrijft Rispens over
de poëzie van o.a. Leopold, A. Roland Holst, Gossaert en Marsman, maar ook over
de filosofie van Nietzsche en Kierkegaard, terwijl daarenboven problemen ter sprake
komen als ‘De mythische achtergrond der literatuur’, of de verhouding tussen
‘Kunstenaar en samenleving’.
Aansluitend bij de ook door Rispens en Heeroma voortgezette traditie van
protestantse essayisten als Seerp Anema (1875-1961) en Geerten Gossaert
(1884-1958), toetste C. Rijndorp (1894) ‘de hedendaagse Calvinistische literatuur
en critiek (...) aan de aesthetische beginselen van Calvijn’. Het resultaat werd zijn
studie In drie etappen (1952), waarin de protestants geïnspireerde letterkunde wordt
beschouwd als een autonoom organisme, dat zich als het ware los van de overige
Nederlandse literatuur ontwikkelt. Voor de toetsing aan de vooral naar sobere
objectiviteit strevende esthetische beginselen van Calvijn, kon hij steunen op de ook
al door Anema becommentarieerde uitvoerige studie over l'Esthétique de Calvin,
van Léon Wencélius57. Rijnsdorp is wellicht meer een calvinistisch cultuur-historicus,
dan een Nederlands literatuur-criticus. Maar de literatuur speelt altijd mee. Zijn in
1964 gepubliceerde bundel meditaties Aan de driesprong van kunst, wetenschap en
religie bevat ondermeer een interessant opstel over de calvinistische achtergronden
in de poëzie van Gerrit Achterberg. En in 1975 deed de 80-jarige Rijnsdorp een
poging tot een ‘muzische’ benadering van de Apocalyps: Hij toonde zich Gefascineerd
door het laatste bijbelboek, ‘als een taalgewas met een organische structuur en
doorgloeid van een inspiratie die in de wereldliteratuur haar weerga niet heeft’.
Rijnsdorp wordt moeilijker verteerbaar wanneer hij, zoals in 1966, De moderne
roman in opspraak tracht te brengen, door middel van een keuze uit zijn
romanrecensies. Hij toont daarin weinig respect voor de levenshouding van ande-
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ren en hoort bijvoorbeeld in het werk van Henry Miller ‘de stemoefeningen van de
komende antichrist’. Naar aanleiding van verhalen van Anna Blaman meent hij niet
genoeg te kunnen herhalen ‘dat God ons Christenen in de jongste dag zal vragen hoe
we op de uitdaging van de moderne literatuur hebben gereageerd’. Overigens is
Rijnsdorp geenszins de laatste der rechtvaardigen. Er is nog de
gereformeerd-vrijgemaakte criticus G. Slings, die de moderne literatuur (waaronder
het werk van Hermans, Mulisch, Van het Reve en Wolkers) ‘als teken des tijds’ aan
de kaak stelde in zijn bundel Een boos en overspelig geslacht, derde druk, 1975), en
er is bovendien de Vlaming Oskar van der Hallen, die zijn roomse geloofsgenoten
waarschuwend onderhield met betrekking tot Het diabolisme in de hedendaagse
roman (1962). Minder eenkennig is de in 1962 onder redactie van F. Kurris S.J.
samengestelde kritische reader Moderne literatuur in christelijke perspectief58.

3.
Karel Jonckheere (1906) werd ‘in het midden van zijn levensreis’ als gevestigd
dichter overvallen door de revolutie van de experimentele vijftigers. Die ervaring
werd beslissend voor zijn essayistische bezinning op het fenomeen poëzie. Hij deelde
dat lot met Bertus Aafjes, die na een berucht geworden essayistische aanval op de
experimentele dichtkunst, er zelf als dichter het zwijgen toe deed59. Bij Jonckheere
verliep de confrontatie anders, en dat is tekenend voor zijn door de gratie van de
relativerende ironie bepaalde persoonlijkheid. In zijn monografie Bertus Aafjes, de
dichter van de poëzie (1953) houdt hij zich minder bezig met de teksten van Aafjes,
dan met diens opvattingen over het dichterschap als levenshouding en levenservaring.
Deze laatste raken volgens hem het wezen van de poëzie. Het ‘puëriel spel’ met
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taal- en dichtvormen van de experimentelen, beschouwt Jonckheere daarentegen als
bijzaken. Maar na zijn aanvankelijk verweer tegenover de vormexperimenten van
de vijftigers, evolueerde hij tot een meer ironiserenddefensieve houding. En dat
laatste gebeurt dan in naam van de traditie en van de rede, van welke steunpunten
hij zelf echter tegelijkertijd de betrekkelijkheid inziet.
Met Erik van Ruysbeek dialogeerde Jonckheere in briefvorm over Poëzie en
experiment (1956) en Ondergang en dageraad (1966) in de Westerse cultuur van de
twintigste eeuw. Van Ruysbeek belijdt een extatisch aandoend geloof in de toekomst
van het experimentalisme en in een oosters (maar ook Bilderdijkiaans-romantisch!)
ideaal van de eenheid van al het zijnde. Daartegenover stelde Jonckheere met speelse
scepsis zijn relativerend en ontmythologiserend vasthouden aan de eigen
individualiteit, en aan de werkelijkheidservaring van het ogenblik. Ook in zijn essay
De poëziemuur doorbreken (1958) vermijdt Jonckheere zowel het polemisch offensief
als het schwärmend mysterie. Hij tracht het wezen van de poëzie te bepalen door uit
te gaan van verschillen tussen proza en gedicht, die in de teksten zelf met het blote
oog waarneembaar zijn. Daarenboven schenkt hij aandacht aan de rol van de lezer.
Want het is uiteindelijk de lezer die het gedicht onder poëtische spanning zet, als hij
de vele vormelijke en inhoudelijke aspecten (door Jonckheere aparte ‘poëzieën’
genoemd) ervaart in onderlinge harmonie.
Het schijnt Jonckheere te doen om een verzoening tussen traditionele en
experimentele dichtkunst, in de overtuiging dat beide richtingen per slot van rekening
op eigen wijze hetzelfde complexe fenomeen der poëzie vertegenwoordigen. De
werking van de traditionele dichtkunst berust vooral op de menselijke of thematische
mogelijkheden van de poëzie, terwijl de experimentele dichtkunst haar kracht
voornamelijk ontleent aan de poëtische mo-
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gelijkheden die er aan klank en betekenis in het woord zelf verscholen liggen.
Jonckheeres streven naar synthese blijkt ondermeer uit zijn poëziebloemlezing Uit
het nest geroofd (1962). Dit streven vond minder waardering bij een typische
voorkeur-criticus als de professionele modernist Paul de Vree, dan bij een meer
neutrale literatuurbeschouwer als Paul de Wispelaere60.
Als essayist heeft Karel Jonckheere dikwijls iets vlinderachtigs. Zijn ‘Vlaamse
monografie over Raymond Brulez (1961) vertelt amusant over Brulez’ levensloop
en de aanleiding tot zijn boeken, maar ze spreekt over die boeken zelf nogal
oppervlakkig en bij voorkeur in beeldspraak. Jonckheere heeft meer talent tot
schitteren dan tot verhelderen. In zijn bundel Het hart onder de dierenriem (1968)
trok hij met evenveel aforistisch gemak de horoscoop van een groot aantal
Nederlandstalige schrijvers, als hij ze met eerlijk plezier beroddelde in zijn
verzameling In een anekdote betrapt (1971). Aforisme en anekdote garanderen ook
de leesbaarheid van zijn brochure Van kritiek gesproken (1953). Hij bracht daarin
een groot aantal vlot geformuleerde maar weinig verrassende waarheden bij elkaar,
en badineert intussen over het functioneren van de kritiek in het literaire
communicatieproces. Juist een geschrift als dit, bewijst dat de essayist Jonckheere
in feite minder een literair criticus is, dan wel een briljant causeur en collectioneur
van literaire wetenswaardigheden. Hij deelt die eigenschap met enkele andere
essayisten, die hij ruimschoots overtreft in verbaal vernuft.
Wim J. Simons (1926) is, behalve dagbladrecensent, uitgever en literair adviseur,
ook auteur en samensteller van vele tientallen boeken met betrekking tot de moderne
Nederlandse letterkunde. Hij schreef monografieën in de serie ‘Ontmoetingen’ over
Frederik van Eeden (1960), Louis Couperus (1963) en Henriette Roland Holst (1969),
maakte o.a. bloemlezingen uit het werk van Kees van
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Bruggen (1954) en Freek van Leeuwen (1955), en verzamelde in zijn bundel Hakken
en spaanders (1970) ‘kleine curiosa uit de Nederlandse en Vlaamse letteren’.
Daarenboven schreef hij boeken over onderwerpen die variëren van Frederik van
Eedens Amerikaanse reizen of het leven en de werken van Herman Robbers, tot en
met het schandaal rondom de roman Pijpelijntjes van Jacob Israël de Haan of de
laatste ontwikkelingen in de literatuurproductie voor de jeugd. Zo'n man lijkt
voorbestemd om te schrijven over Omgang met boeken. Simons deed dat op niet
overdreven precieze wijze bij gelegenheid van de eerste Nederlandse nationale
boekenmarkt in 1965. Hij bracht daarbij niet alleen de auteur en de editeur ter sprake,
maar ook de recensent. Dat er zoveel onbetekenende boekbesprekingen verschijnen,
is volgens Simons het gevolg van een drievoudig gemis: aan deskundigen, aan
behoorlijke honorering en aan voldoende tijd.
Een naam die in Simons' Omgang met boeken ontbreekt maar eigenlijk niet had
mogen ontbreken, is die van de boekenkenner G.H. 's-Gravesande (1882-1965), die
kunstredacteur van Het Vaderland was en samensteller van talrijke literaire
bibliografieën en prospectussen. Hij schreef zeer informatief over Onze letterkunde
in bezettingstijd (1946), E. du Perron (1947) en Arthur van Schendel (1949), en
verzorgde de inleidingen bij postume verzamelbundels van Jan Campert (1947) en
J.G. Danser (1957). Van grote literairhistorische kennis getuigen zijn documentaire
uitgaven over De geschiedenis van De nieuwe gids (1955 en 1961) en De geschiedenis
van het tijdschrift Vlaanderen (1962). Vooral het eerstgenoemde boek wekte destijds
opschudding, vanwege de biografische onthullingen over Willem Kloos en de
aantasting van diens image als legendarische ‘leider’ van de Beweging van Tachtig61.
G.H. 's-Gravesande had niet alleen een intense biografische belangstelling, maar
werd bovendien gedreven door een oprechte collectioneursliefde voor het
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boek als kunstvoorwerp en voor de meest uiteenlopende letterkundige feiten als
kostbare wetenswaardigheden. Die eigenschappen maakten hem meer tot een literair
bio-bibliograaf, dan tot een literair criticus.
Minder bibliografische - dan kritische -, en aanzienlijk meer
causeurseigenschappen, vertoont het essayistisch werk van Hella Haasse (1918). Ze
verzamelde haar literaire lezingen en essays onder de titels Leestekens (1965) en
Zelfstandig, bijvoeglijk (1972). Evenals haar vroegere boekje Dat weet ik zelf niet
(1959), bevatten deze bundels ondermeer beschouwingen-in-vogelvlucht over de
verbeelding van enkele thema's (jeugd; oorlog; liefde) in de wereldliteratuur: zij
vormen prettig leesbare voorbeelden van comparatistische ‘Stoffgeschichte’, zonder
veel te verhelderen met betrekking tot de interpretatie of evaluatie van de vele teksten
die erin vermeld worden. Meer kritisch belang hebben haar essays over romans van
Vestdijk en Hermans, en over de existentiële problematiek in het werk van Blaman
en Wolkers.
Hella Haasse is zomin literatuurdocente als schrijfster van literaire kronieken. Zelf
noemde ze haar bundel Leestekens: ‘een verslag van herkenningen en ontdekkingen,
al lezende gedaan, niet beroepshalve, maar uit pure liefhebberij’. Onmiskenbare
liefhebberij, maar dan gecombineerd met literair-wetenschappelijke belangstelling,
is ook aanwezig in het werk van de slavist Kees Verheul (1940). Hij schreef
ondermeer herinneringen aan zijn studietijd in Rusland (Kontakt met de vijand, 1975)
en een bundel vertalingen uit de poëzie van Osip Mandelstam (Wie een hoefijzer
vindt, 1974), met verhelderende ‘notities’. Het eerste boek bewijst gevoel en begrip
voor literaire achtergronden en het tweede voor poëzie, terwijl beide boekent tezamen
getuigen van schrijftalent. Deze eigenschappen zijn ook aanwezig in de bundel
Verlaat debuut en andere opstellen (1976), waarin Verheul niet alleen schrijft over
Russische literatuur, maar ook over J. van
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Oudshoorn, Arthur van Schendel, Chr. J. van Geel, Jan Emmens en Wilfred Smit.
Vooral het opstel over de poëzie van Chris van Geel is een goed stuk. Kees Verheul
is een nauwkeurig waarnemer en taalgebruiker, met scherpe aandacht voor symboliek
en betekenisverschuivingen, en een kritische voorkeur voor ernstig en beheerst
vakmanschap. Zijn literaire eruditie en zijn gevoel voor context en situatie, doen
niets af aan zijn talent als close reader, maar ze behoeden hem wel voor de verengende
invloed van een dogmatische analistenoptiek.
Tot de critici die alleen bundelden op het gebied van hun voorkeur of specialisatie,
behoort ook de Friese romancier en dagbladrecensent Anne Wadman (1919). In zijn
bundel Handdruk en handgemeen. Leesavonturen met Simon Vestdijk (1965) bracht
hij zijn tussen 1957 en 1964 geschreven kronieken over het werk van Vestdijk bijeen.
Wadmans vermogen tot enthousiaste bewondering maakte vooral het eerste gedeelte
van zijn hoofdtitel toepasselijk op de inhoud. Zoals de ondertitel van zijn bundel al
zegt, is de kritiek voor Wadman op de eerste plaats een verklarend verslag van
‘leesavonturen’. Daaraan kan worden toegevoegd, dat dit explicatief verslag vlot en
dikwijls verrassend werd geformuleerd, en opmerkingen bevat die trachten door te
stoten tot de kern van Vestdijks kunstenaarspersoonlijkheid. Wadman geeft als criticus
geen expliciete waarde-oordelen en vertoont allerminst dogmatische neigingen wat
zijn methodiek betreft. Hij heeft zowel aandacht voor technische vraagstukken als
voor psychologische achtergronden en de mogelijkheid tot symbolische duidingen.
Geen resultaat van bundeling achteraf, maar van vooropgezette specialisatie, zijn
een groot aantal monografieën met betrekking tot de moderne letterkunde. Daartoe
behoren zowel ‘einmalige’ academische proefschriften en ‘vrije’ essays (bijvoorbeeld
de mooie studies van René
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Verbeeck en Arthur Lehning over Marsman), als voortgezet research-werk, zoals
van Gerrit Borgers en Paul Hadermann over Paul van Ostaijen62. In het geval dat de
auteurs van de hier bedoelde monografieën verder niet of nauwelijks als essayist
deelnemen aan de kritische begeleiding van de hedendaagse Nederlandse literatuur,
moesten hun geschriften in het bestek van dit overzicht onbesproken blijven. Maar
het komt ook wel voor dat critici wier werk tot heden uitsluitend verscheen in
tijdschriften en dag- of weekbladen, daarnaast nog een of meer monografieën
publiceerden. Zo schreef Johan van der Woude (1906) een boek over Maria Dermoût.
De vrouw en de schrijfster (1973), en zo publiceerde G.W. Huygens (1912) in de
serie ‘Monografieën over Vlaamse letterkunde’ een overzicht van het werk van Lode
Baekelmans (1960). Hierna vermeld ik nog enkele andere als critici werkzame
essayisten, wier werk in boekvorm tot dusver beperkt bleef tot één of enkele
monografieën. De Brusselse docent Michel Dupuis (1944) schreef een ‘Vlaamse
monografie’ over Hugo Claus (1976) en promoveerde in 1973 bij Jean Weisgerber
op een studie over het verhalend proza van W.F. Hermans, waarvan in 1976 een
handelsuitgave verscheen onder de titel Eenheid en versplintering van het ik. Met
deze studie wil Dupuis aantonen dat de kern van Hermans' romanwereld wordt
gevormd door ‘de problematiek van de enkeling’. Deze enkeling ziet de toename
van zijn kennis en bewustheid (op kosten van het verlies van zijn oorspronkelijke,
primitieve of dierlijke eenheid) onherroepelijk gepaard gaan met een proces van
innerlijke versplintering, dat leidt tot zijn ondergang in een volkomen chaos. Dupuis
noemt zijn werkwijze ‘fenomenologisch’. Hij brengt literaire feiten uit verschillende
werken met elkaar in verband en reduceert ze tot thema's, motieven, vormen en
procédés. Daarbij treedt hij interpreterend op met alle middelen die hem ten dienste
staan. Vandaar dat hij, be-
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halve intrinsieke categorieën als ruimte, gezichtspunt en stijl, ook zogenaamde
extrinsieke elementen hanteert, zoals psychologie, filosofie en mythologie.
Minder systematisch gaat de al in hoofdstuk II genoemde Jacques Kruithof te werk
in zijn ‘literaire verkenning’ Vertellen is menselijk (1976). Ook hij bespreekt de
‘filosofie’ van een auteur (in dit geval: Anton Koolhaas) op grond van een onderzoek
naar de bekende romantheoretische categorieën in diens fictionele verhaalwereld.
Maar de vrije vorm van zijn vijfdelig ‘essay’ laat hem toe ondermeer de traditie van
het dierverhaal en de problematiek van de literaire evaluatie ter sprake te brengen.
Van de poëziecriticus Jan van der Vegt (1935) verscheen in 1973 de omvangrijke
interpreterende studie De brekende spiegel, over ‘Ontwikkeling, samenhang,
achtergronden bij A. Roland Holst’. Na de monografieën van Anton van Duinkerken
(1945), G. Sötemann (1950), W.H. Stenvert Kroese (1951), en Jan Elemans (1961),
benadert Van der Vegt het werk van A. Roland Holst vooral thematisch, vanuit de
these dat het prozastuk De afspraak fungeert als centrale ‘mythe’. Hij slaagt erin de
evolutie van een aantal ‘constante’ thema's en motieven aan te tonen.
Een even omvangrijke, maar totaal anders opgezette monografie schreef de jonge
criticus Georges Wildemeersch (1947) over Hugo Claus of Oedipus in het paradijs
(1973). Hij geeft een analyse van Claus' evolutie als dichter en brengt daarbij meteen
het proza en het toneel ter sprake. Wildemeersch gaat uit van de tekst, maar evenmin
als Van der Vegt verwaarloost hij daarom het eenvoudige feit dat deze tekst werd
geschreven door een auteur.
Meer expliciet komt de interferentie van ‘leven’ en ‘literatuur’, of ‘biografie’ en
‘creatio’, tot uitdrukking in enkele publikaties van de dagbladcriticus Wam de Moor
(1936), die verantwoordelijk is voor de uitgave van de
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Verzamelde Werken van J. van Oudshoorn. Uit zijn gedocumenteerde commentaar
bij twee tevoren geheel of gedeeltelijk onbekende boeken van Van Oudshoorn
(Bezwaarlijk verblijf, 1965; Het onuitsprekelijke, 1968) blijkt de (soms
gecompliceerde) samenhang tussen het literaire werk en de biografie van zijn auteur.
Ook bibliografisch werk is soms van groot belang voor de eigenlijke literatuurstudie
en literatuurkritiek. Dit geldt met name voor het monnikenwerk van R.L.K. Fokkema
(1938), die in een lijvig en van veel speurijver getuigend proefschrift de inventaris
opmaakte van Varianten bij Achterberg (1973). Interpreterende essays werden aan
diens dichterlijk oeuvre o.a. gewijd door Manuel van Loggem (1916), die in zijn
Oorsprong en noodzaak. Het werk van Gerrit Achterberg (1951), de aandacht vestigde
op ‘enige psychologische aspecten die zich opdringen bij het lezen van Achterbergs
gedichten’, en door A.F. Ruitenberg - de Wit, die een beroep doet op de psychologie
van Carl Gustav Jung bij de analyse van het ‘Spel van de wilde jacht’ in haar
monografie Formule in den morgenstond. Een studie over het dichtwerk van Gerrit
Achterberg (1968).
De protestantse criticus Roel Houwink (1899), die in 1931 Achterbergs
debuutbundel Afvaart inleidde, kwam op die bundel, én op de thematiek van
Achterbergs poëzie in het algemeen, terug in zijn opstel Het raadsel ‘Achterberg’
(1973). Marcel Janssens meende er een min of meer stilzwijgende (en in ieder geval
verzwijgende) reactie in te herkennen op de kort tevoren verschenen essays Bewijzen
uit het ongerijmde (1971) en Nogmaals het probleem Achterberg (1972) van Martien
J.G. de Jong. Deze had ondermeer geprotesteerd tegen zijn inziens onjuiste
biografische vermeldingen door J.B. Charles in een speciaal Achterbergnummer van
het tijdschrift Maatstaf, en daarbij tevens gesproken over de problematiek van verband
en afstand tussen Achterbergs biografie en sommige
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van zijn gedichten63.
Hoewel Houwink op de eerste bladzijde van zijn essay aankondigt dat hij zich
uitsluitend zal bezighouden met de ‘autonomie van de verzen, die de dichter
Achterberg geschreven heeft’, identificeert hij twee bladzijden verder Achterbergs
viriele potentie al zonder enige bewijsvoering met zijn dichterlijke creativiteit, en
heeft hij het daar bovendien over de kracht van Achterbergs ‘geloof’ die hem tegen
‘de demonie’ moest beschermen. De biografie speelt, ondanks herhaalde beweringen
van het tegendeel, voortdurend een rol in de beschouwingen van Roel Houwink en
verleidt hem bijvoorbeeld tot onbewezen oordelen als: ‘De realiteit van het gegeven
wordt ook hier weer ongeoorloofd geromantiseerd’, of: ‘ook zuiver menselijk gezien
heeft Achterberg als mens en als dichter zichzelf geen goed gedaan, of geluisterd
naar slechte adviseurs’. Dergelijke uitspraken hoeven niet te verwonderen bij een
criticus die in een boekje over Marsman (1961) beweerde dat de kosmische visioenen
in diens poëzie ‘gemakkelijk’ terug te brengen zijn ‘tot residu van de lichtelijke
epileptische aanvallen, waarvan Marsman af en toe te lijden had’. Ze doen echter
vreemd aan in een essay dat zichzelf, in naam van de ‘autonomie’, juist aandient als
bewijsstuk voor de irrelevantie van een zienswijze die óók oog schijnt te hebben
voor het ‘verweven zijn’ van mens en werk64.
Andere critici hebben hun belangstelling voor deze ‘verwevenheid’ geenszins
trachten te camoufleren. Blijkens het rapport van een in 1976 gehouden symposion
over de dag- en weekbladkritiek, behoren tot hen Max Nord, Adriaan van der Veen
en Willy Spillebeen65. Van de vroegere Tirade-redacteur Max Nord (1916) verscheen,
behalve zijn al genoemde monografie over Albert Helman, ondermeer een biografie
van Luigi Pirandello (1962), terwijl hij tevens optrad als samensteller van het
opstellenbundeltje Over Vestdijk (1948). Van der Veen (1916)
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publiceerde in de serie ‘Monografieën over Vlaamse letterkunde’ een bloemlezing
met inleiding uit het werk van Maurice Roelants (1960). De poëziecriticus Willy
Spillebeen (1932), schreef in dezelfde serie over André Demedts (1974) en in de
reeks ‘Ontmoetingen’ over Jos de Haes (1966) en Hubert van Herreweghen (1973).
Laatstgenoemde dichters zijn ook vertegenwoordigd in de didactisch opgezette
bloemlezing Een zevengesternte, die Spillebeen in 1967 bezorgde.
Zoals ondermeer wordt bewezen door zijn bundel De rijmende dood (over de
doodsgedachten van enkele dichters en de realiteit van hun eigen sterven, 1959) mag
ook Alfred Kossmann (1922) worden gerekend tot de dagbladcritici voor wie de
auteur even belangrijk is als zijn tekst. Hetzelfde geldt voor Wim Zaal (1935), die
als essayist een duidelijke voorkeur toont voor weinig bekende maar desondanks
uitzonderlijke figuren uit het minder of meer nabije verleden. Zo behandelt zijn
bundel Nooit van gehoord (1969) het leven en werk van ‘Stiefkinderen van de
Nederlandse beschaving’, waartoe dan ondermeer de auteurs J.K. Rensburg, Wouter
Lutkie en Willy Tergast behoren. Overigens houden de puntig geschreven opstellen
van Wim Zaal gewoonlijk slechts zijdelings verband met de literaire kritiek, en
hetzelfde kan worden opgemerkt bij zijn talrijke bloemlezingen, waaronder curiosa
als Geliefde gedichten ‘die iedereen kent maar niet meer kan vinden’, 1972) en
Geheime gedichten (‘die niemand kent maar die toch gezien mogen worden’, 1974).

4.
De bloemlezing als kritisch middel tot inleiding op het werk van een nieuwe generatie,
hebben wij in vorige hoofdstukken al leren kennen bij de bespreking van Dirk Coster,
D.A.M. Binnendijk, F.W. van Heerikhuizen en Peter Berger. Andere voorbeelden
van generatie-antho-
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logieën zijn Met andere woorden (1960) van René Gysen en Hans Sleutelaar, Zo
schrijven de auteurs van nu (1969) van C.J.E. Dinaux, Voor wie dit leest. Proza en
poëzie van 1950 tot heden (1971) van Kees Fens, en Vijftig na 50. Bloemlezing van
de nieuwe poëzie (1973) van Willem M. Roggeman en Hans van de Waarsenburg.
Een originele bloemlezing is Schrijvers blootshoofds (1959) van Nel Noordzij, waarin
zij negen auteurs aan het woord laat ‘Over de roman en eigen werk’. Dit idee werd
later gewijzigd en uitgewerkt: 100 schrijvers maakten een keuze uit eigen werk (1971)
op verzoek van Adriaan van der Veen en Martin Mooij, aan wie ze bovendien de
benodigde bio- en bibliografische gegevens verstrekten.
Als kritisch instrument kan een bloemlezing ook functioneren ter introductie of
verdediging van een volgens de samensteller vergeten of verwaarloosd auteur. Uit
vele voorbeelden noem ik de door de Zeeuwse dagbladcriticus en dichter Hans Warren
(1921) samengestelde bloemlezing Mijn hart wou nergens tieren (1959) uit het werk
van P.C. Boutens, en - van geheel andere aard - de door Jan de Hartog strijdlustig
ingeleide bundel Feestelijke ondergang (1950) van Johan C.P. Alberts, die meteen
een felle aanval werd op wat De Hartog beschouwde als het inteeltkarakter van de
zogenaamde ‘literaire wereld’.
Andere critici maakten substantieel ingeleide bloemlezingen waarin aandacht
wordt gevraagd voor volgens hen stiefmoederlijk behandelde genres. Zo verscheen
van de vroegere Critisch-Bulletinredacteur R. Blijstra (1901-1975) de ‘literaire
verkenning’ Voorspel en voorspelling (1970) over Nederlandse science-fiction. In
dezelfde serie publiceerde de dagbladcriticus en essayist Ab Visser (1913) een
overzicht met bloemlezing uit de moderne Nederlandse misdaad-literatuur van Ivans
tot en met Hans van Straten (Wie is de dader; 1971). Vissers kritische specialiteit
leidde tot verschillende essays (Kaïn sloeg Abel, 1963; Onder de gordel. Erotiek en
geweld in de
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misdaadroman, 1968) en tot zijn jaarlijkse pocket-bloemlezing Pulp (1969-1975)
over mysterie - horror -, en aanverwante literatuur.
Tot die aanverwante literatuur behoort ook het ‘beeldverhaal’, waaraan Rudolf
Geel en R.H. Fuchs een aantal beschouwingen hebben gewijd in hun bundel
Schijnheiligen en nepschurken (1973). Rudolf Geel (1941) is redacteur van het
tijdschrift De gids en medewerker aan de interessante verzamelbundel Populaire
literatuur (reeks ‘Amsterdamse smaldelen’, 1974), waarin o.a. J.J. Oversteegen een
poging doet om het begrip ‘Triviaalliteratuur’ te definiëren. Het feit dat de
‘Unterhaltungsliteratur’ een (vooral door Duitse theoretici aan de orde gesteld)
‘Forschungsproblem’ is geworden, hangt zowel samen met de opkomst van het
sociologisch en semiologisch literatuuronderzoek, als met de crisis van de burgerlijke
‘gymnasium’ - of ‘alpha-cultuur’, waarop in ons tweede hoofdstuk is gewezen. Voor
de dagelijkse praktijk van de literaire kritiek heeft dit onderdeel van de
‘Rezeptionsforschung’ tot heden nog geen duidelijk aanwijsbare gevolgen gehad.
Er bestaat een ongeschreven code, volgens welke bij bepaalde uitgevers verschenen
boeken, niet tot de literatuur worden gerekend, terwijl daarentegen het werk van
‘officiële’ auteurs geacht wordt bij enkele zogenaamde ‘literaire’ uitgevers te
verschijnen. De officiële critici passen zich - met uitzondering van Ab Visser - (en
is hij vanwege die uitzondering nog wel een officiële criticus?!) - stilzwijgend aan
bij deze impliciete voorselectie op basis van bestaande uitgevers- en
auteursreputaties66. Overigens kan ook een min of meer gezamenlijke ‘actie’ van de
officiële literatoren tot kritische uitsluiting van een tevoren als ‘literair’ erkende
auteur leiden: een voorbeeld lijkt mij het werk van de aanvankelijk hoog geprezen
maar later verguisde en (althans door de officiële kritiek) ook ‘vergeten’
romanschrijver A.M. de Jong67.
Terug naar de kritische bloemlezing. De anthologie als
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manifest of manifestatie van een groep of school, kennen we uit de in hoofdstuk II
vermelde experimentele verzamelbundels van Simon Vinkenoog, Gerrit Kouwenaar,
Paul Rodenko en Jan Walravens. Simon Vinkenoog (1928) bezorgde ook een
retrospectieve bloemlezing uit het door hem in 1950 te Parijs uitgegeven tijdschriftje
Blurb (1962) en gaf in zijn bundeltje Uit de doeken (1960) journalistieke
‘signalementen’ van Claus, Elsschot, Nescio en Mulisch.
Een typische manifestatie-bloemlezing is de door Lionel Deflo ingeleide bundel
Nieuw-realistische poëzie in Vlaanderen (1972). Deflo (1940) is auteur van een
literaire ‘Ontmoeting’ met Clem Schouwenaars (1976) en hoofdredacteur van het
tijdschrift Kreatief, dat in 1974 een door Jan Vanriet (1948) samengestelde
documentaire over het Vlaams neo-realisme publiceerde onder de titel Omtrent de
werkelijkheid. Een interessante poging om het poëtisch nieuw-realisme
literair-historisch te situeren, is de ‘literaire verkenning’ De poëzie is niet meer van
gisteren (1972), van Luk Wenseleers. Zijn werk completeert als het ware de in
Hoofdstuk IV besproken bundels van Piet Calis en Peter Berger. Dat Wenseleers
(1943) in zijn historisch overzicht zowel de poëzie van Martinus Nijhoff als de
moderne Amerikaanse dichtkunst betrekt, vloeit als het ware voort uit zijn vroeger
kritisch-essayistisch werk. In 1966 publiceerde hij de bloemlezing Adam en Eva in
de stad. Amerikaanse poëzie van de 2oste eeuw en de studie Het wonderbaarlijk
lichaam. Martinus Nijhoff en de Moderne poëzie. Zijn in 1975 te Antwerpen onder
Paul de Wispelaere verdedigde proefschrift De structuur van het uur U, bleef tot
heden onuitgegeven.
Als laatste voorbeeld van een manifestatie-bloemlezing noem ik de internationale
Anthologie visuele poëzie (1975) van G.J. de Rook, die aansluit op de volgens hem
nog ‘strikt, lettergebonden, konkrete poëzie’, waaruit Paul de Vree in 1968 de
anthologie Poëzie in fusie samenstelde.
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Met Erik Slagter (1939) is De Vree (1969) een meer door bewondering dan door
kritiek geïnspireerde specialist op het gebied van het artistiek modernisme. Vandaar
dat wij hem in hoofdstuk II leerden kennen als essayistisch begeleider van de
experimentele poëzie, en dat we in hoofdstuk IV konden opmerken dat Albert
Westerlinck zich zorgen maakte over de ongecontroleerde wijze waarop De Vree de
troebelen van het moderne geestesleven ‘inzoog’. De Vree had als essayist
aanvankelijk vooral belangstelling voor de roman en zijn psychische en sociale
genese. In 1933 publiceerde hij een essay Over den roman, in 1936 een bundel ‘korte
essays en kritieken’ over Hedendaagsche Vlaamsche romanciers en novellisten, en
in 1951 een Schets der sociale achtergronden van de hedendaagse Vlaamse roman.
Een eigenaardigheid van De Vree's kritisch-essayistisch werk is het fragmentair en
zakelijk, of liever notitie-achtig karakter. Zijn meest synthetische en persoonlijke
essay is wellicht de in de serie ‘Ontmoetingen’ verschenen monografie over Maurice
Gilliams (1964); en ook die bestaat uit twee afzonderlijke kritische benaderingen
(resp. uit 1947 en 1963).
De Vree's na-oorlogse kritische bedrijvigheid is vooral poëtisch en avant-gardistisch
gericht en steunt op grote feitenkennis inzake modernistische bewegingen op
internationaal en - men zou bijna zeggen: locaal niveau. Zijn bloemlezing Vlaamse
avant-garde: poëzie en proza (1965) geeft een overzicht van de periode 1921-1964,
en zijn in samenwerking met Henri Floris Jespers geschreven bundeltje Paul van
Ostaijen (1967) bevat een schat van schijnbaar ongeselecteerde informatie over Dada
en andere avantgardistische manifestaties in Duitsland en elders in Europa. De Vree's
kritiekenbundel Onder experimenteel vuur (1968) bestaat uit soms wel heel erg
beknopte aantekeningen bij een groot aantal minder of meer experimentele
dichtbundels die verschenen tussen 1953 en 1967. Werk van dichters die kwamen
(maar soms hele-
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maal niet aan-kwamen!) en voor een deel weer gingen. Men vraagt zich bij een
dergelijke overvloed slechts af, hoe het mogelijk is dat een zo internationaal
geöriënteerde essayist als Paul de Vree niet de (zelf-) kritiek der selectie heeft kunnen
opbrengen, en ook: hoe zijn kritische belangstelling voor de Nederlandstalige
experimentele poëzie voornamelijk beperkt kon blijven tot het werk van auteurs die
toevallig afkomstig zijn uit de stad Antwerpen, of het westelijk of noordelijk deel
van het koninkrijk België.
Sedert het midden van de jaren zestig is De Vree zich steeds meer gaan bezighouden
met ‘konkrete’, ‘visuele’ en zuiver ‘fonetische’ poëzie. Resultaten daarvan vindt
men ondermeer in zijn driemaandelijkse periodiek De tafelronde en in het anno 1971
met de Italiaan Sarenco opgerichte tijdschrift Lotta poetica, dat zijn kracht zoekt in
een combinatie van strikt persoonlijk fotografisch materiaal met een uiterst links en
tevens gemakkelijk politiek ‘engagement’.68
Evenals de kritiek van Paul de Vree en Erik Slagter, is die van C. Buddingh' een
kritiek van voorkeuren. De dichter, dagboekenier en prozaïst Cees Buddingh' (1918)
is echter tevens auteur van zeer algemene naslagwerken, waaronder een Encyclopedie
voor de wereldliteratuur (1954) en enkele citatenboeken. Als hij bij de samenstelling
van laatstgenoemde uitgaven ook de eerstgenoemde had geraadpleegd, zou hij wellicht
een in tweede instantie uit het Frans vertaald citaat van ‘Métastase’ hebben aangeduid
als afkomstig van de Italiaanse toneelschrijver Pietro Metastasio69. Dat Buddingh'
zich soms gedraagt als een schrijvende touche-à-tout, heeft Kees Fens eens duidelijk
gemaakt door zijn bloemlezing humoristische poëzie Het gevleugelde hobbelpaard
(1961) te vergelijken met de Ongerijmde rijmen die tevoren door Michel van der
Plas waren verzameld70.
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Sinds 1971 publiceert Buddingh' dagboeknotities in boekvorm, die wemelen van
(vooral Engelse) titels en schrijversnamen, waar weinig meer mee gebeurd dan dat
ze vermeld worden in een context van voetbalsport, huiselijke bezigheden of
vakantiereisjes: een combinatie die schijnt bedoeld om de lezer ervan te overtuigen
dat de geleerde schrijver ondanks alles een gewone jongen uit Dordrecht is gebleven.
Literaire voetbalcoquetterie is zelfs aanwijsbaar in Buddingh's Lexikon der poëzie
(1968), welk boek ondermeer bewijst dat de auteur evenveel moeite heeft met het
verschil tussen troubadours en trouvères, als met een aanvaardbare behandeling van
trefwoorden als connotatie, hagiografie, heffingsvers, motief, thema, sensitivisme,
vitalisme.
Typerend voor de literaire voorkeuren van de criticus Buddingh' zijn de in zijn
poëzie-lexikon gekozen voorbeelden. Ze zijn ondermeer afkomstig uit het poëtisch
oeuvre van de dichters C. Buddingh', E. du Perron, Eric van der Steen, L.Th. Lehmann
en Lucebert. De eerste vier dichters schrijven soms bewonderenswaardige
‘parlando’-poëzie, die niet alleen gewoon aandoet, maar soms ook in gewoonheid
tracht uit te blinken. Hun schrijfwijze is totaal anders dan die van de experimenteel
Lucebert, met wie ze echter een neiging tot ironie en humor gemeen hebben.
Buddingh' publiceerde in 1960 het essay Eenvouds verlichte waters, dat blijkens
de ondertitel is bedoeld als ‘een inleiding tot de poëzie van Lucebert’. Een
verhelderend geschrift. Buddingh' behandelt de thematiek en de stilistische procédés
van de door hem vooral om zijn taalvirtuositeit bewonderde ‘keizer der Vijftigers’
in internationaal verband. Hij wijst terecht op de noodzakelijkheid van ‘activité
d'esprit’ bij de poëzielezer, en geeft daarvan zelf een amusant voorbeeld in zijn
interpretatie van Luceberts bekende klankdichtje ‘Tellby toech tarra’, dat hij terloops
situeert ‘in het mythische vlak’71. In dit essay
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bewijst Buddingh' dat hij beschikt over explicatief talent en over een - ook in zijn
eigen ontwikkeling als dichter aanwijsbaar - vermogen tot ‘volgen’ van een literaire
mode of methode, zonder dat daarbij de eigen schrijversindividualiteit hoeft te worden
uitgeschakeld.
In zijn kritiekenbundeltje Een pakje per dag (1967) schrijft Buddingh' dat men
‘ruwweg gesproken’ drie soorten kritische geschriften kan onderscheiden, al
naargelang de criticus zelf, de besproken auteur, of de toegesproken lezer centraal
staat. In het laatste geval fungeert de criticus als gids of ‘wegwijsmaker’, en ontstaan
volgens Buddingh' de minst belangwekkende kritieken, die echter het meeste praktisch
nut hebben. Het komt mij voor dat Buddingh' zelf de eerste soort tracht te verbinden
met de derde. Hij probeert zijn lezers (en niet de besproken auteur) iets duidelijk te
maken, maar wat hij hun duidelijk wenst te maken, zijn voornamelijk zijn persoonlijke
voorkeuren en schrijftechnische problemen. Daarbij bewijst hij soms ongewild zijn
eigen uitspraak dat het gevoel van verwantschap met een schrijver uiteindelijk
belangrijker is voor ‘onze’ (= zijn) kritische waardering, dan objectief aantoonbare
literaire waarden72.
Onder verwijzing naar Mallarmés bekende uitspraak over ‘mots’ en ‘idées’, verwijt
Buddingh' de Engelse criticus John Press dat hij meer oog heeft voor ‘inhoud’ en
‘ideeën’, dan voor taalgebruik, beeldspraak en poëtische techniek in het algemeen.
Het gaat volgens Buddingh' om ‘het woord als poëtisch grondelement’ en daarom
begrijpt men zijn reserve tegenover de hiervoor (in hoofdstuk II) besproken
werkelijkheids-‘projecten’ van Enno Develing, die volgens hem berusten op
overschatting van de objectieve reproductie van banale kleinigheden uit de alledaagse
realiteit, ‘tot het merk van... tandpasta toe’. Men mene nu niet dat aan de hand van
deze gegevens Buddingh's waardering is te voorspellen voor een dichter over wie
hij meedeelt dat het hem niet om de ‘taal’ gaat maar
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om ‘ideeën’, en voor wie ‘alles, ook het meest banale en alledaagse... poëzie kan
zijn: een boodschappenlijstje zo goed als een straatnamengids’. De kwestie is namelijk
dat Buddingh' bedoelde dichter juist prijst als ‘een van de belangwekkendste figuren
die de laatste jaren in de Nederlandse poëzie naar voren zijn gekomen’73.
Het gaat hier om ‘de Amsterdammer K. Schippers, pseudoniem van Gerard Stigter,
mede-oprichter en nog steeds mederedacteur van het “tijdschrift voor teksten”
Barbarber en auteur’... niet alleen van enkele door Buddingh' genoemde
gedichtenbundels, maar o.a. ook van de journalistieke documentaire Holland Dada
(1974), waarin zoveel interessant materiaal is verwerkt, dat er ook een degelijke
studie mee had kunnen worden gemaakt. Wat K. Schippers (1936), evenals Buddingh',
in Dada aantrekt, schijnt het aspect dat te maken heeft met het absurde en onverwachte
in de dagelijkse werkelijkheid, dat tegelijkertijd kan dienen als provocerend argument
tegen de verhevenheid van de traditionele kunst en officiële kunstbeschouwing.
Vooral om laatstgenoemde reden schijnt Schippers ook De gedichten van Theo van
Doesburg te waarderen, waarvan hij een facsimile-uitgave bezorgde die hij voorzag
van een informatief ‘nawoord’ (I.K. Bonset, Nieuwe woordbeeldingen, 1975).
Samen met Buddingh' schreef K. Schippers de collagebundel 128 vel schrijfpapier
(1967). Dit boek is goeddeels blijven steken in meligheden, maar schijnt te zijn
bedoeld als bewijs voor de stelling dat er geen essentieel onderscheid bestaat tussen
kunst en alledaagse realiteit, en tegelijkertijd als een uitdaging aan degenen die
geneigd zijn de ‘literatuur’ te vereenzelvigen met wat Buddingh' minachtend aanduidt
als ‘het hoge, diepe, verhevene’74.
‘De misplaatste ernst waarmee literatuur in dit land nog altijd wordt bekeken,
wordt er op komische wijze aan de kaak gesteld’: dit citaat is zomin van Buddingh'
als van Schippers, maar het is wel afkomstig uit een jubelende re-
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censie op hun gezamenlijke bundel75. De criticus in kwestie is J. Bernlef, auteur o.m.
van een samen met K. Schippers samengestelde collage-bundel Een chèque voor de
tandarts (1967). Ook deze bundel schijnt de identiteit van kunst en werkelijkheid te
willen bewijzen; daarbij wordt zowel een beroep gedaan op de ready-mades van
Marcel Duchamp, als op het Franse nouveau réalisme en de Amerikaanse pop-art.
J. Bernlef (1937) is een even eenzijdig criticus als zijn medestanders Buddingh'
en Schippers, maar hij gaat doorgaans minder oppervlakkig te werk. Ook heeft de
cultus van het zogenaamde pretentieloze ‘gewoon-doen’ bij hem een minder
krampachtig karakter. In zijn kritiekenbundel Wie a zegt (1970) probeert hij
herhaaldelijk tot inzicht te komen in het wezen van de poëzie en het poëtisch
functioneren van de taal76. Hij wordt echter gehandicapt door zijn neiging ‘de’
moderne dichtkunst te vereenzelvigen met die van een aantal Hollandse neo-realisten
(Vlaamse auteurs bespreekt hij niet) en met sommige eigenschappen van hun
Engelstalige voorbeelden. Daartoe behoren William Carlos Williams, Louis Zukofsky
en Marianne Moore. Uit het werk van laatstgenoemde dichters heeft Bernlef een
sympathiek boekje met een inleidend essay, poëzie-vertalingen, interviews en losse
uitspraken samengesteld, onder de titel Een veldmuis in Versailles (1968). Zich
baserend op Marianne Moores neiging tot nauwkeurige observatie en verrassende
combinatie van kleine en schijnbaar objectief vermelde feiten uit de werkelijkheid,
schrijft Bernlef al op de eerste bladzijde dat haar levensbeschouwing... ‘slechts van
een nuchter realisme’ is. Hij zet deze mening de nodige kracht bij, door erop te wijzen
dat Marianne Moore in haar woordkeus en het gebruik van ready-mades de dagelijkse
spreektaal benadert. Afgezien nog van de soms gecompliceerde zins- en versbouw
van Marianne Moore, komt het mij voor dat Bernlef haar levensbeschouwing verwart
met sommige van de middelen
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waardoor deze tot uitdrukking wordt gebracht.
De dichter en prozaschrijver Bernlef schijnt meermalen geneigd de problematiek
van zijn eigen werk te projecteren op het werk van auteurs die hij als criticus
bespreekt. Ook spreekt hij zichzelf weleens tegen. Blijkens de inleidende opstellen
van zijn kritiekenbundel, is het volgens Bernlef de taak van de dichter herkenbare
elementen uit de werkelijkheid zodanig te combineren, dat er voor de lezer speelruimte
ontstaat om iets ‘anders’ te ontdekken. Daardoor kan hij dan tot nieuw inzicht en
verwondering komen. Dit program is herkenbaar in Bernlefs eigen werk. In zijn
kritiekenbundel leidt het ondermeer tot waardering voor het niet door
auteursinterpretatie besmette ‘authentieke’, ‘brokkelige’, ‘fragmentarische’, en
‘onaffe’ in een gedicht van Hans Vlek, dat daardoor inderdaad aan de lezer zijn (m.i.
zeer betrekkelijke) vrijheid laat. Maar in zijn boekje over Marianne Moore merkt
Bernlef op, dat zij in haar lange gedichten soms wordt bedreigd door het ‘gevaar’ te
blijven steken in een fragmentarische opsomming ‘zonder dat er een originele
generalisatie volgt’. Een onverwachte overgang van het lezersstandpunt naar dat van
de auteur, is Bernlefs mededeling dat ‘de emotie die aan de observatie ten grondslag
lag op de lezer moet worden overgebracht’. Wij zijn hiermee weer midden in de
expressie-theorie van de Tachtigers, aan wier subjectiviteit trouwens ook Bernlefs
manipulaties met de term ‘toon’ herinneren: hij hanteert deze term zowel in verband
met eigenschappen van de tekst als met de gevoelswereld van de auteur. Ook wordt
niet erg duidelijk wat Bernlef met de term ‘stijl’ bedoelt77.
Al met al is Wie a zegt een kritiekenbundel waarin men een niet overdreven breed
georiënteerd dichter op ernstige wijze bezig ziet met het werk van anderen, met
literatuur en kritiek in het algemeen, én met zijn eigen schrijversproblematiek. Daarom
is dit boek niet alleen interessant
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als achtergrond voor het werk van Bernlef, maar ook als inleiding tot een aantal
moderne literaire stromingen en het werk van sommige hedendaagse auteurs. Daartoe
behoren voor de Nederlandse literatuur o.a. J.C. Noordstar, L.Th. Lehmann, Gerrit
Kouwenaar, Remco Campert, Jan Hanlo en - uiteraard en herhaaldelijk: C. Buddingh'
en K. Schippers.
Men krijgt soms de indruk dat voor Buddingh', Bernlef en Schippers de poëzie
een hoger soort amusement vertegenwoordigt, een geraffineerd intellectueel genot
voor fijnproevers en insiders. Hun eventueel als ‘hedonistisch’ te kwalificeren
poëziebeleving wijkt daardoor niet alleen af van die van levensbeschouwelijke critici
als Ad den Besten en Albert Westerlinck, maar bijvoorbeeld ook van die van Ed.
Hoornik. Evenals Bernlef c.s., was Ed. Hoornik (1910-1970) een typische
generatie-criticus. Zijn in 1940 verschenen bundel Tafelronde bevat uitsluitend
‘studies over jonge dichters’ - Hoorniks generatiegenoten - waaraan in zijn twee
naoorlogse essaybundels nog slechts opstellen of ‘kanttekeningen’ over enkele oudere
of jongere tijdgenoten werden toegevoegd. Hoewel Van Vriesland in 1940 terecht
kon opmerken dat Hoornik ‘tekstkritiek’ bedreef en het gedicht benaderde als een
‘autonoom werkstuk’ dat los staat van zijn ‘psychologische genesis’, schreef Hoornik
zelf (eveneens terecht) dat hij de poëzie zag als uitdrukking van een levenshouding
en een levensbehoefte. In het voorwoord bij zijn bundel Toetssteen (1951) schrijft
hij dat de criticus moet proberen ‘de spanningen waaruit het werk is voortgekomen,
min of meer te benaderen’ en zijn lezers ‘deelgenoot te maken van de pijn en het
geluk dat (hij) zelf, het gedicht lezende, ondervond’. Hij beschouwt de dichter blijkens zijn bundel Over en weer (1962) - als iemand die ‘een creatief antwoord
geeft op zijn situatie, wanneer hij het voor hem onmogelijke leven mogelijk maakt,
door en in zijn poëzie’78.
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Adriaan Morriën is jarenlang redacteur geweest van Litterair paspoort, dat in 1946
voor het eerst verscheen als ‘tijdschrift voor boeken uit de oude en de nieuwe wereld’
en in 1973 (met 1200 abonnees) ophield te bestaan als ‘kritisch-informatief tijdschrift
voor het buitenlandse boek’79. In Litterair paspoort stonden soms interessante
beschouwingen en interviews met buitenlandse auteurs, en bijna steeds oppervlakkige
aankondigingen en onderhoudende praatjes betreffende pas verschenen boeken. Tot
de vruchtbaarste medewerkers behoorde Jacques den Haan (1908), die als criticus
het ras der veel-lezers en cursiefjes-schrijvers vertegenwoordigt. Men concludere
daaruit niet dat Den Haan terug zou schrikken voor een groter opgezet geheel. In
1966 verscheen zijn driedelig werk Onderweg. Vallen en opstaan in de
cultuurgeschiedenis (1400 bladzijden). Niet of weinig gehinderd door
methodologische kwesties of bronnenstudies waarmee beroepshistorici te kampen
hebben, schreef Jacques den Haan een prettig leesbaar amateuristisch boek, waarvan
de bibliografie voornamelijk naar historische romans verwijst. Ook in zijn
literair-kritische publikaties toont hij zich een onderhoudend en niet zelden
humoristisch verteller van wetenswaardigheden. Behalve over een uitpuilende
bibliotheek en een indrukwekkend geheugen, beschikt Den Haan over een vlotte
pen, en een duidelijk en met plezier uitgesproken voorkeur voor erotische,
pornografische, en aanverwante sexuele lectuur. Hij probeerde die voorkeur op
militante wijze te ontleden in een ‘meditatie over pornografie’, die in 1962 verscheen
onder de titel De lagere hartstochten.
Evenals Rein Blijstra, was Jacques den Haan aanvankelijk dagbladrecensent voor
Nederlandse literatuur, maar later schakelde ook hij over op Engels. Tot de vruchten
van zijn ontzaglijke belezenheid in die taal behoren zowel zijn monografieën over
James Joyce (1948, 1967) en Arthur Miller (Milleriana, 1962), als zijn 650 bladzijden
tellende
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verzamelbundel Een leven als een oordeel. Het laatstgenoemde boek verscheen in
1968 en wordt ingeleid door een interview met collega-criticus Hans van Straten
(1923), tegenover wie Den Haan ondermeer verklaart dat hij als recensent van
Nederlandse literatuur al te veel werd gehinderd door de plicht ‘ambtshalve’ boeken
te ‘moeten’ lezen die hij anders niet gelezen zou hebben. Sprekend over het typisch
karakter van de Nederlandse roman, beaamt hij Blijstra's oordeel over Van het Reves
De avonden (‘Hollands binnenhuisje bevuild’) en gewaagt zelf van het
‘oer-Nederlands’ realisme, dat iets ‘zurigs’ en ‘wrokkigs’ heeft, waarvoor
buitenlanders het ‘reukorgaan’ en het ‘instinct’ missen80.
Plezier, causeurstalent en eruditie zijn - ofschoon op andere wijze - eveneens
kenmerkend voor de korte literaire kanttekeningen die G.H.M. van Huet (1908)
verzamelde in zijn bundels Lezen en laten lezen (1951; 1953), Met en tegen de tijd
(1958) en De geest van tegenspraak (1968). Evenals Den Haan, vertoeft Van Huet
aan één stuk door in een literaire Talking shop (debuutbundel van Den Haan, 1946).
Maar de manier waarop Van Huet converseert, is totaal anders. Zijn voorkeuren
trouwens ook. G.H.M. van Huet is een uitermate evenwichtig, ordelijk, beschaafd,
belezen en rustig schrijvende moralist. Hij praat met groot gemak allerlei bezadigde
citaten van buitenlandse auteurs aan elkaar in wijze prozastukjes, waarbij
behoudsgezinde lezers instemmend kunnen knikken of knikkebollen. Als Jacques
den Haan een literaire vrijbuiter in een moderne (sex-)shop is, dan is G.H.M. van
Huet een literaire heer in een ouderwetse sociëteit. Met literaire kritiek heeft zijn
werk minder van doen dan dat van Den Haan. Het doel van Van Huets beschouwingen
schijnt niet zozeer het inleiden of beoordelen van boeken en schrijvers. Zijn doel
schijnt veeleer om, aan de hand van denk- en citatenmateriaal, tot gesoigneerde
formuleringen te komen die op hun beurt weer door andere literaire heren als ci-
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taat zouden kunnen worden gebruikt.
Zoals Van Huet in de Nederlandse bladen De Groene en de N.R.C. zijn rubrieken
‘Inktpotje’ en ‘Zandloper’ had, zo had Raymond Herreman (1896-1971) sedert 1929
in het Vlaamse dagblad Vooruit zijn rubriek de ‘Boekuil’. Ook Herreman was een
(epicuristisch) moralist, getuige zijn ‘klein handboek van het geluk’ Vergeet niet te
leven (1943). Maar hij is tevens de auteur van een overzicht van De hedendaagsche
Vlaamsche letterkunde (1935) en van de kritiekenbundel Zeg mij hoe ge leest (1941).
De Boekuiltjes van Herreman maken minder dan de korte essays van G.H.M. van
Huet de indruk te zijn bedoeld als moralistische stijloefeningen, en ze bevatten meer
concrete en actuele informatie. Vandaar dat Bert Ranke er in 1960 een bloemlezing
uit kon samenstellen met de passende ondertitel ‘Over het letterkundig leven in
Vlaanderen van 1944 tot 1948’.
Over datzelfde onderwerp, maar dan gesitueerd in de jaren zestig en zeventig en
omringd door honderd andere, op een of andere wijze met literatuur of kunst te maken
hebbende onderwerpen uit het buitenland, schreef ook Freddy de Vree (1939) in zijn
bundel Rita Renoir, enz. (1973). Ondermeer vanwege zijn (die van Jacques den Haan
overtreffende en soms nogal opzettelijk aandoende) vrijbuiterigheden, valt de
essayistiek van Freddy de Vree gedeeltelijk buiten het domein van de literaire kritiek.
Maar behalve veel doordraverijen - die overigens niet zonder humor werden
neergepend - bevat zijn bundel gedegen informatieve en evaluerende opmerkingen
over een aantal Nederlandse en buitenlandse boeken. Ondermeer experimenteerde
De Vree met de traditionele essay-vorm in zijn met interview-flarden afgewisselde
beschouwingen over Jerzy Kosinski en William S. Burroughs.
De Vree's kwaliteiten als non-conformistisch en intelligent essayist komen des te
duidelijker tot uitdrukking, wanneer men zijn stuk over Kosinski vergelijkt met een
op-
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stel over dezelfde auteur van Theo Kars (1940). Dat ook Kars een kritische doordraver
is, bleek al in de jaren 1964-1965, toen hij samen met Boudewijn van Houten het
tijdschriftje Tegenstroom uitgaf, waarin hij o.m. niet bepaald intelligente en nog
minder overtuigende aanvallen op het werk van Mulisch, Cremer en Polet lanceerde.
Zijn grotendeels herschreven stukken uit die tijd vormen, samen met enkele recente
opstellen (o.a. dat over Kosinski), de inhoud van zijn bundel Paarlen voor de zwijnen
(1975). Het boek getuigt van meer bewondering voor de scheldkritieken van Lodewijk
van Deyssel, dan van eigen kritisch talent. In de inleiding en het slothoofdstuk
verstrekt Kars enige inside-information over toestanden in de zogenaamde ‘literaire
wereld’ in Holland, en de daarmee gepaard gaande financiële konsekwenties voor
sommige schrijvers.

6. (Epiloog)
Jef Barthels (1943) schreef, behalve een nog ongedrukte dissertatie over Karel van
de Woestijne (1975), ondermeer een aantal ongebundelde kritieken en literaire essays,
waaronder een opstel met de titel ‘Een kritisch machiavellist: Martien J.G. de Jong’.
Ter verklaring van die titel citeert hij uit mijn bundel Van Bilderdijk tot Lucebert
(1967) de opmerking dat ik me minder interesseer voor ‘de weg waarlangs’ ik de
beleving van het literaire kunstwerk bereik, dan voor ‘de mate waarin ik ze bereik’.
Hij toont daarbij aan dat ik, zowel in mijn interpretatie van Leopolds' ‘Cheops’ (1966)
als in Twintig poëziekritieken (1966), steeds interne of ergocentrische kritiek probeer
te combineren of confronteren met externe benaderingswijzen. Ondermeer naar
aanleiding van de bundel Flierefluiters apostel (1970) gaf hij in een ander essay een
toelichting op mijn uitspraak dat ik ‘alles doe om een dichter te begrijpen of te doen
begrijpen’, door de lakonieke mede-
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deling: ‘En alles is alles’81.
Ditzelfde ‘alles is alles’ vervulde andere critici met zorg voor ‘de wetenschap’ en
‘de methode’ van mijn kritisch werk82. Men kan immers niet a priori weten welke
gegevens of welke benaderingswijzen (uit een fonds van ‘alles’!) tot de interpretatie
en de beleving van een bepaalde tekst zouden kunnen bijdragen. Wanneer ik hier nu
niet op deze bezwaren inga, doe ik dat om des te beter de aandacht te kunnen vestigen
op iets anders. Namelijk op het simpele feit dat ik nooit het verlangen heb gekoesterd
een handleiding voor literaire critici te schrijven, en ook nooit heb beweerd een
wetenschappelijke methode voor de beleving van literaire kunstwerken te ontwerpen.
Ook mijn inleiding tot Het Nederlandse gedicht na 1880 (19768) en mijn ‘literaire
verkenning’ over De Amsterdamse School (Eén perron maar drie treinen, 1970)
hebben nooit die pretentie gehad, al zijn ze desondanks bedoeld als hulpmiddelen
voor literatuurstudenten.
Wat sinds de toegenomen belangstelling voor tekstverklaring en teksttheorieën al
te gemakkelijk wordt vergeten, is ten eerste dat de belevende concretisering van een
literair werk het resultaat is van een strikt persoonlijke ervaring (de leesakt), en ten
tweede dat een literaire kritiek het resultaat is van een andere strikt persoonlijke
ervaring (de schrijfakt): dat in deze ‘strikt’ persoonlijke ervaringen ook buiten- of
bovenpersoonlijke factoren een rol spelen, is een vanzelfsprekendheid waarop ik
hier niet inga83. Een algemeen bruikbare wetenschappelijke kritische methode bestaat
niet, omdat ieder literair kunstwerk zijn eigen kritische reactie vraagt: en de aard van
die kritische reactie wordt in eerste instantie bepaald door de aard van het literaire
kunstwerk, en in tweede instantie door de zichzelf niet verloochenende aard van de
criticus. Een criticus probeert het kunstwerk in zijn eigenheid te respecteren,
interpreteren en evalueren... en hij probeert tegelijkertijd een goed stuk proza te
schrijven. Li-
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teraire kritiek is geen wetenschap maar een praxis, die volgens mij moet steunen op
een zich steeds door lees-, studie-, en levenservaringen verrijkende, en mede door
cultureel-sociologische en karakterologische factoren bepaalde, dynamische
literatuuropvatting. Daarom is het mij ook niet gelukt voor dit boek een waterdichte
indeling te vinden naar typen van critici, of naar kritische methoden. Het catalogiseren
van kritische attitudes is waarschijnlijk even moeilijk als het catalogiseren van
existentiële ervaringen.
Daarmee wil ik niet zeggen dat er in mijn eigen literairkritische essays geen
constanten zijn aan te wijzen. Ik heb, geloof ik, een onbedwingbare neiging het
literaire kunstwerk te beleven op de wijze van een ‘archilecteur averti’, met in mijn
achterhoofd niet alleen bijzondere gegevens over de auteur en zijn oeuvre, maar ook
meer algemene gegevens van cultuurhistorische en literairwetenschappelijke aard84.
Deze neiging leidt enerzijds tot literairhistorische of comparatistische interpretaties
als Het kerstvisioen van Berta Jacobs (1961) of Taal van lust en weelde. Willem
Bilderdijk et la littérature italienne (1973). Ze leidt anderzijds, geloof ik verder, tot
een vorm van kritisch essay waarbij het concreet-individuele werk wordt geplaatst
in de context van het oeuvre van zijn auteur en soms ook in dat van zijn voorgangers
en tijdgenoten. Omdat ik niet geloof dat een tekst als manna vanuit de hemel in de
woestijn komt vallen, heb ik belangstelling voor de situatie (biografisch, sociologisch,
zeitgeistlich) waarin het literaire werk ontstond, en waarin de lezer het beleven kan.
De psychologische en literair-theoretische belangstelling voor het schrijfproces en
voor het lees-, analyse-, interpretatie-, en evaluatieproces zelf, kan er soms toe leiden
dat kritische praxis, achtergrond-informaties en al dan niet polemiserende theoretische
of historische beschouwingen met elkaar worden vermengd of elkaar verdringen
(Flierefluiters apostel, 1970; Bewijzen uit het on-
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gerijmde, 1971; Nogmaals inzake Achterberg, 1972).
Overigens ben ik, in het algemeen, van mening dat een wijze van lezen die men
‘associatief’ of ‘paradigmatisch’ kan noemen, niet per se hoeft te leiden tot verwarde
afdwalingen, of tot meta-literaire constructies naar het voorbeeld van Gaston
Bachelard en Northrop Frye85. Krachtens T.S. Eliots ‘simultaneous existence’ en
Julia Kristeva's ‘intertextualité’, wijzigt ieder nieuw literair kunstwerk iets in de
verhoudingen van de bestaande literatuur86. De ideale criticus zou deze wijzigingen
onder woorden moeten kunnen brengen in een literair kunstwerk, dat op zijn beurt
de wijzigingen voortzet.
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Perrons houding tegenover het ‘zoodje’ toneelspelers, schilders en andere kunstenaars dat in
1953 een ‘Bond voor culturele rechten’ tegen het fascisme wilde oprichten (Menno ter Braak
en E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940, dl. III, Amsterdam 1965, p. 141-143, 335, 338; vgl.
A. Romein-Verschoor in De gids 1969, I, p. 183 e.v. (herdrukt in haar essaybundel
Drielandenpunt, Amsterdam 1975, p. 197-221), en in Omzien in verwondering I, Amsterdam
1970, p. 282 e.v., alsmede de reacties op haar mening in De gids 1969 II, p. 329 e.v.). Vgl. ook
De Wispelaere, 4 (U.I.A. 1974), 540 en 542, alsmede het opstel over Dirk Coster in De Jong,
4 (Leiden 1970).
8 Gomperts, 4 (Amsterdam 1963) p. 144.
9 De Wispelaere, 4 (U.I.A. 1974) p. 532, 533. Hoezeer (op een ander niveau!) het elitair
groepsbewustzijn kan samengaan met een eigen jargon, bewijst de studie van M.C. van den
Toorn, Dietsch en volksch. Een verkenning van het taalgebruik der nationaal-socialisten in
Nederland, Groningen 1975.
10 Oversteegen, 4 (1969), p. 482, 483, spreekt in dit verband van ‘objektivisten’ en ‘subjektivisten’.
11 Scott, 2 (1968), p. 23.
12 Doubrovsky, 2 (1966), p. 247.
13 Zie dagblad Het Vaderland d.d. 2-7-1966: ‘J. Greshoff neemt afscheid’.
14 Ik citeerde uit Greshoffs stuk over Colette in zijn bundel Grensgebied (Verzameld werk IV),
Amsterdam 1950, p. 92, 93. Vgl. Dinaux 4 (Den Haag 1958) p. 144, D.A.M. Binnendijk in
Kroniek van kunst en kultuur 1959, 1, p. 58, 59.
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15 Voor Greshoffs rol als literair animator zie o.m. Adriaan van der Veen in de N.R.C. van
14-XII-1968 en Pierre H. Dubois in Het Vaderland van diezelfde datum. Voor zijn zelfbeklag
als literair chroniqueur: o.a. Vrij Nederland 23-IX-1950 en Het Vaderland 15-IX-1962 (vgl.
Afscheid van Europa p. 44).
16 Ter Braak, Verzameld werk VI, p. 108.
17 Het Vaderland 16-V-1964; 15-IX-1964.
18 J. Greshoff, Uitnodiging tot ergernis (Den Haag 1957) is een door Leo Vroman ingeleide keuze
uit eigen werk. Op welke wijze Greshoff (terecht!) ergernis kon opwekken, blijkt ondermeer
uit opmerkingen of rechtzettingen van Bert Ranke in Dietsche Warande en Belfort (vgl. diens
bundel Proefvluchten boven den Parnassus, 1941; p. 89 e.v.) 1961, p. 453, van Carel Dinaux
in De gids 1963, II, p. 407, van J.W.H. Veenstra in Vrij Nederland van 15 okt. 1958.
Laatstgenoemde gebruikte de door mij geciteerde kwalifikatie in een artikel in Tirade, 1973,
p. 620.
19 In nov. 1973 wijdde het tijdschrift Tirade een speciaal nummer aan Greshoff, waarin waarderende
stukken over diens kritisch werk voorkomen van G.W. Huygens, F.C. Terborgh en Pierre H.
Dubois. Dat van Dubois werd, enigszins gewijzigd, herdrukt in diens bundel De verleiding van
Gogol, p. 53 e.v.
20 M. Roelants, Bakkeleien met Jan Greshoff, Rotterdam 1938, p. 8.
21 Cfr. Oversteegen 4 (Amsterdam 1969) p. 378.
22 Marnix Gijsen verklaarde zich akkoord met Roelants' voorstelling van zaken in Elseviers
weekblad van 3-VII-1965; Jan Greshoff, als getuige uit het andere kamp, noemt Roelants'
geschrift ‘als rooms boek zeer verdienstelijk’, maar wenst de bijeengebrachte gegevens anders
te interpreteren (Het Vaderland, 14-V-1965). Een documentaire Forum, Brieven, citaten,
dokumenten en knipsels ('s-Gravenhage - Rotterdam 1969) werd verzorgd door W. Mooijman
en L. Mosheuvel.
23 Maurice Roelants, Schrijvers wat is er van de mens, dl. I, Brussel 1956, p. 13, 17, 19, 28, 29.
24 J. Greshoff in Het Vaderland, 11-V-1963.
25 Marnix Gijsen in: A. van Duinkerken e.a., Van en over Maurice Roelants, Brussel 1956, p. 16
e.v.
26 Fokke Sierksma Schoonheid als eigenbelang, 's-Gravenhage 1948, p. 20-26 en passim. Marja's
bespreking van deze bundel staat in Critisch bulletin 1948, p. 481. In datzelfde tijdschrift 1947,
p. 267, verzette Van Heerikhuizen zich tegen de wijze waarop Sierksma de figuur van Aldous
Huxley behandelde als mysticus. Marja verzamelde zijn gedichten terecht onder de titel Nochtans
een christen: zie De Jong, 4 (Twintig..., Leiden 1966) p. 30 (over Sierksma i.v.m. Ter Braak:
zie S.M. Benjamins in Raam 5 (1964, p. 21 e.v.).
27 Marja, 4 (Den Haag 1958) p. 90, 91 (hetzelfde stuk staat in de door P.H. Dubois samengestelde
bundel Schrijversdebuten, 's-Gravenhage 1960, p. 128 e.v.).
28 Marja, 4 (Den Haag 1963), p. 11, 63, 113, 65, e.v., 88 e.v., 113, 128 e.v., 29.
29 Gomperts, 4 (1959) p. 9, en 4 (1966) p. 20.
30 Gomperts, 4 (1949) p. 26-29.
31 Typerend voor Gomperts' uitkomsten is dit citaat:
‘De schok der herkenning heeft Ter Braak t.a.v. Nietzsche uitzonderlijk helderziend gemaakt,
maar hem tegelijkertijd ook verblind. De nationaal-socialisten konden zich op Nietzsche
beroepen, niet omdat zij zijn resultaten losmaakten van zijn stijl, zoals hij meende, maar omdat
zij hun eigen ideeën losmaakten uit zijn resultaten.
Ter Braaks vriend, die hij Nietzsche noemde, was dus eigenlijk iemand die op Nietzsche leek,
maar die Ter Braak was.’ (Gomperts, 4 (derde druk, Amsterdam 1963, p. 125). Het is overigens
jammer dat Gomperts, ook in de latere drukken van zijn bundel, zijn eigen uitkomsten nooit
heeft vergeleken met die van Roger Henrard, Menno ter Braak, Nietzsche en het cultuurprobleem,
Brussel 1959, en Menno ter Braak in het licht van Friedrich Nietzsche, Hasselt 1963. Niet
bepaald lovende commentaar op de Gomperts inspirerende bloemlezing van Edmund Wilson
(én op diens kritisch werk in het algemeen) levert Hyman, 2 (1952), p. 43, 44.
32 Gomperts, 4 (1958, derde druk: 1963) p. 12, 13.
33 Vgl. Aantek. 2.
34 Gomperts, 4 (1966) p. 14.
35 Gomperts, 4 (1966) p. 18, 19. Oversteegen heeft in Merlyn 1966, p. 174. protest aangetekend
tegen het feit dat ‘Gomperts Picard op één lijn stelt met Merlyn’. terwijl Picard toch volgens
Gomperts ‘de erfenis van Lanson verdedigde’. Hierbij moet ten eerste worden opgemerkt dat
Gomperts, t.a.p. p. 13, doelt op één bepaald aspect van de kritiek van Picard en Merlyn, en dat
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Lanson zeker niet - zoals Oversteegen suggereert - mag worden beschouwd als de incarnatie
van de zogenaamde ‘biografische’ methode: zie hiervoor de inleiding van Peyre in Gustave
Lanson, Essais de méthode de critique et d'histoire littéraire, rassemblés et présentés par Henri
Peyre, Paris 1965, en Robert Kopp in Ingold, 2 (1970), p. 90. Hoe riskant het is een
literatuurbeschouwer tot vertegenwoordiger van een bepaalde richting te bombarderen (fama
crescit eundo!) blijkt ook uit Kurt Müller Vollmer, Towards a phenomenological theory of
literature. A study of Wilhelm Dilthey's Poetik, The Hague 1963, waarin wordt aangetoond dat
Dilthey's zg. typologische Ideengeschichte in feite de kiemen bevat voor de latere
fenomenologische, werkimmanente interpretatie.
Barthes, 2 (1966), p. 36, 37.
Kaleis, 4 (Amsterdam 1969), p. 25, 34.
Een bondige samenvatting van zijn methode geeft Mauron in een artikel van 1958, ‘La
psychocritique et sa méthode’, dat werd herdrukt in Fayolle 2 (1969), p. 358, 359. Mauron
spreekt t.a.v. de biografie niet van identificatie, maar van verificatie. I.v.m. de vele soorten
psychologische literatuurbenaderingen (zie ook Hfdst. IV, m.b.t. Westerlinck), zie men o.a.
Holland, 2 (1968), het derde deel van Starobinski, 2 (1970), en de inlichtingen inzake ‘critique
psychanalytique’ en ‘critique thématique’ in Richardou (ed.), 2 (1967), alsmede de verschillende
readers in afd. II van de Bibliografische afdeling, w.o. Bradbury-Palmer, Lodge en Scott. Peter
von Matt schreef Literaturwissenschaft und Psychoanalyse, Rombach, Freiburg 1972; speciale
readers werden samengesteld door Bernd Urban, Psychoanalyse und Literatur. Texte zur
Geschichte ihrer Beziehungen, Niemeyer, Tübingen 1973, Alexander Mitscherlich,
Psycho-Pathographien I. Schriftsteller und Psychoanalyse, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1972, J.
Mehlman, ‘French Freud. Structural studies in psychoanalysis’ in Yale French studies, 48
(1972); bibliografische overzichten in N. Kiell, Psychoanalysis, psychology and literature,
University of Winconsin Press, Madison 1963, en A. Clancier, Psychanalyse et critique littéraire,
Privat, Toulouse 1973. Resultaten van psychologische literatuurkritiek zijn: H.C. Rümke, Over
Frederik van Eeden's Van de koele meren des doods, Amsterdam 1964; A. Chesneau, Essai de
psychocritique de Louis-Ferdinand Céline, Lettres modernes, Paris 1971; J. Recanati, Esquisse
pour la psychanalyse d'un libertin (over Roger Vailland), Buchet/Chastel, Paris 1971; Dominique
Fernandez, L'arbre jusqu'aux racines. Psychanalyse et création (theoretische inleiding met
toepassing op Michelangelo, Mozart en Proust), Grasset, Paris 1972. Vgl. ook de typologische
inleiding van Herbert Read (1958), De kunst in haar educatieve functie, Aula 314,
Utrecht-Antwerpen (1967), en H.M. Ruitenbeek, Psychoanalyse en literatuur, Amsterdam
1969.
Vgl. de kritiek van Paul de Wispelaere in Ons erfdeel 13 (1970) 4, p. 105 en van Michel Dupuis
in Tijdschrift voor levende talen (Revue des langues vlvantes) 1974, p. 159-166.
Kaleis, 4 (1969) p. 12, 13.
Blijkens het titelopstel van zijn aldus genaamde bundel, verstaat P.H. Dubois (vgl. Hoofdstuk
II) onder De verleiding van Gogol: het verloochenen van zichzelf als auteur, ten gunste van
moraal of succes. Hij schrijft (p. 38): ‘En men moet zich niet vergissen: de enorme en zo
verklaarbare aandacht voor de sociale werkelijkheid is geen geringere verleiding voor de schrijver
van vandaag dan de verleiding van het succes. En vaak, helaas, vallen zij samen.’ (Dat Dubois
intussen geenszins instemt met Kaleis oordeel over Sartre, blijkt duidelijk uit zijn bundel Het
geheim van Antaios p. 124 e.v.). Voor de terminologie van Jausz, zie: Hans Robert Jausz,
Literaturgeschichte als Provokation 1970, p. 177, 178.
Kaleis, 4 (1969) p. 192.
Dirk de Witte in Nieuw Vlaams tijdschrift 1970, p. 806 e.v. Vgl. n.a.v. de Hermans-analyse ook
Lieve Scheer in Dietsche Warande en Belfort, 1967, p. 75.
Puin, (Brussel 1970) p. 43 e.v.
Idem, p. 33 e.v.
Vgl. de reactie van Bernard Kemp in Dietsche warande en Belfort 1969, p. 269. Vgl. voor het
kritisch werk van weverbergh, behalve de in aantek. 43 genoemde kritieken, o.m. Fens, 4 (1967),
p. 137-139; C. Houckaert (= W.F. Hermans) in Podium 18 (1964) 10, p. 469 e.v.; M. Janssens
in Dietsche warande en Belfort 1965, p. 746 (vgl. 1969, p. 472); J.J. Wesselo in Raam 71 (1971),
p. 55 e.v.; De Wispelaere, 4 (1967), p. 162-167. Een scherpe persoonlijke aanval op de auteur
en uitgever J. Weverbergh deed, na jarenlange vriendschappelijke samenwerking, de auteur en
ex-uitgever Jeroen Brouwers in het weekblad Vrij Nederland van 25 december 1976. Zijn artikel
verscheen in grootse opmaak onder de titel ‘De finale ontmaskering van de Vlaamse literatuur’,
bevat scherpe uitvallen tegen praktisch alle Vlaamse schrijvers (‘prulauteur(s)’, ‘het Vlaamse
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gajes’) en ging vergezeld van een advertentie van de uitgever van Maatstaf, waarin een
uitgebreide versie van hetzelfde artikel wordt aangekondigd in het decembernummer 1976 van
genoemd tijdschrift. Al met al een der merkwaardigste combinaties van rancune, kritiek en
commercie in de uitgevers- en publiciteitswereld van de laatste jaren.
J.J. Oversteegen in Merlyn 3 (1965) 2, p. 88 e.v.
W.F. Hermans, Mandarijnen op zwavelzuur, Groningen 1963, p. 211.
Boon, 4 (Amsterdam 1969) p. 29, 30; H. Speliers in De Vlaamse gids 56 (1972) 3, p. 24-31
(vgl. ook J.J. Wesselo in Raam 69 (1970), p. 26-38).
Albert Westerlinck in Dietsche warande en Belfort 1964, p. 757.
Brandt, 4 (Amsterdam 1964) p. 195, 197, 210, 212.
Idem, p. 194, 206, 174.
Brandt, 4 (Amsterdam 1967), p. 117. Brandt doelt hier op het slot van Eliots' opstel ‘The social
function of poetry’ (On poetry and poets6, Faber and Faber, London 1971), waar staat: ‘The
trouble of the modern age is not merely the inability to believe certain things about God and
man which our forefathers believed, but the inability to feel towards God and man as they did.
(...) but when religious feeling disappears, the words in which men have struggled to express
it become meaningless. It is true that religious feeling varies naturally from country to country,
and from age to age, just as poetic feeling does, (...). But this is a condition of human life, and
what I am apprehensive of is death. It is equally possible that the feeling for poetry, and the
feelings which are the material of poetry, may disappear everywhere: which might perhaps help
to facilitate that unification of the world which some people consider desirable for its own sake.’
Brandt, 4 (Amsterdam 1969) p. 116, 256, 223, 20, 33.
Th Govaart, S. Vestdijk (Ontmoetingen, Brugge 1960, p. 41, 44).
K. Heeroma in Wiboek voor een vijftiger (liber amicorum Jan Wit), onder red. van Ad den
Besten en J.W. Schulte Nordholt, Haarlem z.j. (= 1965), p. 72 e.v. (Men vgl. in dit verband de
opvattingen van Soetendorp en De Boer in De schepping, dl. I Zoals er gezegd is over (Phoenix
bijbelpockets, Zeist-Antwerpen 1957) en J.S. Vos, Traditionsgeschichtliche Untersuchungen
zur paulinischen Pneumatologie (Theologische bibliotheek, Assen 1973). Heeroma's opstel
werd herdrukt in zijn bundel Nader tot een taaltheologie (Fakulteitenreeks 7, Den Haag 1967).
Léon Wencélius, l'Esthétique de Calvin (Paris, s.d. = 1937). Seerp Anema's kommentaar
verscheen zonder jaartal onder de titel Wat bracht ons Wencélius' ‘Esthetique de Calvin’?
(Uitgeverij De Graafschap, Aalten). De redeneertrant van deze werken verplaatst de gemiddelde
lezer in een totaal andere gedachtenwereld. Als argument voor zijn afwijzing van het dansen,
gebruikt Calvijn bijvoorbeeld de bijbelplaats over de dans van Salomé aan het hof van Herodus,
die bewijst dat de dans kan leiden tot de dood van een profeet! Na te hebben meegedeeld dat
het dansen een misdaad was die de inwoners van Genève in de gevangenis kon brengen, stelt
Wencélius vast dat Calvijn de religieuze dans van David voor de ark blijkbaar niet verwerpelijk
achtte. Hij concludeert daarom: ‘L'attitude du Réformateur sur la danse n'est donc pas aussi
uniformément négative qu'on veut bien le dire. Ce n'est jamais une condamnation de principe...’
(Wencélius p. 142 e.v.). Van een nog groter optimisme inzake de denkbeelden van calvijn
getuigt F. Wendel (+ 1972), Calvin et l'humanisme, Presses Universitaires de France, Paris
1976.
Meer ‘sectarische’ rooms-katholieke werken zijn de vertaalde bloemlezing Wijsheid en
schoonheid uit negentien eeuwen katholieke wereldletteren van Benoît du Moustier (Bilthoven
- Antwerpen 1950) en het internationaal opgezette tweedelig literair-historisch overzicht De
katholieke literatuur in de XXe eeuw (1954), onder redactie van J. Taels, waarin de hoofdstukken
over Vlaanderen en Nederland resp. werden geschreven door R.F. Lissens en W.J.M.A.
Asselbergs.
Vgl. Aantek. 18 bij Hoofdstuk II. In 1961 en 1962 publiceerde Elseviers Weekblad een
briefwisseling tussen Bertus Aafjes en Michel van der Plas, waarop o.a. werd gereageerd door
Ed. Hoornik, n.a.v. het ‘zwijgen’ van Aafjes als dichter. Zie: Ed. Hoornik, Over en weer.
Beschouwingen over poëzie, Den Haag 1962, p. 37-43.
De Vree, 4 (Onder experimenteel..., Brugge-Antwerpen 1968) p. 206-211; P. de Wispelaere in
Cl. Haesaert e.a., Zeven over Karel Jonckheere, Brussel-Den Haag 1967, p. 61-83.
Zie bijvoorbeeld het artikel van Anthonie Donker, ‘Willem Kloos: spontane, gekweekte en
anti-legende’ in De gids 1958, II, p. 164 e.v.
René Verbeeck, De dichter H. Marsman, Lier 1959; Arthur Lehning, De vriend van mijn jeugd.
Herinneringen aan H. Marsman, 's-Gravenhage 1954, en Marsman en het expressionisme,
's-Gravenhage 1959 (het laatste opstel werd herdrukt in Lehnings verzamelbundel De draad
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van Ariadne, Amsterdam 1969); Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 2 dln,
Den Haag 1971, en Kroniek van Paul van Ostaijen 1896-1928, Den Haag-Brugge 1975; Paul
Hadermann, De kringen naar binnen. De dichterlijke wereld van Paul van Ostaijen, Antwerpen
1965, en Het vuur in de verte. Paul van Ostaijens kunstopvattingen in het licht van de europese
avant-garde, Antwerpen 1970.
Marcel Janssens in Dietsche Warande en Belfort 1973, p. 685 e.v. Het bedoelde nummer van
het tijdschrift Maatstaf verscheen in 1964 (jrg. 11, afl. 10/11). Het artikel in kwestie was: Prof.
Mr. W.H. Nagel, ‘Schrijvers van nabij’, p. 658-681.
Roel Houwink, Het raadsel ‘Achterberg’, Brugge 1973, p. 6, 8, 51, 52 (op blz. 53 heeft Houwink
moeite met het door Achterberg gebruikte woord ‘knoop’: hij had zich die moeite - en het
afwijzend oordeel over de tweede versie van het betreffende gedicht - kunnen besparen door
het gedicht ‘Reïncarnatie’ uit de bundel Thebe te lezen). Houwinks opmerking over Marsman
komt uit zijn Persoonlijke herinneringen aan Marsman, Amsterdam 1961, p. 11: hij maakte er
ondermeer de beperking bij dat zijn verklaring alleen geldt: ‘Wanneer men de zaak psychologisch
beschouwt...’.
Joost de Beer e.a., De Nederlandse dag- en weekbladkritiek sinds Merlyn. Symposion te
Nijmegen op 6 mei 1976 (werkmap) p.32.
Zie hierover J. Fontijn in het slothoofdstuk van Populaire literatuur.
Zie De Jong, 4 (Leiden 1970) p. 9 e.v. en 129 e.v.
Voor de zogenaamde literaire ‘strategie’ of ‘politiek’, vgl. Aantek. 37 van Hoofdstuk II en,
i.v.m. de financiële aspecten in het moderne literaire leven, ook de inleiding van Jan de Hartog
bij de bundel Feestelijke Ondergang van Johan C.P. Alberts, Amsterdam - Brussel 1950, alsmede
het slothoofdstuk van de bundel Parels voor de zwijnen (1975) door T. Kars.
Een essay met literatuuropgave over Paul de Vree schreef Erik Slagter in K. Fens e.a., Literair
lustrum 2, Amsterdam 1973. Een ‘Ontmoeting’ met De Vree schreef Ton Luiting (Brugge
1971).
C. Buddingh', Prisma-Citatenboek (z.j., nr. 95 Prismareeks) p. 37.
K. Fens in dagblad De Tijd 4 - X - 1961.
C. Buddingh', Eenvouds verlichte waters, Zaandijk, Gard Sivik reeks, Serie I, deel 3 z.j. (1960),
p. 52, 53. Evenals een lezing over de experimentelen uit 1953, werd dit essay herdrukt in
Buddingh's bundel Leve het bruine monster, Amsterdam 1969.
Buddingh', 4 (Utrecht-Antwerpen 1967) p. 94, 158.
Idem, p. 97 e.v.; p. 69 e.v.
Idem, p. 76; vgl. p. 26 en 42.
Bernlef, 4 (Amsterdam 1970) p. 63, 64.
Idem, p. 102. Zijn tegenspraken en onwetenschappelijke beweringen over taal en taalgebruik,
zou Bernlef - die zelf dichter is - eventueel kunnen verklaren met een verwijzing naar zijn eigen
uitspraak: ‘De Nederlandse dichters zijn altijd autodidacten. Het voordeel is de betrekkelijke
onbedorvenheid waarmee een dichter hier kan beginnen: hij moet alles opnieuw ontdekken’.
Idem, p. 75-80; 35 e.v.; 41 e.v.; 86 e.v. Marianne Moore, Een veldmuis in Versailles. Een keuze
uit haar poëzie en proza, vertaald en ingeleid door J. Bernlef, Amsterdam 1968, p. 16. Bernlefs
grillige gebruik van de term ‘strijl’ werd bekritiseerd in het niet bepaald sympathiek aandoend
opstel ‘Meer lef dan kern’ van K. Helsloot in Tirade 20 (1976) p. 113 e.v.
Ed. Hoornik, Toetssteen, 's-Gravenhage 1950, p. 9, Over en weer (waarin een herwerkte herdruk
van Toetssteen), Den Haag 1962, p. 43. Het oordeel van Victor van Vriesland staat in diens
Onderzoek en vertoog, dl. II, Amsterdam 1958 (vgl. Aantek. 37 van Hoofdstuk II).
Een bloemlezing uit de 27 jaargangen is de bundel Litterair paspoort 1946-1973, een keuze
door Jan van Geelen en Jan Vermeulen. Met een voorwoord van Hans van Straten, Amsterdam
1974 (vgl. de ingezonden stukken van Jacques den Haan en de uitgever J. Somerwil in het
weekblad Vrij Nederland, d.d. 10 en 24 november 1973).
Jacques den Haan, Een leven als een oordeel, Amsterdam 1968, p. 18, 19. Vgl. het oordeel over
Van het Reves debuut van Pierre H. Dubois in Hoofdstuk II! De kritiek van Blijstra werd
herdrukt in De Jong, 4 (literaire verkenning 1971).
Jef Barthels in Tijdschrift voor levende talen (Revue des langues vivantes), 1970, p. 72-80, en
in Spiegel der Letteren 14 (1972), p. 74-79.
W. Drop in De nieuwe taalgids 1968, p. 415-417 en J.J. Wesselo, Het tijdbeeld, Brugge 1974,
p. 43-52. Voor verdere kritieken o.a. R.A. Cornets de Groot in De gids 1971, p. 129 e.v.; Marcel
Janssens in Spiegel der letteren 10 (1968) p. 315 e.v. en in Dietsche warande en Belfort 1972,
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p. 219 e.v.; H. Scholten in Kentering 1971, 5, p. 13 e.v. en 1972, 6, p. 54 e.v.; G. Wildemeersch
in Ons erfdeel 1971, 4, p. 98 e.v.
Vgl. mijn artikel ‘De criticus als schrijver’ in Komma 4 (1969) 4, p. 9-28 en in verband met het
verder in deze alinea gestelde, ook mijn opmerkingen in Nieuw Vlaams tijdschrift 1970, p. 718
e.v., in Raam 64 (1970) p. 61 e.v. en 80 (1972), p. 49 e.v., in Kentering 12 (1972) 6, p. 53, 54,
in Kreatief 8 (1974) 4, 5 p. 8 e.v., alsmede de derde alinea van de Inleiding en de daarbij
behorende Aantek. 1.
De term ‘archi-lecteur’ is van Michael Riffaterre, Essais de stylistique structurale, Flammarion,
Paris 1971, p. 46, 47 (Vgl. overigens ook Aantek. 57 bij Hoofdstuk II).
Vgl. voor de termen ‘associatief’ (psychologisch) of ‘paradigmatisch’ (linguïstisch) het slot
van aantek. 33 bij hfdst. I, en p. 349 van de daar genoemde reader van Th.A. Sebeok. Overigen
noemde ook F. de Saussure het desbetreffende hoofdstuk (Livre II, Ch. V) van zijn Cours de
linguistique générale: ‘Rapports syntagmatiques et rapports associatifs’ (édition critique par
R. Engler, Otto Harrasowitz, Wiesbaden 1968, p. 275 e.v.). Voor Bachelard, zie Aantek. 45 bij
Hoofdstuk II en Aantek. 10 bij Hoofdstuk IV; voor Frye, zie Aantek. 45 bij Hoofdstuk II.
zie T.S. Eliots opstel ‘Tradition and individual talent’, oorspronkelijk in The sacred wood
(1920), o.a. herdrukt in Lodge, 2 (1972), p. 71 e.v. Voor het begrip ‘intertextualité’ bij Kristeva
en, in het algemeen voor de opvatting van de tekst als ‘productivité’, zie Aantek. 18 bij Hoofdstuk
III, alsmede het samenvattend overzicht in Oswald Ducrot & Tzvetan Todorov, Dictionnaire
encyclopédique des sciences du langage, Ed. du Seuil, Paris 1972, p. 443-448. L. Perrone-Moisés
over ‘L'intertextualité critique’ naar aanleiding van het werk van Blanchot, Barthes en Butor,
in Poétique. Revue de théorie et d'analyse littéraire 7 (1976) 27, 373-384.
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Bibliografische afdeling
Algemene opmerking
De in de eerste drie onderdelen van de Bibliografische afdeling vermelde werken
zijn naar hun inhoud en bedoeling niet altijd zo gemakkelijk van elkaar te
onderscheiden als de afzonderlijke opschriften suggereren. In sommige publikaties
die werden gerangschikt onder nr. 1 (Nederlandse literatuurtheorie) worden - uiteraard
- ook problemen behandeld die nr. 3 (Nederlandse literatuurkritiek) betreffen; het
omgekeerde bleek eveneens onvermijdelijk. Ook onder nr. 2 (buitenlandse werken)
worden boeken vermeld die, behalve op de literatuurkritiek, gedeeltelijk betrekking
kunnen hebben op de literatuurtheorie (= theoretische literatuurwetenschap en theorie
van de afzonderlijke literatuurwetenschappen).
Ter aanvulling van de Bibliografische afdeling verwijs ik o.m. naar de
bibliografieën in de onder nr. 1 genoemde werken van T.A. van Dijk (1971) en F.C.
Maatje (derde druk, 1973), en in het onder nr. 3 genoemde boek van M. Janssens
(1967). Bovendien wordt aan het slot van de eerste drie onderafdelingen verwezen
naar publikaties waarvan de volledige titel is vermeld in de vierde onderafdeling
(Beknopte bibliografie van Nederlandstalige critici) of in de Aantekeningen bij de
afzonderlijke hoofdstukken (p. 277 e.v.). In het eerste geval gebeurt de verwijzing
door middel van een cijfer, gevolgd door een jaartal tussen haakjes (bv. 4 (1969) =
het in de onderafdeling 4 vermelde boek van deze auteur dat verscheen in 1969); in
het tweede geval d.m.v. twee cijfers (bv. 5: 2 = Aantekening 2 bij Hoofdstuk V).

1. Recente Nederlandstalige publikaties over literatuurtheorie
A.D. de Groot, Methodologie. Grondslagen van onderzoek en denken in de
gedragswetenschappen, 's-Gravenhage 19716 (1961).
F.C. Maatje, Literatuurwetenschap. Grondslagen van een theorie
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van het literaire werk, eerste druk 1970; derde, herziene en uitgebreide druk,
Utrecht 1974 (voor de ‘receptie’ van dit handboek, zie S. de Haan (1972-'73),
en P.F. Schmitz en F.C. Maatje in Forum der letteren 16 (1975) 4, p. 159-167
en p. 236-248).
T.A. van Dijk, Moderne literatuurteorie. Een eksperimentele inleiding,
Amsterdam 1971 (voor de ‘receptie’ van dit handboek, zie: H. van Gorp in
Wetenschappelijke tijdingen 29 (1970) 6, p. 435-442; D.W. Fokkema in Maatstaf
19, (1971) 7, p. 478-483; M.J.G. de Jong in Raam 80 (1972), p. 49-53; T. Anbeek
en G. Booij in De gids 1972, p. 108-115; J.M. Maes in De Vlaamse gids 1973,
6, p. 27-35; G.F.H. Raat in Forum der letteren 16 (1975) 1, p. 45-53).
M. Adriaens, Literatuurwetenschap en linguistiek. Verslagen van de colloquia
1972-'73, Leuven 1973.
T. Anbeek, ‘De literatuurwetenschap en de lezers’ in De gids 1974, p. 159-175.
T. Anbeek, ‘De interpretatie als hypothese-Enige bedenkingen’ in Forum der
letteren 17 (1976) p. 239-248.
F. Balk-Smit Duyzentkunst e.a., Controversen in de taal- en
literatuurwetenschap, Wassenaar 1974.
R. Bouckaert-Ghesquiere, ‘Fenomenologie en literatuurstudie’ in Spiegel der
letteren 18 (1976) 2, p. 137-152 (bibliografisch overzicht: vgl. de bij R.
Ghesquiere vermelde dissertatie).
B. Brouwers, Literatuur en revolutie. Deel I. Inleiding tot de literatuursociologie,
Meppel 1971.
T.A. van Dijk, Taal Tekst Teken. Bijdragen tot de literatuurteoric, Amsterdam
1971.
M.F. Fresco, ‘Zijn alfa-wetenschappen wetenschappelijk?’ in Wijsgerig
perspectief op maatschappij en wetenschap 12 (1971-'72) 4, p. 252-271.
M.F. Fresco, ‘Zijn er specifieke methoden voor “kunstwetenschappen” zoals
de literatuurwetenschap?’ in Spektator 4 (1974) 9/10, p. 556-569.
R. Ghesquiere, Fenomenologie en literatuurstudie, onuitgeg. proefschrift,
Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit van de Wijsbegeerte en de Letteren,
Leuven 1975.
S. de Haan, ‘Over de grondslagen van de literatuurwetenschap’ in Spektator.
Tijdschrift voor neerlandistiek 2 (1972-1973) 6, p. 360-396 en 8, p. 505-534
(kritiek op het handboek van F.C. Maatje).
M. Janssens, ‘Nieuwe methoden in de literatuurwetenschap’ in Handelingen
28e Vlaams filologencongres 1971, p. 47-63.
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A. Kibédi Varga, De wetenschappelijkheid van literatuurwetenschap, Assen
1974.
G. Knuvelder e.a., ‘Liber Amicorum Dr. Gerard Knuvelder Aetate Sua LXX’
speciale aflevering van Raam 87, 88, 89 (1972).
G. Knuvelder, ‘Aasgieren der filologie?’ in Verslagen en mededelingen
Koninklijke Vlaamse Academie 1963, 5-8, p. 127-185.
G. Knuvelder, ‘Roman Ingarden/In memoriam’ in Raam 68 (1970) p. 38-59.
R. Kraayeveld (red.), ‘Hedendaagse aspecten van literatuurwetenschap’, speciale
aflevering van Raam 104 (1974).
R. Kraayeveld, ‘De extrinsieke studie van de literatuur. Enkele filosofische
bedenkingen tegen de literatuurwetenschap’ in Raam 96 (1973), p. 11-21.
R. Kraayeveld, ‘De literatuurwetenschap in een impasse? Recente
ontwikkelingen: poging tot voorlopige inventarisatie’ in Raam 99 (1973), p.
30-50.
R. Kraayeveld, ‘Over literaire kommunikatie(s) van literatuur’ in Ons erfdeel
17 (1974) 5, p. 670-682.
J. Kuin, ‘De literatuurwetenschap en de literaire tekst’ in De gids 1975, p.
134-142 (reactie op Anbeek, 1975, met diens antwoord).
L. Lamberechts, ‘Literatuursociologie en esthetische autonomie’ in Handelingen
Kon. Zuidnederlandse maatschappij voor taal- en letterkunde en geschiedenis
1976, p. 89-107.
J.-M. Maes, ‘Zin en onzin van de literatuurwetenschap’ in Nieuw Vlaams
tijdschrift 26 (1973) 3, p. 292-303.
K. Meeuwesse, ‘Over de interpretatie van het literaire kunstwerk’ in Raam 21
(1965), p. 30-48.
J.J.A. Mooij, ‘Over de methodologie van het interpreteren van literaire werken’
in Forum der letteren 4 (1963) 3, p. 143-164.
J.J.A. Mooij, ‘De motivering van esthetische waarde-oordelen’ in Algemeen
Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte en psychologie 6 (1969) 4, p. 217-240.
J.J.A. Mooij, ‘Problemen rondom literaire waardeoordelen’ in De gids 1974,
p. 461-473.
C. Neutjens, ‘Tekst en context als uitgangspunt van een moderne
literatuurwetenschap’ in Handelingen Kon. Zuidnederlandse maatschappij voor
taal- en letterkunde en geschiedenis 1971, p. 215-228.
C. Neutjens, ‘Literaire tekst en werkelijkheid’, Id. '74, p. 245-254.
C. Neutjens, ‘Grondslagenonderzoek van de literatuurstudie’, Idem 1976, p.
131-142.
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J.J. Oversteegen, ‘Hermeneutiek. Enkele kardinale vragen rond de
wetenschappelijke interpretatie van literaire teksten’ in Lampas 4 (1971), p.
132-146.
H. Parret, ‘Methodologische vragen rondom het statuut van de
literatuurwetenschap’ in Handelingen van het 28 ste Vlaams filologencongres
1971, p. 108-116.
K.J. Popma, ‘Opmerkingen over de interpretatie van het literaire werk’ in
Algemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte en psychologie 63 (1971)
p. 189-202.
C.J. van Rees, ‘Wellek Warren en de literatuurtheorie’ in Spektator 4 (1974-'75)
7, p. 434-450.
F. de Rover, ‘De boodschap van de vent achter de vorm’ in Spektator 4
(1974-1975) 5, p. 249-268.
J. Vandenbulcke, Hans-Georg Gadamer. Een filosofie van het interpreteren,
Brugge 1973.
L. Vander Kerken, Maar wat is literatuur? Een taalfilosofisch essay,
Antwerpen-Utrecht 1973.
H. Verdaasdonk (met medew. van K.D. Beekman en C.J. van Rees), ‘Vormen
van literatuurwetenschap’ in De revisor 1 (1974) 7, p. 18-24; 8, p. 38-41; 2
(1975) 1, p. 62-68; 2, p. 35-40; 3, p. 56-62; 4, p. 57-65. (Reacties op deze
artikelenreeks van T. Anbeek in De revisor 2 (1975) 6, p. 62-68 en van S. de
Haan in De revisor 2 (1975) 5, p. 76-80, met nawoord van Verdaasdonk c.s.,
p. 81, 82).
H. Verdaasdonk, ‘Montage, of: literaire technieken, hun fundament en funktie’
in J.F. Vogelaar e.a. Het mes in het beeld en andere verhalen, Amsterdam 1976,
p. 213-261.
H. Verdaasdonk/C.J. van Rees, ‘De lektuur van literaire teksten en de analyse
van literaire teksten’ in Spektator 6 (1976) 4, p. 204-223.
J. Weisgerber, ‘De hedendaagse richtingen in de literatuurstudie’ in Handelingen
van het 27e Vlaams filologencongres 1969, p. 291-300.
J.J. Wesselo, Het tijdbeeld (met een inleiding door P. de Wispelaere, 1974).
P. de Wispelaere, ‘Beschouwingen omtrent materialistische literatuurtheorie’
in Ons Erfdeel 20 (1977: ter perse in 1976).

Zie verder voor titelbeschrijvingen:
R. Antonissen, 2: 14; W.J.M.A. Asselbergs, 4 (1952); R. Bakker, 2: 46; K. Beekman
(red.), 2: 43; W. Blok, 3: 1/zie Kraayeveld, 1 (red., 1974); R.
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Bouckaert-Ghesquiere, 2: 32/4: 10; J.M. Broekman, 2: 46; B. Brouwers, zie
Kraayeveld, 1 (red., 1974); N.A. Donkersloot, 4 (1965); S. Dresden, 4 (1949) (1959)
(1964, 1971); J. Fontijn e.a., 2: 48; H. van Gorp, 3: 1/zie Kraayeveld, 1 (red., 1974);
G.W. Huygens, 2: 48; M.J.G. de Jong, 2: 43; Y. van Kempen e.a., 3: 15; G. Knuvelder,
zie Kraayeveld, 1 (red., 1974); R.A.J. Kraayeveld, zie Knuvelder (Liber amic., 1972);
F. Lulofs, 2: 14; M. Rutten, 4 (1956); 4: 76; H. Servotte, 3: 1; A.L. Sötemann, 3: 1;
J.J. Overstegen, zie Kraayeveld, 1 (red., 1974); H. Verdaasdonk, 2: 44; S. Vestdijk,
4 (1946) (1950); A.G. Weiler e.a., 2: 46; A. Westerlinck, 4 (1946, 1950); P. de
Wispelaere, 2: 48.

2. Recente werken over moderne literatuurbeschouwing in het Duits,
Engels en Frans.
H. Adams, The interest of criticism. An introduction to literary theory, Harcourt,
Brace & World, New York etc. 1969.
R. Barthes, Critique et vérité, Ed. du Seuil, Paris 1966.
R. Baumgart, Die verdrängte Phantasie. 20 Essays über Kunst und Gesellschaft,
Luchterhand, Darmstadt-Neuwied 1973.
M.C. Beardsly & H.M. Schueller, Aesthetic inquiry. Essays on art criticism and
the philosophy of art, Prentice Hall, Hemel Hempstead 1967.
A. Beguin, Création et destinée. Essais de critique littéraire (Choix de textes
et notes par Pierre Grotzer), Ed. du Seuil, Paris 1973.
G. Blöcker e.a., Kritik in unserer Zeit. Literatur - Theater - Musik - Bildende
Kunst, Vandenhoeck, Göttingen 1960.
M. Bradbury & D. Palmer, Contemporary criticism, Edward Arnold, London
1970.
F. Brady e.a. (ed.), Literary theory and structure. Essays in honour of William
K. Wimsatt, Yale University Press, New Haven-London 1973.
J. Casey, The language of criticism, Methuen & Co. ltd., London 1966.
H.S. Daemmrich, Literaturkritik in Theorie und Praxis, W. Fink, München
1974.
P. Demetz e.a. (ed.), The disciplines of criticism. Essays in literary theory,
interpretation, and history, Yale University Press, New Haven and London
1968.
S. Doubrovsky, Pourquoi la nouvelle critique. Critique et objectivité, Mercure
de France, 1966.
L.L. Duroche, Aspects of criticism. Literary study in present-day Germany,
Mouton, The Hague 1967.
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J.M. Ellis, The theory of literary criticism. A logical analysis, University of
California Press, Berkeley - Los Angeles - London 1974.
R. Fayolle, La critique littéraire, Librairie Armand Colin3, Paris 1969.
D.W. Fokkema e.a. (ed.), Comparative poetics in honour of Jan Kamerbeek
Jr., Rodopi, Amsterdam 1976.
N. Frye, The critical path. An essay on the social context of literary criticism,
Indiana University Press, Bloomington (Ind.) 1971.
N. Frye, The stubborn structure. Essays on criticism and society, Methuen &
Co., London 1970.
H.G. Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen
Hermeneutik, Mohr, Tübingen 19652 (1960).
H. Göttner, Logik der Interpretation. Analyse einer literaturwissensschaftlichen
Methode unter kritischer Betrachtung der Hermeneutik, Münchener
Universitätsschriften 11, München 1973.
G.J. Goldberg & N. Marmer (ed.), The modern critical spectrum. The major
schools of modern literary criticism explained and illustrated for today's reader,
Prentice Hall, New York 1962.
J. Gross, The rise and fall of the man of letters. Aspects of English literary life
since 1800, 2, Penguin Books, Harmondsworth 1973.
U. Halfmann, Der amerikanische ‘New Criticism’. Ein Überblick über seine
geistesgeschichtlichen Grundlagen mit einer ausführlichen Bibliographie,
Athenäum Verlag, Frankfurt am Main 1971.
P. Hamm (herausg.), Kritik - von wem/für wen/wie. Eine Selbstdarstellung
deutscher Kritiker, Carl Hanser Verlag, München 1968.
J. Hermand, Synthetisches interpretieren. Zur Methodik der
Literaturwissenschaft, Nymphenburger, München 1968.
E.D. Hirsch Jr., Validity in interpretation, Yale University Press, New Haven
and London 1967.
E.D. Hirsch, Gadamers Theorie der Interpretation. Prinzipien der Interpretation,
W. Fink, München 1972.
P.U. Hohendahl, Literaturkritik und Öffentlichkeit, Piper Verlag, München
1974.
N.N. Holland, The dynamics of literary response, Oxford University Press, New
York 1968.
S.E. Hyman, The armed vision. A study in the methods of modern literary
criticism, Alfred A. Knopf, New York 1952.
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S.E. Hyman, The critical performance. An anthology of American and British
literary criticism of our century, Vintage Books, New York 1956.
F. van Ingen e.a. (herausg.), Dichter und Leser. Studien zur Literatur, Utrechtse
publikaties voor Algemene Literatuurwetenschap, Wolters-Noordhoff, Groningen
1972.
F.Ph. Ingold, Literaturwissenschaft und Literaturkritik, Kandelaber Verlag,
Bern 1970.
Ch. Kaplan (ed.), The overwrought urn. A potpourri of parodies of critics who
triumphantly present the real meanings of authors from Jane Austen to J.D.
Salinger, Pegasus, New York 1969.
M. Krieger, The play and place of criticism, John Hopkins, Baltimore 1967.
H.-J. Lang, Studien zur Entstehung der neueren amerikanischen Literaturkritik,
de Gruyter, Hamburg 1961.
E. Leibfried, Kritische Wissenschaft vom Text. Manipulation, Reflexion,
Transparante Poëtologie, S. Metzler, Stuttgart 1970.
E. Leibfried, Identität und Variation. Prolegomena zur kritischen Poëtologie,
S. Metzler, Stuttgart 1972.
F. Lockemann, Literaturwissenschaft und literarische Wertung, Max Hueber,
München 1965.
D. Lodge (ed.), 20th century literary criticism, A reader, Longman, London
1972.
P. de Man, Blindness and insight. Essays in the rhetoric of contemporary
criticism, Oxford University Press, New York 1971.
M. Maren-Grisebach, Methoden der Literaturwissenschaft, Francke Verlag,
Bern-München 1970.
M. Maren-Grisebach, Theorie und Praxis literarischer Wertung, W. Finke,
München 1974.
H. Mayer (herausg.), Deutsche Literaturkritik im zwanzigsten Jahrhundert,
Goverts, Stuttgart 1965.
N. Mecklenburg, Kritisches Interpretieren. Untersuchungen zur Theorie der
Literaturkritik, Nymphenburger Verlagsbuchhandlung, München 1972.
P. Moreau, La critique littéraire en France3, Librairie Armand Colin, Paris
1969.
W. Müller-Seidel, Probleme der literarischen Wertung. Über die
Wissenschaftlichkeit eines unwissenschaftlichen Themas2, J.B. Metzlersche
Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1969.
M. Murray, Modern critical theory. A phenomenological introduction, Martinus
Nijhoff, The Hague 1974.
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D. O'Connel, The opposition critics. The antisymbolist reaction in the modern
period, Mouton, The Hague - Paris 1974.
R. Picard, Nouvelle critique ou nouvelle imposture, J.J. Pauvert, Paris 1965.
G.T. Polletta (ed.), Issues in contemporary criticism, Little, Brown and Company,
Boston 1973.
L. Pollmann, Literaturwissenschaft und Methode, Fischer, Frankfurt a. Main
1971.
G. Poulet, La conscience critique, J. Corti, Paris 1971.
Réflexions et recherches de nouvelle critique, Annales de la faculté des lettres
et sciences humaines de Nice, 1969.
J. Ricardou (ed.), Les chemins actuels de la critique. Centre culturel international
de Cerisy-la-Salle, 2 septembre-12 septembre 1966. Sous la direction de Georges
Poulet, Librairie Plon, Paris 1967.
S.J. Schmidt, Ästhezität. Philosophische Beiträge zu einer Theorie des
Ästhetischen, Bayerischer Schulbuch-Verlag, München 1971.
O. Schwencke (herausg.), Kritik der Literaturkritik, W. Kohlhammer, Stuttgart
etc. 1973.
W.S. Scott, Five approaches of literary criticism. An arrangement of
contemporary critical essays4, The Macmillian Company, New York 1968.
J.K. Simon (ed), Modern French criticism. From Proust and Valéry to
structuralism, The University of Chicago Press, Chicago - London 1972.
L.P. Simpson, Possibilities of order. Cleanth Brooks & his work, Louisiana
State University Press, Baton Rouge 1975.
Ph. Sollers (ed), Théorie d'ensemble, Ed. du Seuil, Paris 1968.
R.W. Stallman (ed.), Critiques and essays in criticism 1920-1948. Representing
the achievement of modern British and American critics, Ronald, New York
1949.
J. Starobinski, L'oeil vivant II. La relation critique, Ed. Gallimard, Paris 1970.
J. Strelka, Vergleichende Literaturkritik. Drei Essays zur Methodologie der
Literaturwissenschaft, Francke Verlag, Bern - München 1970.
J.P. Strelka (ed.), Yearbook of comparative criticism: vol. 2. Problems of literary
evaluation; vol. 5. Literary criticism and sociology; vol. 6. The personality of
the critic, The Pennsylvania State University Press, University Park and London
1969, 1973, 1975.
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W. Sutton, Modern American criticism, Englewood Cliffs, N.J., 1963.
The Times Literary Supplement, The critical moment, Essays on the nature of
literature, Faber and Faber, London 1964.
E.M. Thompson, Russian formalism and Anglo-American New Criticism. A
comparative study, Mouton, The Hague 1971.
L. Trilling, Literary criticism. An introductory reader, Holt, Rinehart and
Winston, New York etc. 1970.
H. Vormweg, Die Wörter und die Welt. Über neue Literatur, Luchterhand,
Darmstadt - Neuwied - Berlin, 1968.
H. Vormweg, Eine andere Lesart. Über neue Literatur, Luchterhand, Neuwied
- Berlin 1972.
G.G. Watson, The literary critics. A study of English descriptive criticism3,
Penguin Books, Harmondsworth 1967.
J.-P. Weber, Néo-critique et paléo-critique ou contre Picard, J.J. Pauvert, Paris
1966.
R. Weimann, ‘New Criticism’ und die Entwicklung bürgerlicher
Literaturwissenschaft. Geschichte und Kritik neuer Interpretationsmethoden,
Niemeyer, Halle 1962 (tweede herwerkte druk, München 1974).
R. Weimann, Literaturgeschichte und Mythologie. Methodologische und
historische Studien, Aufbau Verlag, Berlin-Weimar 1974.
R. Wellek, Concepts of criticism, ed. by St. G. Nichols Jr., Yale University
Press, New Haven and Londen2, 1964.
R. Wellek, A history of modern criticism: 1750-1950, vol. 4. The later
ninetheenth century, Jonathan Cape, London 1966.
D. Wellershoff, Literatur und Veränderung. Versuch zu einer Metakritik der
Literatur, Kiepenheuer & Witsch, Köln 1969.
D. Wellershoff, Literatur und Lustprinzip, Kiepenheuer & Witsch, Köln 1973.
F. Will, The knife in the stone. Essays in literary theory, Mouton, The Hague Paris 1973.
W.K. Wimsatt Jr. & Cl. Brooks, Literary criticism. A short history5, Routledge
& Kegan Paul, London 1970.
W.K. Wimsatt (ed.), Literary criticism. Idea and act, University of California
Press, Berkely - Los Angeles - London 1974.
H. Winter, Literaturtheorie und Literaturkritik, Bagel, Düsseldorf-Francke,
Bern und München 1975.
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M.D. Zabel (ed.), Literary opinions in America. Essays illustrating the status,
methods and problems of criticism in the United States in the twentieth century3,
2 vols., Peter Smith, New York 1962.
V. Zmegac u.Z. Skreb (herausg.), Zur Kritik literaturwissenschaftlicher
Methodologie, Fischer, Frankfurt a. Main 1973.

Zie verder voor titelbeschrijvingen:
M.H. Abrams, 1: 1; R. Astbury, 3: 12; G. Bachelard, 2: 45 / 4: 10; J. Bark e.a., 3:
13; R. Barthes, 2: 60; J.-L. Baudry, 3: 18; W. Bauer e.a., 2: 48; R. Baumgart, 2: 56;
H. Belke, 2: 48; M. Bémol, 1: 45; H. Bender, 3: 31; J.-M. Benoist, 2: 46; D.E. Berlyne
e.a., 2: 48; A. den Besten, 4: 45; H. Blumensath, 2: 46; A. von Borman e.a., 4: 45;
H. Brüggemann, 2: 23; R. Brüting, 2: 46; H. Burger, 2: 48; Chr. Bürger, 2: 48; A.
Chesneau, 5: 38; A. Clancier, 5: 38; M. Corvez, 2: 46; E.R. Curtius, 1: 8 / 4: 11; P.
Debray, 4: 64; P. Delbouille, 2: 6; T.A. van Dijk, 2: 43; G. Durand, 2: 45; U. Eco,
2: 42, 60; T.S. Eliot, 5: 53, 86; S. Etienne, 2: 6; K. Fohrbeck & A.J. Wiesand, 3: 12;
D.W. Fokkema, 2: 59; H. Friedrich, 1: 29; N. Frye, 2: 45; H.N. Fügen, 3: 13; H.
Gallas, 2: 23; L. Goldmann, 3: 17; F. le Grand, Inl. 4; G. Grimm, 2: 48; N. Groeben,
2: 48; P. Guiraud, 2: 31, 45; R. Günzenhäuser, 2: 60; M. Hamburger, 1: 1; A. Helbo,
2: 60; B. Hillebrand, 4: 7; G.R. Hocke, 4: 10; P.U. Hohendahl, 2: 48; E. Hohlenstein,
1: 33; G. Hough, 2: 45; S. Hynes, 2: 51; J. Ihwe, 2: 31, 44; R. Ingarden, Inl.: 4; W.
Iser, Inl.: 4 / 2: 48; R. Jakobson, 1: 33; H. Jausz, 2: 48; M.J.G. de Jong, Inl.: 5 / 2:
59; P. Jósza, 2: 48; N. Kiell, 5: 38; H. Krauss, 2: 48; M. Krieger, 2: 45; J. Kristeva,
2: 44; G. Labroisse e.a., 2: 48; G. Lanson, zie H. Peyre; V. Leduc, 3: 18; L.
Loewenthal, 3: 33; J.M. Lotman, 2: 60; P. Ludz, 3: 15; G. Lukács, 3: 15; M. Mansuy,
2: 45; P. von Matt, 5: 38; Ch. Mauron, 5: 38; J. Mehlman, 5: 38; A. Mitscherlich, 5:
38; G. Mounin, 2: 60; J. Mukarovsky, Inl.: 4 / 2: 64; K. Müller-Vollmer, 5: 35; M.
Müller, 3: 20; M. Naumann, 2: 48; W. Nutz, 2: 48; H. Osborne, Inl.: 4; H. Paetzold,
3: 20; L. Perrone-Moisés, 5: 86; H. Peyre, 5: 35; G. Picon, 3: 25; F. Pire, 4: 10; R.
Pittelkow, 3: 33; H.F. Plett, 2: 60; R. Posner, 2: 31; G. Poulet, 3: 29; L.J. Prieto, 2:
60; F.J. Raddatz e.a., 3: 15; J. Recanati, 5: 58; H. Read, 5: 38; J.A. Richards, 2: 9;
M. Riffaterre, 2: 31; A. Robbe-Grillet, 3: 25; H.M. Ruitenbeek, 5: 38; J.-P. Sartre,
3: 30; M. Schecker, 2: 43; G. Schiwy, 2: 60; H. Schlaffer, 3: 15; R. Scholes, 2: 46;
Th.A. Sebeok, 1: 33 / 2: 60; C. Segre, 2: 60; Ph. Sollers, 3: 21; S. Sontag; 3: 3; J.
Spingarn, 4: 5; L. Spitzer, 4: 18; V. Therrien, 4: 10;B. Urban, 5: 38; P. Valéry, 3:
25; R. Warning, 2: 48; M. Warnock, 3: 30; R. Wellek, 2: 57; L. Wencélius, 5: 57; F.
Wendel, 5: 57; G. Wienold, 2: 60; W.K. Wimsatt & M.C. Beardsley, 3: 22; P.
Wunderli, 2: 43; V. Zmegac, 3: 15.

3. Recente Nederlandse publikaties over moderne, vooral Nederlandstalige
literatuurkritiek
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M. Janssens, De schaduwloper, Leuven 1967 (voor de ‘receptie’ van dit boek,
zie de kritieken van Blok, Van Itterbeek, De Jong, Rutten, Sötemann en De
Wispelaere: 3: 7).
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A. Donker e.a., ‘De onbeslagen spiegel. Problemen der letterkundige critiek’,
speciale aflevering van Critisch bulletin 1956.
J. de Beer e.a. (red.), De Nederlandse dag- en weekbladkritiek sinds Merlyn.
Symposium te Nijmegen op 6 mei 1976 (onuitgegeven werkmap met profielen
van deelnemende critici en verslag van een enquête).
H.A. Gomperts, ‘Achtergronden van hedendaagse literatuurkritiek’ in Levende
talen 213 (1962), p. 49-60.
Instituut voor perswetenschap, Interimrapport. Enquête onder redacteuren en
medewerkers verbonden aan kunstredacties van Nederlandse dagbladen en
opinieweekbladen (tweedelig gefotocopieerd typoscript, Amsterdam 1970).
M. Janssens, ‘Moderne kritiek en essay’ in J.G. Jacobs e.a., Moderne literatuur,
Servire, Wassenaar 1969, p. 114-138.
M. Janssens, ‘Wegwijzers in de Nederlandse kritiek’ in Ons erfdeel 16 (1973)
4, p. 67-82.
J.J. Oversteegen, ‘Het essay’ en ‘Konklusie’ in Literair lustrum 2, Amsterdam
1973, p. 58-95.
C. Peeters, Het avontuurlijk uitzicht. Een essay over literatuur en kritiek,
Amsterdam 1976.
W.M. Roggeman e.a., ‘De crisis van de kritiek’, speciale aflevering van De
Vlaamse gids 59 (1975) 6.
T. Schalken e.a., ‘Kritiek en de common reader’, speciale aflevering van Yang.
Werkschrift voor literatuur, 5 (1968) 1.
H. Verhaar, ‘Aantekeningen over literatuurkritiek’ in Tirade 20 (1976) 215/216,
p. 276-287, 218, p. 484-495.
P. de Wispelaere, ‘De ontwikkeling van de moderne Nederlandse kritiek’ in
Ons erfdeel 13 (1969) 2, p. 18-26.
Een zeer beknopte voorstudie tot Over kritiek en critici is:
M.J.G. de Jong, ‘La critia letteraria del Novecento nell'area linguistica olandese’
in Annali. Sezione germanica. Istituto universitario Orientale, Napoli 1973, 1,
p. 191-209.

Zie verder voor titelbeschrijvingen:
R. Antonissen, 2: 14; W.J.M.A. Asselbergs, 4 (1952); A. den Besten, 4 (1973);
D.A.M. Binnendijk, 4 (1952) / 1: 17 / 5: 14; R. Blijstra, 2: 63; J.C. Bloem, 4 (1950);
L.P. Boon, 4 (1969); H. Bousset, 4 (1973); M. ter Braak, 4 (v.w. 4, 1951); C.
Buddingh, 4 (1967); J.H. Cartens, 1: 28; R.A. Cornets de Groot, 4 (1973); D. Coster,
4 (1970); L. Deflo, 2: 56; C.E.J. Dinaux, 4: 86; N.A. Donkersloot, 4 (1965); S.
Dresden, 4 (1946), (1949), (1952), (1958); (1959); (1964),

Martien J.G. de Jong, Over kritiek en critici

262
(1971); P.H. Dubois, 2: 63 / 4 (1950), (1966); A. van Duinkerken, 4 (verz. geschr.
dl. II, Debat en polemiek, 1962); P.N. van Eyck, 4 (v.w. 3, 6, 7: 1959, 1962, 1964);
A. Feitsma e.a., 3: 36; K. Fens, 4 (1964); H.A. Gomperts, 4 (1963), (1966); J.
Greshoff, 4 (1968: 2 ×); J.P. Guépin, 4 (1975); J. den Haan, 5: 80; P. Hadermann,
1: 28; F.W. van Heerikhuizen, 4 (1948); K. Heeroma, 5: 56; R. Henrard, 5: 31; E.
van Itterbeek, 4 (1967), (1969), (1972); M. Janssens, 3: 14; K. Jonckheere, 4 (1955);
M.J.G. de Jong, Inl.: 1, 3, 6 / 1: 35 / 5: 83 / 4 (1967), (1970), (1971), (1972); H.
Kaleis, 4 (1969); G. Knuvelder, 4 (1945); H. Lampo, zie P. Hardy 4 (1973), dl. 1;
P. Lasoen, 2: 51; A. Lehning. 1: 3, 23 / 5: 7; G. Lichtheim, 3: 15; A. Morriën, 4
(1959); A. Nuis, 2: 49; M. Nijhoff, 4 (1961); H.U. Jessurun d'Oliveira, 4 (1967); P.
Oomes, 1: 15; P. van Ostaijen, 4 (1956); J.J. Oversteegen, 2: 39 / 4 (1969); K.L. Poll,
4 (1967); E. du Perron, 4 (1955); B. Ranke, 4: 85; C. Rijnsdorp, 4 (1952); P. Rodenko,
4 (1956); H. Romijn Meijer, 2: 40; M. Rutten, 2: 39; L. Scheer, 4: 34; F. Sierksma,
5: 26; H. Speliers, 4 (1965), (1973); J. Taels, 5: 57; L. Tegenbosch, 2: 63; W.D.
Tieges, 3: 19; C. Verhoeven, 2: 49; S. Vestdijk, 4 (1947), (1952); J.F. Vogelaar, 3:
15 / 4 (1972), (1973); Th. de Vries, 1: 13 / 4: 11; H.A. Wage, 1: 46; J. Weisgerber,
2: 52; A. Westerlinck, 4: 25, 31; P. de Wispelaere, 4 (1966), (1974).

4. Beknopte bibliografie van Nederlandstalige critici
Deze beknopte bibliografie van een aantal Nederlandstalige critici heeft uitsluitend
betrekking op hun sedert 1945 in boekvorm gepubliceerde beschouwingen over
literaire kritiek in het algemeen. en over Nederlandse auteurs van wie werk verscheen
in de twintigste eeuw. Ze maakt geen aanspraak op volledigheid, maar dient o.m. als
titelbeschrijving van boeken waarnaar in verkorte vorm wordt verwezen in deel 1
en deel 3 van deze Bibliografische afdeling, en in de Aantekeningen bij de
afzonderlijke hoofdstukken (p. 277 e.v.).
W.J.M.A. ASSELBERGS (1903-1968; zie ook A. van Duinkerken)
Het tijdperk der vernieuwing van de Noordnederlandse letterkunde (deel IX
v.d. Geschiedenis van de letterk. der Nederlanden, 1952); Vijftig jaar na
Schaepmans dood. Een bladzijde uit de voorgeschiedenis der moderne
interpretatie-methodiek (inaugurele rede te Nijmegen, 1953).
J. BERNLEF (1937)
Een cheque voor de tandarts (met K. Schippers, 1967); Ga jij de klas maar uit!
Informatie over de Nederlandse literatuur na 1945 (1969); Wie a zegt (1970).

Martien J.G. de Jong, Over kritiek en critici

263
A. DEN BESTEN (1923)
Stroomgebied. Een bloemlezing uit de poëzie van de na-oorlogse dichtergeneratie
(1953; derde uitgebreide en gewijzigde druk 1958); Stroomgebied 2. Een
inleiding tot de poëzie van de na-oorlogse dichtergeneratie (1954); Dichters
van morgen. Een bloemlezing uit de poëzie van jonge dichters (1958); Ik uw
dichter. Een hoofdstuk uit de immanente poetica van de dichters van '50 (1968);
Dichten als daad. Opstellen over hedendaagse poëzie (1973).
D.A.M. BINNENDIJK (1902)
Een protest tegen den tijd. Inleiding tot de poëzie van P.C. Boutens (1946);
Tekst en uitleg. Derde reeks (1946); Dichters van dezen tijd (Tevoren en nadien
herhaaldelijk gedrukte en bijgewerkte bloemlezing, vijftiende druk, 1947);
Forma Formans (1947); H. Marsman, Verzameld werk IV, Critisch proza
(tekstuitgave, 1947); Tekst en uitleg. Bij twee en twintig gedichten (1950);
Randschrift. Verzamelde critische beschouwingen (1951); Critiek op de
tweesprong. Vertoog in brieven (met S. Dresden, 1952).
J.C. BLOEM (1887-1966)
Verzamelde beschouwingen (1950); Terugblik op de afgelegde weg (1953);
Poëtica (gedeeltelijke en verbeterde herdruk van de eerste titel, en herdruk van
de tweede, 1969).
L.P. BOON (1912)
Gustaaf Vermeersch (Monogr. over Vl. ltk., 1960); R.C. van de Kerckhove,
Gedichten (bloeml., 1964); Geniaal... maar met te korte beentjes. Essays en
polemieken (verzameld en van aantekeningen voorzien door Herwig Leus,
1969); Jan Walravens, Verzameld proza (inleiding, 1971).
H. BOUSSET (1942)
Herman Teirlinck (Ontmoetingen, 1968); Bernard Kemp (Ontmoetingen, 1971);
Schreien, schrijven, schreeuwen. Drie trends in de Nederlandse prozaliteratuur
(1973).
M. TER BRAAK (1902-1940)
De duivelskunstenaar. Een studie over S .Vestdijk (tweede druk, 1946); In
gesprek met de vorigen (tweede druk, 1946); In gesprek met de onzen (Woord
vooraf door A.t.B.-F. en met een korte biobibliografie achterin, 1946);
Briefwisseling Ter Braak- Du Perron. Een bloemlezing. (De vrije bladen,
Jaargang 21, Schrift 2, 1949); Verzameld werk. Deel 5. Kronieken. (Uitgave
door M. van
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Crevel, H.A. Gomperts en G.H. 's-Gravesande, met medewerking van A. ter
Braak-Faber, J.W.G. ter Braak, J.M. Donkersloot, J. Greshoff en E. du Perron-de
Roos, 1949); Verzameld werk. Deel 1 waarin o.a. Het carnaval der burgers,
Afscheid van Domineesland, Man tegen man (1950); Verzameld werk. Deel 2,
waarin o.a. Démasqué der schoonheid (1950); Verzameld werk. Deel 6.
Kronieken (1950); Verzameld werk. Deel 4. In gesprek met de vorigen, Douwes
Dekker en Multatuli, De duivelskunstenaar, Verspreide artikelen, Critisch
journaal, Beschouwingen van de toneelcriticus, Nagelaten werk. (1951);
Verzameld werk. Deel 7. Kronieken (1951); Briefwisseling 1930-1940 (met E.
du Perron, 4 delen, 1962-1967, verzorgd door H. van Galen Last).
W. BRANDT (1905)
Keurschrift uit de hedendaagse Noord- en Zuidnederlandse letteren (1964);
Pruik en provo (1967).
C. BUDDINGH' (1918)
Eenvouds verlichte waters. Een inleiding tot de poëzie van Lucebert (1960);
Een pakje per dag (1967); Lexicon der poëzie (1968); Leve het bruine monster
en andere schrifturen (1969).
R.A. CORNETS DE GROOT (1929)
De chaos en de volheid (1966); De open ruimte (1967); De zevensprong (1967);
Labirinteek (1968); Een wijze van lev(z)en. Een verhalend essay van een
tijdgenoot van Poot, Feith en Gagarin (1969); Contra-terrein (1971); Vestdijk
op de weegschaal (Literaire verkenningen, 1972); Intieme optiek. Een
feuilletonessay (1973).
D. COSTER (1887-1956)
Verzamelde werken (uitg. Piet Oomes): Over prozaschrijvers en dichters.
Lezingen en redevoeringen (1967); Literatuur en leven. Kritieken en
beschouwingen, 2 delen (1970); De Nederlandse poëzie in honderd verzen
(bloemlezing, vierde druk, 1970); Nieuwe geluiden. Een keuze uit de Nederlandse
poëzie tussen de beide wereldoorlogen (bloemlezing, zesde druk, 1970);
Verzamelde werken. Brieven (1905-1956, 3 delen, uitg. Henriëtte L.T. de
Beaufort).
A. DEMEDTS (1906)
De Vlaamsche poëzie tussen 1918 en 1941 (2 delen; studie-bloemlezing, 1941;
bijgewerkte herdruk onder de titel De Vlaamsche
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poëzie sinds 1918, 2 delen, studie-bloemlezing, 1945); Hugo Verriest. De
levenswekker (1945); Richard Minne (essay met bloemlezing, 1946); Stijn
Streuvels (1955); Ernest Claes (Monogr. over Vl. Ltk., 1961); Johan Daisne
(Ontmoetingen, 1962), Abel Coetzee (Ontmoetingen, 1964); Stijn Streuvels.
Een terugblik op zijn leven en werk (1972).
C.E.J. DINAUX (1898)
Gegist bestek. Benaderingen en ontmoetingen (2 delen, 1958 en 1961);
Weerklank. Noordnederlandse honneurs voor Zuidnederlandse auteurs (1965);
Auteurs van nu. Gegist bestek, deel III (1969); Zo schrijven de auteurs van nu.
Bloemlezing (1969); Herzien bestek (1974).
A. DONKER (1902-1965, zie ook N.A. Donkersloot)
Karaktertrekken der vaderlandsche letterkunde (1945); De vrijheid van den
dichter en de dichterlijke vrijheid. Een critiek op de moederne poëzie (1946);
Nijhoff, de levensreiziger. Een schets van zijn dichterschap (1954); Emanuel
Querido. De mens, de schrijver, de uitgever (met A. Querido en Th. Wink,
1955); V in vers. De bezetting en het verzet in verzen op de voet gevolgd
(bloemlezing met medewerking van E. Groeneveld, 1965).
N.A. DONKERSLOOT (1902-1965; zie ook A. Donker)
Van den eerbied voor het boek (rede, 1952); Beeld van Tachtig (Bibliotheek
der Ned. letteren, 1952); J.H. Leopold. Lotgevallen van een dichterschap (1965);
Wij noemen het literatuur (1965).
S. DRESDEN (1914)
Existentie-philosophie en literatuurbeschouwing (1946); Bezonken avonturen
(1949); Critiek op de tweesprong. Vertoog in brieven (met D.A.M. Binnendijk,
1952); De structuur van de biografie (1956); Marionettenspel met de dood.
Over het wezen van de detective-story (met S. Vestdijk, 1957); Over het lezen
en het boek (1958); De literaire getuige (1959); Wereld in woorden. Beschouwing
over romankunst (1964, tweede herziene druk 1971).
P.H. DUBOIS (1917)
Een houding in de tijd (1950); Over F. Bordewijk. Een karakteristiek van zijn
schrijversarbeid (1953); Voor eigen rekening (1954); Facetten der Nederlandse
poëzie (bloemlezing in vijf delen met K. Jonckheere en L. van der Waals, 1954,
1955, 1958, 1960, 1962); Letterkunde (Hedendaagse Ned. kunst) uitgave in
opdracht van het Min. van O.K. en W., 1956); Jan van Nijlen (Mo-
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nogr. over Vl. ltk., 1959); Schrijversdebuten (bloemlezing, 1960); Ida Simons,
Als water in de woestijn (bloemlezing, 1961); J. Slauerhoff, Bloemlezing uit
zijn gedichten (1961); Marcellus Emants. Een schrijversleven (1964); J. Greshoff,
Bloemlezing uit zijn gedichten (1966); Het geheim van Antaios (1966); Maurice
Gilliams (Monogr. over Vl. Ltk., 1966); Het binnenste buiten. Aspekten van het
moderne theater (1968); Mettertijd (1971); De verleiding van Gogol (1976).
A. VAN DUINKERKEN (1903-1968, zie ook W.J.M.A. Asselbergs)
Ascese der schoonheid. Een commentaar op de poëzie van A. Roland Holst
(tweede uitgebreide druk, 1945); Antoon Coolen (Schrijvers van heden I, 1949);
Mensen en meningen (1951); De blijvende waarde van verzetspoëzie (1955);
Zeven eeuwen katholieke poëzie (bloemlezing, 1956); Vlamingen (1960);
Verzamelde geschriften (3 delen, 1962); Gorter, Marsman, Ter Braak (1967).
P.N. VAN EYCK (1887-1954)
Over leven en dood in de poëzie (tweede druk, 1945); J.H. Leopold, Verzameld
werk (tekstuitgave in twee delen, met medewerking van Johan B.W. Polak,
1951, 1952); Verzameld werk 3-7 (verzorgd door C. Bittremieux, H.A. Wage,
e.a., 1959-1964).
K. FENS (1929)
De eigenzinnigheid van de literatuur (1964); De gevestigde chaos (1966);
Loodlijnen (1967); Voor wie dit leest. Proza en poëzie van 1950 tot heden
(bloemlezing, 1971); Tussentijds (1972); Literair lustrum. Een overzicht van
vijf jaar Nederlandse literatuur 1961-1966, 1967; idem dl. 2, 1966-1971, 1972
(redactie, samen met H.U. Jessurun d'Oliveira en J.J. Oversteegen); Er stapt
een man in een auto (Het neo-realisme in Nederlandse teksten) (Bloemlezing
uit Barbarber. Tijdschrift voor teksten. Een keuze uit dertig nummers door J.
Bernlef, G. Brands en K. Schippers, Amsterdam 1964, vermeerderd met teksten
uit het tijdschrift Barbarber van 1964 tot 1971, 1976).
M. GIJSEN (1899)
De literatuur in Zuid-Nederland sedert 1830 (derde druk, 1945; vierde herziene
en vermeerderde druk met een bijdrage van A. Demedts, 1951); Karel van den
Oever 1879-1926 (Mon. over Vl. ltk., 1958); Peripathetisch onderricht. Kroniek
der poëzie. Eerste bundel (tweede druk, 1962); Karel Jonckheere (Mon. over
Vl. ltk., 1964); Kroniek der poëzie (gewijzigde herdruk van de in 1942 ver-
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schenen bundel Peripatetisch onderricht. Nieuwe kroniek der poëzie, 1965);
August van Cauwelaert (Ontmoetingen, 1968); Marie Gevers (Ontmoetingen,
1969); Weer thuis. Bedenkingen bij de dingen van onze dagen (1972).
M. GILLIAMS (1900)
De man voor het venster. Aantekeningen (1943; herdruk in Vita Brevis I, 1955);
Een bezoek aan het prinsengraf. Essay over de dichter Paul van Ostaijen (1952,
herdruk in Vita Brevis IV, 1959); De kunst van de fuga. Dagboekbladen en
essays (1953, uitgebreide herdruk in Vita Brevis IV, 1959); Emmanuel de Bom
1868-1953 (Mon. over Vl. ltk., 1958).
H.A. GOMPERTS (1915)
Jagen om te leven (1949); De schok der herkenning. Acht causerieën over de
invloed in de literatuur (1959); De geheime tuin (1963); De twee wegen van de
kritiek (inaugurele rede te Leiden, 1966); De eend op de zolder (toneelkritieken,
1970); Wachten op niets (toneelkritieken, 1970); Zie ook: M. ter Braak, E. du
Perron.
TH. GOVAART (1921)
Samenhang. Hoofdlijnen in de geschiedenis van de letterkunde na 1880 in
Nederland en Vlaanderen (1959); Simon Vestdijk (Ontmoetingen, 1960); Het
geclausuleerde beest. Index en opstellen over F. Bordewijk, Meesterschap over
het monster en Hugo Claus, De krakende makelaar (1962); Lezen en leven.
Vingerwijzingen en handreikingen (1967).
J. GRESHOFF (1888-1971)
In de verstrooiing (bloemlezing, 1945); Verzameld werk. 2. Legkaart (1948);
Verzameld werk. 3. Zwanen pesten (1948); Verzameld werk. 4. Grensgebied
(1950); Verzameld werk. 5. Het boek der vriendschap (1950); Marnix Gijsen
(met R. Goris, 1955); Volière (1956); Uitnodiging tot ergernis (1957); Bric à
brac (1957); Menagerie (1958); Afscheid van Europa (1969).
J.P. GUEPIN (1929)
In een moeilijke houding geschreven opstellen (1969); De tweede wet van Guépin
(1975).
H.S. HAASSE (1918)
Dat weet ik zelf niet. Jonge mensen in boek en verhaal (1959); Leestekens (1965);
Zelfstandig, bijvoeglijk (1972).
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P. HARDY (1908)
Lectuurrepertorium (red., 3 delen 1952-1954; 3 delen supplement 1968-1970);
Gaston Duribreux (Monogr. over Vl. ltk., 1963); Hubert Lampo (Monogr. over
Vl. ltk., 1966); Bij benadering. Dagwerk van een recensent (2 dln, 1973).
F.W. VAN HEERIKHUIZEN (1910-1969)
In het kielzog van de romantiek. Studies over nieuwe Nederlandse poëzie (1948);
De strijd van Aart van de Leeuw (1951); Het werk van Arthur van Schendel.
Achtergronden, karakter, ontwikkeling (1961); Albert Verwey (Ontmoetingen,
1963); Arthur van Schendel. Pessimist tegen wil en dank (Literaire verkenningen,
1969).
E. VAN ITTERBEEK (1934)
Actuelen. Opstellen 1963-1967 (1967); Tekens van leven. Beschouwingen over
het schrijverschap (1969); Daad en beschouwing. Beschouwingen over literatuur
en maatschappij 1968-1970 (1972); Wij zullen u niet zien, lichtende vrede.
Poëzie en politiek. Nederlandse gedichten van de XXe eeuw (tweetalige bloeml.,
1976).
M. JANSSENS (1932)
De schaduwloper (1967); Tachtig jaar na tachtig. De evolutie van het personage
in de Nederlandse verhaalkunst van Couperus tot Michiels (Literaire
verkenningen, 1969, derde druk 1974); S. Streuvels, Volledig werk II (Inleidende
Studie, Brugge 1972); Ward Ruyslinck (Monogr. over Vl. ltk., samen met J. De
Piere en J. Schoolmeesters, 1976).
H.U. JESSURUN D'OLIVEIRA (1933)
Vondsten en bevindingen. Essays over Nederlandse poëzie (1967); Literair
lustrum (redactie, zie: K. Fens).
K. JONCKHEERE (1906)
Bertus Aafjes. De dichter van de poëzie (1953); Facetten van de Nederlandse
poëzie (Bloeml., zie: P.H. Dubois); Van kritiek gesproken (1955); Poëzie en
experiment (met Erik van Ruysbeek, 1956); De poëziemuur doorbreken (1958);
De Vlaamse letteren vandaag (1958); De literatuur van de Nederlanden in de
moderne tijd (met J.C. Brandt Corstius, 1959); Gemini. Een eeuw gedichten in
België (bloeml., 1960); Raymond Brulez (Monogr. over Vl. ltk., 1961); Firmin
van Hecke (bloeml., 1962); Uit het nest geroofd (bloeml., 1962); Ondergang
en dageraad. Bijdrage tot een nieuw bewustzijn (met Erik van Ruysbeek, 1966).

Martien J.G. de Jong, Over kritiek en critici

269
M.J.G. DE JONG (1929)
Leopolds' Cheops. Een interpreterend essay met tekstuitgave (1966); Twintig
poëziekritieken (1966); Van Bilderdijk tot Lucebert. Tekst en context van
Nederlandse gedichten (1967); Flierefluiters apostel. Meningen en
meningsverschillen (1970); Eén perron, maar drie treinen. Den Brabander,
Van Hattum, Hoornik (Literaire verkenningen, 1970); Landen, steden, mensen.
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der de naam J. Aerts, 1956); De innerlijke Timmermans (1957); De
wereldbeschouwing van August Vermeylen (1958); Wandelen al peinzend
(Verzamelde opstellen, dl. I, 1960); Alleen en van geen mens gestoord
(Verzamelde opstellen, dl. II, 1964); Gesprekken met Walschap (I, 1969; II,
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Antwerpen, Departement Germaanse Filologie, 1974); Jan Walravens (Monogr.
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‘Vergeten straat’ (1976).
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Aantekeningen
Titels die voorkomen in de Bibliografische afdeling (p. 251 e.v.) worden alleen
aangeduid d.m.v. de auteursnaam, gevolgd door een cijfer dat het betreffende
onderdeel in de Bibliografische afdeling aangeeft en, tussen haakjes, de plaats en het
jaar van uitgave. Bijvoorbeeld: Eugène van Itterbeek, Tekens van leven.
Beschouwingen over het schrijverschap, 1969, wordt: Van Itterbeek, 4 (Brussel
1969).
Voor ieder hoofdstuk begint de nummering van de aantekeningen opnieuw met
het cijfer 1.
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Contour 294
creatio, creatief 18, 30, 31, 35, 36, 40, 54, 58, 63, 75, 96, 100, 110, 130, 131,
148, 180, 231, 290, 301, 303
Criterium 49, 51
critique d'érudition 8
critique d'identification 109
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experiment, experimenteel 62, 183, 203
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explication de textes 13, 68
expressie, - theorie 18, 19, 35, 36, 40, 58, 115, 125, 164, 242, 280, 284
expressionisme 25, 61, 281, 283
extrinsic approach 87
extrinsieke elementen 24, 87 158, 229, 247
extra-tekstueel zie: extrinsieke elementen
fascistisch, fascistoïde 27, 282, 283
fenomenologisch 41, 68, 228
fictionaliteit 77, 81
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filologie 288
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185
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Forties 76, 295
Forum 29, 31, 154, 197, 198, 201, 283
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‘geestelijke inhoud’ 36
‘geestesschepping’ 22
gemeenschapsliteratuur, gemeenschap 126, 295
generatie - anthologie 86, 232
genre 59, 82, 85, 143, 180, 209, 233
geuzenpoezie 156, 295
gevoel 30, 35
gezichtspunt 229
goed: het schone, het goede en het ware 165, 287
‘grondgedachte’, ‘grondidee’ 44, 151, 152
‘grote’ kunst 167, 287
Groot Nederland 162
Gruppe 61 77
Gruppo 63 296
gymnasiumcultuur: zie ‘alpha’-cultuur
harmonie 157, 167
hedonistische literatuurbeleving 243
held zie: personage
Helicon 71
herkenning 204
herinneringen 15, 214, 280
hermetisme, hermetisch 61, 76, 87, 166
herschrijven 303, 311
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Het laatste nieuws 182
Het vaderland 116, 191, 196, 218, 225, 312
Het woord 50, 288
historisch (zie ook: literatuurgeschiedenis) 69, 81, 128, 135
‘hogere’ kritiek 22, 47, 284
homologie 99
Holland(s) zie: Noordnederland(s)
hulpconstructies 134, 250
humanisme, humanistisch 25, 26, 27, 32, 33, 34, 46, 100, 160, 166, 199, 289,
307
humanitair 25, 27, 28, 33, 283, 307
i 10 284
idealistisch 24, 33, 166, 289
idee 37, 239
Ideengeschichte 314
ideologie, ideologisch 8, 19, 32,
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75, 85, 102
immanent (zie ook: werkimmanent) 96, 105, 206, 229
impressionisme 21, 35, 281, 284
impressionistische literatuurkritiek 11, 123, 210
individualisme, individualisten 21, 32, 33, 34, 57, 76, 84, 103, 126, 184, 203
individualiteit, individueel 58, 74, 78, 100, 198
informatie, informatief 155, 180, 182, 203, 246
‘informatie-theorie’ 204
infrastructuur 142
inleving 173
innere Notwendigkeit 40
insiders 243
integratie 93, 94, 110, 219
intentional fallacy 103, 302
intentionalistisch 86, 105, 194, 199
interpretatie (zie ook: vrije interpretatie) 60, 69, 95, 113, 172, 187, 207, 219,
238, 248, 249
Interpretative Richtung 68, 71, 170
intertextualité 74, 84, 250, 292, 318
interview 14, 97, 124, 137, 244, 245, 246, 280
intrinsiek zie: ergocentrisch en immanent
intrinsic study 87
intuïtie 9, 128, 157, 179, 210
ironie, ironisch 123, 125
isolatie-theorie 133
journalistieke kritiek 22, 183
juger 13
katholiek 20, 28, 34, 82, 92, 121, 140, 153, 160, 213, 217, 218, 222, 306, 316
Katholiek centrum voor lectuurinformatie en bibliotheekvoorziening 180
Kentering 147, 294, 295
koloniale literatuur 175
Komma 71
Kopenhaagse school 39, 285
kosmos, kosmisch 126, 231
konkrete poëzie 235, 237
Kreatief 147, 235, 279, 290, 295, 303
kritiek (kroniek) 89, 186
Kritisch akkoord 14, 97, 279
Kultuurleven 50, 303
kunst, kunstwerk (literair) 9, 56, 94
‘lagere’ kritiek 22
l'art pour l'art 21, 22, 31, 206, 286
Lectuur-repertorium 180
Leerstellen 278
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leesakt 9, 10, 79, 84, 248
Les temps modernes 55
leven, levensexpressie, 22, 51, 108, 207, 229
levensbeschouwing, -beschouwelijk, -gevoel, -houding 27, 31, 32, 33, 44, 68,
70, 85, 158, 162, 173, 187, 192, 194, 199, 209, 217, 219, 243
Levende talen 289
‘levensinhoud’ 36
levenskritiek 22, 23, 47, 160, 217, 218, 281
lezer 8, 9, 35, 68, 69, 73, 79, 81, 88, 105, 146, 147, 148, 171, 182, 192, 200,
223, 239, 242
linguistiek zie: taalkunde
links 77, 110, 208, 237, 295, 296
Links richten 282
‘literair’ (kwalificatie) 8
Literama magazine 279
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Literaire knipselkrant 279
literair leven (-wereld) 188, 210, 212, 213, 233, 247
Literair lustrum 72, 91
Literaire tijdschriften in Nederland 279
literatuurgeschiedenis, literatuurhistorici 9, 11, 54, 86, 155, 158, 160, 161, 162,
164, 165, 168, 172, 309
Literatuur knipselkrant 279
literatuurkritiek (i.t.t.-onderzoek) 7, 11
literatuuronderzoek, -studie, -theorie, -wetenschap 7, 8, 13, 71, 122, 186, 227
literatuuropvatting (zie ook: poëtica) 8, 106, 249
Litterair paspoort 244, 317
Liverpooldichters 76
Lotta poetica 237
ludiek 76, 91, 110, 128, 130
‘lyrische vorm’ 17
lyrisme à thème 42, 287
maatschappelijk 84, 97, 105, 108, 145
Maatstaf 289
machine de langage 66
macro-structuur 115
magisch-realistisch 127
marxistisch 8, 64, 75, 82, 98, 100, 103, 106, 109, 288, 290, 300, 301
massalektuur 278
materialistisch 101, 102, 105
mémoires zie: herinneringen
mens, menselijk, mensbeeld 29, 31, 33, 47, 136, 156, 170, 177, 201
Merlyn 71, 72, 91, 205, 206, 209, 291
metafysisch 36, 39, 57, 139, 152, 153, 287
metakritiek 74
methode 73, 82, 87, 114, 248
micro-structuur 115
mimesis 110
ministerie van Nederlandse cultuur te Brussel 279, 303
misdaadliteratuur 233
modern, modernistisch 17, 39, 41, 213, 236, 306
monografie 227, 228
moraal, moralistisch 21, 22, 189, 203, 215, 218, 245, 246, 306
motieven 228, 229
musische poëzie 42, 132
mythe, mythisch, mythologie 39, 66, 74, 137, 147, 221, 229, 238, 285
mysterie 57
nationaal-socialisme 27
naturalisme 21, 106, 280
Nederlands bibliotheek en lektuur centrum 279
Nederlands letterkundig museum en documentatiecentrum 279
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neo-humanisten (zie ook: humanisme) 194
neo-marxistisch zie: marxistisch
neo-positivistisch (zie ook: positivisme) 149
neo-realistisch (zie ook: realisme) 76, 88, 147, 235, 241, 295
neo-romantiek (zie ook: romantiek) 145
‘neven-interessen’ 93
New criticism 41, 68, 113, 152, 204, 291, 292, 304
New journalism 77
nieuw links 294
Nieuw Vlaams tijdschrift 117,
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121, 289, 299
nieuwe zakelijkheid 33
Nieuwe Rotterdamse courant (N.R.C.) 218, 246, 294, 309
nihilistisch 126
Nil volentibus arduum 91
non-fiction 77, 295
Noordnederland(s) 154, 158, 177, 179, 180, 183, 185, 188, 197, 215, 241, 245,
247
normatieve kritiek, 91
nouveau réalisme 241
nouveau roman 83, 144, 302
nouvelle critique 8, 113, 205, 304
Novissimi 296
objectief, objectivisten 9, 10, 12, 22, 24, 31, 47, 48, 58, 60, 73, 79, 84, 87, 91,
94, 114, 118, 122, 129, 162, 205, 297
oeuvre 44, 133, 171, 177, 207, 249
ombuigingen i.d. literatuurgeschiedenis 291
ontindividualisering zie: ontpersoonlijking
Ontmoeting 308
‘ontologisch schema’ 286
ontpersoonlijking 17, 18, 40, 77
‘opera aperta’ 73, 146
‘opstel’ 89
opus 143, 144, 145
oppervlaktestructuur 74
originaliteit 81
paganistisch, paganisten 28, 33, 34, 70
paradigmatisch lezen 250
paradigmatische as 285
parafrase 219
parlando-poëzie 238
parodie 123
periodisering 291
Perskyisme 284
personage 94, 99
personalistisch, personalisten 32, 72, 85, 86, 91, 108, 194, 199
persona poetica 135
persona pratica 135
persoonlijkheid (v.d. auteur) 31, 32, 44, 45, 51, 67, 80, 119, 133, 135, 140, 148,
179, 185, 192, 194, 207, 209, 212, 227
persoonlijkheid (v.d. criticus) 11, 22, 93, 114, 192, 194, 196, 200
perspectivisme 130, 133, 305
Perzisch tapijt 60, 304
pessimisme, pessimistisch 55, 121, 139, 140, 180, 181
phéno-texte 74
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Platonisch 37, 45, 284, 285
Podium 199
poésie à sujet 42
poésie à thème zie: lyrisme à thème
poésie pure 138, 167, 306
poëtica, poëticaal 132, 141
poëtische cosmologie 74
poëtische functie 39
poëtische wereld van een auteur 44
poëzie-proza 56, 58, 132, 289
poëzie-theorie 44, 45
point of view zie: gezichtspunt
polemiek, polemisch 21, 29, 31, 49, 62, 71, 72, 124, 127, 129, 152, 192, 202,
203, 209, 212, 213, 214, 223, 249
politiek 57, 69, 76, 77, 111, 184, 189, 193, 205, 210, 291, 306

Martien J.G. de Jong, Over kritiek en critici

340
poly-interpretabiliteit 88, 174
pop-art 77, 241
populaire literatuur (zie ook: Trivialliteratur) 234, 294
pornografie 244
posivitistisch 166
Praagse linguisten 165
praxis 80, 249
prescriptieve kritiek zie: normatieve kritiek
Prisma-discussie 72, 84
procédés 228
productivité 318
produktieproces (zie ook: productivité) 97, 101, 102
proefpersonen 75
projectie 204
protestant 34, 149, 150, 192, 220, 221
proza-poëzie 56, 132, 158, 289
prijzen 104
psycho-analyse 8, 54, 137, 159, 206
psychocritique 136, 206
psychologie, psychologisch 69, 84, 85, 89, 128, 129, 135, 136, 147, 152, 167,
172, 194, 205, 207, 219, 227, 229, 230, 294, 305, 314, 317
Raam 299
radio 14, 84, 186
Raster 101
rationalistisch 33, 184, 219
ready-mades 76, 241
realisme, realistisch 21, 77, 143, 146, 190, 241, 245
recensie, recensent 13, 183, 186, 225
receptie-esthetica 75, 78, 79, 254, 277, 293, 294
reductie 74, 128
referentieel 76
reflectie 9, 97, 102
regionalistisch 169
relativisme 130, 305
religieus 23, 26, 27, 33, 36, 39, 139, 141, 152, 153, 188, 206, 216, 218
reputatie 123, 234
‘representatieve mens’ 32
rêverie poétique 129
revolutie, revolutionair 56, 61, 63, 103, 168
Rezeptionsästhetik, -forschung zie: receptie-esthetica
rhetoriek, rhetorisch 21, 187, 198
ritme 42, 126, 162, 165
Roeping 49, 151
romantiek, romantisch 24, 33, 77, 103, 147, 156, 185, 190, 205, 219, 223, 308
roman, -theorie, -techniek 59, 87, 143, 144, 174, 221, 298
romantisch rationalisme 49
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rooms zie: katholiek
Ruimte 25, 168, 283
ruimte 10, 218, 229
Russische formalisten 17, 41, 152, 291
scheppingsproces zie: creatio
schok, shock 65, 204
schoonheid 30, 32, 34, 35, 46, 156, 157, 189, 200, 287
Schrift 97
schrijfakt (zie ook: écriture) 62, 115, 239, 248
Schrijfkrant 279
schrijverschap (van de criticus) 86, 117
science-fiction 233
Scrutiny 88
selectieve as zie: paradigmatische as
semantisch 67, 73, 87, 91, 173
Semiotica 79, 297
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semiologie, semiotiek 64, 85 99, 128, 234, 297
significatieve poëzie 42, 132
simplificatie 106
simultaneous existence 250
situatie 8, 105, 169, 173, 193, 227, 249
situatie-roman 105, 302
situering 46, 131, 133, 149, 169, 174
Sitz im Leben 294
Sixties 76
sleutelwoorden 141
sociaal 70, 76, 97, 111, 150, 156, 203
socialistisch 20, 26, 28, 33, 34, 187, 191, 193
sociolinguïstiek 75, 294
sociologen, sociologie, sociologisch 9, 75, 79, 85, 95, 96, 106, 107, 113, 141,
167, 184, 205, 234, 249, 294, 295, 300, 302, 303
sociologie de la création 97
sociologie de la diffusion 97
standpunt van de criticus 22, 31, 47, 158, 195, 217
Stichting ter bevordering van de vertaling van Nederlands letterkundig werk
303
stijl, stilistiek, stilistisch 17, 44, 59, 67, 68, 89, 135, 136, 141, 165, 170 199,
204, 209, 213, 238, 242
stipendia 104
Stoffgeschichte 226
strategie 291
Streven 217
structuur, structuralisme, structureel, structuralistisch 8, 39, 67, 73, 74, 79, 85,
87, 94, 97, 99, 100, 106, 144, 146, 165, 167, 173, 205, 210, 213, 293, 297, 301
structurele taalkunde 71
studie 13, 186
subjectiviteit, subjectief 9, 18, 20, 22, 24, 31, 35, 46, 48, 58, 60, 71, 76, 84, 86,
91, 118, 122, 134, 150, 162, 210, 242
surrealisme, surrealistisch 56, 61, 63, 109, 125, 290
symbool, symboliek, symbolisch 39, 71, 89, 137, 167, 187, 188, 227
symbolisme 33
syntagmatische as 285
synthese, synthetisch, synthetici 86, 114, 133, 134, 147, 148, 151, 153, 154,
161, 183, 187, 219
taal, -creatie, -gebruik, -gevoel, -spel 11, 56, 57, 63, 69, 71, 74, 76, 164
taalgebruikskunde 68, 289
taalkunde 71, 85, 99, 100, 128
taaltheologie 220
Tachtigers 37, 158, 225, 242, 291
taktiek 291
techniek, technisch 10, 14, 132, 187, 213, 227, 239
Tegenstroom 247
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tekst, -analyse, -interpretatie, -kritiek, -theorie, -wetenschap 9, 54, 60, 70, 73,
92, 95, 135, 210
tekstgrammatica 74, 292
televisie 14, 78, 186, 279
Tel Quel 97, 99, 101, 102 103, 294, 301
thema, thematiek 107, 141, 168, 173, 207, 211, 218, 226, 228, 229, 238, 305
theologie, theologisch 140, 149,
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160, 220
theoretische literatuurwetenschap 7
theorie, theoretisch 71, 90, 94, 106, 151
therapeutisch schrijverschap 145
Thirties 70, 295
Tirade 73
tolerant 27, 200
Totems/Schrift 97
traditie, traditionalisme, traditioneel 99, 110, 125, 140, 182, 183, 203, 210, 213,
214, 215, 223, 240
tragisch levensgevoel 49, 53
transcendentaal, transcendentie 24, 45, 46, 196, 200
transformatie, -theorie 18, 35, 36, 40, 54, 78, 101, 286
Trivialliteratur (zie ook: populaire literatuur) 78, 234,
Trivium 71
Tijd en mens 55
tijdgeest (zie ook: zeitgeistlich) 108, 142, 156, 178
uitgeverij, uitgevers 72, 97, 101 183, 197, 234, 279, 317
Überwindung der Persönlichkeit 40
unanimisme 25
Unbestimmtheitsstellen 9
understatement 76
Union des écrivains 300
Unterhaltungsliteratur zie: Trivialliteratur
vent, venttheorie 30, 31, 32, 35, 45, 72, 194, 198, 214, 284
Vereniging van letterkundigen 300
verificatie 314
verlossingstheorie 38
Verstehenshorizont 294
Versus. Quaderni di studi semiotici 297
verteller 173
vervreemding 103, 143
verwachtingspatroon 75, 208, 209, 294
‘verwondering’ 143
visie 116, 142, 151
visuele poëzie 235, 237
vision du monde 97, 107
vitalisme, vitalistisch 46, 287
Vlaams zie: Zuidnederlands
Vlaanderen 169, 225, 303
voorkeuren 84, 239
Vooruit 246
vorm, -beheersing, -dienst, -experiment, -geving, -kracht, -schoonheid, -theorie,
-vermogen 28, 31, 32, 35, 40, 45, 72, 102, 116, 122, 138, 152, 155, 167, 185,
214, 223, 228, 286
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vrije interpretatie, vrije interpreten 86, 95, 113, 122, 128, 131, 148, 194
Vrij Nederland 282, 312, 315, 317
Vijftigers 57, 60, 61, 66, 70, 76, 87, 94, 125, 132, 150, 166, 169, 171, 183, 187,
222, 223, 236, 238, 289, 290, 295
waarachtigheid 181, 215
waarde, waarde-oordeel 8, 10 11, 15, 84, 93, 130, 133, 135, 138, 140, 148, 149,
158, 159, 160, 173, 174, 178, 192, 194, 198, 203, 204, 227, 229, 239, 246, 248,
249, 278, 296, 309
Weltanschauung 107
Wending 148
wereldbeschouwing (zie ook:
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levensbeschouwing) 136, 149, 152, 307
werkelijkheid 19, 76, 79, 95, 101, 146, 196, 241, 242
werk, werkimmanent 30, 60, 79, 314
Werkgroep voor de documentatie der Nederlandse letteren 279
Werkgroep voor stilistiek op linguïstische grondslag 59, 68
‘werking’ 81 (zie ook: receptie-esthetica)
Werkkreis 70 77
Wertung (zie ook: waarde) 13
wetenschap, wetenschappelijk 8, 9, 11, 39, 68, 248
‘wonder’ 143
woorden (i.t.t. ideeën) 37, 239
woordfrequenties 10, 141
workshop criticism 126
wijsbegeerte, wijsgerig 141, 152, 160, 198
‘zakelijkheid’ 143
zeitgeistlich 50, 249
zelfreflectie 81, 126
zelfwerkzaamheid (van de lezer) 73, 81, 105, 129, 146
Zero-nul 77
Zestigers 295
Zeventigers 295
Zuidnederlands 26, 138, 140, 141, 142, 153, 168, 175, 176, 177, 179, 180, 182,
183, 189, 197, 210, 214, 215, 236, 241, 246, 306, 315
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