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Voor Meik,
Joris en Matthijs.
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[Woord vooraf]
EEN WOORD VAN DANK zij hier gericht tot allen die mij bij het tot stand komen van dit
proefschrift met raad en daad terzijde hebben gestaan. Van hen noem ik in het
bijzonder:
prof. dr. A.L. Sötemann, mijn promotor, die steeds het volle vertrouwen in deze
studie behield en die alle versies ervan uiterst nauwgezet en gewetensvol
beoordeelde;
de overige leden van de beoordelingscommissie: prof. dr. P.J. Buijnsters, prof.
dr. F.J. van Ingen en prof. dr. J.J. Oversteegen, die zich niet beperkten tot het formeel
vereiste ‘nihil obstat’, maar die mij elk enige waardevolle suggesties aan de hand
deden;
prof. dr. W. van den Berg en dr. L.H. Mosheuvel, die mij respectievelijk in de
eerste en in de laatste fase van het schrijven van dit boek met hun kritische
belangstelling over het dode punt heen hielpen;
de faculteit der letteren van de Rijksuniversiteit te Utrecht, die mij in betere tijden
in de gelegenheid kon stellen me gedurende een half jaar uitsluitend te wijden aan
het verrichten van onderzoek, door de toekenning van een halve zgn.
‘Hugenholtzpost’;
mijn collega's van de afdeling moderne letterkunde van het Instituut De Vooys,
die door het overnemen van onderwijs- en bestuurslasten een verlenging van deze
periode met nog een semester mogelijk maakten;
de toenmalige onderbibliothecaris, nu bibliothecaris, van de Universiteitsbibliotheek
Utrecht, drs. J. van Heyst, die gedurende dat onderzoeksjaar een werkplek bij de
bronnen beschikbaar stelde;
mijn vakgenoten prof. dr. P.J. Buijnsters, drs. W.F.G. Breekveldt, drs. J.P.M.
Groot, dr. A.N. Paasman en dr. J. Stouten, alsmede prof. dr. C.H. Blotkamp en drs.
G. Kuipers, die allen steeds alert waren om mij te attenderen op Werther-plaatsen
(‘Of ik deze al had?’);
drs. W.J. van den Akker, dr. L.H. Mosheuvel en dr. G.J. Dorleijn, die onmisbare
hulp boden bij de correctie;
mevrouw dr. G. Gerritsen-Geywitz, die de Zusammenfassung corrigeerde (om
niet te zeggen: herschreef);
uitgever S.S. Hesselink en zijn medewerkers, dankzij wier inzet en toewijding dit
werk, in weerwil van allerlei complicaties, tijdig en welgeschapen het licht kon zien.
voorjaar 1985
J.J.K.
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[Deel 1]
Inleiding
Geschiedenis van het onderzoek
Toen ik in 1974 een artikel over de Nederlandse vertalingen van Goethes Werther
1
besloot met de aankondiging van een vervolg over het onthaal , voorzag ik uiteraard
niet dat dit ruim tien jaar op zich zou laten wachten. Het laatste wat me trouwens
voor ogen stond was wel een studie van de omvang van de onderhavige. De
materiële en althans gedeeltelijk ook de temporele uitdijing zijn een gevolg van het
feit dat gedurende het verloop van het onderzoek het karakter ervan veranderde.
Het verschil met de oorspronkelijke plannen ligt besloten in de tweede ondertitel
van dit werk: het wil niet alleen de reacties op Die Leiden des jungen Werthers in
ons land traceren, maar tevens gelden als een proeve van receptie-historisch
onderzoek. Proeve heeft hierbij zowel de betekenis van demonstratie als die van
toetsing.
Aanvankelijk lag het enkel in de bedoeling om de in de Nederlandse
literatuurhistorie gangbare voorstelling van het onthaal van Werther aan te vullen,
te corrigeren en te nuanceren. Traditioneel doet men het voorkomen alsof het boekje
indertijd weliswaar onmiddellijk een verpletterende uitwerking op de lezers had,
maar toch in wezen nauwelijks begrip vond. Deze algemeen aanvaarde voorstelling
van zaken bevredigt echter niet erg. In de eerste plaats blijkt zij, ook wanneer men
alle door de verschillende auteurs aangehaalde bewijsplaatsen bijeen neemt, op
maar erg weinig documentatie te berusten. Een enigszins betrouwbare reconstructie
vraagt in ieder geval aanvulling van het materiaal. In de tweede plaats rijst bij nadere
beschouwing de vraag of sommige van de aangehaalde plaatsen wel de informatie
geven die men er in gelezen heeft. Juist de passages waarmee een reeks
literatuurhistorici heeft willen illustreren hoe overspannen het sentimentele publiek
op Werther reageerde, en hoezeer het boekje in besloten clubjes genoten en vereerd
werd, blijken bij nader toezien wat al te onbekommerd als bewijsplaats te zijn
opgevoerd. Dit nodigt uit tot nieuw onderzoek, waarbij de overgeleverde reacties
nauwkeuriger geanalyseerd worden op wat zij, gegeven ook de context, precies
meedelen.
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Een derde bezwaar tegen de gangbare voorstelling van zaken is dat zij wel erg
weinig genuanceerd lijkt. Was er bij de toenmalige lezers inderdaad slechts sprake
van een wat geëxalteerde sentimentele bewondering, en zo ja: is daarvoor een
verklaring te geven? Weinig bevredigend is als zodanig de gebruikelijke verwijzing
naar de ‘sentimentele epidemie’, die zelfs de bestrijders ervan enigszins ‘besmet’
zou hebben. Deze cultivering van het ‘lege gevoel’ verhinderde - zo heet het - een
doordringen in de ‘diepere’ betekenis van Werther. Ik kan me niet aan de indruk
onttrekken dat hier de visie niet zozeer het resultaat is van de waarnemingen, als
wel de waarnemingen bepaald zijn door de visie: traditioneel lijkt men namelijk in
de eerste plaats geïnteresseerd te zijn geweest in de curieuze sentimentele
oppervlakteverschijnselen van de reacties op Werther. Daarmee was er a priori
weinig belangstelling voor schakeringen in het onthaal, terwijl een wat dieper gaande
verkenning van de achtergronden overbodig werd geacht.
Ik ging derhalve op zoek naar aanvullende documentatie, om te pogen hieruit
een genuanceerder en minder anecdotisch beeld te destilleren. Een ervaring die
evenwel al spoedig ging domineren, was dat het makkelijker bleek om nieuwe
passages te vinden waarin over Werther gesproken werd, dan om meer inzicht te
krijgen in de nuances en achtergronden. De meeste door mij verzamelde uitspraken
behelsden weliswaar een waardeoordeel, maar dat werd niet nader geëxpliciteerd
of toegelicht. In dit licht bezien is het niet te verwonderen dat - zoals zal blijken - in
eerdere studies één bepaalde plaats telkens opnieuw wordt aangehaald: de
betreffende passage heeft namelijk op zeer veel andere verwijzingen naar Werther
vóór, dat zij in ieder geval een heel markante lezersreactie schildert.
Terwijl ik met het onderzoek bezig was, profileerde zich in Duitsland en later ook
in Nederland een nieuwe richting in de literatuurwetenschap, die principieel de lezer
in het middelpunt van de beschouwingen plaatst: de receptie-esthetica.
(Tegenwoordig geniet de meer omvattende term receptie-onderzoek de voorkeur.)
In principe kon ik me met de daaraan ten grondslag liggende opvattingen zeer
verwant voelen: ook mij ging het immers om de lezers van een literair werk, en
bovendien leverde het door de meeste receptietheoretici onderschreven uitgangspunt
dat de literaire tekst een relatief open structuur bezit die meer dan één invulling kan
toelaten, een theoretisch fundament voor mijn argwaan jegens de
vanzelfsprekendheid waarmee vroegere literatuurhistorici de 18e-eeuwse reacties
op Werther als weinig ade-
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quaat meenden te kunnen veroordelen. Dat niettemin de verschillende
receptietheoretische programma's waarvan ik kennis nam, van meet af aan een
zeker gevoel van onbehagen bij me opriepen, lag in de eerste plaats daaraan dat
er wel een zeer brede kloof bleek te gapen tussen de mogelijkheden die werden
voorgespiegeld en de resultaten die mijn eigen onderzoek opleverde. Hierin kwam
immers naar voren dat receptiedocumenten een uiterst weerbarstig materiaal vormen,
dat vaak meer vragen oproept dan beantwoordt. Gemeten aan de zeer weinig
bescheiden theoretische doelstellingen zou naar mijn bevindingen ieder praktisch
onderzoek te kort schieten. Dit probleem klemde des te meer omdat, zeker in de
beginjaren van het receptie-onderzoek, pretentieuze maar vrijblijvende theorievorming
duidelijk een veel grotere aantrekkingskracht uitoefende op de onderzoekers dan
het moeizame, scrupuleuze veldwerk.
Uit deze gemengde gevoelens van enerzijds affiniteit tot de receptie-theoretische
uitgangspunten, maar anderzijds argwaan jegens de pretenties, ontstond de gedachte
dat mijn studie wellicht min of meer exemplarisch zou kunnen demonstreren, welke
mogelijkheden het historische receptie-onderzoek biedt én aan welke beperkingen
het onderworpen is. Wat levert het nu in concreto op aan nieuwe feiten en inzichten
en aan produktieve hypotheses, en voor welke problemen komt men te staan? Aldus
is van de nood een deugd gemaakt, en mogelijk kan een dergelijke toetsing van de
theoretische programma's aan de praktijk van het onderzoek bijdragen tot een
harmonieuzer samengaan van beide.
Goethes Die Leiden des jungen Werthers leek voor deze nieuwe doelstelling geen
ongeschikte casus. Het zou al te gemakkelijk en weinig vruchtbaar zijn geweest om
ter ondergraving van de theorie te pogen de receptie te reconstrueren van een werk
dat indertijd zo goed als zeker geen aandacht heeft getrokken, of dat dateert uit een
periode waaruit ons nauwelijks lezersreacties zijn overgeleverd. Omtrent Werther
stond bovendien wel vast dat het een controversieel werk was. Dit doet een
geprononceerdere discussie verwachten dan een geval waarover een volstrekte
communis opinio bestond.
Een consequentie was overigens wel dat mijn onderzoek aanmerkelijk uitdijde.
Een klein aantal receptiedocumenten kan volstaan om te laten zien voor welke
moeilijkheden de onderzoeker zich gesteld ziet, maar men kan er niet mee
demonstreren welke mogelijkheden receptie-onderzoek biedt, en waar de grenzen
ervan liggen. Daarvoor zouden in feite alle verwijzingen naar Werther die ons uit de
18e eeuw zijn
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overgeleverd, dienen te worden achterhaald. Dat ideaal is ongetwijfeld niet
gerealiseerd, maar in ieder geval heeft mijn speurtocht zich uitgestrekt tot ver buiten
het oorspronkelijk geëxploreerde terrein van literaire tijdschriften en verhandelingen.
Ik geloof te mogen stellen dat, zowel door de keuze van een opgang makend,
omstreden werk, verschenen in een relatief redelijk gedocumenteerde periode, als
door de extensie van het onderzoek, de theorie in mijn toetsing als het ware alle
kansen heeft gekregen. Dit houdt in dat, indien ook in dit geval de mogelijkheden
beperkter blijken te zijn dan de theoretische claims doen veronderstellen, daaruit
niet de conclusie mag worden getrokken dat ik een ander voorbeeld had moeten
kiezen, ofwel dat ik belangrijke heuristische mogelijkheden onbenut heb gelaten.

Aard van het onderzoek
Zoals bekend is, wordt de term ‘receptie’ gebruikt met betrekking tot qua
doelstellingen en methoden zeer uiteenlopende benaderingen. Mijn onderzoek
pretendeert dan ook niet de receptietheorie in het algemeen te toetsen, maar slechts
een specifieke vorm ervan: het historische receptie-onderzoek, of nog preciezer:
het onderzoek naar de receptie door reële historische lezers. In het hieronder
weergegeven diagram van de richtingen die zich in de receptietheorie hebben
2
afgetekend, moet het steeds rechts gesitueerd worden:
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Het zal duidelijk zijn dat in ieder van de geschetste tweedelingen wezenlijk
verschillende onderzoeksrichtingen worden onderscheiden, die elk een eigen
theorievorming vereisen. In het aan de theorie gewijde tweede hoofdstuk komen
dan ook alleen modellen ter sprake waarin het door mij verrichte soort onderzoek
in principe verantwoord wordt.
Niet van principiële aard is een verdere verdeling van het historische
receptie-onderzoek in een diachrone en een synchrone opzet, dat wil zeggen
respectievelijk een receptieverloop over een langere tijdsspanne bestuderend, dan
wel als het ware een momentopname gevend. Een messcherpe scheiding tussen
beide categorieën is natuurlijk niet te maken. Ik ben geneigd om mijn eigen
onderzoek, dat de eerste vijfentwintig jaar na het verschijnen van het werk in kwestie
bestrijkt, synchroon te noemen: het belicht de receptie van globaal genomen één
generatie lezers, en traceert niet ontwikkelingen die zich nadien in de receptie van
3
Werther aftekenen.
En tenslotte een laatste specificatie: het gaat mij niet om bepaalde lezers
(bijvoorbeeld enkele vooraanstaande auteurs) of lezerscategorieën (bijvoorbeeld
recensenten); getracht is te achterhalen wat er tussen 1775 en circa 1800 in ons
land door wie ook geschreven is over Werther, en over Werther-lezers.

Opzet van dit boek
Ik heb, zoals daarstraks gezegd, ter wille van het toetsingskarakter van het
onderzoek, gepoogd een zo groot mogelijke hoeveelheid materiaal bijeen te garen.
Opdat de lezer op zíjn beurt in staat wordt gesteld om mijn bevindingen te toetsen,
leek het me zinvol om deze hele documentatie - dat wil zeggen alle naar Werther
verwijzende passages die ik heb kunnen vinden - te presenteren. Immers, een
betoog dat zou zijn geïllustreerd met welgekozen citaten en voor de rest verwees
naar - veelal moeilijk toegankelijke - bronnen, zou noch een duidelijk inzicht hebben
gegeven in de aard van de resultaten die een dergelijk onderzoek oplevert, noch in
mijn vermogen om die resultaten te verwerken. Dit materiaal is te vinden in deel 2.
Men zal begrijpen dat ik om praktische redenen enkele al te omvangrijke teksten
niet kon opnemen, terwijl ook de context van de aangehaalde passages tot een
minimum beperkt moest blijven. Ik heb getracht een en ander op te vangen in
aantekeningen, waarin tevens handreikingen worden ge-
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boden aan lezers die wel geïnteresseerd zijn in de probleemstelling van dit boek,
maar die geen gedetailleerde kennis hebben van de 18e eeuw. De inhoud van Die
Leiden des jungen Werthers veronderstel ik overigens bekend, al doet zich daarbij
de complicatie voor dat de roman vrijwel uitsluitend nog in de herziene versie van
1787 wordt gelezen, die in de Nederlandse Werther-receptie tot 1800 geen
waarneembare rol speelt. Mijn tekstverwijzingen hebben dan ook betrekking op de
4
- in een aantal passages niet onaanzienlijk afwijkende - zgn. erste Fassung.
Het zoekwerk waarvan de resultaten in deel 2 zijn opgenomen, is gevolgd door
het denkwerk waarvan in dit eerste deel de vruchten zijn te vinden. Over deze
a-chronologische ordening zal men niet vallen; zij is hiërarchisch bepaald: deel 2
levert het illustratiemateriaal bij het betoog in deel 1. De lezer die mij kritisch wil
volgen, doet er niettemin goed aan zich eerst met het materiaal vertrouwd te maken.
In dit eerste deel werk ik in hoofdstuk I en II de tweeledige achtergrond van het
onderzoek nader uit. In I wordt de literair-historiografische traditie waarin mijn studie
staat - en waartegen zij zich tot op zekere hoogte afzet - geschetst: ik traceer er het
beeld dat men zich in de loop van bijna twee eeuwen heeft gevormd van de
Nederlandse reacties op Werther, en het onderzoek waarop het berust. Hoofdstuk
II is gewijd aan de uitdaging die door de receptietheorie aan het literair-historische
onderzoek is gericht. Ik monster hier een viertal bekende programma's waarin
historisch receptie-onderzoek wordt bepleit en perspectieven ervan worden
aangegeven. De vraag is in hoeverre deze modellen aan de praktisch georiënteerde
onderzoeker ruggesteun bieden in de vorm van een theoretisch kader of een
onderzoekstracé.
In hoofdstuk III verantwoord ik de uitgangspunten en de praktische opzet van het
onderzoek, waarbij tevens de aangebrachte afbakeningen worden besproken en
de keuzes die moesten worden gemaakt. In hoofdstuk IV volgen dan mijn bevindingen
met het materiaal. Ter wille van de overzichtelijkheid is dit lange stuk opgedeeld in
drie subcapita, die corresponderen met de drie fasen die zich in de receptie van
Werther aftekenen.
In hoofdstuk V wordt het eigenlijke onderzoek besloten met het opmaken van de
balans. Afgewogen wordt, welke mogelijkheden het historisch receptie-onderzoek
heeft te bieden en aan welke beperkingen het is onderworpen. Daarbij passeren
ook nog eens de in hoofdstuk II besproken theoretici de revue, nu met de bedoeling
hun verwachtingen en claims te toetsen aan mijn praktische bevindingen.
Een bijlage, tenslotte, geeft een beschrijving van de Nederlandse
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vertalingen van Werther - mijn artikel uit 1974 bleek op verscheidene punten
aangevuld en gecorrigeerd te kunnen worden.
Wat het boek niet bevat en wat de lezer mogelijk wel verwacht had, is een situering
van de Nederlandse Werther-receptie in een internationaal kader. Een dergelijk
hoofdstuk, dat overigens voor het toetsingsaspect van mijn onderzoek geen betekenis
zou hebben gehad, was aanvankelijk wel voorzien. Het bleek echter nauwelijks te
effectueren, omdat de buitenlandse studies waarop ik me moest baseren, alle zozeer
verschillen van de door mij gekozen benadering dat een steekhoudende vergelijking
niet goed mogelijk bleek. In de meeste gevallen gaat het om generaliserende
voorstellingen en verklaringen, die, vaak steunend op een eclectisch en soms weinig
5
kritisch gebruik van bronnen, rijkelijk speculatief van karakter zijn. De resultaten
hiervan laten zich niet zinvol onder één noemer brengen met mijn bevindingen, die
misschien soms al te zeer in het teken staan van scepsis en detaillisme. - Ook voor
de onderzoeker geldt het in de receptietheorie gevleugeld geworden woord van
Thomas van Aquino: Quidquid recipitur, recipitur ad modum recipientis.

Eindnoten:
1 Kloek, ‘De Nederlandse Werther-vertalingen’ p. 227.
2 De mogelijkheden aan de linkerkant zijn, als voor mij niet van belang, niet verder uitgewerkt.
Natuurlijk zijn er veel gedetailleerder rubriceringen mogelijk; men zie daarvoor Grimm,
Rezeptionsgeschichte. Een (enigszins anders geordende) Nederlandse oriëntering omtrent de
verschillende richtingen geeft Segers, Het lezen van literatuur. In de introductie van Holub,
Reception theory, ligt het accent vooral op wetenschapstheoretische uitgangspunten.
3 Al wordt daarvan wel het een en ander zichtbaar in het hiernavolgende hoofdstuk over Werther
in de literatuurgeschiedenis.
4 De beide versies zijn synoptisch afgedrukt in de Werther-editie van Merker, waarnaar ik in het
vervolg steeds verwijs. (Terwille van de mogelijkheid om ook andere edities te gebruiken, is
tevens de datum van de betreffende brief opgegeven.) De veranderingen betreffen vooral het
tweede deel van de roman, en daarin in het bijzonder de mededelingen van de ‘uitgever’. Nieuw
is ook de invoeging van de episode van de boerenknecht die zijn rivaal vermoordt. In de zweite
Fassung is Albert enigszins sympathieker voorgesteld, terwijl de ‘uitgever’ iets meer afstand
neemt van Werther zelf.
Een zeer uitvoerige inventarisatie van de verschillen geeft Lauterbach, Das Verhältnis der zweiten
zur ersten Ausgabe von Werthers Leiden. Meer inhoudelijk gericht is Riess, Die beide Fassungen
von Goethes die Leiden des jungen Werthers. Volgens Jäger, ‘Die Wertherwirkung’, is de
herschrijving traditioneel te eenzijdig beschouwd als gevolg van de ontwikkeling van Goethes
kunstopvattingen en de verandering in zijn sociale positie; hijzelf ziet de tweede versie vooral
als een poging van de auteur om de sentimentele identificatie met Werther te corrigeren (p.
396-397, 407-409).
Bij de herschrijving liet Goethe de buigings-s in Werthers naam in de titel van de roman vallen.
Ik houd ook hierin de erste Fassung aan.
5 Van de oudere studies noem ik slechts: Hillebrand, ‘Die Werther-Krankheit in Europa’, Appell,
Werther und seine Zeit, Long, ‘The attitude of eminent Englishmen and Americans toward Werter’,
Baldensperger, Goethe en France, Hünich, ‘Werther und seine Zeit’, Hünich, ‘Aus der Wertherzeit’,
Sondheim, Werther und der Weltschmerz in Frankreich, Nollau, Das literarische Publikum des
jungen Goethe, Atkins, The testament of Werther, Rose, ‘Goethe's reputation in England’.
Recentelijk hielden zich met de receptie van Werther bezig onder anderen: Müller, ‘Einleitung’
bij Der junge Goethe im zeitgenössischen Urteil, Scherpe, Werther und Wertherwirkung, Jäger,
‘Die Wertherwirkung’, Grappin, ‘Aspekte der Rezeption Werthers in Frankreich’, Hösle, ‘Die
französische Werther-Rezeption’.
Documentair van opzet zijn bijv. Goethe im Urtheile seiner Zeitgenossen (ed. Braun),
Zeitgenössische Rezensionen und Urtheile über Goethes ‘Götz’ und ‘Werther’ (ed. Blumenthal),
Der junge Goethe im zeitgenössischen Urteil (ed. Müller), en Goethe im Urteil seiner Kritiker
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(ed. Mandelkow). In principe zijn hun werken met mijn deel 2 vergelijkbaar, al hanteren zij veel
stringentere selectiecriteria. Wat Duitsland betreft ligt dat voor de hand: ten aanzien van Werther
is daar zeer veel meer en veel gevarieerder materiaal overgeleverd dan te onzent.
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Hoofdstuk I Beeldvorming
Inleiding
Als gezegd is het onderzoek voortgekomen uit een zekere argwaan jegens het beeld
dat in de literatuurgeschiedenis algemeen gegeven wordt van de reacties die Werther
zou hebben opgeroepen bij het 18e-eeuwse Nederlandse lezerspubliek. In dit
hoofdstuk wordt geschetst hoe het proces van beeldvorming zich heeft voltrokken,
vanaf de vroegste literair-historische studies over het laatste kwart van de 18e eeuw,
tot recente bijdragen toe. Misschien heeft dit overzicht een zekere exemplarische
waarde: het toont de vitaliteit van een traditie die bij kritische toetsing nauwelijks op
empirische gegevens blijkt te steunen. De zin van het te rade gaan bij mijn
voorgangers is dan ook niet gelegen in de door hen geboden resultaten, maar in
de vragen die hun beschouwingen oproepen: wat in hun ogen vanzelfsprekend en
evident was, daagt in een latere optiek juist uit tot nader onderzoek.
Het beginpunt van deze gang door de geschiedenis ligt voor de hand, gegeven
het feit dat pas na 1800 het laatste kwart van de 18e eeuw historie is geworden.
Tevens komt in de eerste decennia van de 19e eeuw de Nederlandse
1
literatuurgeschiedschrijving tot ontwikkeling. Een en ander betekent echter dat dit
hoofdstuk niet alleen een aanloop vormt tot mijn onderzoek, maar ook tot op zekere
hoogte kan worden opgevat als de uitloop ervan: ik begin nu immers daar waar het
eigenlijke onderzoek zelf ophoudt, namelijk rond 1800, wanneer Werther uit de
actualiteit raakt en de periode van de synchrone receptie derhalve voorbij is. In de
hier verzamelde uitspraken tekent zich de diachrone receptie van Werther in ons
land af, althans bij een specifieke, maar ongetwijfeld invloedrijke categorie lezers,
2
namelijk de literatuurhistorici. Het zou evenwel de helderheid van de compositie
niet ten goede komen wanneer ik in dit hoofdstuk al, vooruitlopend op de rest van
het boek, dit vervolg zou relateren aan het voorafgegane. Vandaar dat ik vooralsnog
de cesuur rond 1800 handhaaf, en pas aan het eind van hoofdstuk IV zal bezien in
hoeverre synchrone opvattingen omtrent Werther zijn blijven doorleven in de latere
literatuurgeschiedschrijving.
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Ca. 1800 - ca. 1840
Verscheidene van de geschiedschrijvers van onze letterkunde die in de eerste helft
van de 19e eeuw op de voorgrond treden, hebben de synchrone receptie van Werther
althans nog gedeeltelijk meegemaakt. Hetzelfde geldt voor een aantal van hun
lezers. Pas rond 1840 wordt het eind van de 18e eeuw onherroepelijk historie, omdat
ook de herinnering eraan voorbij is.
In de werken van degeen die de rij opent, N.G. van Kampen (geboren 1776),
speelt het feit dat hij nog getuige is geweest overigens geen zichtbare rol: nergens
3
zegt hij iets over de reacties van het Nederlandse publiek op Werther. Zelf betoont
hij zich allerminst een bewonderaar van het werk: in zijn in 1805 verschenen Proeve
van een geschiedkundig onderzoek noemt hij het
een' hoogst schadelyken Roman, waarin hy [Goethe] niet alléén de wetten
der kunst, maar zelfs die der Maatschappy in een ongunstig daglicht stelt.
(p. 343)
Deze verwerping van de kunstregels, zo zegt hij verderop, heeft doorgewerkt in
4
Feiths sentimentele geschriften. Daarmee roert Van Kampen als eerste een kwestie
aan waarover talloze literatuurhistorici na hem eveneens hun licht hebben laten
schijnen: de invloed van Werther op de jonge Feith. Overigens maakt hij in een van
zijn latere boeken, de Bloemlezing uit Nederlandsche prozaschrijvers (1834-35),
een onderscheid tussen de Sturm und Drang van Werther en het sentimentele van
Millers Siegwart, en impliciet lijkt hij Feiths werken als meer verwant aan de laatste
te beschouwen (p. 16-17). Een jaar nadien, tenslotte, handhaaft Van Kampen in
zijn Handboek van de geschiedenis der letterkunde met kracht zijn morele bezwaren
tegen Werther, maar tevens erkent hij dat het werk geschreven is ‘met eene
voortreffelijkheid van stijl [...] die den lezer onweêrstaanbaar boeit’ (dl. 4 p. 259-260).
Dit maakt overigens in zijn ogen de zedenkundige bedenkingen slechts des te
5
klemmender.
Intussen had in 1824 de jonge Willem de Clercq zijn befaamde Verhandeling het
licht laten zien. Ofschoon De Clercq, geboren in 1795, het tijdvak van Werther niet
uit eigen herinnering kon beschrijven, heeft hij er een zeer uitgesproken voorstelling
van:
Duitschland had sentimentele Dichters en Schrijvers, vooral in proza,
waarbij die van den Siegwart niet vergeten moet worden; doch deze
smaak werd aldaar nimmer algemeen. GOETHES Werther, aan wien een
groot gedeelte onzer sentimentaliteit wordt
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toegeschreven, werd in deze tijd vertaald, en had zeker eenen belangrijken
invloed, doch alleen in zoo verre als het doel van dit boek miskend werd.
GOETHE wilde eene schilderij der hartstogten ophangen, geenszins een
leerboek van dezelve geven, en dit laatste scheen men echter te
vermoeden. (p. 303)
In De Clercqs ogen, zo blijkt hieruit, berustte de invloed van Werther op een
misverstand: wat als de weergave van een karakter bedoeld was, werd gehouden
6
voor een voorbeeld ter navolging. Daarmee zou de Nederlandse Werther-receptie
zich niet wezenlijk hebben onderscheiden van de Duitse, die naar Goethe zelf
meedeelt in Dichtung und Wahrheit - een werk dat De Clercq goed kende - ook
7
gekenmerkt werd door algemeen onbegrip voor de wezenlijke intentie. Overigens
was, zoals hierna in hoofdstuk IV zal blijken, De Clercq niet de eerste in ons land
die van oordeel was dat Werther ten onrechte voor een ‘leerboek’ werd gehouden.
Maar het is zíjn voorstelling van zaken die het beeld van de receptie van Werther
in ons land meer dan een eeuw lang zal bepalen.
Iemand die in deze jaren wél terugblikt op zijn eigen beleving van Werther indertijd
is M.C. van Hall (geboren 1768), en wel in zijn Lofrede op de overleden Rhijnvis
Feith (1825). Interessant is dat Van Hall in zijn jeugd tot de door De Clercq
aangeduide sentimentele ‘misverstaanders’ blijkt te hebben behoord. Zowel Feith
als hijzelf, zo verklaart hij, hebben zich in hun jeugd wat te veel laten gaan in de
sentimentele belevingswereld, waarbij Goethe hun ‘lievelingsauteur’ was. Feith kan
dan ook niet altijd worden vrijgepleit van een te sterke navolging van ‘dezen afgod
der Duitsche letterkunde’ (p. 27). Zonder dat sentimentele verleden te willen
verloochenen, zegt Van Hall nu wel in te zien dat deze vroegere adoratie op een
verkeerd begrip berustte, en dat
het vernuft van GÖTHE, in de door hem opgehangene schilderij der edelste
en gevaarlijkste van alle menschelijke driften, met derzelver doel, [...] te
zeer miskend [was]. (p. 28)
Deze bewoordingen lijken ontleend aan het zojuist aangehaalde citaat van De
Clercq, wiens Verhandeling Van Hall, als lid van de instelling die het werk bekroond
8
had, en als goede bekende van De Clercq, zeker gekend zal hebben. In de
bijbehorende voetnoot verwijst hij evenwel niet naar De Clercq, maar naar ‘het juist
en verstandig oordeel’ dat door Pieter Nieuwland over Werther was gegeven in zijn
in 1794 gepubliceerde rede ‘Over de gevoeligheid van hart’. Dit stuk, dat binnen de
periode van het eigenlijke onderzoek valt, zal te zijner tijd uitvoerig aan de orde
komen.
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Ook H. Collot d'Escury, die, geboren in 1773, eveneens nog een deel van het laatste
kwart der 18e eeuw bewust had meegemaakt, komt in zijn cultuurgeschiedenis
Holland's roem in kunsten en wetenschappen (deel IVII, 1830) over de populariteit
van Werther in ons land te spreken. Als eerste historiograaf schildert hij een zekere
Werther-cultus, die zich zou hebhen gemanifesteerd in prenten en pastiches.
Ofschoon Collot zich omtrent de adequaatheid van deze bewondering minder
duidelijk uit dan De Clercq en Van Hall, lijkt ook hij het sentimentele dwepen met
het boek als een dwaling van het ogenblik te beschouwen, die in wezen geen recht
deed aan de kwaliteiten ervan:
Dat wij in dit opzigt [nl. van de sentimentele overspannenheid] ook onze
tol aan de menschelijke dwaasheid betaald hebben, is bekend, zoo wel
als onze kortstondige afgoderij met Werther en Charlotte, door Göthe's
erkende talenten anderzins vereeuwigd: hunne afbeeldingen toch, en die
hunner ongelukkige geschiedenis, waren bij ons honderdvoudig
vermenigvuldigd, gelijk de velerlei verhalen dier rampspoedige en in een
noodlottigen zelfmoord geëindigde liefde, zelfs op de toilet-tafels hunne
plaats vonden. (p. 478-479)
Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de periode waarin de herinnering aan
Werthers populariteit nog bij de ouderen leefde. Uit de betreffende passages bij De
Clercq, Van Hall en Collot d'Escury komt wel een coherent beeld naar voren: Werther
genoot de dwepende bewondering van sentimentele lezers, die het werk opvatten
als een verheerlijking van het gepassioneerde gemoedsleven van de hoofdpersoon.
Als zodanig oefende het een tijd lang diepgaande invloed uit, niet alleen op een
schrijver als Feith, maar op allen die zich overgaven aan de sentimentele
gevoelscultus.

Ca. 1840 - ca. 1900
Rond 1840 vangt in zoverre een nieuwe fase in de geschiedenis van de
Werther-receptie aan, dat men van het oorspronkelijke gebeuren nu alleen nog
maar bij overlevering weet heeft. Kort na 1900 verschijnt voor het eerst een
afzonderlijke studie over Werther in Nederland. In de tussenliggende periode tussen herinnering en onderzoek, zou men kunnen zeggen - wordt het in de jaren
1820-1830 naar voren gekomen beeld, met name zoals het door De Clercq is
geschetst, door een reeks
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literatuurhistorici telkens opnieuw gereproduceerd, zij het dat De Clercqs weinig
uitgewerkte weergave al gauw veel scherpere en zelfs sensationele contouren krijgt.
Een dergelijke steeds groter wordende pertinentie lijkt op zichzelf karakteristiek voor
het proces van historische overlevering in het algemeen; iedere geschiedschrijver
schetst immers het verder terug liggende verleden met forsere lijnen dan het meer
recente. Maar in dit geval komt daar nog iets bij. In de loop van de 19e eeuw wordt
Goethe in toenemende mate gecanoniseerd, en het ziet ernaar uit dat onder invloed
daarvan de behoefte ontstaat om het -volgens de traditie - Werther verkeerd
begrijpende publiek zo scherp mogelijk tegen de geniale kunstenaar af te zetten.
Er manifesteert zich onmiskenbaar een tendentie om de Nederlandse Werther-lezers
als ietwat onnozel voor te stellen, en een door Jonckbloet opgedolven anecdote,
die op het eerste gezicht deze onbenulligheid lijkt te illustreren, wordt dan ook grif
door de ene literatuurhistoricus na de andere overgenomen.
Symptomatisch is in dit verband ook dat de interpretatie van Werther verandert.
Men ontdekt, om zo te zeggen, diepere lagen in het boekje, en een negatief oordeel
erover, zoals Van Kampen in 1805 en zelfs nog in 1836 had kunnen formuleren,
lijkt nu ondenkbaar geworden. De eerste die in ons land de nieuwe visie verwoordt,
is bij mijn weten W.G. Brill in een artikel in De gids van 1843, ‘Goethe uit het
staatkundig oogpunt beschouwd’. Min of meer in een terzijde stelt hij dat de essentie
van Werther tot nog toe steeds aan de meesten ontgaan is:
GOETHE vertegenwoordigt, wat in die onstuimige rigting, in die Storm- en
Drangperiode, onder welken naam dit tijdvak in de Geschiedenis bekend
staat, waars en blijvends gelegen was. Zijn Werther, doorgaans als eene
klagelijke liefdesgeschiedenis aangemerkt, is een werk van oneindige
diepte; de liefde van den held voor CHARLOTTE is slechts iets bijkomends,
en de katastrophe, de zelfmoord van WERTHER, heeft in die liefde slechts
hare uitwendige aanleiding, en geenszins haren psychologischen grond.
De Werther is een kind van hetzelfde brandende streven, dat den Dichter
de eerste bladzijden van zijnen Faust uit het hart deed stroomen. De
Werther kenschetst eene onbedwingbare mystische zucht, om zich op
eene onmiddellijke wijze met het hoogste wezen in betrekking te stellen,
en zoo, met onverderfelijke kracht aangedaan, op en over de aarde te
heerschen. Zulk een streven stelt zich iets ongerijmds ten doel; het moet
op den ondergang van den individu uitloopen, en daarom heeft de
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Dichter zijnen Werther met de pistool zijn waanzinnig brein doen
verzengen. Maar toch, wie zulke, al zijn het ook excentrische
zielsbehoeften gekend, zulke toestanden doorleefd, en zich naderhand
bezonnen heeft, zoodat hij, om zoo te spreken, voor zijnen voet wist te
vinden, wat hij met onstuimige drift in alle hemelen gezocht had, de
zoodanige staat, voorwaar, op een hoog standpunt; hij kent de
onvervreemdbare regten der persoonlijke vrijheid, en zoo daarbij GOETHE
niet regtstreeks aan politische regten dacht, het was, omdat eerst de
metaphysische idée der vrijheid moest doordringen; het was, omdat hij
een Duitscher was, en alzoo tot eene natie behoorde, die philosophisch
aan het licht brengt, wat haar Fransche nabuur in het staatkundige tracht
te verwezenlijken, gelijk dan ook, wat GOETHE zijnen Werther ingaf, bijna
gelijktijdig in Frankrijk op het gebied van het staatkundige boeide, om
weldra de revolutie te doen ontluiken, welke even bloedig moest afloopen,
als Werther zijne bane bloedig geëindigd had. (p. 656-657)
Waar De Clercq en Van Hall Werther primair zagen als de weergave van een
psychologische casus, een ‘schilderij der hartstogten’, postuleert Brill dat het
verhaalgebeuren in dienst staat van een veel abstractere en fundamentelere intentie:
het gestalte geven aan ‘de metaphysische idée der vrijheid’. Deze visie, die in allerlei
9
varianten nog steeds algemeen gehuldigd wordt , zien we in de loop van de eeuw
10
gemeengoed worden bij de literatuurhistorici ; tegelijkertijd krijgt het onbegrip van
het sentimentele publiek, dat deze diepere, revolutionaire betekenis niet doorzag,
sterkere accenten.
Daarmee ben ik echter vooruitgelopen op de ontwikkelingen. De chronologie
volgend neem ik de draad weer op bij de Belg Snellaert, die in zijn Kort begrip eener
geschiedenis der Nederduitsche letterkunde (1849) overigens enkel meedeelt dat
Nederland evenzeer voor Werther ‘in geestdrift viel’ als Duitsland zelf (p. 142). Meer
is in 1865 te vinden in Van Vlotens Beknopte geschiedenis der Nederlandsche
letteren, en wel waar deze Feith bespreekt:
Buiten Klopstock en zijn geestverwanten, werkte vervolgens vooral nog
een tweede Duitscher op hem, maar slechts door een zijner vroegste
werken, en dat Feith daarbij nog geheel misverstond: Goethe, door zijn
Werther. Dat boek, waarin de groote Duitsche dichter zijn eigen ziektestof
had uitgeschud, en dat hem zelf tot zijn gezonde gevoel had
teruggebracht, bracht bij den gevoelzieken Feith, gelijk bij zoovelen zijner
nietdichtende
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tijdgenoten, juist het tegendeel te weeg. Het plantte - tot hun ongeluk die ziektestof in hen over, en zij hielden dat voor een verfijnde gezondheid.
Feiths dweepzieke Julia (1783) en haar broêrtjen en zusjen, Ferdinand
en Constantia (1785), voorts zijn Themire, Cefise, zijn verzen aan Fanny,
Ismeene en andere Wertheriaansche schoonen, dankten er hùn geboorte
aan [...] (p. 393)
De voorstelling van het sentimentele misverstaan van Werther heeft hier een
wezenlijk ander karakter gekregen dan zij in de vorige periode had. In de eerste
plaats is zij toegespitst op Feith, wiens sentimentele werk wordt voorgesteld als
vrucht van zijn onbegrip. Zo'n rechtstreekse relatie hadden noch De Clercq, noch
Van Hall gelegd, en bovendien is er een nuanceverschil tussen de vroeger
gesignaleerde ‘miskenning van het doel’ van het boek, en Van Vlotens radicale
11
‘geheel misverstaan’. In de tweede plaats krijgt het sentimentele onbegrip hier een
nog niet eerder gegeven invulling, namelijk dat de in Werther therapeutisch
uitgeschudde ziektestof voor verfijnde gezondheid werd gehouden. Waarschijnlijk
heeft Van Vloten de passage in Dichtung und Wahrheit voor ogen gestaan waarin
Goethe beschrijft hoe het voor hemzelf zo heilzame ‘altes Hausmittel’ van het
omzetten van de werkelijkheid in poëzie, averechts uitwerkte bij zijn lezers, ‘indem
12
sie glaubten, mann müsse die Poesie in Wirklichkeit verwandeln’.
Tot nog toe zijn we alleen opmerkingen tegengekomen over de bijval die Werther
had opgeroepen, en de navolging waartoe hij inspireerde, een geestdrift die men
vooral belichaamd zag in Feith. De eerste literatuurhistoricus die een tegenkracht
signaleert is Jonckbloet, die in zijn Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
(1868-1872) namelijk poneert dat de romans van Wolff en Deken geschreven zijn
tegen de Duitse romanliteratuur, ‘die den geest van Werther ademde’ (dl. 2 p.
565-566). Overigens leert ons volgens hem de geschiedenis van Lotje Roulin, dat
Wolff en Deken huns ondanks zelf niet geheel van de sentimentele ‘besmetting’ zijn
vrijgebleven (p. 574).
In hoeverre deze ‘geest van Werther’ op een misverstaan van de roman berustte
laat Jonckbloet in het midden, maar wel vertelt hij een na hem klassiek geworden
anecdote, die illustreert tot wat voor geëxalteerde reacties Werther zou hebben
geleid:
Goethe's Werther werd ook hier met geestdrift ontvangen, en maakte
zoo'n indruk, dat onder het lezen daarvan ‘de juffrouwen van 'er zelven
vielen’. (p. 574)
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Het citaat is afkomstig uit Cornelia Wildschut (dl. 6 p. 240), en wel uit een brief van
mevrouw Wildschut, een personage dat wordt gekenmerkt door de neiging
kleinigheden buiten proportie op te blazen en serieuze zaken navenant te
bagatelliseren. Als getuigenverklaring verdient haar mededeling derhalve het nodige
voorbehoud, temeer nog daar de betreffende brief in de roman een document par
13
excellence is van haar gebrek aan taxatievermogen. Niettemin zijn de in zwijm
vallende toehoorsters decennia lang steeds weer opgevoerd als kenschetsend voor
de Werther-receptie hier te lande. Kennelijk was men a priori zo overtuigd van de
overspannenheid van de sentimentele Werther-bewonderaars en vooral
-bewonderaarsters, dat niemand op de gedachte lijkt te zijn gekomen dat mevrouw
Wildschut hier mogelijk - zoals zo dikwijls - schromelijk overdreef.
Het door Jonckbloet gelegde verband tussen Werther en de romans van Wolff
en Deken wordt een paar jaar later toegespitst door Busken Huet in Oude romans
(1877). Nadat hij in het aan Werther gewijde hoofdstuk uitvoerig heeft betoogd dat
dit werk in wezen een bestrijding van het sentimentele bedoelt te zijn, constateert
hij later, in de bespreking van Willem Leevend, dat deze roman, en met name de
Lotje Roulin-episode, dezelfde strekking heeft. Voorzichtig veronderstelt hij dat er
een genetisch verband is te leggen:
Geen enkele maal wordt in de acht deelen der Historie van den Heer
Willem Leevend het boekje van Goethe met name genoemd; hoogstens
wekt de doopnaam der aanvallige Lotje Roulin eene herinnering aan
Werthers beminde. Toch bezondigen wij ons niet aan valsch vernuft,
geloof ik, wanneer wij aannemen, dat de les, in de geschiedenis van
Werthers Leiden vervat, van zeer nabij door de jufvrouwen Wolff en Deken
ter harte is genomen. (dl. 1 p. 59)
Dit zou betekenen dat Wolff en Deken, ofschoon ook volgens Huet enigszins door
de heersende gevoeligheid meegesleept (p. 114), anders dan de sentimentele
14
dwepers met Werther, het doel van de roman wel degelijk doorzien hebben.
De onbenulligheid van de Nederlandse sentimentelen wordt in 1883 nog eens in
forse trekken geschilderd door J. Leopold. Aansluitend bij een traditie die tot de
eerste polemieken rond het sentimentele teruggaat, geeft hij aan zijn opstel over
het verschijnsel de titel ‘Een ziekteverschijnsel op letterkundig gebied’, en ook verder
ontleent hij bij voorkeur termen aan de pathologie: om de ‘geestelijke epidemie’ te
kunnen onderzoeken dienen we eerst de ‘diagnose te stellen’ etc.
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Overigens ziet Leopold met een Goetheaanse tournure juist in de hevigheid van de
15
koorts de zekerste waarborg voor een krachtig herstel. Het heftige woeden van
het sentimentele in Duitsland, zoals dat tot uiting komt in Werthers vrijheidsdrang zo stelt hij - leverde daar dan ook een indrukwekkende romantiek op. In Nederland,
aldus nog steeds Leopold, was de ziekte veel te flauw om een dergelijke bloei tot
gevolg te hebben. Voor zover er hier drang tot vrijheid leefde, uitte die zich slechts
op politiek gebied. Van de slapte der literaire sentimentaliteit getuigen naar zijn
zeggen de geëxalteerde romans van Feith, die slechts aftrek vonden bij even
geëxalteerde jonge, vrouwelijke tijdgenoten,
welke zich flauwten op den hals lazen met den vertaalden Werther in
handen. (p. 16)
Afgezien van de klaarblijkelijk aan Jonckbloet ontleende flauwvallende juffrouwen,
van wie Leopold op eigen gezag verklaart dat ze Werther in vertaling lazen, treft in
zijn weergave ten eerste dat een interpretatie van de roman à la die van Brill terrein
blijkt te winnen, en ten tweede dat dit tot gevolg heeft dat het Nederlandse
sentimentele nog meer in aanzien daalt, zodat de belangrijkste vertegenwoordiger
ervan, Feith, het bij hem meer moet ontgelden dan bij een van zijn voorgangers.
Terloops zij gewag gemaakt van de in 1887 verschenen Geschichte der
niederländischen Litteratur van Hellwald en Schneider. Het werk is grotendeels uit
Jonckbloets Geschiedenis geëxcerpeerd, en ten aanzien van het verzet van Wolff
en Deken tegen de geest van Werther nemen zij diens voorstelling letterlijk over.
Twee bijzonderheden voegen de auteurs daaraan echter toe: in de eerste plaats
dat de invloed van de roman
im ruhigen Holland noch mehr wie in Deutschland von Ernst-denkenden
gefürchtet wurde (p. 639),
en vervolgens dat de lectuur ervan
selbst Männer wie Jacob von Lennep von der Bahn gesunden, kräftigen
Empfindens ablenkte. (p. 640)
16

Geen van beide mededelingen wordt verantwoord.
17
In deze jaren staat Leopold niet alleen in zijn volstrekte diskwalificatie van Feith.
Was aan deze kort na 1800 door Van Kampen en anderen verweten dat hij Werther
al te zeer had nagevolgd, en had Van Vloten daaraan toegevoegd dat hij in wezen
zijn voorbeeld geheel verkeerd begrepen had, tegen het eind van de eeuw wordt
hem door de literatuurhistorici voor de voeten geworpen dat het zijn pretentie was
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geweest zich met Goethe te meten, terwijl hij in feite niet in diens schaduw kon
staan. Nog relatief mild is Kaakebeen, De invloed der Duitsche letteren op de
Nederlandsche (1887), die Feiths romans enigszins ironisch afzet tegen Werther
wanneer hij met name in Ferdinand en Constantia allerlei invloeden van Goethe
traceert, maar daarbij tevens betoogt dat Werthers opstandigheid Feiths personages
vreemd was, en dat Feith ‘het nooit gewaagd [zou] hebben Ferdinand op eene
gehuwde vrouw te doen verlieven’ (p. 66). Een voorlopig hoogtepunt echter bereikt
de verguizing van Feith twee jaar later in De roman in brieven van Jan ten Brink.
Ten Brink keert zich radicaal tegen allen die enige verwantschap tussen Feith en
Goethe menen waar te nemen. Er is in Julia ‘geen spoor van navolging’ van Werther
te vinden, verklaart hij apodictisch, Feiths wezenlijke voorbeeld was Miller. (Dit
inzicht had trouwens ook de latere Van Kampen gehuldigd.) Hoe weinig besef Feith
had van Goethes kwaliteiten blijkt volgens Ten Brink reeds zonneklaar daaruit dat
hij in Julia juist Werther bestrijdt, en wel door de introductie van een gelijkgenaamd,
ter correctie bedoeld personage:
Het is pijnigend voor ons Nederlandsch hart, een schrijver als Feith
dergelijke dwaze poging in het werk te zien stellen, om een geniaal boek
als Goethe's ‘Werther’ te verbeteren. Feith kiest Miller boven Goethe. (p.
208)
Het is natuurlijk riskant om met zoveel pertinentie iemands literaire voorkeuren uit
zijn creatieve werk af te leiden. Merkwaardig is dat ook latere onderzoekers steeds
weer Feiths waardering voor Goethe menen te kunnen aflezen uit zijn romans, en
voorbijgaan aan de informatie die dienaangaande is te vinden in zijn literaire
verhandelingen en opstellen. Welnu: verscheidene malen spreekt Feith zich daarin
bewonderend over Werther uit - deze passages komen uiteraard hierna nog ter
sprake -, terwijl hij slechts eenmaal, in een voetnoot, naar Miller verwijst, door een
18
‘schoone plaats’ uit Siegwart aan te halen.
Ten Brink herhaalt zijn opvattingen aangaande Feith en Werther in zijn
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1897). In dit werk laat ook hij de
juffrouwen ‘van 'erzelven’ gaan, ten bewijze van de kracht van de sentimentele
cultus (p. 566-567).
Het loopt dan tegen de eeuwwisseling, en het comparatisme van de
invloedsanatomie heeft zijn intrede gedaan. Luzac, De Nederlandsche sentimenteele
roman (1890) is het met Ten Brink eens dat niet Werther Feiths voorbeeld is geweest,
getuige de ‘ijlhoofdigheid’ van zijn personages, maar naast invloed van Miller ziet
hij ook nog sporen van
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Klopstock en een handvol andere Duitsers (p. 3-4). Over de ontvangst van Werther
weet hij, het verhaal van de juffrouwen contaminerend met de bekende opvatting
dat Wolff en Deken ook zelf enigszins door het sentimentele waren aangestoken,
een verrassende mededeling te doen:
Twee dames, die zeker gezond van geest en hart waren, Betje Wolff en
Aagje Deken, vielen flauw bij het lezen van Goethe's Werther. Zelfs zij
ondervonden dus eene poos dien machtigen invloed! (p. 40)
Tegen het einde van de 19e eeuw, zo kunnen we, de periode ca. 1840-ca. 1900
overziend, samenvatten, belicht men zo scherp mogelijk de afstand tussen het
meesterwerk Werther en de Nederlandse sentimentele mentaliteit. Het gëexalteerde
onbenul daarvan ziet men belichaamd in de steeds verder ontluisterde Rhijnvis
Feith, en geïllustreerd door de bij de lectuur van Werther in zwijm vallende
lezeressen. In deze optiek krijgen Wolff en Deken soms een enigszins heroïsche
allure als - zij het huns ondanks enigszins besmette - bestrijdsters van het
sentimentele. Huet gaat daarbij zover te veronderstellen dat beide schrijfsters, in
tegenstelling tot de sentimentele dwepers, de portee van Werther wél hebben
begrepen.
Dit alles is strikt literair-immanent gefundeerd: het onbegrip van Feith - of men
hem nu navolging of afwijzing van Werther verwijt - leidt men af uit zijn romans, het
inzicht van Wolff en Deken uit Willem Leevend. Het enige feitelijke receptiegegeven
dat in deze periode aan het licht is gebracht, is de anecdote van mevrouw Wildschut,
die zozeer de bestaande voorstelling bevestigt dat niemand de bewijskracht ervan
in twijfel trekt.

Ca. 1900 - heden
Wanneer in 1905 de Duitser Karl Menne een studie laat verschijnen over Goethes
‘Werther’ in der niederländischen Literatur, kan hem, hoeveel bezwaren er ook zijn
in te brengen tegen zijn werkwijze en conclusies, de verdienste niet worden ontzegd
dat hij een poging doet om aan een voorstelling van zaken die voornamelijk berustte
op overlevering en intuïtie, een empirische fundering te geven. In de eerste plaats
heeft Menne steeds geprobeerd om invloed niet enkel te postuleren, maar om deze
zichtbaar te maken in reeksen overeenkomsten in compositie,
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motieven en stijl. Bovendien heeft hij zijn onderzoek niet beperkt tot de coryfeeën
van onze letterkunde, maar er ook een aantal geheel in vergetelheid geraakte
werkjes in betrokken. Daar staat evenwel tegenover dat Mennes studie zeer rommelig
van opzet is, en ook dat door hem gesignaleerde correspondenties niet zelden
geforceerd aandoen. Dit laatste geldt overigens voor vele invloedsstudies uit deze
jaren.
De belangrijkste oorzaak van Mennes onoverzichtelijkheid is dat hij zonder poging
tot onderscheid twee zaken door elkaar beschrijft: de invloed die Werther zou hebben
uitgeoefend, en het Nederlandse sentimentele. Beide verschijnselen lijkt hij min of
19
meer te identificeren , en dientengevolge hebben hele stukken van het boek niets
met Werther uit te staan.
Voor zover het wel om Werther gaat, onderscheidt Menne vier soorten reacties:
van het lezend publiek, van navolgers, van de schrijvers van kritieken en parodieën,
en van Wolff en Deken. Wat het publiek betreft komt Menne tot de conclusie dat
Werther grote indruk heeft gemaakt. Zijn argumentatie is echter niet zeer overtuigend.
Na de - nogal fletse - recensie van de roman in de Vaderlandsche letteroefeningen
te hebben aangehaald, poneert hij zonder verder bewijs, in navolging van Hellwald
en Schneider, dat het werk ook hier te lande de gemoederen danig heeft geschokt,
en door ‘Ernstdenkende’ nog meer gevreesd werd dan in Duitsland zelf. Op gezag
van Jonckbloet vermeldt ook hij dat ‘die Damen beim Lesen ohnmächtig’ werden
(p. 11; later, in een noot op p. 84, verklaart hij zelfs dat Betje Wolff in de betreffende
Wildschut-passage gewag maakt van de indruk die Werther op haar zelf gemaakt
had). Overigens haalt Menne nóg een bewijsplaats aan voor de heftige uitwerking
van de roman, en wel een passage uit Feiths Verhandeling over het heldendicht,
waaruit volgens hem zou mogen worden afgeleid:
In gewählten Zirkeln ward er [Werther] vorgelesen, bewundert und beweint.
(p. 11)
Dit is echter op z'n zachtst gezegd een vrijmoedige interpretatie. Feith deelt namelijk
enkel mee dat bij een voorlezing van Werther het hele gezelschap de gevoelens
die de heldere maan bij Lotte oproept evenzo bleek te beleven, en hij vertelt deze
anecdote om kracht bij te zetten aan zijn stelling dat bepaalde associaties en
belevingen niet strikt individueel zijn. Hij heeft derhalve zeker geen ‘gewählte Zirkel’
op het oog, de bewondering van het gezelschap blijft impliciet, en van wenen is
geen sprake.
Als laatste bewijs voor de populariteit van Werther geeft Menne een
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inventarisatie van de vertaalde edities. Op zichzelf is deze poging tot kwantificering
zeker interessant; door dubbeltellingen en andere fouten komt hij evenwel, zoals ik
20
elders heb aangetoond, op een veel te hoog aantal uit.
Ruim de helft van Mennes boek is vervolgens gewijd aan Nederlandse navolgingen
van Werther. Ook bij hem staan Feiths romans in het middelpunt, waarbij Menne
overigens als eerste gewag maakt van de expliciete bewondering voor Werther die
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elders in Feiths werk aan de dag treedt. De hoeveelheid ontleningen aan Goethe
die Menne in Julia en Ferdinand en Constantia meent te kunnen aanwijzen is
indrukwekkend groot, maar als gezegd, de veronderstelde relatie is lang niet altijd
even evident. (Overigens lardeert Menne de reeks met elementen die hij uit Klopstock
en Miller geput acht, terwijl hij bovendien nog invloed van een achttal andere
buitenlandse auteurs signaleert.)
Na Feith aldus uitgebeend te hebben, richt Menne zijn aandacht nog even op
andere - merendeels geheel vergeten - literatuur waarin invloed van Werther
zichtbaar zou zijn. De ambivalentie van zijn uitgangspunt treedt hier al zeer duidelijk
aan het licht: van de ongeveer twintig genoemde werken en werkjes zijn er niet
meer dan vier evident aan Werther te relateren, waarvan er trouwens slechts één
oorspronkelijk Nederlands blijkt te zijn. De rest vertoont wel sentimentele, maar
geen specifieke Wertheriaanse trekken. Hetzelfde geldt voor de daarna behandelde
kritieken en parodieën: in de meeste ervan gaat het enkel om hekeling van het
sentimentele in het algemeen.
Wolff en Deken worden tenslotte door Menne wel heel eenzijdig in het licht van
Werther beschouwd, waarbij merkwaardigerwijs het accent geheel op Sara
22
Burgerhart ligt. In het spoor van Jonckbloet en Hellwald en Schneider laat hij de
schrijfsters al met hun eerste roman tegen Werther te velde trekken, waarbij hun
reeds vaker gesignaleerde sentimentele neigingen voorgesteld worden als invloeden
van het bestreden werk. Bijvoorbeeld:
[Willem] Willis, der manche Züge Werthers aufweist [...]
en
Das muntere, lustige, lebensfreudige Sarchen trägt manche Züge der
Goetheschen Lotte, Heinr. Edeling, in seinem Hange zur Schwermut,
23
ähnelt einigermassen dem Werther. (p. 81)
Aan het slot van zijn boekje stipt Menne in globale termen aan dat de Nederlanders
in wezen weinig affiniteit hadden tot het opstandige element in Werther, omdat kerk,
staat, wetenschap en kunst hier te lande minder autoritair gestructureerd waren dan
in Duitsland. Bo-
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vendien acht hij de 18e-eeuwse Nederlanders van nature nuchterder en bezonnener
dan hun naburen. Vooral dit laatste is een wat verrassend slot van een werk dat
voor alles lijkt te willen illustreren hoezeer juist ook de Nederlanders zich door
Werther en het sentimentele van hun stuk hebben laten brengen.
Ofschoon Menne heeft geprobeerd de reacties op Werther in ons land in een
breder perspectief te plaatsen dan alleen dat van Feith en Wolff en Deken, wordt
het grootste deel van zijn boek toch ingenomen door de bespreking van deze auteurs.
In dat opzicht vormt het werk geen wezenlijke breuk met de traditie, die dan ook
voorlopig nog krachtig zal blijven voortleven.
24
Enigszins erbuiten staat evenwel Kalff. In het in 1910 verschenen zesde deel
van zijn Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde maakt hij slechts terloops
gewag van de bewondering waarmee Werther ontvangen werd en van de invloed
die het werk uitoefende op een tweetal toneelstukjes en op Feith, en voorts vermeldt
hij te hooi en te gras uitspraken over de roman niet alleen van Feith en Wolff en
25
Deken, maar ook nog van een vijftal andere auteurs. Conclusies verbindt Kalff
daar verder niet aan, zodat er bij hem ternauwernood kan worden gesproken van
het geven van een beeld van de Werther-receptie, maar in ieder geval herhaalt hij
niet de gebruikelijke voorstelling van zaken.
Dat Ten Bruggencate in zijn dissertatie Mr. Rhijnvis Feith (1911) de kwestie van
de relatie tussen Werther en Feiths romans opnieuw aan de orde stelt, spreekt wel
vanzelf. Zonder, zoals Ten Brink, te willen poneren dat Julia en Ferdinand en
Constantia niets met Werther gemeen hebben, meent Ten Bruggencate wel dat
Menne Goethes invloed zwaar heeft overschat, en te weinig oog heeft gehad voor
de wezenlijke verschillen. Als eerste vestigt hij de aandacht op het voorbehoud
jegens Werther dat lijkt te spreken uit Feiths repliek op De Perponchers kritiek op
het sentimentele; zijn conclusie dat voor Feith Werther een ‘onwaardig exemplaar
van de goede [sentimentele] familie’ was (p. 28), is echter veel te radicaal. Hij
verzuimt trouwens te vermelden dat Feith elders een uitgesproken bewondering
voor Goethes roman aan de dag legt.
Ten Bruggencate had nog lang niet het laatste woord. In 1914 besteedt Van der
Valk een groot deel van zijn artikel ‘Feith's gevoels-pantheïsme’ aan opnieuw een
vergelijking tussen Julia en Ferdinand en Constantia enerzijds, en Werther anderzijds.
Van der Valk verenigt min of meer de beide visies die zich tot dan toe ten aanzien
van de relatie Goethe -
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Feith aftekenden, en waarin respectievelijk de overeenkomsten dan wel juist de
verschillen tussen beide auteurs waren belicht. Enerzijds somt hij in kort bestek een
reeks parallellen op (p. 780), anderzijds beklemtoont hij dat het onderscheid van
wezenlijker belang is. Waar Werthers sentimentaliteit incidenteel en van de
gebeurtenissen afhankelijk is, aldus Van der Valk, is die van Feiths personages
permanent: ‘Hij geeft van Wertherij en Siegwarterij het extract’ (p. 787). Een en
ander verleidt Van der Valk tot de provocerende stelling dat Feiths oeuvre als
symptoom van het sentimentele ziektebeeld (alweer!) interessanter is dan Werther,
niet alleen voor de patholoog, maar zelfs voor de literatuurhistoricus (p. 787-788).
In deze neiging tot charge past het overnemen van Hellwald en Schneiders bewering
dat in ons land de invloed van Werther nog meer gevreesd werd dan in Duitsland
zelf, en vooral ook de schildering van aan Werther-devotie gewijde sentimentele
conventikelen. De voorleespassages in Cornelia Wildschut en Verhandeling over
het heldendicht combinerend, komt Van der Valk tot de volgende - laat ik het
‘litterarische fantasie’ noemen:
Hier [in de Verhandeling] krijgen we een kijkje in een dier sentimenteele
conventikelen, gezelschappen van smaak, waar men in geijkte termen
elkander sticht of door beminnelijke geschriftjens, en, om met Feith zelf
te spreken, 't gemoed in elkaars schoot schudt. [...]
Van een gelijksoortig conventikel lezen we bij de guitige romancières
Wolff en Deken, die echter niet zo immuun waren voor maanziekte als
ze 't wel wezen wilden: ‘De jonge Werther, daar wij eens uit hoorden
voorlezen, weet je, bij mevrouw Valentijn, toen al de juffrouwen van 'er
zelven vielen, behalven wij, want wij begrepen wel, dat het alles leugen
26
en lary was.’ (p. 774)
Achtte Van der Valk Feith tenminste nog interessant als literair-historisch fenomeen,
bij Prinsen kan er in ‘Het sentimenteele bij Feith, Wolff-Deken en Post’ (1915) voor
de Zwolse schrijver niet één enkel goed woord af. Als eerder Ten Brink is Prinsen
er van overtuigd dat Feiths gebrekkige artistieke praktijk blijk geeft van een even
gebrekkig esthetisch onderscheidingsvermogen, en dat zijn romans bewijzen dat
Werther zijn begrip finaal te boven ging. Feith was hierin overigens geen uitzondering;
waar eerder met name Van Vloten het sentimentele onbegrip als het ware
geconcentreerd had in Feith, extrapoleert Prinsen op zijn beurt weer Feiths
beperktheid naar àlle Nederlanders:
De groote revolutionaire beteekenis van Werther ging ver
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boven het Hollandsch plat-burgerlijke besef van een manneke als Feith.
Als hij er iets diep van gevoeld had, zou hij er met de plichtmatige
ontzetting van den philister voor teruggedeinsd zijn. Ik geloof niet, dat
iemand in het achttiende-eeuwsche Holland de ware beteekenis van
Werther begrepen heeft, zijn geest stond absoluut buiten het beperkte
brein en het slappe gevoel van den bloemzoeten Hollander dier dagen.
Men heeft er enkel het weeke, overgevoelige liefdesgekweel voor Lotte
in genoten, het zeldzaam trouwgeval, en stond verbouwereerd over den
knal der heusche pistolen. (p. 246-247)
Verderop in zijn artikel lijkt Prinsen evenwel twee uitzonderingen op deze regel te
zien, namelijk Betje Wolff en Aagje Deken. Naar aanleiding van een verhandeling
van Adriana Belcour (in Willem Leevend) over de ‘driften’, vraagt hij zich af:
Is dit niet een doordringen in de ziel van Werther en tegelijk de kritiek op
27
Werther? (p. 518)
Tien jaar later, in De roman in de 18e eeuw in West-Europa (1925), herhaalt Prinsen
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zijn mening dat aan Werther een volstrekt onbegrip ten deel viel , alsmede zijn
vraag ten aanzien van Belcour. Maar nu gaat hij nog een stap verder:
Wanneer we het geval goed overzien, gaan we Lotje Roulin steeds meer
als een vrouwelijken Werther zien, voortreffelijk geteekend. Er is
vermoedelijk geen opzettelijke navolging, maar een onbewust scheppen
van het vrouwelijk tegenbeeld van den Werther. (p. 509)
Dit komt zeer dicht in de buurt van wat Huet indertijd verondersteld had, al nam die
wél bewuste navolging aan. Het problematische van deze hypotheses is, dat ze
even moeilijk te bewijzen als te weerleggen zijn. Opmerkelijk is in ieder geval dat,
zoals Huet al gesignaleerd had, in Willem Leevend niet eenmaal Werther genoemd
wordt. Hoe verwonderlijk dat is, zal te zijner tijd nog aan de orde komen.
De voorzichtige Te Winkel - wel de antipode van de onstuimige Prinsen - noemt
in zijn Ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde (deel 4,1918) Werther
29
slechts enkele malen in het voorbijgaan. Evenmin veel nieuws brengt in 1925
Inklaar in François-Thomas de Baculard d'Arnaud, waar hij als echo van Ten Brink
en Prinsen betoogt dat Werther ‘trop absolument’ buiten het bevattingsvermogen
van Feith lag, dan dat deze het werk ook maar voor het geringste zou hebben kunnen
navolgen. Wat Menne voor invloed van Goethe houdt, aldus Inklaar, is in
werkelijkheid ontleend aan d'Arnaud; trouwens ook de
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volgens Ten Brink en anderen door Miller geïnspireerde passages meent Inklaar
tot de Franse veelschrijver te kunnen herleiden.
Zes jaar later tekent Henriëtte Spoelstra in De invloed van de Duitsche letterkunde
op de Nederlandsche op haar beurt protest aan tegen Inklaars eenzijdigheid; de
betekenis van Duitse auteurs acht ze door hem stelselmatig onderschat. Feith heeft
Werther naar haar overtuiging ‘heel goed gelezen’, want ‘telkens stuiten we op
Wertheriaansche vergelijkingen’ (p. 85). Bij Wolff en Deken meent Spoelstra een
ambivalente houding ten opzichte van Werther te kunnen opmerken: spot in Cornelia
Wildschut, navolging en tegelijk kritiek in Willem Leevend (p. 82-83). Met betrekking
tot het laatste werk deelt zij Prinsens visie op Lotje Roulin, ofschoon zij elders toch
suggereert dat ook Betje Wolff weinig affiniteit met Goethes roman heeft gehad:
Zoo iemand, dan had misschien zij althans ìets van de Werther aan
moeten voelen, [...] al was het alleen maar dat ze beseft had dat hij boven
de gewone sentimenteele producten stond. Nu kent ze de roman wel,
maar vindt hem te gevaarlijk om er een goedkeurend woord over te
zeggen, zoodat ze hem in de Voorrede van Cornelia Wildschut zelfs op
één lijn stelt met Siegwart. (p. 141)
Dit citaat illustreert overigens tevens dat ook volgens Spoelstra niemand in ons land
Werther werkelijk had begrepen. Inderdaad is zij, als eerder Leopold, van mening
dat het opstandige karakter van Werther hier niet onderkend werd, en dat
revolutionaire drang, zo die er al was, zich slechts op politiek terrein manifesteerde.
Vandaar dat naar haar zeggen Werther en Siegwart veelal ‘in één adem’ werden
genoemd, en men de sentimentaliteit van Siegwart prefereerde boven de Sturm
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und Drang van Werther. Noch het een, noch het ander wordt aannemelijk gemaakt,
zodat zich het vermoeden opdringt dat de eerste stelling in feite gefundeerd is op
de zojuist genoemde voorrede bij Cornelia Wildschut, en de tweede op de voorkeur
die algemeen aan Feith werd toegeschreven.
Een nieuw element dat Spoelstra inbrengt is dat er naast de sentimentele bijval
tevens een krachtige kritiek op Werther zou hebben bestaan, ook bij anderen dan
alleen Wolff en Deken. Maar haar illustratiemateriaal laat ook hier te wensen over:
na Ockerse aangehaald te hebben, die Werthers zelfmoord afkeurt, stelt zij dat dit
verwijt in ons land ‘telkens en telkens weer’ aan Goethe werd gedaan, en daarbij
31
laat zij het.
Eveneens in 1931 traceert Langbroek in Liebe und Freundschaft bei Klopstock
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und im niederländischen empfindsamen Roman nog weer eens vele plaatsen in
Feiths romans waarin sprake zou zijn van invloed van Werther, ofschoon er ook
naar zijn overtuiging van wezenlijke verwantschap geen sprake is. Als indertijd Ten
Brink, maar wel met aanzienlijk meer begrip voor Feith, ziet hij in de Werther-figuur
in Julia een stellingname tegen de Duitse naamgenoot:
In dieser Hinsicht hat sogar Julia eine polemische Spitze gegen Goethes
Dichtung in der geduldig hinsterbenden Wertherfigur, welche ein
christliches Gegenstück zu dem deutschen Himmelstürmer bildet. (p.
32
148)
In 1932 was het honderd jaar geleden dat Goethe was gestorven. Daarmee kreeg
de belangstelling voor zijn persoon en werk nieuwe impulsen, waarvan in ons land
onder meer Scholte, Goethe und Holland (1932), en de dissertatie Goethe in de
Nederlandsche letterkunde van Van der Laan (1933) getuigen. Met betrekking tot
Werther vinden we bij Scholte slechts een herhaling van het bekende beeld dat de
roman weliswaar veel bijval oogstte, maar dat niemand de revolutionaire betekenis
ervan doorzag. Siegwart zou daarom door hetzelfde publiek evenzeer zijn
bewonderd.
Uitvoeriger moet ik stilstaan bij de studie van Van der Laan. Van der Laan geeft
niet alleen meer materiaal met betrekking tot de reacties op Werther dan een van
zijn voorgangers, Menne inbegrepen, maar bovendien plaatst hij zijn bevindingen
in een theoretisch kader dat het begrip invloed mede vanuit de ontvangende partij
belicht:
Slechts de mogelijkheid van invloed is met de verschijning van het boek
geschapen, de feitelijkheid daarvan is verder geheel afhankelijk van wat
op dit punt als de belangrijkste relatie moet worden beschouwd: die van
den lezer tot zijn boek. Twee geestelijke grootheden: een lezer met zijn
min of meer geconsolideerde opvattingen, - een boek, eveneens
getuigenis van een min of meer gevestigde geest, worden in elkaars
nabijheid gebracht. Hoe zullen zij op elkaar reageeren? Hier ligt de groote
vraag voor de vergelijkende literatuurgeschiedenis, de vaststelling van
dit ‘Verhältnisz’ is de vaststelling van de litteraire invloed. (p. 12)
De terminologie moge gedateerd aandoen, dat neemt niet weg dat wat Van der
Laan hier formuleert in principe verwant is aan recente receptie-theoretische
opvattingen. Deze overeenkomst valt nog meer in het oog als Van der Laan
vervolgens wijst op de geconditioneerdheid van het lezerspubliek; die is in elke
periode verschillend, en daarom moet steeds weer
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met de persoonlijkheid van den lezer rekening worden gehouden of met
de algemeene geest van een geheel lezerspubliek. Want niet alleen het
niet-verstaan, ook het slechts-gedeeltelijk-verstaan moet daaruit worden
verklaard. Immers, bij elke poging om te verstaan is die persoonlijkheid
in het spel en dus kan elk verstaan slechts zijn een gedeeltelijk verstaan.
(p. 12)
Van der Laan wil daarom komen tot een algemene duiding van representatieve
feiten, die steeds zo worden gegroepeerd dat in elk hoofdstuk ‘een andere houding
van het Nederlandsche publiek ten opzichte van Goethe’ wordt beschreven (p. 13).
Mijn bespreking van Van der Laan kan zich beperken tot zijn tweede hoofdstuk,
‘Sentimenteelen’ getiteld, dat uiteraard maar een klein hoekje van zijn
onderzoeksterrein uitmaakt. Van der Laan te verwijten dat ook zijn voorstelling van
de Werther-receptie breder gefundeerd had kunnen zijn, zou dan ook onbillijk wezen.
Wel gerechtvaardigd is kritiek op de wijze waarop hij zijn materiaal gebruikt. In de
eerste plaats lijkt het hoogst twijfelachtig of de door hem verzamelde gegevens wel
karakteristiek zijn voor de heersende ‘houding van het Nederlandsche publiek’ zoals
hij die zelf meent te kunnen reconstrueren. Bovendien springt hij vaak nogal
nonchalant met zijn bronnen om.
De titel ‘Sentimenteelen’ geeft al aan welke attitude van het publiek Van der Laan
dominant acht in de betreffende periode 1775-1800. Hoe komt hij tot dit inzicht?

Die Leiden maakten door het geheele land indruk, en werden al spoedig
met verschillende van de tegenschriften, vertaald. Achter de vertaling van
het boek zelf verschenen Gesprekken van Riebe, Nicolais werk werd hier
vertaald evenals Die Leiden der jungen Wertherin. Ontelbaar worden de
Lotjes ook in onze litteratuur, de bezoeken, die de hoofdpersonen bij
elkanders graf afleggen, de brieven, die zij over de liefdeshistorie aan
vrienden of vriendinnen richten. Zoo bevat het Kabinet voor Mode en
Smaak van 1791 de vertaling van eenige Lettres de Charlotte à Caroline
pendant sa liaison avec Werther [...], en de Almanak voor Vrouwen nog
in 1801 een ontboezeming van Willem bij Lotjes graf. (p. 29)
De verwijzing naar de werken van Riebe en Nicolai en naar Wertherin is correct,
maar de rest van de passage is weinig overtuigend. Waar vinden we die ‘ontelbare’
Lotjes in onze literatuur? Is het wel zo zeker dat die allen vernoemd zijn naar
Werthers aanbedene? Be-

J.J. Kloek, Over Werther geschreven...

36
faamde literaire Charlottes waren er in deze jaren immers méér, zoals Gellerts
Zweedse gravin en Richardsons Charlotte Grandison. Bovendien gaat het om een
niet onalledaagse naam; niemand zal toch bijvoorbeeld Lotje Rien du Tout aan een
literaire naamgenote willen parenteren. Dezelfde vragen kunnen met betrekking tot
de wederzijdse (!) grafbezoeken gesteld worden, temeer nog daar in Werther zelf
een dergelijk voorval niet eens plaatsvindt. Ook de vermelding van de al even
ontelbare brieven over Werthers geschiedenis doet wat gratuit aan. En dit alles
klemt extra omdat de twee voorbeelden waar Van der Laan mee volstaat, ietwat
misleidend zijn: de betreffende gedichten (geen brieven) in het Kabinet van mode
en smaak zijn inderdaad aan de genoemde Wertheriade ontleend, maar ze hebben
op zichzelf geheel niets met Werthers geschiedenis uitstaande, en de aangehaalde
ontboezeming van Willem op Lotjes graf is oorspronkelijk afkomstig uit Willem
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Leevend, en heeft dus betrekking op Lotje Roulin.
Van der Laan vervolgt dan:
Uit al deze geschriften en uit wat er verder door litteratuurhistorici over
Werther in ons land is geschreven wordt voldoende duidelijk, dat men
Goethes boek bijna uitsluitend sentimenteel opvatte, het als zoodanig
bewonderde, maar als levensleer verwierp. Bewonderaars en bestrijders
komen echter voortdurend op elkanders terrein, aangezien geen van
beide groepen ethiek van esthetiek weet te scheiden. De bewonderaars
kunnen niet ontkennen dat Werther een zeer onmaatschappelijk mensch
is, de bestrijders niet, dat ze zelf een beetje door zijn ziekte zijn
aangestoken. (p. 29)
Het heeft er echter alle schijn van dat Van der Laan dit alles niet heeft afgeleid uit
zijn eigen onderzoeksresultaten, maar dat hij zich a priori heeft aangesloten bij de
bestaande traditie. Wat namelijk in de eerste plaats opvalt in het tiental uitspraken
over Werther dat hij op de volgende bladzijden aanhaalt, is dat ze ternauwernood
passen in het geschetste patroon: uit geen ervan is een specifieke sentimentele
interpretatie af te leiden, en verder klinken ze bijna alle volstrekt negatief, zonder
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een glimp van bewondering. Alleen de verwerping van Werther als levensleer krijgt
daarmee enige contouren; van een dialectische verhouding van bewonderaars en
bestrijders is in het gepresenteerde materiaal geen sprake. In feite is de enige
illustratie van sentimentele reacties op Werther daar te vinden waar Van der Laan
een schildering geeft van de indruk die het boek op de lezers maakte:
Er zijn vele aanwijzingen van de diepe indruk, die Die Leiden des
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jungen Werthers ook op Nederlandsche lezers maakten. Natuurlijk dient
men rekening te houden met mogelijke krokodillentranen en
appelflauwtjes. Het schijnt gewoonte geweest te zijn het hoek in kleine
besloten gezelschappen voor te lezen. Feith en de vertaler van Stella
spreken van zulk een voorlezing en ook mevr. Francina Wildschut
herinnert haar dochter er aan, hoe zij bij mevr. Valentijn uit het boek
hoorden voorlezen, ‘toen al de Juffrouwen van 'er zelven vielen, behalve
wij, want wij begrepen wel, dat dat alles leugen en larij van de gallion
was.’ (p. 32)
Commentaar op de ‘vele aanwijzingen van de diepe indruk’, en op de ‘gewoonte’
om Werther in ‘kleine besloten gezelschappen’ voor te lezen, zal overbodig zijn: in
de gang door de literatuurgeschiedschrijving hebben we het proces van
mythevorming nauwkeurig kunnen volgen. Enkel zij nog opgemerkt dat de vertaler
van Goethes Stella niet van een voorlezing van Werther spreekt, maar van Stella,
en dat in een wel heel besloten kringetje van toehoorders: bestaande namelijk uit
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de drie vriendinnen aan wie de vertaling is opgedragen.
Van der Laan, zo mag ik concluderen, heeft zich te zeer laten sturen door ten
eerste de erfenis van zijn voorgangers, en ten tweede de wens om de vroege
Werther-receptie te verklaren uit één dominerende geestesgesteldheid. Van zijn
voorgangers nam hij over dat Werther hier te lande uitsluitend een sentimentele
bewondering zou hebben genoten die het werk in wezen miskende. Deze
bewondering, zo meent hij zonder veel empirische ondersteuning, komt tot uitdrukking
in literaire navolgingen en reminiscenties, en in de reacties van het publiek.
Daarnaast traceert hij - evenals Spoelstra - een andere, negatieve appreciatie van
de roman. De voor de hand liggende conclusie, namelijk dat er klaarblijkelijk twee
tegenovergestelde soorten reacties zijn geweest, trekt hij evenwel niet; in zijn
behoefte om de receptie te verklaren vanuit ‘de algemeene geest van een geheel
lezerspubliek’ stelt hij bewonderaars en bestrijders als in wezen nauw verwant voor.
Aldus in feite voortbouwend op een conceptie die reeds meermalen met betrekking
tot Wolff en Deken was geformuleerd, construeert hij tenslotte een ongeleed publiek
dat Werther en Stella tegelijk bewonderde en verwierp. In zijn eigen samenvattende
woorden:

Werther en Stella komen tegemoet aan sentimenteele behoeften, worden
ook slechts daarom gewaardeerd, maar om hun moreele inhoud
verworpen. Ook de sentimenteelen wenschen de grenzen van het
gezond-verstandelijke niet te overschrijden en
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bedriegen aldus zichzelf omtrent de ware aard van het sentimenteele,
die in Werther zoo eerlijk en naakt in al zijn egoïsme en sensualiteit wordt
weergegeven. (p. 48)
Op grond van dit alles kan Van der Laans poging om de receptie van Werther
gedetailleerder in kaart te brengen en van meer reliëf te voorzien dan zijn
voorgangers, niet erg geslaagd worden genoemd. Inderdaad beperkt hij zich niet
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tot Feith en Wolff en Deken - aan hen wordt relatief weinig aandacht besteed -, en
ook gaat zijn verkenning van de achtergronden dieper dan de gebruikelijke verwijzing
naar de sentimentele onbenulligheid. Dat niettemin ook zijn voorstelling van zaken
niet wezenlijk afwijkt van het gangbare beeld, zal daaraan moeten worden
toegeschreven dat ook hij niet onbevangen genoeg tegenover de traditie stond.
Na Van der Laan laten zich geen nieuwe gegevens en gezichtspunten meer
traceren. Weevers' voorstelling in Goethe and Holland (1949) bevat de bekende
elementen: algemeen enthousiasme gepaard aan wezenlijk onbegrip, gelijke bijval
voor Werther en Siegwart, ‘worthless imitations’ van de hand van Feith, en impliciete
kritiek in Willem Leevend (p. 124-125). De Amerikaan Atkins constateert in zijn
comparatistische studie The testament of Werther (1949) dat in vergelijking met
Duitsland, Frankrijk en Engeland, er in Nederland maar weinig Werther-imitaties
zijn verschenen. Niettemin is hij ervan overtuigd dat
Goethe's novel and the controversy which it aroused on its appearance
were no less familiar to Dutch than to German readers [...] (p. 215)
Knuvelder brengt Werther in zijn Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse
letterkunde (1950) slechts zeer terloops ter sprake, onder meer bij de behandeling
van Feith. Ook Vieu-Kuik legt in het zevende deel van de Geschiedenis van de
letterkunde der Nederlanden niet meer dan een vluchtig verband tussen Goethe en
Feith. Daarentegen komt Werther in haar stuk over Wolff en Deken uitvoeriger aan
de orde. Allereerst schildert zij daar in brede trekken, maar zonder enige
verantwoording, het onthaal in het algemeen:
Goethes Werther van 1774 had na Rousseau's Julie ook Nederlandse
gemoederen vervuld van het ‘alles of niets’ der hartstochtelijke liefde in
roman en leven, waarbij men vaak geen raad wist met zwoele vriendschap
en luguber doodsverlangen. (p. 228)
In Willem Leevend, zo sluit Vieu daar later op aan, trekken Wolff en Deken ten strijde
tegen de gevaren van deze autonomie van het gevoelsleven:
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In een moedige wil tot doorgronding van dit probleem moesten ze tot de
constatering komen, die Benedetto Croce (1866-1952) later in zijn studie
over Goethe zag, nl. dat het fanatieke enthousiasme voor Werther in
geheel Europa onmiddellijk na de verschijning in 1774 in wezen een
eigentijdse verdediging van hartstocht en natuur betekende, een protest
tegen gevestigde opvattingen, vooroordeel en conventie in het algemeen,
tot zelfs het pleidooi op recht van zelfmoord toe. (p. 250)
Huet had voorzichtig verondersteld dat Wolff en Deken in Willem Leevend hun eigen
sentimentaliteit bestrijden, daarbij geïnspireerd door Werther. Prinsen was een stap
verder gegaan, en meende dat de geschiedenis van Lotje Roulin was opgezet als
een pendant van de Duitse roman. Dit is Vieu blijkbaar nog niet genoeg: volgens
haar suggestie moet het inzicht in Werther waarvan Willem Leevend getuigt als niet
minder dan geavanceerd beschouwd worden. Dit alles - het zij nogmaals herhaald
- met betrekking tot een roman waarin geen enkele rechtstreekse toespeling op
Werther is te vinden...

Conclusies
De literatuurhistorici die in de loop van de 19e en 20e eeuw over Werther in
Nederland hebben geschreven, variëren onveranderlijk op hetzelfde thema, namelijk
het verkeerd begrijpen van Werther door het sentimentele publiek. Toonaangevend
is hiervoor de passage geweest die De Clercq heeft gewijd aan de miskenning van
het doel van de roman. Volgens zijn weergave, die ondersteund wordt door die van
Van Hall en Collot d'Escury, heeft er een grote, wat dwepende bewondering voor
Werther geheerst, waarbij de hoofdpersoon ten onrechte voor een identificatieobject
werd gehouden.
Na 1850 blijft deze voorstelling van zaken in wezen onverkort gehandhaafd, maar
de contouren ervan worden verscherpt. Allereerst wekt men nu de suggestie dat
het hele leespubliek zich had overgegeven aan sentimentele exaltatie.
Symptomatisch is dat Nieuwland, wiens ‘juist en verstandig oordeel’ over Werther
nog door Van Hall in de herinnering was geroepen, later door niemand meer wordt
aangehaald. In de tweede plaats stelt men de reacties van het publiek veel
overspannener voor dan voorheen: uitte de ‘afgoderij’ met Werther en Lotte zich
volgens Collot nog vooral in de populariteit van hun afbeeldingen, sinds Jonckbloet
wordt steeds weer geschilderd hoe lezeressen collec-
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tief in zwijm vielen bij de lectuur van de roman. Karakteristiek is tenslotte ook het
teloorgaan van nuances waar Feiths verwerking van Werther wordt besproken. Van
Hall had indertijd niet willen ontkennen dat Feith hier en daar Goethe wat te zeer
had nagevolgd, en tevens het doel van Werther miskend; later wordt men niet moe
Feiths schatplichtigheid in het licht te stellen, en zijn volstrekte onbegrip voor de
wezenlijke betekenis van Werther te beklemtonen.
Verscheidene factoren begunstigen deze stereotypering, afgezien nog van de
neiging van iedere historicus om het verleden naarmate het verder terug ligt, meer
te vereenvoudigen. Ten eerste stond de ‘gewone’ lezer in de periferie van de literaire
belangstelling, terwijl daarentegen de invloeden die een schrijver zou hebben
ondergaan alle aandacht kregen. Hierin ligt een verklaring voor het gemak waarmee
men de attitude van het publiek afleidde uit de romans van Feith; bovendien leek
de anecdote van mevrouw Wildschut deze intuïtieve reconstructie alleen maar te
bevestigen. Een tweede factor, die ik al eerder genoemd heb, is de romantische
neiging om aan de grootheid van de kunstenaar extra dimensie te geven door zijn
publiek als het ware te deklasseren. We hebben kunnen waarnemen hoe, naarmate
Goethes reputatie rees, die van het sentimentele publiek daalde. Dit is niet
onbegrijpelijk: nu men Werther anders ging lezen, zag men een steeds bredere
kloof tussen de sentimentele interpretatie en de ‘eigenlijke’ betekenis van het werk.
Volgens De Clercq was Werther een ‘schilderij der hartstogten’; Van Vloten en Huet
gingen een stap verder, en zagen de roman als in wezen bedoeld ter bestrijding
van de sentimentele gevoelswereld; sinds Leopold hield men het er algemeen op
dat opstandigheid van het beknotte individu de essentie van het werk uitmaakte. In
deze verschuivende optiek werd de bewondering voor Werther als ‘leerboek’ van
de hartstochten steeds inadequater.
Een derde factor die een genuanceerde benadering van de reacties op Werther
niet bevorderd zal hebben, is het volstrekte gebrek aan affiniteit met het sentimentele
dat de meeste literatuurhistorici aan de dag leggen. Nog steeds is deze stroming
onderbelicht in de literaire geschiedschrijving, en het zal in het voorafgaande duidelijk
zijn geworden dat dit niet alleen op rekening kan worden gesteld van Ten Brink en
Prinsen. Overigens moet, naar het me voorkomt, de bestendige waardering voor
Wolff en Deken mede gezien worden in het licht van hun verzet tegen het
sentimentele. In de geschiedenis van het beeld van de Werther-receptie komen zij
steeds weer naar voren als de
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uitzondering op de regel van de algemene sentimentele idolatrie, en sommigen
gaan zelfs zo ver te suggereren dat Willem Leevend de enige getuigenis uit die tijd
is van een dieper inzicht in de ware betekenis van Werther.
Hoe krachtig de overlevering was, dat aan Werther slechts op onbegrip gebaseerde
sentimentele exaltatie is ten deel gevallen, blijkt al heel markant bij Menne en Van
der Laan. Ofschoon zij - vooral de laatste - gegevens opdelven die er in feite niet
mee convergeren, brengt hen dit niet tot een wezenlijke correctie op de traditie.
Onbedoeld nodigen zij daardoor uit tot nieuw onderzoek, dat zich niet a priori naar
het bestaande beeld voegt. Maar niet alleen daarom zal het afwijken van eerdere
studies. In de afgelopen twintig jaar is het karakter van het literair-historisch
onderzoek vrij ingrijpend veranderd. Er ontstond een neiging tot relativering en
problematisering, waarbij men minder naar afgeronde beeldvorming streefde, waarbij
men ook minder geneigd was de grootheid van een schrijver te contrasteren met
de beperktheid van zijn publiek, en waarin traditioneel weinig gewaardeerde
verschijnselen als het sentimentele serieuze aandacht kregen. Bovendien
manifesteerde zich tegen het eind van de jaren zestig een krachtige tendentie om
in het literaire onderzoek de belangstelling niet alleen te richten op het werk en de
auteur, maar ook op de lezer, voor wie uiteindelijk alle literatuur is bedoeld.
In het licht hiervan is de wijze waarop vroegere lezers Werther lazen geen stof
tot anecdotes meer, maar een intrigerend terrein van onderzoek. Wie zich daarop
begeeft kan niet meer volstaan met het verzamelen van een beperkt aantal
representatief geachte uitspraken en het formuleren van globale, min of meer
intuïtieve verklaringen, maar staat voor de taak de hele scala aan reacties zo
zorgvuldig mogelijk te reconstrueren. Het nieuwe beeld van de receptie van Werther
zal de charme van de eenvoud voorgoed zijn kwijtgeraakt.

Eindnoten:
1 Baur, ‘Inleiding’ p. LXXXVII-LXXXIX.
2 Overigens levert dit hoofdstuk geen compleet beeld op van de Werther-receptie in de
literatuurgeschiedschrijving, omdat alleen die werken aan de orde komen waarin iets wordt
gezegd over de invloed van de roman en/of de reacties erop in het 18e-eeuwse Nederland.
In verband met de chronologische ordening wordt steeds naar de eerste druk van de besproken
werken verwezen. Eventuele herdrukken zijn wel geraadpleegd, maar er blijkt zich geen geval
te hebben voorgedaan waarin met betrekking tot de Werther-receptie van noemenswaardige
herschrijving sprake was.
3 Van Kampen verbleef evenwel van 1785 tot 1792 in Duitsland (Nieuw Nederl. biogr. wdb. dl. 3
kolom 660)
4 Men zou kunnen wijzen op het spotdicht op Feith in de Post van den Helicon (1788), met de
regel ‘Ik had mijn hoofd van göthe vol’ (p. 269), maar daar lijkt primair gedoeld te worden op de
romances van Goethe.
5 Ook hier deelt Van Kampen niets mee over de Nederlandse receptie van Werther. Wel merkt
hij op dat de roman in heel Europa meer indruk maakte dan enig ander werk, zelfs dan Rousseaus
Nouvelle Héloïse.
6 Ten onrechte wekt Schenkeveld, Willem de Clercq p. 112, de indruk, dat De Clercq hier Werther
noemt als voorbeeld van de tot modeverschijnsel verstarde sentimentaliteit. Het tegendeel is
het geval. Dat hij juist grote bewondering had voor de roman op grond van de authenticiteit van
de gevoelens, blijkt, zoals Schenkeveld zelf op p. 46 en 73 opmerkt, uit aantekeningen erover
in zijn dagboek.
7 Goethe, Werke dl. 9 p. 588-594. De Clercqs kennis van Dichtung und Wahrheit: Schenkeveld,
Willem de Clercq, p. 46.
8 Cf. bijv. Schenkeveld, Willem de Clercq p. 63, Pierson, De Clercq naar zijn dagboek dl. 1 p. 189.
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9 Althans in de kring waarin over Werther geschreven wordt. Zie bijv. de - onderling overigens
sterk uiteenlopende - beschouwingen van Trunz, ‘Literaturwissenschaft als Auslegung’ (p. 51-55)
en Müller, Zeitkritik und Utopie. Cf. ook Duytschaever, ‘De actualiteit van Goethes Werther’.
10 In hoeverre dit aan de beschouwing van Brill te danken is, is niet te bepalen: niet één van de
latere literatuurhistorici noemt in verband met Werther zijn naam. Eerst Van der Laan zal in
Goethe in de Nederlandsche letterkunde aandacht aan Brill besteden, waarbij overigens van
diens visie op Werther slechts uiterst terloops gewag wordt gemaakt (p. 113).
11 In de tweede druk (1876) voegt Van Vloten aan de aangehaalde passage een voetnoot toe
waarin hij naar De Clercq verwijst (p. 399). Van Halls Lofrede noemt hij niet in dit verband, maar
wel elders in zijn bespreking van Feith.
12 Goethe, Werke dl. 9 p. 588.
13 Hierover uitvoeriger Kloek, ‘Vielen de juffrouwen van 'erzelven?’ p. 94-99.
14 In zijn in 1861 gehouden voordracht Feith en Kinker had Huet de relatie wat in het vage gehouden.
Daar wordt van Willem Leevend gezegd dat in het werk een plaats is ingeruimd ‘aan den echo,
dien Goethe's Werther alom in Europa, en ook bij ons, had wakker gemaakt’ (Litterarische
fantasiën en kritieken dl. 24 p. 221).
15 O.a. p. 567. Het lijkt aannemelijk dat Leopold hier gedacht heeft aan Goethes bekende gesprek
met Eckermann over de Franse romantiek (10 maart 1830): ‘Ich vergleiche die jetzige Epoche
dem Zustande eines heftigen Fiebers, das zwar an sich nicht gut und wünschenswert ist, aber
eine bessere Gesundheit zur heiteren Folge hat.’ Goethe, Gespräche dl. 4 p. 232.
16 De herkomst van de laatste is wel te reconstrueren: Jonckbloet maakt namelijk gewag van
sentimentele lectuur van David Jacob van Lennep (in de waarschijnlijk door Hellwald en Schneider
geraadpleegde derde druk: dl. 5 p. 278 nt. 1). Hij noemt daarbij evenwel Werther niet, en terecht:
in Van Lenneps Het leven van C. en D.J. van Lennep wordt verscheidene malen over het
sentimentele gesproken, maar de naam Werther valt nergens.
17 Voor een complete waarderingsgeschiedenis van Feith zie men hoofdstuk 7 van Buijnsters,
Tussen twee werelden.
18 Feith, Brieven over verscheiden onderwerpen, dl. 3 p. 99.
19 Cf. bijv.: ‘Für Niederland bedeutete das Erscheinen von Goethes “Werther” eine neue
Literaturperiode’, waarmee het sentimentele wordt bedoeld (p. 13).
20 Kloek, ‘Werther-vertalingen’ p. 208-218.
21 Menne p. 15, overigens zonder vindplaats.
22 Menne bespreekt Willem Leevend wel, maar brengt daarbij Werther niet in het geding. Enkel
merkt hij op dat de naam Lotje Roulin een reminiscentie aan Werthers geliefde bevat. Deze
ontstentenis is te merkwaardiger omdat Mennes passage over Willem Leevend voor het overige
geheel ontleend is aan het zojuist besproken stuk van Huet.
23 In deze enigszins monomane benadering past ook dat de kwezelachtige werkjes waaruit Saartje
tante Hofland moet voorlezen, als ‘sentimentale Machwerke’ worden voorgesteld.
24 Kalff had trouwens in 1906 een rijkelijk kritische bespreking van het werk van Menne gepubliceerd
in Museum.
25 Van Feith uit de Verhandeling en de Brieven, van Wolff en Deken een andere dan de gebruikelijke
passage uit Cornelia Wildschut; voorts van Nieuwland, Van Alphen, Hoffham, Van Hasselt en
Fokke Simonsz. Veel informatie geven de meeste echter niet.
26 Het Feithiaanse beeld van 't gemoed in elkaars schoot schudden is overigens niet afkomstig uit
de Verhandeling, maar uit Julia.
27 In het jaar daarop niet meer als vraag, maar als stelling, in Prinsen, Handboek tot de
Nederlandsche letterkundige geschiedenis p. 483.
28 Overigens nu met de nuance dat ‘bijzonder weinigen’ de roman op zijn juiste waarde zullen
hebben weten te schatten (p. 502).
29 In zijn bespreking van het sentimentele en van Feith; dl. 4 p. 44, 53-54, 99; in de tweede druk
dl. 6 p. 50, 59, 108-109.
30 Zowel p. 4 als p. 84. Voor het eerst sinds Van Kampen in 1836 vinden we hier een duidelijk
onderscheid gemaakt tussen Sturm und Drang en het sentimentele.
31 p. 83-84. Voor de volledigheid zij nog opgemerkt dat Spoelstra uit een niet gespecificeerde
prijzende opmerking over Goethe van Bilderdijk afleidt dat deze Werther bewonderde (p. 84),
en dat ze abusievelijk vermeldt dat Fokke Simonsz. in zijn Catechismus der wetenschappen
over Werther spreekt (p. 142).
32 Eerder, in 1908, had Koopmans meer in de geest van Ten Brink gesteld: ‘een andere “vriend”
is een van liefdessmart verkwijnende, die, door z'n wijze van sterven als een verbeterde “Werther”
is bedoeld’ (‘Rhijnvis Feith’ p. 43).
33 Willem Leevend dl. 4 p. 212-222.
34 p. 29-34. Ik schets hier de bevinding waartoe de lezer van Van der Laan op grond van de citaten
moet komen. Zelf beoordeel ik sommige van de aangehaalde uitspraken anders dan hij
klaarblijkelijk doet.
Behalve aan deze rechtstreekse reacties besteedt Van der Laan ook nog enige aandacht aan
enkele - voor het merendeel vertaalde - navolgingen, zonder evenwel na te gaan in hoeverre
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daaruit een specifieke interpretatie van Werther naar voren komt. Later, op p. 47, poneert hij
nog zonder een spoor van bewijs dat velen de parodieën op Werther lazen voor ze het origineel
kenden.
35 Goethe, Stella, toneelspel voor verliefden (Deventer 1782), ‘Opdracht aan drie myner vriendinnen’.
36 Met betrekking tot de relatie tussen Werther en Feiths romans beschouwt Van der Laan de
discussie als gesloten. Het verschil ziet hij evenals Van der Valk in de attitude van de respectieve
hoofdpersonen tegenover de werkelijkheid (p. 34-35). Aangaande Wolff en Deken beperkt hij
zich tot: ‘Zij houden Siegwart en Werther voor zeer gevaarlijke scheppingen en geven zelf een
afschrikwekkend voorbeeld in Lotje Roulin, maar zouden zij zich, bij het afschilderen van de
gevaarlijke ziekteverschijnselen, zelf niet een weinig mee hebben laten sleepen?’ (p. 31)
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Hoofdstuk II Enkele theoretische programma's
Pfuhl was een van die theoretici, welke zoveel van hun theorie houden,
dat zij het doel van de theorie: de toepassing in de praktijk - uit het oog
verliezen; uit liefde voor de theorie haatte hij alle praktijk en wilde er niets
van weten. Hij verheugde zich zelfs over mislukkingen, omdat
mislukkingen, ontstaan doordat men in de praktijk van de theorie was
afgeweken, voor hem slechts het bewijs vormden dat zijn theorie juist
was, en de werkelijkheid niet deugde.
Tolstoj, Oorlog en vrede
derde boek, hfst. X

Inleiding
Het traditionele beeld van het onthaal van Werther in ons land, zo is de conclusie
van het vorige hoofdstuk, behoeft dringend herziening. Deze praktische
rechtvaardiging van een nieuw onderzoek wordt nog ondersteund door
ontwikkelingen in de literaire theorie: sinds enige tijd wordt alom zeer nadrukkelijk
betoogd dat de receptie al te lang het stiefkind van de literatuurwetenschap is
geweest. De vraag is nu: Welke handreikingen biedt de receptietheorie aan degeen
die een concreet onderzoek als het onderhavige wil entameren?
Alvorens de mogelijkheden van theoretische ruggesteun te verkennen, is het
misschien goed om een relativerende kanttekening te plaatsen bij de glans van het
nieuwe die over het receptie-onderzoek ligt. Weliswaar is in hoofdstuk I overduidelijk
naar voren gekomen dat men in het verleden weinig geneigd was tot problematisering
en bestudering van lezersreacties, maar daarmee mag niet de suggestie zijn gewekt
dat het huidige receptie-onderzoek geen precedenten zou hebben. Integendeel: al
in de vorige eeuw zijn er bijvoorbeeld in Duitsland indrukwekkende documentaties
bijeengebracht van reacties op de werken van onder meer Goethe, Schiller en
Lessing, en later mocht een tijd
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lang het comparatistische type onderzoek ‘auteur X in land Y’ zich in een grote
1
belangstelling verheugen. De vernieuwing die op het conto van de receptietheorie
mag worden geschreven, is dat sinds de opkomst daarvan de reflectie over de
recipiënt van literatuur van impliciet en incidenteel is geworden tot expliciet en
2
essentieel. Aan de andere kant verzucht Stückrath niet zonder recht dat de
receptietheorie klaarblijkelijk weinig bekend is met, en wil leren van haar eigen
3
verleden.
Zeker is dat bij de bedoelde voorlopers van het receptie-onderzoek de nadruk
lag op de praktijk. Er is ternauwernood sprake van theoretiserende beschouwingen
over premissen en doelstellingen, en de betreffende studies geven veelal een
amalgaam te zien van (ongeëxpliciteerde) interesses. Het kan gaan om de invloed
van een auteur op andere auteurs, om zijn populariteit bij het publiek dan wel juist
zijn isolement, de belichting van de onuitputtelijke interpretatiemogelijkheden van
zijn werk of integendeel van het historische onbegrip voor de enig juiste interpretatie
- en dit alles doorgaans vanuit de verzwegen vooronderstelling dat de beschreven
4
reacties het formaat van de schrijver in kwestie in het licht stellen.
Bij het huidige receptie-onderzoek ligt het zwaartepunt op de theorie. Het aantal
concrete onderzoeken dat beschouwd mag worden als een min of meer consequente
5
uitwerking van een theoretisch model is relatief nog steeds gering. Deze kloof
tussen theorie en praktijk is intrigerend. Drie mogelijke oorzaken ervan dringen zich
op: 1. Er tekent zich een tweedeling af tussen geavanceerd denkende
theoretiserende onderzoekers en meer in traditionele patronen volhardende practici.
2. De praktijk van het onderzoek blijkt veel minder op te leveren dan de theoretici
zich voorstellen. 3. De theoretische programma's schieten tekort als verantwoording
en model voor de onderzoeker ‘in het veld’. De eerste mogelijkheid laat ik voor wat
ze is, de tweede kan aan het slot van dit boek geverifieerd worden, en de derde
wordt in dit hoofdstuk onder ogen gezien.
Gegeven de overdaad aan receptietheoretische beschouwingen kan er echter
geen sprake zijn van een naar volledigheid strevende terreinschouw. Ik heb gekozen
voor een exemplarische bespreking van een viertal min of meer als ‘klassiek’
beschouwde bijdragen van programmatisch karakter, die gemeen hebben dat ze
in principe het onderzoek dat mij voor ogen stond verantwoorden, maar die daarbij
een grote onderlinge verscheidenheid vertonen in vooronderstellingen, doel en
uitwerking. Achtereenvolgens zullen de revue passeren het pleidooi
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voor een receptie-esthetica van Hans Robert Jauss, het normatieve model van
Hannelore Link, het sociaal-historisch receptie-onderzoek zoals dat wordt
voorgestaan door Gunter Grimm, en tenslotte het receptie-onderdeel in de al wat
oudere, maar pas vrij recent in het westen bekend geworden literatuurtheorie van
Felix Vodička. Bij elk van deze voorstellen zullen na een korte synopsis de premissen,
het onderzoeksobject en de praktische bruikbaarheid kritisch besproken worden,
aan de hand van de volgende drie vragen:
1. Waarom wil men te weten komen hoe lezers van een tekst (of verzameling
teksten) deze tekst(en) recipieerden?
2. Welke lezers zijn object van onderzoek?
3. Hoe stelt men zich het onderzoek concreet voor?

De receptie-esthetica van Hans Robert Jauss
Het zal nauwelijks nodig zijn hier de Konstanzer onderzoeker Hans Robert Jauss
te introduceren: weinig publikaties op het terrein van de literatuurwetenschap hebben
zoveel belangstelling gewekt en discussie uitgelokt als zijn in 1967 gehouden
6
inaugurale rede Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft. Sinds
dit pleidooi voor bestudering van de literatuurgeschiedenis op receptie-esthetische
grondslag is ‘receptie’ een sjibbolet geworden dat bijna in geen letterkundige
vakpublikatie lijkt te mogen ontbreken. Overigens is de werfkracht van de term
‘receptie’ in de betekenis van interpretatie, waardering en eventueel creatieve
verwerking van een tekst, vooralsnog aanzienlijk groter gebleken dan die van Jauss'
programma als geheel.
Voorop zij gesteld dat mijn bespreking van Jauss eenzijdig is. Aan de orde is hier
slechts een toetsing van zijn programma op de praktische bruikbaarheid ervan; de
merites die het heeft gehad als stimulans tot nieuwe literatuurwetenschappelijke
bezinning blijft buiten beschouwing. Verder besef ik dat ik Jauss in mijn samenvatting
en kritische analyse mogelijk niet steeds geheel recht doe wedervaren. In de eerste
plaats is dit inherent aan elke synoptische behandeling van een veelomvattende
conceptie. Maar daar komt bij dat ik er eerlijk gezegd op allerlei plaatsen niet in
slaag om Jauss' gedachtengang precies te volgen. Zijn niet altijd even consistente
wijze van redeneren, en zijn voorkeur voor metaforen op plaatsen waar men graag
een preciese beschrijving had gezien, maken het de lezer niet gemakkelijk.
Symptomatisch lijkt me in dit verband dat de interpretaties van Jauss' ideeën
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nogal eens uiteen blijken te lopen. In mijn bespreking zal ik me beperken tot de
hoofdlijnen van Jauss' betoog, en de kritiek toespitsen op enkele voor mijn onderzoek
relevante punten.
Jauss' programma komt voort uit onvrede met het feit dat in de traditionele
literatuurwetenschap (hij bespreekt in dit verband de historische, de
geistesgeschichtliche, de marxistische en de formalistische richtingen) enkele
fundamentele problemen nooit zijn opgelost, te weten de vraag hoe de historiciteit
van literatuur begrepen dient te worden, de vraag hoe in de studie van
literatuurgeschiedenis recht kan worden gedaan aan de esthetische waarde van
literatuur, en - uit de beide vorige voortvloeiend - de vraag hoe de kloof tussen een
historische en een esthetische benadering van literatuur kan worden overbrugd.
De oplossing ziet Jauss in een studie van literatuur die, anders dan de traditionele
richtingen, principieel de lezer in het onderzoek betrekt, de lezer ‘in seiner genuinen,
für die ästhetische wie für die historische Erkenntnis gleich unabdingbaren Rolle als den Adressaten, für den das literarische Werk primär bestimmt ist.’ (p. 169)
[citaat I]
Im Dreieck von Autor, Werk und Publikum ist das letztere nicht nur der
passive Teil, keine Kette blosser Reaktionen, sondern selbst wieder eine
geschichtsbildende Energie. Das geschichtliche Leben des literarischen
Werks ist ohne den aktiven Anteil seines Adressaten nicht denkbar. Denn
erst durch seine Vermittlung tritt das Werk in den sich wandelnden
Erfahrungshorizont einer Kontinuität, in der sich die ständige Umsetzung
von einfacher Aufnahme in kritisches Verstehen, von passiver in aktive
Rezeption, von anerkannten ästhetischen Normen in neue, sie
übersteigende Produktion vollzieht. (p. 169)
Jauss noemt de relatie tekst-lezer ‘dialogisch’, omdat zij niet alleen afhankelijk is
van het de lezer sturende tekstaanbod, maar ook van het complex van literaire en
levensbeschouwelijke vooronderstellingen waarmee de lezer een tekst recipieert:
zijn ‘Erwartungshorizont’. Reconstructie van de transsubjectieve verwachtingshorizon
van een bepaalde periode geeft inzicht in hoeverre de toentertijd verschenen werken
conformistisch dan wel horizondoorbrekend waren. Hiermee wordt - nog steeds
volgens Jauss - niet alleen de historische dimensie van literatuur zichtbaar, maar
ook de esthetische. Jauss meent namelijk in de mate waarin een werk bij verschijnen
de bestaande verwach-
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tingshorizon doorbreekt, een objectiveerbaar criterium te hebben gevonden om het
‘Kunstcharakter’ van dat werk te bepalen:
[citaat II]
Bezeichnet man den Abstand zwischen dem vorgegebenen
Erwartungshorizont und der Erscheinung eines neuen Werkes, dessen
Aufnahme durch Negierung vertrauter oder Bewusstmachung erstmalig
ausgesprochener Erfahrungen einen ‘Horizontwandel’ zur Folge haben
kann, als ästhetische Distanz, so lässt sich diese am Spektrum der
Reaktionen des Publikums und des Urteils der Kritik (spontaner Erfolg,
Ablehnung oder Schockierung; vereinzelte Zustimmung, allmähliches
oder verspätetes Verständnis) historisch vergegenständlichen. (p. 177)
Maar het gaat Jauss niet alleen om de betekenis van de tekst voor de toenmalige
lezers. Immers, zo beklemtoont hij, de relatie tekst-lezer is niet een historisch feit,
maar een zich in de tijd ontwikkelend proces. Het tekstaanbod van een werk blijft
hetzelfde, maar de verwachtings horizon van de recipiërende lezers verandert in
de loop der tijd. Aldus ontstaat er, naar Jauss het uitdrukt, een keten van recepties
(p. 170), waarin zich het betekenispotentieel van een werk ontplooit. In deze visie
is geen plaats voor een vermeend objectieve, fixerende interpretatie van de
onderzoeker. Deze moet niet proberen zich als het ware buiten de historische
ontwikkeling op te stellen, maar dient zich juist voortdurend bewust te zijn van de
traditie waarin ook híj staat wanneer hij vanuit zíjn verwachtingshorizon het werk in
kwestie recipieert. Aldus opgevat is de receptiegeschiedenis van een werk
[citaat III]
die sukzessive Entfaltung eines im Werk angelegten, in seinen historischen
Rezeptionsstufen aktualisierten Sinnpotentials, das sich dem verstehenden
Urteil erschliesst, sofern es die ‘Verschmelzung der Horizonte’ in der
Begegnung mit der Überlieferung kontrolliert vollzieht. (p. 186)
Als derde component van zijn programma, naast deze aandacht voor respectievelijk
8
de synchrone en de diachrone relaties , noemt Jauss het relateren van de literaire
geschiedenis aan de algemene geschiedenis, waarmee hij bedoelt onderzoek naar
de ‘gesellschaftsbildende’ functie van literatuur. Wanneer de verwachtingshorizon
van de lezer doorbroken wordt, kan hem dat niet alleen een nieuwe kijk op literatuur
geven, maar ook zijn wereldbeeld veranderen:
[citaat IV]
Aus alledem ist zu folgern, dass die spezifische Leistung der
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Literatur im gesellschaftlichen Dasein gerade dort zu suchen ist, wo
Literatur nicht in der Funktion einer darstellenden Kunst aufgeht. Sieht
man in ihrer Geschichte auf die Momente, in denen literarische Werke
Tabus der herrschenden Moral zum Einsturz brachten oder dem Leser
neue Lösungen für die moralische Kasuistik seiner Lebenspraxis anboten,
die hernach durch das Votum aller Leser von der Gesellschaft sanktioniert
werden konnten, so eröffnet sich dem Literarhistoriker ein noch wenig
erschlossenes Forschungsgebiet. (p. 207)
Tot zover deze beknopte weergave van Jauss' provocatie van de
literatuurwetenschap. Naast de zeer grote bijval die zij opriep, is ook gegronde kritiek
uitgeoefend op Jauss' uitgangspunten, op de door hem ontwikkelde ideeën en op
zijn pretenties, met name zijn claim een alternatief programma voor de studie van
de literatuurgeschiedenis te bieden. Het is niet nodig om daarvan hier een
9
inventariserende bespreking te geven , ik zal me beperken tot een behandeling van
de in de inleidende paragraaf van dit hoofdstuk geformuleerde vragen: Wat is de
doelstelling van het receptie-onderzoek? Welke lezers zijn object van onderzoek?
Hoe stelt men - in dit geval dus Jauss - zich het onderzoek concreet voor? Daarbij
zal ik telkens verwijzen naar de vier zojuist aangehaalde, gemakshalve met I-IV
genummerde citaten.
De eerste vraag is dus: Waarom wil Jauss onderzoeken hoe de lezers van een
tekst die tekst recipieerden? Uit Jauss' opstel zijn daarop vier verschillende
antwoorden te destilleren, en in elk van de vier aangehaalde citaten wordt één
daarvan zichtbaar. In I blijkt hij vooral geïnteresseerd in de continuïteit van de literaire
ontwikkeling, zoals die zich manifesteert in de receptie die getransformeerd wordt
tot nieuwe literaire produktie. Men komt deze belangstelling in Jauss' opstellen
telkens tegen als hij spreekt over de auteur die, als ware hij woordvoerder van de
recipiënten van een werk, in een nieuwe tekst bij wijze van spreken antwoord geeft
10
op de vragen die het gerecipieerde werk bij hen opriep.
In het tweede citaat daarentegen gaat het Jauss bij receptieonderzoek om de
bepaling van het ‘Kunstcharakter’ van het werk. Een objectiveerbare norm hiervoor
zou zijn de mate waarin het betreffende werk de vigerende verwachtingshorizon
doorbrak. Ik behoef hier niet te betogen dat dit gedeelte van Jauss' programma
weinig doordacht is: vele critici zijn er al over gevallen dat vanuit een dergelijke
11
optiek alleen avant-gardistisch werk kunstwaarde zou bezitten. Bovendien
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is het vermeend objectiveerbare criterium van de ‘esthetische distantie’ niet meer
dan een pure metafoor.
Aan citaat III ligt wéér een andere doelstelling ten grondslag. Nu wordt de
receptiegeschiedenis van een werk, hier op te vatten als de reeks successieve
betekenistoekenningen, onderzocht om de betekenis-mogelijkheden van dat werk
bloot te leggen. Jauss beschouwt klaarblijkelijk de tekst als een potentieel van
betekenissen die in de recepties door de opeenvolgende generaties lezers
successievelijk geactualiseerd worden. Deze hermeneutische intentie van het
12
receptie-onderzoek wordt in Jauss' programma drie keer verwoord , maar verder
niet uitgewerkt. Ook in zijn latere beschouwingen verschaft hij hieromtrent weinig
helderheid, terwijl er toch een onopgeloste consequentie aan verbonden is, die
onmiddellijk in het oog springt wanneer we dit derde citaat naast het tweede leggen.
Daar was immers sprake van het ‘Spektrum der Reaktionen des Publikums und des
Urteils der Kritik (spontaner Erfolg, Ablehnung oder Schockierung; vereinzelte
Zustimmung, allmähliches oder verspätetes Verständnis)’. Dit impliceert, zou men
zeggen, dat niet in álle recepties iets van het betekenis-potentieel geactualiseerd
wordt, en de vraag rijst dan in hoeverre Jauss ‘geldige’ van ‘ongeldige’
betekenistoekenningen denkt te kunnen scheiden. In de praktijk neemt hij
dienaangaande zelfs een tamelijk star standpunt in, zoals hierna zal blijken bij de
13
bespreking van zijn onderzoek naar ‘Racines und Goethes Iphigenie’.
In het vierde citaat tenslotte een vierde doelstelling van het receptie-historisch
onderzoek: het bepalen van de maatschappijveranderende invloed van kunst. Ook
hier gaat het Jauss om een doorbreking van de verwachtingshorizon, maar in het
geding is nu niet een literaire, doch een ethische ‘Horizontwandel’. Afgezien van de
klemmende vraag hoe naar Jauss' inzicht de emanciperende invloed van literatuur
feitelijk getraceerd kan worden en te onderscheiden is van andere determinerende
factoren, zou men mogen verwachten dat hij althans énige aandacht zou schenken
aan het mogelijke spanningsveld tussen esthetische en ethische vernieuwing. Ik
wijs op een voor de hand liggende casus als Uncle Tom's cabin, waaraan een
belangrijke maatschappelijke werking is toegeschreven, maar dat gemeten aan
literair-esthetische normen volstrekt conventioneel is. Of een voorbeeld van het
tegenovergestelde: de buitenliteraire invloed van de Max Havelaar is naar het oordeel
14
van Sötemann belemmerd door de literaire kwaliteiten van het boek. Jauss evenwel
probeert in zijn ijver om de kloof tussen literatuur en geschiedenis, tussen esthetiek
en historisch inzicht te over-
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bruggen, dit spanningsveld te neutraliseren door zich te beperken tot een geval
waarin esthetische en ethische normdoorbreking zouden zijn samengegaan:
15
Flauberts Madame Bovary.
Uit Jauss' pleidooi voor receptiegeschiedenis blijken derhalve vier verschillende,
niet steeds even gemakkelijk met elkaar verzoenbare doelstellingen te destilleren:
het zichtbaar maken van de continuïteit van de literaire ontwikkeling, het bepalen
van de esthetische waarde van het literaire werk, het blootleggen van het
betekenispotentieel ervan, en het bepalen van de maatschappelijke invloed. Met
andere woorden: receptiegeschiedenis staat achtereenvolgens in dienst van een
literair-historisch, een waardebepalend, een hermeneutisch en een sociaal-historisch
doel. In feite heeft de term receptiegeschiedenis bij Jauss dan ook verschillende
inhouden: in het eerste geval gaat het om de causale samenhang tussen bepaalde
literaire werken; in het tweede om de geschiedenis van het onthaal, de fortune; in
het derde om de successie van de respectieve (geldige?) interpretaties; en in het
laatste geval om de historische samenhang tussen literatuur en maatschappij.
Deze impliciete verscheidenheid van doelstellingen en van onderzoeksvelden
komt de homogeniteit van Jauss' programma al niet ten goede, maar daar komt nog
bij - hier raak ik aan de tweede van de daarstraks geformuleerde vragen - dat uit
dit pleidooi voor de lezer als object van onderzoek allerminst een ondubbelzinnig
en scherp omlijnd lezersconcept is af te leiden. In een aantal gevallen gaat het Jauss
evident om concrete, historische lezers, al varieert de nadere bepaling daarvan.
Waar hij spreekt over de doorbreking van de vigerende verwachtingshorizon, wijst
zijn terminologie ‘Spektrum der Reaktionen des Publikums und des Urteils der Kritik’
etc. (citaat II) op belangstelling voor alle reacties van alle lezers. En als Jauss aan
het eind van zijn opstel de mogelijke invloed van literatuur op de samenleving aan
de orde stelt, moet het hem in ieder geval ook om de reële lezers gaan. In feite
betrekt hij, door expressis verbis buiten het literaire domein te treden, zelfs de
niet-lezers in het onderzoek: in het geding is immers hoe morele inzichten ‘durch
das Votum aller Leser von der Gesellschaft sanktioniert werden konnten’ (citaat IV).
De contouren van de lezer als object van onderzoek zijn daarmee geheel vervaagd,
en receptiegeschiedenis gaat op in socio-culturele geschiedenis.
Tegenover deze extensivering treedt echter op twee plaatsen een beperking aan
de dag met betrekking tot de lezers waarin Jauss geïnte-
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resseerd is. Het ene geval heb ik al genoemd, namelijk de limitering die impliciet
wordt aangenomen als Jauss spreekt over de receptiegeschiedenis van een werk
als de ontplooiing van het betekenispotentieel. Elders blijkt Jauss een àndere
restrictie toe te passen, namelijk als het zijn doel is om de samenhang van de literaire
geschiedenis zichtbaar te maken. Waar hij spreekt over de historische continuïteit
‘in der sich die ständige Umsetzung von einfacher Aufnahme in kritisches Verstehen,
von passiver in aktive Rezeption, von anerkannten ästhetischen Normen in neue,
sie übersteigende Produktion vollzieht’ (citaat I), gaat het hem, blijkens de toespitsing
op het nieuwe literaire produkt, vooral om de recipiënt-auteur. Kennelijk ziet Jauss
de relatie tussen een tekst en zijn lezers het meest pregnant aan het licht komen in
de wijze waarop nieuwe teksten getuigen van creatieve verwerking van het
gerecipieerde. Twee problemen die hier rijzen laat Jauss onbesproken, namelijk 1.
welke consequenties moet men trekken uit het feit dat - laat ik het noemen: auteursreceptie en publieksreceptie zeer uiteen kunnen lopen; en 2. hoe kan,
gegeven het feit dat een literair werk zelden als voornaamste doelstelling zal hebben
rechtstreeks te reageren op een ander werk, met enige zekerheid en nauwkeurigheid
bepaald worden welk deel van de erin vervatte informatie beschouwd moet worden
als ‘aktive Rezeption’? In wezen komt Jauss met deze nadrukkelijke belichting van
de recipiërende auteur in de buurt van het traditionele invloedenonderzoek, zij het
vanuit een tegengestelde optiek: het gaat bij hem niet om de creatieve gever die
een minder creatieve ontvanger als het ware stuurt, maar om een creatieve recipiënt
die door zijn wijze van verwerking weer mede richting geeft aan de verdere receptie
van het oorspronkelijke werk. Deze wijziging van optiek ten opzichte van het
traditionele invloedenonderzoek kan men toejuichen, maar zolang er eenzelfde
simplificerende voorstelling van de literaire relatie aan ten grondslag ligt, lijkt me de
16
winst gering.
Maar het belangrijkste probleem met betrekking tot Jauss' concept van de lezer
is met dit al nog niet besproken. Uit de tot nu toe aangehaalde passages bleek dat
Jauss de lezer - hoe dan ook nader te specificeren - opvatte als concrete historische
persoon. Andere plaatsen in zijn betoog leggen getuigenis af van eenzelfde concept,
bijvoorbeeld waar het schandaal dat Madame Bovary verwekte, besproken wordt.
Ook de introductie van het begrip verwachtingshorizon kan alleen betrekking hebben
(hoe onduidelijk de zinsnede mij verder ook is) op de reële lezers:
Der Ereigniszusammenhang der Literatur wird primär im Er-
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wartungshorizont der literarischen Erfahrung zeitgenössischer und späterer
Leser, Kritiker und Autoren vermittelt. (p. 173)
Als Jauss dan de volgende paragraaf wijdt aan de objectiveerbaarheid van de
verwachtingshorizon gaat het evenwel opeens niet meer om de literaire dispositie
van contemporaine en latere lezers, critici en auteurs, maar om een uit het werk
zelf af te leiden verwachtingshorizon. Ideale casussen zijn dan ook niet, zoals men
verwachten zou, werken waarvan de receptiegeschiedenis rijk gedocumenteerd is:
Der Idealfall der Objektivierbarkeit solcher literarhistorischen
Bezugssysteme sind Werke, die den durch eine Gattungs-, Stiloder
Formkonvention geprägten Erwartungshorizont ihrer Leser erst eigens
evozieren, um ihn sodann Schritt für Schritt zu destruieren, was durchaus
nicht nur einer kritischen Absicht dienen, sondern selbst wieder poetische
Wirkungen erbringen kann. (p. 176)
Als voorbeeld noemt Jauss Don Quijote, waarin de verwachtingshorizon van de
ridderroman eerst opgeroepen en vervolgens geparodieerd wordt. Hier is dus niet
in het geding hoe reële lezers in verschillende historische perioden de tekst feitelijk
gerecipieerd hebben, maar gaat het om de in de tekst geprogrammeerde receptie
door de impliciete lezer. Receptie-onderzoek is dan een hermeneutische bezigheid,
17
een onderzoek naar tekststrategieën , waarbij men naar analogie van de impliciete
(door de tekst vooronderstelde) lezer de begrippen impliciete receptie en impliciete
verwachtingshorizon zou kunnen invoeren. Deze twee concepties lopen bij Jauss
door elkaar, en hij lijkt ze ook min of meer op een lijn te stellen:
Die Rekonstruktion des Erwartungshorizontes, vor dem ein Werk in der
Vergangenheit geschaffen und aufgenommen wurde, ermöglicht
andererseits Fragen zu stellen, auf die der Text eine Antwort gab, und
damit zu erschliessen, wie der einstige Leser das Werk gesehen und
verstanden haben kann. (p. 183)
Wat Jauss hier als nieuwe mogelijkheid beschrijft, komt in feite neer op een in de
traditionele literatuurgeschiedenis zeer gangbare praktijk: het reconstrueren van de
mogelijke reacties van het publiek uit de tekststrategieën van het werk of de werken
18
in kwestie. Voor werken uit perioden waaruit niet of nauwelijks receptiedocumenten
zijn overgeleverd, zijn er weinig andere wegen te bewandelen, maar het gaat slechts
om een zuiver hypothetische receptie, en wie tracht uit het werk zelf de vragen af
te leiden waarop het een antwoord gaf, loopt
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het gevaar in een logische cirkel te raken. De waarde van onderzoek naar expliciete
receptiegetuigenissen lijkt me juist dat eruit kan blijken of de vroegere lezers het
19
werk inderdaad zo gelezen hebben als wij dénken dat ze het gelezen hebben. En
verder zij nog geconstateerd dat de diachrone component van Jauss' programma,
de ontwikkeling van de receptie van een werk, hier helemaal achter de horizon is
20
verdwenen.
De derde en laatste te behandelen vraag luidde: Hoe stelt Jauss zich het
onderzoek concreet voor? Uit ‘Literaturgeschichte als Provokation’ is dienaangaande
geen duidelijk antwoord af te leiden. Wel geven de voorbeelden waarmee hij zijn
betoog illustreert bepaalde indicaties, maar die wijzen in twee verschillende
richtingen: soms gaat het om een reconstructie van de impliciete lezer (het al
genoemde voorbeeld van Don Quijote, en reeds eerder onder meer een verwijzing
naar Perceval), elders daarentegen betreft het de feitelijke historische receptie (het
proces naar aanleiding van Madame Bovary).
Wanneer we nu kijken naar de twee onderzoeken waarin Jauss zijn theoretische
opvattingen in praktijk heeft gebracht, dan zien we daarin dezelfde divergentie
optreden. In het tweede, ‘La douceur du foyer’, houdt hij zich uitsluitend bezig met
de sturing van de impliciete lezer door de tekst, waarbij wel een sociaal-historisch
kader wordt aangebracht, maar geen enkele toetsing aan feitelijke receptiegegevens
plaatsvindt. Indringend wordt geanalyseerd hoezeer Baudelaire met Les fleurs du
mal de vigerende verwachtingshorizon van poëzie van huiselijke knusheid doorbrak
- evenwel blijft dit alles interpretatie van Jauss: hij voert geen contemporaine getuigen
21
ten tonele die deze breuk ook als zodanig ervaren hebben. Als model voor
onderzoek naar reële historische lezers kan het dus geen dienst doen.
In het iets eerder geschreven ‘Racines und Goethes Iphigenie’ gaat het Jauss
wél om historische lezers, maar hier vertoont de praktijk hetzelfde gebrek aan
consistentie als dat waar de theorie aan lijdt. Kern van Jauss' betoog is:
Goethes ‘Iphigenie’, die man genetisch zumeist als eine Nachahmung
des euripideischen Vorbilds erklärt, lässt sich auch als eine neue Lösung
der formalen und inhaltlichen Probleme verstehen, die Racines ‘Iphigénie’
für eine bestimmte Position des aufgeklärten Denkens hinterliess. (p. 363)
Men herkent hierin de daarstraks als eerste getraceerde doelstelling: een
beschouwing van een literair werk als antwoord op vragen die een vroeger werk bij
de recipiënten opriep. Te verwachten ware nu dat
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Jauss Goethes Racine-receptie met buitentextuele gegevens zou staven, maar
daartoe wordt geen enkele poging ondernomen: Jauss lijkt zijn stelling enkel te
funderen op een thematische analyse, zelfs de zekerheid dat Goethe Racines
22
Iphigénie metterdaad gelezen heeft, wordt de onwetende lezer niet geboden.
Het gaat Jauss echter niet alleen om Goethes receptie van Racine, hij wil ook in een doorzichtige poging om Goethes Iphigenie te ‘redden’ nu het stuk weinigen
meer aanspreekt - aantonen dat de ware portee ervan reeds door de tijdgenoten
niet gezien werd, en dat dit misverstaan tot op de dag van vandaag voortduurt. De
receptiegeschiedenis van het werk - voor zover daarvan gesproken kan worden,
aangezien Jauss zich tevreden stelt met te verwijzen naar een paar in de
Reclameditie van Iphigenie verzamelde uitspraken - documenteert in dit geval
blijkbaar allerminst de ontplooiing van het betekenispotentieel, maar dient in feite
slechts om te illustreren dat pas Jauss hier als eerste iets van de ‘ursprünglichen
23
Ansatz’ blootlegt. Jauss schijnt zich daarbij niet te realiseren hoezeer hij zich aldus
voegt in een wetenschapstraditie waartegen hij juist zo fel stormloopt: namelijk dat
de ‘werkelijke’ bedoeling van de door zijn tijdgenoten miskende kunstenaar pas
door de latere onderzoeker doorgrond wordt.
Een ander punt waarop de toepassing van de theorie teleurstelt, betreft de wijze
waarop Jauss het begrip ‘verwachtingshorizon’ operationaliseert. In
Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft staat dit concept in
het middelpunt, al krijgt het ook geen scherpe contouren. Jauss stelt daar dat een
transsubjectieve verwachtingshorizon van het leespubliek in een bepaalde periode
af te leiden is uit drie soorten gegevens: de normen voor het betreffende genre, de
impliciete relaties tot werken uit de onmiddellijke literair-historische omgeving, en
de verhouding tussen literatuur en werkelijkheid (p. 177). De eerste twee
componenten betreffen de literaire ervaring van de lezer, de laatste - zo licht Jauss
24
toe - ook zijn levenservaring. Voorwaarde nu voor de verwezenlijking van zijn
programma is, naar Jauss zelf beklemtoont, de objectiveerbaarheid van de
verwachtingshorizon (p. 173 e.v.), maar het antwoord op de vraag hoe deze
objectivering gerealiseerd kan worden, met name wat betreft de derde component,
laat hij in het midden. Het minste wat men nu, naar het mij voorkomt, in een als
‘Exempel’ gepresenteerde studie zou mogen verwachten, is dat dit cruciale begrip
er nader in wordt uitgewerkt, maar daarin vindt de lezer van ‘Racines und Goethes
Iphigenie’ zich bedrogen. Genrenormen en literaire relaties (afgezien van die tussen
beide Iphigenie's)
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komen in het geheel niet aan de orde, en wat de transsubjectieve levenservaring
betreft: daarop wordt hoogstens gezinspeeld voor zover Jauss hier en daar globaal
karakteriserende trekken schetst van wat men de geest van een bepaalde periode
zou kunnen noemen. In een ‘Nachwort’ bij dit artikel erkent Jauss dat hij slechts
‘partiale Aspekte’ kon verduidelijken, en dat een ‘Horizontanalyse’ daarmee nog
een desideratum blijft (p. 382). Dáárin althans kan men hem gemakkelijk gelijk
geven, en graag maak ik Stückraths wat ironische woorden tot de mijne, wanneer
die concludeert dat Jauss ‘zwar an der rezeptionsgeschichtlichen Dimension
interessiert ist, aber der konkreten historisch-empirischen Rezeptionsforschung mit
25
einer gewissen Distanz gegenüber steht.’
De balans opmakend zou ik Jauss' ideeën prikkelend willen noemen, in tweeërlei
betekenis. Aan de stimulerende kracht van zijn pleidooi, dat steunt op een
indrukwekkende belezenheid, niet alleen binnen het domein van de literatuur, maar
ook ver daarbuiten, en dat gepresenteerd wordt in enthousiast-provocerende
bewoordingen, kan men zich moeilijk onttrekken. Jauss' betoog dat historisch
literatuuronderzoek niet een steriel soort monumentenzorg mag zijn, maar een
reactivering moet beogen van het voortdurend veranderende proces van
gedachtenwisseling dat in de literaire produktie en receptie gestalte krijgt, en waarin
de lezer een onmisbare partner is - dit betoog heeft zonder enige twijfel inspirerend
gewerkt in een periode dat de belangstelling voor de oudere letterkunde aan het
kwijnen was. Tegen deze achtergrond zij het Jauss vergeven dat hij, zich afzettend
tegen de traditionele literatuurwetenschap (waarvan hij overigens een wat eenzijdig
26
en vertekend beeld geeft), de nieuwheid van zijn gedachten overschatte.
Daartegenover staat dat Jauss ook prikkelend is in de zin van irritatie wekkend. Het
met zoveel verve gepresenteerde programma blijkt bij nadere beschouwing op
cruciale punten onhelder, inconsistent en zelfs contradictoir. Ook zijn latere artikelen
blijft dit gebrek aankleven, terwijl de als toepassing van de theorie aangeboden
studies ronduit teleurstellend zijn. Als ‘provo’ van de literatuurwetenschap heeft
Jauss - het zij met nadruk erkend - onwaardeerlijke verdiensten gehad, maar aan
de practicus die met zijn theorie aan de slag wil heeft hij in feite weinig te bieden.
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Het normatieve model van Hannelore Link
Hannelore Link heeft de grote verdienste dat zij in haar boekje Rezeptionsforschung.
Eine Einführung in Methoden und Probleme (1976) een systematisch uitgewerkt
model presenteert, waarbinnen aan de diverse concepties met betrekking tot het
receptie-onderzoek een plaats kan worden gegeven. Het fundament van Links model
is een literair-communicatief schema, met de auteur en de lezer als communicerende
instanties (p. 25):
Autor
realer Autor

Leser
realer Leser

A1

L1

E1
textexterne
Ebene

abstrakter
A2
Autor =
impliziter Autor

L2

abstrakter
textinterne
Leser =
Ebenen:
impliziter Leser E2
abstrakte
Kommunikationssituation
(normativ)

L3

fiktiver Leser, E3
expliziter Leser fiktive
Kommunikationssituation

(empirische
historische
Person)

(abstrakte
Instanz =
theoretisches
Konstrukt)
fiktiver Autor
A3
(Erzähler,
Sprecher)
expliziter Autor
(fiktive Gestalt
= Figur im Text)
u.a. viele
kommunikatieve
Situationen
innerhalb der
dargestellten
Welt
(Gespräche,
Anreden usw.)
- dazu alle
anderen
Ereignisse der
‘Fabel’

E4
‘Welt im Text’

Links model bevat vervolgens een uitwerking van de verschillende auteurs- en
lezersinstanties van dit schema, en vooral van de respectieve relaties ertussen,
alles vanuit de premisse dat literatuur een vorm van communicatie is.
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Men ziet dat Links schema zowel het receptie-onderzoek dat zich met de reële
lezer bezighoudt verantwoordt, als het op de impliciete lezer gerichte onderzoek.
27
Het gaat hierbij evenwel om twee verschillende niveaus van communicatie , en
daarmee ook om twee verschillende objecten van onderzoek;
Die Rezeptionsforschung befasst sich demnach mit zwei grossen
Fragenkomplexen:
- wie sind literarische Texte von realen Lesern verstanden worden?
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- wie sollten sie richtig verstanden werden?
Die erste Frage setzt voraus, dass die betreffenden Rezeptionsdokumente
gesammelt und ihrerseits verstanden werden. Sie mündet dann in den
Versuch einer historischen Erklärung: warum sind die Texte so verstanden
worden? - Diese Frage zielt somit auf die Bedingungen des Verstehens
auf seiten des Rezipienten.
Die Bedingungen für das Verstandenwerden, wie sie im jeweiligen Text
gegeben sind, sind Gegenstand der zweiten Frage. Ihre Beantwortung
setzt einen erkenntnistheoretischen Rahmen voraus, der klärt, wie Texte
überhaupt richtig verstanden werden können. (p. 38)
Het eerste onderzoekscomplex noemt Link Rezeptionsgeschichte, het tweede
28
Rezeptionsästhetik.
Het feit dat Link beide complexen onderscheidt, betekent niet dat zij ze ook geheel
van elkaar losmaakt. Essentieel in haar theorie is dat de verschillende
communicatieniveaus met elkaar interfereren:
Das Verhältnis zwischen dem realen Leser und dem impliziten Leser
entscheidet also darüber, ob Kommunikation stattfindet oder nicht; es
enthält das Problem der ‘adäquaten Rezeption’. (p. 36)
Het receptiehistorisch onderzoek mag in de optiek van Link niet volstaan met een
beschrijving van receptieprocessen, het moet ze ook toetsen op adequaatheid, dat
wil zeggen ze meten aan de resultaten van een receptie-esthetische analyse. Maar
receptie-esthetica veronderstelt, zoals Link in het daarstraks aangehaalde citaat
zelf opmerkt, een interpretatief kader, en in het door haar voorgestelde model
daarvan speelt omgekeerd de receptiehistorie een rol (p. 157-160).
Links theoretische fundering van deze symbiose van receptie-esthetica en
receptiehistorie is voor mij echter zeer problematisch. Ik kan dit het beste toelichten
aan het derde en vierde hoofdstuk van haar boekje, die gewijd zijn aan het
ontwikkelen van het zojuist genoemde interpretatieve kader. Een diepgaande
bespreking van Links gangen door dit netelige gebied valt buiten mijn bestek, ik
beperk me tot de wijze waarop zij de receptiehistorie hier in het geding brengt. Twee
bezwaren dringen zich daarbij op, die beide te maken hebben met de adequaatheid
van de overgeleverde reacties.
29
Links interpretatieve kader is de, wat zij noemt: ‘synthetische Konkretisation’.
Deze is gebaseerd op een ‘Vergleichen, Vereinbaren und Abgrenzen der
unterschiedlichen Konkretisationen’, en daarmee
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is duidelijk welke functie de receptiegeschiedenis vervult: zij levert materiaal voor
de synthetische concretisatie. De verschillen in de respectieve concretisaties wil
Link daarbij mede object van reflectie laten zijn:
Diese Reflexion wird fortwährend den Text mit dem vergleichen, was in
unterschiedlichen historischen Situationen in der Rezeption aus ihm
gemacht worden ist. Sie führt daher sowohl zu einer intensiven
Beschäftigung mit dem Text als auch zur Einsicht in die historisch
variablen textexternen Bedingungen von Rezeptionen. (p. 157-158)
Dit doet sterk denken aan wat Jauss zegt over de betekenisontplooiing van een
tekst. Link evenwel stelt expliciet grenzen aan de geldigheid van concretisaties, en
is daarmee zeer duidelijk op een punt waar Jauss, zoals we zagen, steeds in het
vage blijft. Niet álle concretisaties worden namelijk door Link in de synthetische
concretisatie betrokken: toetssteen is de ‘Vereinbarkeit’ met de uit de tekst
reconstrueerbare auteursintentie. Link bedoelt daarmee dat een adequate
concretisatie in ruimere zin weliswaar niet hoeft samen te vallen met de (tekstinterne)
30
auteursintentie, maar er in ieder geval niet mee in strijd mag zijn. De vraag rijst
dan: Hoe bepaalt men de auteursintentie? Het antwoord is in een zojuist aangehaald
citaat gegeven: aan de hand van een interpretatief kader. Hier blijkt Link in een
cirkelredenering verzeild te zijn geraakt: het beoordelen van de geldigheid van
concretisaties veronderstelt een norm die ontwikkeld is uit concretisaties... voor
zover die geldig te achten zijn.
Er doet zich nog een tweede probleem voor bij Links toepassing van de
receptiegeschiedenis in dienst van een receptie-esthetische vraagstelling. Bij nader
toezien lijkt zij namelijk de verzwegen veronderstelling te huldigen, dat het in het
geding zijnde werk per definitie recht heeft op een positieve esthetische waardering,
en dat derhalve een adequate concretisatie niet een negatief waarde-oordeel kan
inhouden. Heel markant treedt dit postulaat aan het licht op p. 153-155. Link vergelijkt
daar enkele uiteenlopende uitspraken over een historische tekst, onder meer een
waaruit partieel historisch begrip spreekt, maar die een negatief waarde-oordeel
inhoudt, en een waarin historisch onbegrip gepaard gaat met een positieve
waardering. Deze laatste uitspraak acht Link adequater dan de eerste, waaruit men
lijkt te mogen afleiden dat zij de positieve esthetische waardering zwaarder laat
wegen dan het historische begrip. Zo'n normatief esthetisch uitgangspunt dreigt het
receptie-historisch onderzoek natuurlijk onder zware druk te zet-
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ten: men zal dan bij de bestudering van historische concretisaties aan positieve
reacties a priori meer waarde toekennen dan aan negatieve. Of misschien juister
(want ik neem aan dat Link dát eigenlijk bedoelt): aan reacties die min of meer
overeenstemmen met de appreciatie van de onderzoeker meer waarde toekennen
dan aan reacties die daarmee strijdig zijn.
Hoe beperkter de grenzen zijn die men aan de geldigheid van vroegere
concretisaties stelt, des te vaker zal in een benadering à la Link de geschiedenis
het moeten afleggen tegen de esthetica. Link zelf, die blijkens het laatst aangehaalde
citaat een interpretatief kader voorstaat dat zijn ruimte juist daaraan ontleent, dat
het mede berust op historisch inzicht, blijkt op andere plaatsen telkens weer een
stringente notie van adequaatheid te huldigen. Ik geef hier twee voorbeelden die
tonen hoe weinig ruimte zij openlaat voor afwijkende concretisaties, zoals die in de
receptiegeschiedenis van een werk naar voren komen. Het eerste is in hoofdstuk
II te vinden, waar Link postuleert dat de adequate concretisatie net fond moet zijn
waartegen de receptiegeschiedenis van een werk dient te worden beschouwd.
Onthullend is dan het volgende citaat, dat getuigenis aflegt van een in het licht van
haar communicatieve literatuuropvatting opmerkelijk pessimisme aangaande de
literaire communicatie:
Die Rezeptionsgeschichte eines literarischen Textes ist oft weithin eine
Geschichte von Missverständnissen. Diese Geschichte gibt manche
Auskunft über die Beschaffenheit der jeweiligen Rezipienten, über ihre
Erwartungen und Vorurteile. Der Erkenntniswert solcher Aufschlüsse
erhöht sich, wenn man den Grad und die Art der Abweichung der
jeweiligen Rezeption von derjenigen Rezeption klären kann, die dem Text
angemessen (adäquat) und in ihm programmiert ist. (p. 38)
In een dergelijke uitspraak (waarin, evenals in Jauss' ‘Iphigenie’, een echo van de
romantische opvatting van de onbegrepen kunstenaar doorklinkt), wekt Link op z'n
minst de schijn een opvatting inzake literaire interpretatie te huldigen, uit verzet
waartegen het receptie-onderzoek juist mede is ontstaan: de opvatting namelijk
waarin de adequate concretisatie gezien wordt als een absoluut geldige, van de tijd
onafhankelijke toekenning van betekenis en waarde. Uit de aangehaalde formulering
spreekt al heel weinig bereidheid tot het accepteren van een historisch bepaalde
pluraliteit aan concretisatiemogelijkheden.
Het tweede voorbeeld betreft het enige feitelijke historische recep-
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tieproces dat in Links boekje uitvoerig aan de orde komt: de Duitse Werther-receptie.
Omdat juist deze casus zo verwant is aan de mijne, is het zinvol enigszins uitvoerig
31
op Links behandeling ervan in te gaan. Steunend op een artikel van Jäger , voert
Link Werther op als een geval van terugkoppeling: de auteur heeft in de tweede
versie van de tekst wijzigingen aangebracht die verband houden met de receptie
van de eerste versie. Link nu kwalificeert de eerste Werther-receptie als een
‘Fehlrezeption’ (p. 57 en 58): de lezers omstreeks 1775 hebben volgens haar de
‘therapeutische’ intentie van het werk niet begrepen omdat ze het niet ‘esthetisch’
opvatten, of omdat ze geen oog hadden voor de signalen die op een distantie tussen
Werther en de impliciete lezer wijzen. De vraag of met deze analyse recht is gedaan
32
aan het toenmalige leesgedrag laat ik buiten beschouwing , waar het me om gaat
is dat hier aan de dag treedt hoe begrensd in wezen Links begrip van synthetische
concretisatie is. Immers in de receptiegeschiedenis van Werther manifesteert zich
van het begin af aan tot nu toe een duidelijke verscheidenheid aan concretisaties.
Het ligt dus voor de hand om te veronderstellen dat de tekst door een zekere
ambiguïteit de lezer de nodige vrijheid laat, met name om meer sympathiserend
dan wel meer afstandelijk te lezen, maar deze mogelijkheid wordt door Link zelfs
33
niet aangestipt. Anders dan zij in theorie voorstaat, blijkt haar interpretatie van
Werther níet mede op de receptiegeschiedenis van het werk gegrond. In feite steunt
haar betoog over de ‘therapeutische’ intentie zwaar op enkele verklaringen van
Goethe zelf, verklaringen bovendien die deze voor een deel meer dan een half
34
mensenleven later, in Dichtung und Wahrheit, heeft gegeven. En voor zover Link
argumenten voor haar interpretatie aan de tekst zelf ontleent, munten die niet uit
door overtuigingskracht. Zo stelt ze dat de in de roman ‘geprojecteerde’
briefontvanger L3 (Wilhelm dus) ‘als Anweisung für den “öffentlichen” Empfänger
(L1) gelten kann’, namelijk om ‘mit Sympathie am Schicksal Werthers teilzunehmen,
aber es nicht zu teilen’. Aldus laat zich haars inziens ‘die dem Text gemässe Reaktion
des Lesers (L2) erschliessen’ (p. 55). Maar waarom zou de nauwelijks contouren
krijgende Wilhelm oriënterend zijn voor de lezer, en niet in de eerste plaats de
hoofdpersoon zelf? Hoe kan Wilhelm bovendien functioneren ‘als Anweisung für
den “öffentlichen” Empfänger’ waar deze laatste dankzij de in de tekst opgenomen
dagboekfragmenten en uitgeverscommentaren veel meer inzicht heeft in het
35
‘Schicksal Werthers’ dan Wilhelm kan hebben?
Na de vroege Werther-receptie als niet adequaat bestempeld te hebben,
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stelt Link de ‘schuldvraag’ aan de orde: Aan wie is het te wijten dat de receptie door
de reële lezers afweek van de in de tekst geprogrammeerde reactie van de impliciete
lezer? Moeten we aannemen dat de auteur destijds bij zijn publiek een te grote
aanpassing van de vigerende verwachtingshorizon vergde, of schoten de lezers
36
zelf tekort? In haar theoretische vraagstelling houdt Link beide mogelijkheden open ,
maar na het voorgaande zal het weinig verwondering wekken dat zij tot de conclusie
komt dat niet Goethe overvroeg, maar dat zijn publiek faalde. En ook hier moet de
autoriteit van de auteur zelf haar oordeel ondersteunen. Links commentaar bij een
aangehaalde opmerking van Goethe dat Werther aanleiding gaf tot een door hem
niet voorziene en niet bedoelde dweperij, luidt:
Der Fall des ‘Werther’ ist darum so aufschlussreich, weil hier der Autor
selbst dokumentiert, dass er falsch rezipiert wurde [...]. Es ist dabei
bezeichnend für sein Selbstverständnis, dass der Anspruch auf adäquate
Rezeption grundsätzlich aufrechterhalten und die ‘Schuld’ an der
Fehlrezeption beim Publikum gesucht wird. (p. 57)
Nu zullen echter maar weinig auteurs onbedoelde reacties niet aan het publiek
wijten. De reden waarom Link in deze passage de term adequate receptie kan
gebruiken, is in wezen dat zij Goethes eigen interpretatie deelt. Zo is de cirkel
wederom gesloten. Daarbij geeft Link ook een receptiehistorisch argument ter
ondersteuning van haar stelling dat Werther weliswaar een ‘Horizontwandel’ van
de lezers vergde, maar dat Goethe, die een literair gevormd publiek op het oog had,
mocht verwachten dat ‘dessen ästhetische Kompetenz bei der Rezeption das vom
Roman geforderte schwierige Gleichgewicht zwischen Anteilnahme und
Abstandnahme gewährleisten konnte’ (p. 60). Immers, zo stelt ze, de positieve
recensies in de literaire tijdschriften bewijzen dat Goethe zich hierin niet vergist
37
had. Dat de roman vervolgens op zo'n grote schaal onbedoelde reacties opriep
bij een niet literair gevormd publiek had hij niet kunnen voorzien. Voor het gemak
gaat Link voorbij aan het eerder door haar gereleveerde feit dat ook Goethes literaire
vrienden - naar we mogen aannemen toch representanten bij uitstek van het
geïntendeerde publiek - zich naar zijn zeggen al evenzeer aan de gewraakte reacties
hebben schuldig gemaakt (cf. Link p. 53).
Kortom, Links aan de receptiegeschiedenis gewijde paragrafen zijn niet de meest
overtuigende van haar boekje. Haar historische optiek blijkt al te zeer bepaald door
een normatieve intentie. Wat zij in feite doet is
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een nu dominante, althans door haar onderschreven, interpretatie voor adequaat
verklaren - en het gevolg daarvan kán ook inderdaad weinig anders zijn dan het
inzicht dat receptiegeschiedenis ‘weithin eine Geschichte von Missverständnissen’
38
is. Nu zou haar betoog waarschijnlijk minder problemen hebben opgeleverd
wanneer zij in de praktijk een ruimere, meer met haar theorie overeenstemmende,
39
opvatting van ‘adequaat’ zou hebben gehuldigd. Toch blijft een synthese van
receptiegeschiedenis en receptie-esthetica (in de betekenis die Link daaraan geeft)
principieel een problematische affaire, omdat het ene een relativering van specifieke
concretisaties veronderstelt, en het andere juist gericht is op het zoeken naar
absolute normen met betrekking tot de concretisaties. De receptiehistorische
doelstelling is een logisch uitvloeisel van Links communicatieve uitgangspunt; de
receptie-esthetische lijkt me meer een relict van een stringente hermeneutiek. Naar
mijn mening is voor receptiehistorisch onderzoek de meest vruchtbare benadering
er een die gericht is op een niet-normatieve reconstructie van de in de loop der
tijden toegekende betekenissen en waarden, en op de verklaring daarvan vanuit
de respectieve vigerende opvattingen. Hierin past niet het toeschrijven van onbegrip
aan vroegere lezers, wanneer hun concretisaties niet overeenstemmen met die
welke de onderzoeker zelf adequaat acht: zo behaalt men wel heel goedkoop z'n
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historische gelijk. Om het wat polemisch te formuleren: in mijn ogen ligt de
rechtvaardiging van receptiehistorisch onderzoek in het belichten van de
‘adequaatheid’ van vroegere lezersreacties die ons in eerste instantie vreemd
aandoen.
Bovenstaand uitvoerig betoog behelsde een kritisch antwoord op de vraag: Wat is
de doelstelling van het receptie-onderzoek dat Link voor ogen staat? Ook de
hoedanigheid van de lezers waar het haar om gaat is aan de orde geweest: in haar
concept vormen het onderzoek naar de impliciete lezer en dat naar de reële lezer
elkaars complement, waarbij het zwaartepunt op het eerste ligt. Zeer bruikbaar is
overigens haar differentiatie van de reële lezers naar de wijze waarop zij hun receptie
documenteren: de produktieve recipiënten geven als auteur hun receptie van een
werk gestalte in een nieuw werk, de reproducerende recipiënten maken hun receptie
in besprekingen expliciet, en de passieve recipiënten vormen de ‘zwijgende
meerderheid’, over wier receptie men slechts hetzij door ondervraging (uiteraard
alleen bij contemporaine lezers), hetzij door reconstructie uit indirecte gegevens
iets te weten kan komen (p. 86 e.v.).
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Dan rest nog de vraag: Hoe stelt Link zich het historische receptie-onderzoek
concreet voor? Veel praktische aanwijzingen geeft zij niet, wat nauwelijks te
verwonderen is gezien het feit dat het zwaartepunt van haar beschouwingen op de
receptie-esthetica ligt. De in het tweede hoofdstuk van haar boekje geschetste
mogelijkheden zijn te globaal om er iets als een leidraad aan te kunnen ontlenen.
Dit stoort bij haar misschien in zoverre minder dan bij Jauss, dat waar de laatste
een alternatieve theorie pretendeert te bieden voor de studie van literatuur, Link
een synthetisch model geeft waarin aandacht voor de reële lezer wordt gevraagd
niet als alternatief voor, maar als aanvulling op meer traditioneel interpretatief
onderzoek.

Sociaal-historisch receptie-onderzoek: Gunter Grimm
We hebben gezien dat in het receptieprogramma van Jauss tekstimmanent en
tekstextern onderzoek door elkaar lopen, en dat in Links model beide perspectieven
wel onderscheiden worden, maar tevens onlosmakelijk verbonden zijn als wederkerig
noodzakelijke complementen. Een categorische scheiding staat daarentegen Gunter
Grimm voor, in zijn Rezeptionsgeschichte. Grundlegung einer Theorie.
Aan Grimms theorie ligt de opvatting ten grondslag dat de tekst een potentieel is,
waarvan de concretisatie door de lezers niet vastligt. Weliswaar stuurt de tekst de
lezers door signalen van verschillende aard, maar dankzij de mogelijkheden tot
selectie en invulling voor de actieve recipiënt blijft er in het receptieproces speelruimte
voor soms tamelijk radicaal verschillende concretisaties. Deze concretisaties worden,
voor zover ze intersubjectief zijn, bepaald door de vigerende predisposities van het
lezend publiek. Hiermee is de verscheidenheid aan betekenis- en
waardetoekenningen verklaard die in de receptiegeschiedenis van literaire werken
aan de dag treedt: de tekst blijft in principe ongewijzigd, maar de concretisaties
ervan veranderen doordat in de loop der tijd de predisposities zich wijzigen. Vandaar
dat concretisaties, naar Grimm herhaaldelijk stelt, meer informatie geven over de
41
predisposities dan over het geconcretiseerde werk.
Wat Grimm onder predisposities verstaat komt in de buurt van Jauss' begrip
verwachtingshorizon. Een verschil is dat bij Jauss daarbij het accent primair ligt op
de literaire ervaringswereld van de lezer, terwijl Grimm in de eerste plaats sociale
factoren determinerend acht. Zijn theorie is dientengevolge een pleidooi voor een
sociaal-historisch gefundeerd receptie-onderzoek.
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Met grote nadruk kiest Grimm voor een consequent receptiehistorische benadering.
Voor hem volgt uit het bepaald-zijn van concretisaties door buitentextuele factoren,
dat onderzoek naar deze determinanten een autonome wetenschappelijke
doelstelling kan zijn, die niet in dienst hoeft te worden gesteld van tekstevaluerende
of -interpreterende interesses. Het ‘goed’ of ‘fout’ zijn van concretisaties is vanuit
sociaal-historisch oogpunt irrelevant: relevant is hoe verbreid ze waren en welke
factoren een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming ervan. Apert ‘foute’
concretisaties, en receptieprocessen van esthetisch waardeloze literatuur kunnen
in dit perspectief van groot belang zijn.
Vom sozialhistorischen Standpunkt aus ist die Beschäftigung mit der
Frage, wieso gerade eine bestimmte ‘inadäquate’ Rezeption in einer
bestimmten Schicht häufig begegnet, wichtiger als die Beschäftigung mit
wenigen ‘adäquaten’ Rezeptionen. (p. 79)
Van een aldus opgevat receptie-onderzoek kan bijgevolg niet het doel zijn de
esthetische waarde of de ontplooiing van het betekenispotentieel van een tekst
zichtbaar te maken (zoals Jauss wil), laat staan er een synthetische concretisatie
op te baseren (wat Link voorstaat). Dit betekent niet dat Grimm een interpretatief
gerichte benadering van literatuur verwerpt. Hij acht dat echter een eigen terrein
van onderzoek waaraan - conform zijn postulaat dat concretisaties meer zeggen
over de predisposities van de recipiënt dan over het geconcretiseerde werk - de
receptiegeschiedenis weinig kan bijdragen. En andersom mag naar zijn opvattingen
de interpretatie van de onderzoeker niet normerend zijn voor historische
concretisaties. Nadrukkelijk wijst Grimm Links eis van de hand om de overgeleverde
recepties op hun adequaatheid te toetsen:
Ein Vergleich zwischen Konkretisation und Intention des Textes (oder
was der Interpret für Intention des Autors hält) ist kein notwendiges
Erfordernis. Was die sozialgeschichtliche Rezeptionsforschung primär
interessiert, ist die Interdependenz von literarischer Struktur und
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politisch-sozialem Kontext in der Vermittlung faktischer [...] Rezeptionen.
Grimm scheidt receptiehistorisch en interpretatief onderzoek te nadrukkelijker, omdat
hij, lijnrecht tegenover Link, van oordeel is dat een gefixeerde adequate of
synthetische concretisatie een onhoudbare a-historische constructie is. De tekst als
zodanig, zo betoogt hij, kan geen normerende functie vervullen, want hij kan slechts
bestaan als
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geconcretiseerde tekst in steeds wisselende communicatiesituaties. Adequaatheid
is daarom gebonden aan de betreffende specifieke omstandigheden, en kan niet
als bovenhistorische norm gebruikt worden: ‘Überprüft werden kann nur ein an
bestimmte Kommunikationsverhältnisse gebundener Text, niemals ein “Text an
sich”’ (p. 57).
Het gaat Grimm om deze communicatieverhoudingen, waarbij in het onderzoek
‘das rezipierende Subjekt als gesellschaftlich handelndes den Frageansatz bestimmt’
(p. 5). Overigens spreekt hij liever niet van ‘de’ recipiënt, ‘de’ lezer of ‘het’ publiek;
zich verzettend tegen het uniformerende karakter van Jauss' begrip
verwachtingshorizon, wijst hij erop dat het publiek sociaal geleed is, en dat onderzoek
naar de predisposities van het publiek aan deze geleding recht dient te doen. Onder
dit gezichtspunt van receptie als primair sociaal-historisch, ‘Schichtenspezifisch’
fenomeen, zijn individuele recipiënten slechts van belang voor zover ze dominante
predisposities representeren. Bij produktief-recipiërende auteurs is dat lang niet
altijd het geval, en aan deze categorie schenkt Grimm, in tegenstelling tot Jauss,
dan ook geen bijzondere aandacht. Voor hém belangrijker zijn ‘opinion leaders’
zoals critici, bloemlezers, schoolboekenschrijvers en dergelijken. Uiteraard is Grimm
uitsluitend geïnteresseerd in historische lezers en feitelijke recepties; een constructie
als de impliciete lezer en zijn receptie behoort immers tot het domein van de
interpretatie, en bovendien laat de realiteit zich er op z'n best sterk speculatief uit
afleiden (p. 24-25).
Op basis van deze opvattingen verkent Grimm gedetailleerd inventariserend en
problematiserend het terrein waarop de receptiehistoricus zich beweegt. Uitvoerig
bakent hij af in welke opzichten het door hem voorgestane receptie-onderzoek zich
onderscheidt van traditionele studies waarin receptie een zekere rol speelde, traceert
hij welke factoren er allemaal in het geding kunnen zijn bij een receptieproces en
bijgevolg in het onderzoek dienen te worden betrokken, analyseert hij welke varianten
er binnen zijn model nog weer mogelijk zijn, en gaat hij na welke bronnen er bij het
verrichten van receptie-onderzoek aangeboord kunnen worden. En passant bespreekt
hij talloze bijdragen op receptietheoretisch en -historisch gebied in de ruimste zin,
ook al van ver avant la date. Ten slotte illustreert hij de theorie met een viertal eigen
onderzoeken, als voorbeelden van receptie-historische analyses.
Het zal na mijn bespreking van Hannelore Link duidelijk zijn dat
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Grimms historisch-descriptieve benadering mij meer aanspreekt dan het normatieve
model van Link. Verder heeft Grimm de verdienste dat hij de problematiek van het
receptie-onderzoek veel dieper en systematischer uitspit dan Link, om van Jauss
maar te zwijgen. Bovendien komt bij hem de praktijk van het onderzoek aan bod,
in de eerste plaats in de opgenomen voorbeelden, maar ook in de bespreking van
de mogelijke onderzoeksbronnen.
Maar met dit alles is niet gezegd dat Grimms boek een geschikt theoretisch
fundament biedt voor de practicus die een onderzoek wil verrichten. Het belangrijkste
bezwaar dat zijn model in mijn ogen aankleeft, is juist dat de toepasbaarheid ervan
zo gering is. Alvorens dit nader toe te lichten, stip ik enkele ondergeschikte punten
aan die vatbaar zijn voor kritiek. Het eerste hoeft niet breed uitgemeten te worden,
al weegt het zwaar: het is dat helderheid en coherentie wel de laatste kwaliteiten
zijn die men aan Grimms uiteenzettingen zou willen toeschrijven. In principe is zijn
theorie zeer systematisch opgezet, maar de uitwerking ervan is veelal zo
ondoorzichtig dat de lezer de grootste moeite moet doen om de draad niet kwijt te
raken.
Een inhoudelijk punt van kritiek is dat Grimms uitgangsstelling, dat
sociaal-historisch receptie-onderzoek zich consequent dient te oriënteren op de
recipiënt, tot een al te eenzijdig perspectief dreigt te leiden. Wanneer men Grimms
historisch-descriptieve benadering accepteert, kan men hem gemakkelijk erin bijvallen
dat de vraag hoe een (verzameling) tekst(en) werd gerecipieerd en welke
socio-historische determinanten voor de receptie verantwoordelijk waren, relevanter
is dan de vraag in hoeverre het daarbij gaat om een al dan niet adequaat te achten
concretisatie. Maar hoezeer een receptie ook opgevat mag worden als een vorm
van sociaal bepaald handelen, het blijft handelen dat in de eerste plaats afhankelijk
is van een tekst, en men kan zich moeilijk een receptie-analyse voorstellen die geen
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aandacht besteedt aan de in die tekst aanwezige receptie-evocerende signalen.
Grimm ontkent de noodzaak van een tekstanalytische component in het
receptie-onderzoek niet, maar gemeten aan de verder alom betrachte uitvoerigheid
44
besteedt hij er opmerkelijk weinig aandacht aan. Enigszins terloops stelt hij voor
om de tekst zelf uitsluitend in het onderzoek te betrekken voor zover uit de receptie
ervan blijkt welke de receptie-evocerende signalen waren (p. 33). Dit op zichzelf
consequente voorstel zal mijns inziens met enige soepelheid in praktijk gebracht
dienen te worden: het veronderstelt immers zeer expliciet beargumenteerde
lezersreacties, en men behoeft geen receptiehistoricus te zijn om te
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weten dat die zelden in overvloed voorhanden zijn. De onderzoeker kan dan ook
veelal niet anders doen dan pogen te reconstrueren welke elementen van de receptie
mede bepaald zijn door welke hoedanigheden van de tekst. (Hetzelfde geldt trouwens
voor de determinerende sociaal-historische factoren, die immers in een concretisatie
eveneens niet vaak verwoord zullen zijn. Grimm maakt van dit laatste geen punt
omdat in zijn visie sociaal-historische determinanten klaarblijkelijk objectief te
begrijpen en in hun werking te bepalen zijn, in tegenstelling tot tekstuele
hoedanigheden. Ik vrees dat hij de betekenis van de interpretatie in het historisch
onderzoek schromelijk onderschat.)
Voorts wil ik een kanttekening maken bij Grimms selectiecriterium met betrekking
tot het receptiemateriaal. Het meest relevant, zo stelt hij, zijn de concretisatietypes
met de grootste verbreiding. Vanuit zijn sociaal-historische optiek lijkt me dit een
juist standpunt voor zover het om het sociale belang gaat, maar het komt me voor
te beperkt te zijn als daarmee het mogelijke historische belang uit het oog verdwijnt.
Het gaat de historicus immers niet alleen om de verbreidheid van een verschijnsel,
maar ook om de ontwikkeling ervan. Aanvankelijk niet-dominante concretisatietypes
of receptiedeterminerende factoren kunnen later meer algemeen worden, en voor
inzicht in deze verschuivingen is een genuanceerdere afbakening nodig dan Grimm
voorstaat.
En dan tenslotte mijn hoofdbezwaar tegen Grimms boek. Zoals gezegd: zijn
uitgangspunten stellen mij - anders dan die van Jauss en Link - niet voor grote
problemen. Echter het onderzoeksprogramma dat hij op basis van deze
uitgangspunten ontwikkelt, roept ernstige bedenkingen bij me op, met name wat
betreft de praktische bruikbaarheid ervan. In het nu volgende is mijn optiek dan ook
vanzelf iets anders gericht dan bij de bespreking van Jauss en van Link: dáár
kritiseerde ik vooral op theoretisch niveau, hier zal ik als practicus toetsen welke
handreikingen de theorie mij biedt.
De problemen die ik dan ontmoet, tref ik niet alleen aan bij Grimm, maar ook bij
andere receptietheoretici die evenals hij het receptie-onderzoek plaatsen in een
breed socio-cultureel kader. Een wel érg breed kader:
Geht die Codierungsarbeit (Decodierung als Neucodierung) im
Rezeptionsakt also vom rezipierenden Subjekt aus, so kann
Rezeptionsgeschichte konsequenterweise nicht, wie häufig zu lesen ist,
lediglich die Geschichte eines verschieden rezipierten
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Textes meinen, sondern ebenso die Geschichte der rezipierenden
Subjekte. Rezeptionsgeschichte in diesem Sinne steht der Leserforschung
entschieden näher als der älteren Wirkungsgeschichte. Sie bedürfte
jedoch zur Fundierung der Rezeptionsmotivationen und -modalitäten einer
breit angelegten Untersuchung der vermittelnden Instanzen: der
Institutionen, die Texte kanonisieren, und der Institutionen und
Organisationen, die den literarischen Markt lenken oder beeinflussen.
Eine solche Distributionsforschung, die den Einfluss von Schule und
Universität, den Einfluss von Mäzenatentum, kulturellen Vereinen,
literarischen Gesellschaften, Stiftungen, Akademien, von Theater, Film,
Funk und Fernsehen auf die literarische Rezeption und schliesslich auch
die Produktion untersucht, steht erst in den Anfängen (nach den
steckengebliebenen Ansätzen der dreissiger Jahre) und ist noch isoliert,
jedenfalls von der Literaturwissenschaft bisher kaum wahrgenommen.
Eine Mischung aus älterer Wirkungsgeschichte und Rezeptionsgeschichte
bildet der Darstellungstypus, in dem zwar die Geschichte eines Textes
beschrieben ist, der Text jedoch nicht als auf verschiedene Publika
wirkendes Medium, sondern als Objekt unterschiedlicher und verschieden
bedingter Rezeptionen gilt. Rezeptionsgeschichte als Geschichte der
kommunizierenden Subjekte überschritte allerdings den literarisch
definierten Interessen- und Quellenbereich des Literaturwissenschaftlers;
sie erweiterte sich zu einem interdisziplinären Projekt, an dem
Literatursoziologie und Leserpsychologie ebenso beteiligt wären wie
Geschichts-, Buchwissenschaft, Publizistik, Kommunikations- und
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Kulturwissenschaft.
Pregnant kan de vraagstelling van het sociaal-historisch receptie-onderzoek
geformuleerd worden als: ‘Wer hat warum was warum wie gelesen?’ Het terrein van
de receptiegeschiedenis overlapt daarmee gedeeltelijk dat van de
lezersgeschiedenis; het verschil is dat voor de receptiehistoricus de modale
component ‘warum wie’ het belangrijkst is (p. 61).
Ik zal nauwelijks hoeven te betogen dat een dusdanig ambitieuze aanpak
onmogelijk te verwezenlijken is - zelfs niet bij een beperkte groep lezers als
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bijvoorbeeld die van Werther. In zijn alomvattendheid dreigt het programma
inhoudloos te worden. Was Jauss' concept van de verwachtingshorizon al
problematisch ter zake van de concrete invulling ervan, wat Grimm bepleit is weinig
minder dan het relateren
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van leesgedrag aan de totaliteit van het sociale en culturele leven. Men kan respect
hebben voor het synthetische perspectief dat geboden wordt op het uitgestrekte
veld van samenhangende onderzoeksdomeinen, maar juist op het zien daarvan is
men geneigd om ontmoedigd te constateren dat zelfs de op papier zo vlot
geformeerde ‘interdisciplinaire teams’ niet in staat zullen zijn om op enigszins
afzienbare termijn resultaten te oogsten die de toets der theoretische kritiek kunnen
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doorstaan. Dit nog afgezien van de naïeve voorstelling als zouden de betreffende
hulpdisciplines uitsluitend oplossingen leveren en niet hun eigen problematieken
meebrengen.
Hier komt nog bij dat Grimms reflectie inzake het onderzoek naar de
gecompliceerde problematiek van alle denkbare receptiebepalende factoren
voornamelijk bestaat in het gedetailleerd beschrijven van theoretische mogelijkheden
en modaliteiten, en in de illustratie daarvan met ingewikkelde, maar in wezen
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nietsverhelderende schematische voorstellingen. Daarmee representeert het boek
een tendens die vaker in receptietheoretische bijdragen waar te nemen valt: een
op zichzelf gerechtvaardigd streven naar methodische bezinning en nauwgezette
analyse dreigt te ontaarden in een soort van scholastiek die voornamelijk steeds
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verder verfijnde terminologieën en steeds gecompliceerdere diagrammen oplevert.
Voor de veldwerker in het onderzoek evenwel wordt de waarde van een theoretisch
exposé primair bepaald door de praktische toetsbaarheid ervan, en niet door de
uitgestrektheid van het domein dat het beslaat, noch door de methodologische dan
wel terminologische genuanceerdheid ervan. Voor toepasbaarheid is in ieder geval
nodig een hiërarchie die aangeeft volgens welke stappen een onderzoek opgezet
moet worden om tot vruchtbare resultaten te leiden. Modellenbouw die alleen maar
verantwoordt dat ieder fenomeen complex is en met talloze andere samenhangt,
zonder dat er praktisch te realiseren voorstellen uit af te leiden zijn om de
hoedanigheid van die relaties in een concreet geval te onderzoeken, schiet zijn doel
voorbij.
Dit is een principiële bedenking. Voor wat betreft het onderzoek naar
receptieprocessen in een niet-recent verleden komt daar nog het praktische bezwaar
bij dat de overgeleverde gegevens op bijna alle in het geding gebrachte terreinen
zo schaars zijn, dat de theoretische claims volstrekt onrealistisch aandoen. Ik kom
hierop terug in mijn slotbeschouwing, als aan de hand van de eigen bevindingen
de mogelijkheden en grenzen van het historische receptie-onderzoek worden
aangegeven.

J.J. Kloek, Over Werther geschreven...

71
Nu kan men tegenwerpen dat juist Grimm het, zoals gezegd, niet uitsluitend bij
theoretiseren laat: het tweede deel van zijn boek bestaat uit een viertal concrete
onderzoeken. Maar in feite illustreren die pregnant de kloof tussen theorie en praktijk.
Een relatie met het theoretische deel is namelijk nauwelijks aanwijsbaar: in geen
van de vier opstellen gaat het om een consequent op de lezer georiënteerde
vraagstelling, en voor zover er sociaal-historische factoren in het geding worden
gebracht, geschiedt dat door middel van globale en tamelijk vrijblijvende
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aanduidingen. Dit is een veelzeggende incongruentie. Grimm-de-practicus heeft
zich klaarblijkelijk door Grimm-de-theoreticus niet voor de voeten willen laten lopen,
maar zijn probleemstelling en onderzoek mede laten afhangen van het gekozen
object en de mogelijkheden die dat hem bood.
Andersom heeft Grimm-de-theoreticus zich niet laten ontmoedigen door de
beperkingen die de practicus ondervindt. Ik kijk nu even in het bijzonder naar de
ene paragraaf die hij in zijn theoretische deel aan de praktijk van het onderzoek
besteedt (hfdst. 7.4 ‘Materiale Kategorien der Konkretisationsanalyse’). Hij laat daar,
systematisch geordend, de bronnen de revue passeren die de historische
receptie-onderzoeker ten dienste staan. Ik vat zijn inventarisatie kort samen. Wat
betreft de individuele leesreacties wijst Grimm op kanttekeningen in boeken,
leesnotities en excerpten, dagboeken, brieven, autobiografieën en memoires. Als
publiekgerichte reacties noemt hij: interpretaties in de vorm van verhandelingen en
dergelijke, recensies, literatuurgeschiedenissen en monografieën, algemene
aanbevelingen zoals annonces en flapteksten, voorts onderwijsmateriaal etc. Ten
slotte wijst hij op uit de literatuur zelf te destilleren gegevens: literaire voorstellingen
van receptieprocessen, indicaties omtrent het door de auteur beoogde lezerspubliek,
en aanwijzingen die uit de produktieve receptie kunnen worden afgeleid. Welnu:
niemand zal tegenspreken dat deze bronnen bruikbaar kunnen zijn bij een
receptiehistorisch onderzoek, maar iets als een onderzoeksmodel is aan een
dergelijke globale inventarisatie niet te ontlenen. Grimm lijkt dat anders te zien; met
een karakteristiek soort naïviteit suggereert hij dat met dit overzicht - dat tevens
pretendeert ‘eine für jede Rezeptions- und Konkretisationsanalyse fundamentale
Quellenkritik’ voor te bereiden - de receptiedocumentatie verder voor het oprapen
ligt. Bij de categorie kanttekeningen bijvoorbeeld merkt hij op: ‘eine bislang für die
Rezeptionsforschung noch gänzlich unerschlossene Quelle’ (p. 110). Hoe stelt
Grimm zich de ontsluiting van deze bron voor? Door het op grote schaal dépouilleren
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van literaire werken op aantekeningen in de marge? Door van een specifiek
receptie-object steeds alle beschikbare exemplaren op te sporen en door te
bladeren?
Een onderzoek naar kanttekeningen zal slechts bij hoge uitzondering iets
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opleveren , maar het is in principe uitvoerbaar - althans indien het de receptie van
een specifiek werk betreft en mits daarvan niet al te veel exemplaren zijn
overgeleverd. Leesnotities, dagboeken en brieven daarentegen vormen zeker een
52
vruchtbaarder bron , maar ze zijn eigenlijk nauwelijks systematisch te exploreren.
Men kan moeilijk alle openbare en particuliere archieven doorzoeken op dagboeken,
brieven en andere in aanmerking komen de privédocumenten, en al zou het kunnen,
dan nog ware het weinig zinvol die allemaal uit te kammen in de hoop hier en daar
een bruikbare opmerking met betrekking tot een gelezen literair werk te vinden.
Archiefonderzoek heeft uitsluitend enige kans van slagen als het gericht is, en dat
is moeilijk te verenigen met onderzoek dat niet is geïnteresseerd in specifieke lezers.
Ik zal niet alle door Grimm genoemde bronnen bespreken. Voor zover hij
terughoudend is over het gebruik dat ervan gemaakt kan worden (bijvoorbeeld ten
aanzien van de in literatuur zelf beschreven recepties) ben ik het met hem eens, en
waar hij weinig of geen voorbehouden aan de dag legt, meen ik dat de betreffende
bronnen doorgaans minder informatief zullen blijken te zijn dan hij suggereert en
daarenboven vaak niet systematisch onderzocht kunnen worden.
De conclusie ten aanzien van Grimm kan zijn dat zijn theorie, wat betreft de
uitgangspunten en doelstellingen, veel coherenter is dan die van Jauss en niet de
innerlijke fricties vertoont waaraan het model van Link lijdt. Niettemin is zijn studie
in de gegeven vorm voor de practicus zo goed als onbruikbaar, gekenmerkt als zij
is door een wildgroei van theoretiserende fijnspinnerijen en door een voortdurend
gebrek aan besef van de beperkingen die de realiteit stelt.

Het receptiehistorische programma-onderdeel van Felix Vodička
Dat nu, als laatste van de in dit hoofdstuk behandelde theoretici, de Tsjechische
structuralist Felix Vodička ter sprake komt, vereist mogelijk enige toelichting. Immers,
zijn ideeën dateren niet uit de jaren '60 en '70 maar werden al voor de oorlog
ontwikkeld, en bovendien is
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Vodička, anders dan de andere hier besprokenen, niet zonder meer als
receptietheoreticus te kwalificeren: voor hem vormt het receptie-onderzoek slechts
één van de literair-wetenschappelijke deelgebieden. Toen evenwel Vodička's
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publikaties rond 1970 in West-Europa bekend werden (in 1967 was Jauss er nog
niet mee in aanraking gekomen), sloegen met name zijn gedachten over de literaire
receptie dusdanig aan, dat hij sindsdien - verdiend, maar stellig eenzijdig beschouwd wordt als een van de belangrijkste receptiehistorici. Vandaar dat hij
mijns inziens in dit hoofdstuk niet mocht ontbreken, en vandaar ook deze uit een
oogpunt van chronologie merkwaardige laatste plaats.
De essentie van het literairhistorisch onderzoek is voor Vodička de studie van
wat hij noemt: de structuur van de literaire ontwikkeling, dat wil zeggen de
(a-teleologisch op te vatten) evolutie van systeembepalende normen. Daarbij ziet
hij een drietal samenhangende taakgebieden: 1. de analyse van het literaire werk
en de plaatsbepaling ervan in de immanente literaire evolutie; 2. de
ontstaansgeschiedenis van het werk: de relatie werk - schrijver, werk - bestaande
literatuur, en werk - historische werkelijkheid; 3. de receptiegeschiedenis van het
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werk. Receptie-onderzoek is voor Vodička dus niet een alternatief voor, maar een
uitbreiding van het traditionele literaire onderzoek. Jauss' provocerende toon is aan
zijn betoog dan ook geheel vreemd.
Wat nu Vodička's opvattingen omtrent de receptie zelf betreft: evenals Jauss (en
ook Grimm) huldigt hij het inzicht dat de relatie tekst - lezer een dynamisch proces
is. Deze beschouwing is bij Vodička theoretisch gefundeerd in het onderscheid dat
Mukařovský gemaakt heeft tussen het werk als gefixeerd tekensysteem, het artefact,
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en de variabele beleving daarvan door de lezer, het esthetisch object. De omzetting
van het artefact in het esthetisch object noemt Vodička de concretisatie; het is ‘die
Widerspiegelung des Werks im Bewusstsein derjenigen [...], für die das Werk ein
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ästhetisches Objekt darstellt’. In de receptiegeschiedenis van een werk komt tot
uiting hoe met hetzelfde artefact verschillende esthetische objecten kunnen
correlleren, omdat normveranderingen leiden tot nieuwe concretisaties:
Wenn wir jedoch den historischen, im Werk eingeschlossenen
Strukturzustand auf der einen Seite und die Entwicklungsreihe der sich
wandelnden literarischen Norm auf der anderen Seite betrachten, dann
wird uns klar, das [...] die ästhetische Wirksamkeit des ganzen Werkes
und damit auch seine Konkretisation ständigen Veränderungen
unterworfen sind. Sobald ein Werk bei der Wahrnehmung in neue
Zusammenhänge einge-
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schaltet wird (veränderter Sprachzustand, neue literarische Postulate,
veränderte Gesellschaftsstruktur, ein neues System geistiger und
praktischer Werte usw.), können im Werk gerade jene Eigenschaften als
ästhetisch wirksam empfunden werden, die vorher so nicht empfunden
worden waren, so dass eine positive Wertung auf gänzlich konträre
Gründe gestützt sein kann.(p. 70)
Parallel met Jauss' concept van een transsubjectieve verwachtingshoziron loopt
Vodička's idee van een collectieve literaire norm. In het citaat wordt daarvan de
diachrone ontwikkeling belicht, en ofschoon Vodička daarvoor ook de meeste
belangstelling toont, negeert hij niet dat het normenstelsel van een tijd veelal niet
uniform is, dat er dus ook een synchrone verscheidenheid in de concretisaties van
een werk kan bestaan. Dit betekent echter niet dat naar zijn opvatting de
receptieonderzoeker geïnteresseerd zou moeten zijn in iedere individuele
concretisatie: verhelderend zijn alleen, naar hij meermalen beklemtoont, díe
concretisaties die uit een collectief en voor de betreffende periode representatief
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normenstelsel voortkomen. Vodička noemt in dit verband de synchrone pluraliteit
58
ten gevolge van een sociale differentiatie of van een generatiekloof.
In weerwil van hun gemeenschappelijke belangstelling voor de
receptiegeschiedenis van literaire werken, zijn de verschillen tussen de opvattingen
van Jauss en Vodička groter dan op het eerste gezicht lijkt. Bij Jauss gaat het,
wanneer hij over receptie spreekt, in feite steeds om de toekenning van betekenis:
in de receptiegeschiedenis van een werk ziet hij, als gezegd, het betekenispotentieel
tot ontplooiing komen. Ook in zijn beschouwingen over het nieuwe werk dat als het
ware een antwoord geeft op het door het gerecipieerde werk opgeroepen vragen,
en over de maatschappelijke invloed van kunst, gaat het primair om betekenis.
Alleen waar hij over het bepalen van de esthetische distantie spreekt, lijkt ook de
waardering die aan het werk ten deel viel, een rol te spelen. Vodička, die in navolging
van Mukařovský het literaire werk opvat als een teken met esthetische functie, is
geïnteresseerd in receptiegeschiedenis als een proces van toekenning van waarde.
Verscheidenheid in betekenistoekenning komt bij hem slechts een paar maal zeer
terloops ter sprake. Niet de interpretatie van het teken, maar de in de concretisaties
tot uiting komende beleving van de esthetische functie ervan staat in het middelpunt
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van zijn belangstelling. Daarbij gaat het hem erom, de onderscheiden concretisaties
vanuit de structuur van de ontwikkeling te verklaren, niet om er - zo-
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als Link wil - een oordeel over uit te spreken, afgemeten aan een gefixeerde adequate
concretisatie. Met nadruk bepleit hij inzake de waardetoekenning een relativistisch
standpunt, omdat er naar zijn overtuiging geen objectieve en absolute
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waardemaatstaven bestaan. Of hij even rekkelijke opvattingen huldigt met
betrekking tot de toekenning van betekenis - een veel heter hangijzer in de
receptietheorie, zoals we zagen - is moeilijk uit te maken. In ieder geval laat zich
uit enkele incidentele en summiere opmerkingen afleiden dat hij, evenals Grimm,
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ook dienaangaande primair geïnteresseerd is in de verklaring.
Als doel van het receptie-onderzoek ziet Vodička, zoals gezegd, het zichtbaar
maken van de interferentie tussen de ontwikkeling van de esthetische normen en
de ontwikkeling van de literatuur zelf. Anders dus dan Grimm, en meer in
overeenstemming met Jauss, stelt hij de literaire context van de receptie in het
middelpunt. (De betekenis van de sociaal-historische context komt hier en daar wel
ter sprake - onder andere in het daarstraks aangehaalde citaat - maar wordt verder
niet uitgewerkt.) In dit kader onderscheidt hij een viertal samenhangende
deel-probleemvelden:
1. Rekonstruktion der literarischen Norm und des Komplexes literarischer
Postulate einer Zeit.
2. Rekonstruktion der Literatur einer Epoche, d.h. der Werkmenge, die
Gegenstand der lebendigen Wertung ist, und Beschreibung der Hierarchie
der literarischen Werte einer Zeit.
3. Studium der Konkretisationen literarischer Werke (zeitgenössischer
und vergangener), d.h. Studium der Form eines Werkes, auf die wir im
Verständnis der gegebenen Zeit stossen (namentlich in der kritischen
Konkretisation).
4. Studium des Wirkungsbereichs eines Werkes im literarischen und
ausserliterarischen Bereich. (p. 63)
Vodička laat er geen twijfel over bestaan dat het receptie-onderzoek zich in zijn
optiek primair bezighoudt met feitelijke historische receptieprocessen. Alleen het
eerste punt van dit programma, de reconstructie van de literaire norm, is gedeeltelijk
literair-intern te realiseren, maar toch ziet hij ook daar de kritiek als de belangrijkste
bron van informatie. Anders dan Jauss, die impliciete en expliciete receptie min of
meer gelijk lijkt te stellen, is Vodička dan ook expressis verbis van oordeel dat een
tekstinterne analyse nooit de plaats kan innemen van onderzoek naar de feitelijke
receptie:
Jedes literarische Werk erfüllt jedoch in der Literatur eine
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bestimmte gesellschaftliche Funktion; wie es nun diese Funktion erfüllt,
kann man allerdings nicht durch die Analyse der Werkstruktur erkennen,
sondern einzig dadurch, dass man verfolgt, wie das Werk aufgenommen
wurde, welche Werte man ihm zuschrieb, in welcher Gestalt es sich denen
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darbot, die das Werk ästhetisch erlebten.
De onderzoeker baseert zich derhalve waar mogelijk op overgeleverde documentatie.
Hierbij brengt Vodička twee beperkingen aan: van belang zijn slechts besprekingen
van het werk die ten eerste recht doen aan de esthetische functie ervan, en die ten
tweede representatief zijn omdat ze de esthetische functie afmeten aan de heersende
literaire norm. Bij beide beperkingen wil ik een kanttekening plaatsen.
Aangaande de eerste licht Vodička toe:
Die Beurteilung literarischer Werke unter dem Gesichtspunkt religiöser,
sozialer, ethischer usw. Ideen kann in der literarischen Norm so stark
betont werden, dass die ästhetische Funktion des Werks nur dort lebendig
empfunden wird, wo sie durch eine übereinstimmende ideologische
Zielrichtung unterstützt wird (wir erinnern an den religiösen Standpunkt
in der mittelalterlichen Literatur). Es gibt jedoch gewisse Grenzen zwischen
der ästhetischen Wahrnehmung eines Werks und seiner ideologischen
Beurteilung; sobald die Wertung eines Werks sich nur an der Wirklichkeit
orientiert, über die es etwas mitteilt, und aufhört, sich für das Werk selbst
und seinen Aufbau zu interessieren, sobald das Werk nur unter dem
Gesichtspunkt der Wahrheitstreue seiner Mitteilung beurteilt wird und
nicht auch vom Standpunkt der Beschaffenheit der dichterischen
Äusserung im gegebenen Text, so wird hier gerade jenes wesentliche
Element aus dem Beobachtungsfeld ausgeschlossen, welches das
ästhetische Zeichen so markant von den übrigen Zeichenkomplexen
unterscheidet, die lediglich Mitteilungsfunktion haben. Ein solches nur
auf die Mitteilung gerichtetes Interesse gehört nicht mehr in den Bereich
der literarhistorischen Forschung, es kann jedoch Gegenstand
kulturhistorischer Studien werden, die sich auf das literarische Werk als
Quelle stützen. (p. 66-67)
Vodička formuleert hier als steeds voorzichtig. Hij bepleit niet een belangstelling
voor uitsluitend de esthetische aspecten van de concretisatie, maar hij probeert een
grens te markeren tussen literair-historisch en sociaal- of cultuur-historisch
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onderzoek. Het lijkt me echter goed
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om te beklemtonen dat met name de onderzoeker van oudere recepties deze
domeinafbakening niet te strikt in acht moet nemen. Allereerst komt de nadruk die
Vodička legt op de esthetische functie van literatuur (een tamelijk vaag blijvend
begrip overigens) zelf tot op zekere hoogte ook voort uit een tijdgebonden norm: in
vroegere periodes immers was het domein van de esthetiek niet scherp gescheiden
van dat der ethiek. Zeker in de opvattingen ten aanzien van het genre roman waren
- waarschijnlijk mede bij ontstentenis van geïnstitutionaliseerde romanpoëticale
normen - ethiek en esthetiek onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het lijkt me dat
ook hier de receptiehistoricus niet moet uitgaan van opvattingen van een latere tijd;
indien er in vroegere receptieprocessen andere criteria ten aanzien van literatuur
in het geding werden gebracht dan tegenwoordig, dan vormen die het object van
zijn onderzoek.
Daar komt nog bij dat aan oordelen waarin de esthetische hoedanigheden van
het betreffende werk niet met zoveel woorden aan de orde worden gesteld, toch
wel degelijk een impliciete esthetische waardering ten grondslag kan liggen. Ik heb
al eerder opgemerkt, in een voetnoot bij Links kwalificatie van de Werther-receptie
als ‘Fehlrezeption’ (nt. 31), dat het me weinig aannemelijk lijkt dat de enorme bijval
en kritiek die Werther in Duitsland oogstte uitsluitend door Werthers lotgevallen en
levensbeschouwing veroorzaakt zouden zijn, en niet mede door de esthetische
organisatie daarvan. Misschien blijkt het in de praktijk nauwelijks mogelijk om greep
te krijgen op de impliciet gebleven esthetische appreciatie, maar het lijkt me onjuist
het bestaan ervan op voorhand te ontkennen. Strikt genomen zou Vodička op grond
van Links bevindingen moeten concluderen dat de Werther-receptie geen emplooi
biedt voor de literatuuronderzoeker, maar enkel voor de sociaal-historicus.
De tweede beperking die Vodička voorstelt met betrekking tot het te onderzoeken
materiaal heeft betrekking op de representativiteit ervan. Het gaat hem in het
receptie-onderzoek, als gezegd, niet om strikt individuele, door het moment bepaalde
concretisaties, verhelderend acht hij alleen (evenals de andere hier besproken
auteurs) reacties op het werk die duidelijk voortkomen uit de vigerende,
bovenindividuele norm. De instantie die bij uitstek de taak heeft deze norm te
verantwoorden, is in zijn visie de kritiek, die immers krachtens haar functie in de
openbaarheid een concretisatie van een werk fixeert, en die bepaalt hoe het zich
verhoudt tot de actuele stand van de literaire ontwikkeling. De receptie-historicus
dient zich daarom primair te
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richten op uitlatingen die deze kritische activiteit documenteren:
Äusserungen einer kritischen Wertung der Literatur, die Gesichtspunkte
und Methoden dieser Wertung und kritische Forderungen an das
literarische Schaffen sind die ergiebigste Quelle. Die Aufmerksamkeit des
Historikers richtet sich namentlich auf diese kritische Tätigkeit, weil sie
sozusagen das einzige Relikt der aktiven und wertenden Beziehung des
Lesers zum Werk darstellt. Der Kritiker hat in der Gesellschaft derjenigen,
die am literarischen Leben teilnehmen und sich auf das Werk hin
orientieren, seine festgelegte Funktion. Seine Pflicht ist es, sich über ein
Werk als ästhetisches Objekt auszusprechen, die Konkretisation des
Werks, d.h. seine Gestalt vom Standpunkt des ästhetischen und
literarischen Empfindens seiner Zeit festzuhalten und sich über dessen
Wert im System der gültigen literarischen Werte zu äussern, wobei er
durch sein kritisches Urteil bestimmt, in welchem Masse das Werk die
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Forderungen der literarischen Entwicklung erfüllt.
Inderdaad zal niemand bestrijden dat de kritiek de meest voor de hand liggende
bron is om de literaire opvattingen van een bepaalde periode te achterhalen. Vooral
ook uit praktische overwegingen: dit soort van receptiedocumentatie is door z'n
grote toegankelijkheid gemakkelijk systematisch te onderzoeken, en daarbij zijn de
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hier uitgesproken oordelen relatief duidelijk en veelal door argumenten ondersteund.
Dit neemt niet weg dat zelfs een bloeiende kritiek niet een compleet beeld geeft van
de ‘aktive und wertende Beziehung des Lesers zum Werk’: de opinies van het publiek
zullen doorgaans rijker geschakeerd zijn dan de schriftelijk vastgelegde ‘kritische
Tätigkeit’ laat zien. En dan hoeft het niet alleen om nuances te gaan. Om te beginnen
vonden en vinden grote delen van het lezerspubliek überhaupt nooit een spreekbuis
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in de kritiek. Maar ook binnen de cultureel dominante groep kan de verhouding
kritiek-publiek gecompliceerder liggen dan Vodička het doet voorkomen. Het is
immers niet denkbeeldig dat ook onder dit deel van het publiek een literaire norm
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leeft die inde kritiek niet doorklinkt, of althans ondervertegenwoordigd is.
Geldt dit al voor periodes met een geschakeerde kritiek, a fortiori is het van kracht
voor tijden van een bescheiden literair-kritische bloei. Beperking van het onderzoek
tot de uitspraken van de min of meer geïnstitutionaliseerde kritiek zal dan gemakkelijk
tot vertekening leiden. Het lijkt me daarom wenselijk om in een receptiehistorisch
programma ook met enige nadruk aandacht te vragen voor signalen die
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- hoe weinig gearticuleerd ook - indiceren dat een deel van het leespubliek met het
in de kritiek dominante normenstelsel niet instemde. Alleen dán kan men althans
een indruk krijgen van de representativiteit van de openlijk heersende norm, en
mogelijk ook vitale, maar niet - of: nóg niet - tot de gevestigde kritiek doorgedrongen
opvattingen achterhalen.
Wanneer ik Vodička's programma vergelijk met de eerder besprokene, treffen me
als de grote kwaliteiten ervan in de eerste plaats de luciditeit, en in de tweede plaats
de genuanceerde uitwerking. Vodička's beschouwingen zijn doordesemd van
realiteitsbesef, en iedere aanmatiging of fijnspinnerij is er vreemd aan. Als
theoretische verantwoording van onderzoek naar historische receptieprocessen
voldoet zijn model in mijn ogen het meest.
Toch zijn ook hierin enkele niet geheel bevredigende punten aan te wijzen: het
zware accent dat ligt op de esthetische functie en op de waardering, tegenover het
nagenoeg voorbijgaan aan het interpretatieve aspect van de receptie; voorts het
feit dat de geïnstitutionaliseerde kritiek te zeer in het middelpunt van het onderzoek
gesteld wordt. Daarmee dreigt het in principe zo ruim opgevatte receptiehistorische
kader in de praktijk al te beperkt gestalte te krijgen. Dat dit een reëel risico is, treedt
aan de dag bij het voorbeeld dat Vodička zelf geeft van een receptiestudie: ‘Die
Konkretisation des literarischen Werks. Zur Problematik der Rezeption von Nerudas
Werk’ (Die Struktur p. 87-125). Heel globaal wordt een aantal als exemplarisch
gepresenteerde (maar niet als zodanig verantwoorde) literaire beschouwingen over
de Tsjechische auteur Neruda gelieerd aan enkele achtereenvolgens dominante
normsystemen. In dit geval staat ook bij Vodička de praktijk wel erg ver van de
theorie af.

Conclusies
Met het hier besproken kwartet van theoretische programma's is zeker geen volledige
terreinschouw gegeven van de receptiehistorische reflectie, maar globaal is wel
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zichtbaar geworden welke richtingen en opvattingen zich daarin aftekenen. Wanneer
ik nu de balans opmaak, moet ik concluderen dat geen van de vier zonder meer als
leidraad kan fungeren voor de onderzoeker ‘in het veld’. In de inleiding op dit
hoofdstuk is de vraag gesteld of de discrepantie in het receptie-onder-
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zoek tussen theorie en praktijk mogelijk mede daardoor veroorzaakt zou kunnen
zijn, dat de theoretische programma's tekort schieten als verantwoording en model
voor praktische studies. Nu, na mijn kritische verkenning, lijkt het aannemelijk dat
het antwoord bevestigend kan zijn. Gebleken is dat de respectieve visies op de
uitgangspunten en het doel van historisch receptie-onderzoek onvoldoende
uitgekristalliseerd zijn, en dat alle besprokenen het laten afweten als het gaat om
concrete onderzoeksmodellen. Beide tekortkomingen wegen zwaar. De tweede
vooral ook, omdat de behandelde modellen geen van alle zijn bedoeld als
puur-theoretiserende reflectie, maar stuk voor stuk een programmatisch karakter
hebben.
De oogst van mijn theoretische exploratie lijkt dus wel zeer gering te zijn. Toch
wil ik graag erkennen dat de ‘discussie’ met Jauss, Link, Grimm en Vodička bij
uitstek nuttig is geweest om mijn eigen inzichten aangaande uitgangspunten en
opzet van het onderzoek te profileren. De rest van dit boek is daarom tevens bedoeld
als een poging om de discussie voort te zetten. Mijn inbreng is echter niet een nieuw
theoretiserend model, maar een proeve van concreet onderzoek.

Eindnoten:
1 Bij de bedoelde Duitse documentaties valt in de eerste plaats te denken aan die van Varnhagen,
Goethe in den Zeugnissen der Mitlebenden, die van Nicolovius, Über Goethe. Literarische und
artistische Nachrichten, en aan de monumentale reeks verzamelingen van Braun, Schiller im
Urtheile seiner Zeitgenossen, Goethe im Urtheile seiner Zeitgenossen en Lessing im Urtheile
seiner Zeitgenossen.
Bekende representanten van comparatistische studies over auteurs en hun lezers zijn bijv.
Gundolf, Shakespeare und der deutsche Geist, Baldensperger, Goethe en France, Van Tieghem,
Ossian en France, Roddier, J.-J. Rousseau en Angleterre. In Nederland o.a. Buisman-de Savornin
Lohman, Laurence Sterne en de Nederlandse schrijvers van c. 1780-c. 1840, Daas, De gezangen
van Ossian in Nederland, Gobbers, Jean-Jacques Rousseau in Holland, Van der Laan, Goethe
in de Nederlandsche letterkunde, Popma, Byron en het Byronisme in de Nederlandsche
letterkunde, Schults, Het Byronianisme in Nederland. Het zwaartepunt ligt in deze studies
doorgaans op de invloed die de genoemde auteur heeft uitgeoefend op schrijvers in het
betreffende land, maar steeds wordt tevens aandacht geschonken aan de kritiek, en soms ook
aan het lezend publiek. Aparte vermelding verdient in dit verband het boek van Naeff, De
waardering van Gerbrand Adriaenszoon Bredero, waarin het uitsluitend om reacties gaat, en
niet om invloed. Met het volste recht kan hier gesproken worden van een receptie-onderzoek
avant la date.
2 Kunne-Ibsch, ‘Rezeptionsforschung’ p. 1.
3 Stückrath, Historische Rezeptionsforschung p. 6.
4 Een uitvoerige analyse van de premisses en doelstellingen van een aantal belangrijke oudere
studies over auteurs en hun lezers geeft Stückrath, Historische Rezeptionsforschung. Ofschoon
zijn bevindingen in grote lijnen ook gelden voor vergelijkbare Nederlandse studies, lijkt het me
een essentieel verschil tussen de Duitse en de Nederlandse literatuurhistoriografie dat bij ons
- niet zonder reden! - veel minder de tendens heeft bestaan om klassiek geachte schrijvers op
een onaantastbaar voetstuk te plaatsen.
5 Jauss zelf verklaarde in 1975, acht jaar na het verschijnen van zijn Literaturgeschichte als
Provokation der Literaturwissenschaft, dat veel van de intussen als receptiegeschiedenis
gepresenteerde studies zich in feite niet onderscheiden van de traditionele ‘geschichte des
Nachruhms’ (Jauss, ‘Der Leser als Instanz’ p. 326-327). Voor zover ik het kan overzien is de
situatie sindsdien niet wezenlijk veranderd.
N.a.v. de voorkeur van de meeste receptie-adepten voor theoretische bespiegelingen spreekt
Gumbrecht ironisch over ‘die uns so liebgewordene Gattung wissenschaftlicher Problemkataloge’
(‘Konsequenzen der Rezeptionsästhetik’ p. 15).
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6 Ik verwijs, zoals te doen gebruikelijk, naar de herziene versie in Jauss, Literaturgeschichte als
Provokation, p. 144-207.
7 Eén markant voorbeeld: Warning, Rezeptionsästhetik p. 24, stelt dat Jauss niet verantwoordt in
hoeverre hij ‘onjuiste’ historische recepties wil afbakenen van ‘juiste’. Link, Rezeptionsforschung
p. 46, daarentegen is van mening dat de vraag naar de adequaatheid van recepties een groot
deel van Jauss' uiteenzettingen bepaalt.
8 Overigens omvat Jauss' diachrone component meer dan alleen de hier genoemde ontwikkeling
van receptieprocessen. Ertoe behoort ook, zoals uit citaat I al bleek, de tot nieuwe literaire
produktie leidende receptie, zowel bezien als proces op korte termijn, alsook in de vorm van
een decennia of zelfs eeuwen overspannende relatie.
9 Een groot aantal kritieken noemt Jauss zelf in noot 37 van zijn artikel ‘Racines und Goethes
Iphigenie’. Men vindt de belangrijkste besproken bij Grimm, Einführung in der
Rezeptionswissenschaft p. 34-51. Van belang acht ik verder vooral nog de nadien verschenen
kritische analyse van Jauss' premissen en doelstellingen die Stückrath geeft in zijn Historische
Rezeptionsforschung hfdst. 5.4.
10 Zie in Literaturgeschichte als Provokation met name stelling X (p. 189).
11 Zo wijst o.a. Van Buuren, in ‘Verwachtingshorizon en esthetische distantie’, op de niet te
onderschatten betekenis van de verwachtingsbevestiging in ieder waarderingsproces. In ‘Racines
und Goethes Iphigenie’ erkent Jauss de eenzijdigheid van de norm van de horizondoorbreking
(p. 394).
12 Behalve de hier aangehaalde p. 186, eerder terloops p. 170 en 183. Terzijde zij nog opgemerkt
dat receptiegeschiedenis, aldus opgevat, slechts betrekking kan hebben op tegen de tijd bestand
gebleken werken, zodat de door Jauss nagestreefde ‘kritische Revision, wenn nicht Destruktion
des überkommenen literarischen Kanons’ (p. 170) langs deze weg weinig kans van slagen lijkt
te hebben.
13 ‘Racines und Goethes Iphigenie’ laat zien, naar Jauss in het nawoord erbij zelf verklaart, dat de
receptie-esthetische reflectie ‘weit entfernt [ist], sich am Relativismus aller Standorte zu
begeistern, einer unbegrenzten Auslegbarkeit aller Texte zu huldigen’ (p. 386). Daarentegen
weer wél relativistisch, maar tegelijk ook versluierend in Jauss, ‘Esthétique de la réception et
communication littéraire’: ‘L'esthétique de la réception, [...] définissant le sens d'un ouvrage par
la suite historique de ses concrétisations, ne cherche pas tant [!] à falsifier les interprétations
antérieures qu'à reconnaître la compatibilité des interprétations différentes’ (p. 17). De kernvraag
blijft dan: een hoe grote speelruimte staat Jauss aan de interpretatie-verscheidenheid toe, en
hoe bepaalt hij de grenzen?
14 Sötemann, De structuur van Max Havelaar, stelling XII.
15 Literaturgeschichte als Provokation p. 203 e.v.
16 Overigens is gedurende de laatste decennia in de comparistiek ook onafhankelijk van het
receptie-onderzoek de activiteit beklemtoond van wat traditioneel werd gezien als de ontvangende
partij. Van de vele literatuur dienaangaande noem ik slechts de genuanceerde studie van Durišin,
Vergleichende Literaturforschung. Zie in ons land Buijnsters, Tussen twee werelden p. 218-222,
met de ietwat uitdagende formulering: ‘De kunstenaar kiest eerder invloeden dan dat hij ze
ondergaat’ (p. 219).
17 Jauss komt dan met zijn programma zeer dicht in de buurt van dat van zijn collega proximus
Iser, ontwikkeld in diens Der implizite Leser.
18 Te discutabeler is daarmee Jauss' claim van een geheel nieuwe benadering met geheel nieuwe
methoden: ‘Es gibt indes empirische Mittel, an die bisher noch nicht gedacht wurde - literarische
Daten, aus denen sich für jedes Werk eine spezifische Disposition des Publikums ermitteln lässt’
(p. 174).
19 Hierover uitvoerig Ibsch, ‘Receptie-onderzoek en literatuurgeschiedenis’.
20 In de in 1975 gehouden lezing ‘Der Leser als Instanz einer neuen Geschichte der Literatur’ heeft
Jauss zijn zienswijze aangaande de verhouding impliciete lezer - reële lezer nader uiteengezet
(p. 339-340). De impliciete lezer omschrijft hij daar, met een beroep op Iser, als de in de tekst
‘“eingezeichnete Leserrolle”, die als Bedingung möglicher Wirkung zu verstehen ist, mithin die
Aktualisierung von Bedeutung vororientiert aber nicht determiniert’. De expliciete lezer is ‘ein
historisch, gesellschaftlich und auch biografisch differenzierter Leser, der als immer wieder
anderes Subjekt die [...] Horizontverschmelzung vollzieht’ (nl. tussen de door de tekst
veronderstelde en de eigen verwachtingshorizon). Het doel van het receptie-onderzoek is nu
om te bepalen vanuit wat voor verwachtingshorizon de reële lezer keuzen doet uit de
mogelijkheden die de impliciete lezer openlaat. Dit vergt, zoals Jauss zelf ook stelt, om te
beginnen een reconstructie van de impliciete lezer. Jauss ziet dienaangaande weinig problemen:
de impliciete lezer is zijns inziens gemakkelijk te objectiveren, want ‘an objektiven Strukturen
des Textes ablesbar’ (p. 339). Deze visie doet, mild uitgedrukt, zeer onbekommerd aan.
Principiëler is de bedenking dat Jauss hier objectiviteitspretenties lijkt te koesteren die op
gespannen voet staan met vroeger door hem beleden opvattingen. Toen stelde hij onder meer
dat het werk ‘nicht als eine von seiner Rezeption unabhängige Struktur’ bestaat (in deze
formulering in Jauss, ‘Geschichte der Kunst und Historie’ p. 247), en dat de betekenis van een
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werk niet vastligt, maar zich (met nadruk: in de loop der tijden) manifesteert in ‘die fortschreitende
Konkretisation von Sinn’. Overigens wordt dit laatste in deze zelfde lezing nogmaals beklemtoond
(p. 335).
Ibsch heeft overuigend laten zien dat de feitelijke receptie in dit geval zeer veel gecompliceerder
was dan de door Jauss geconstrueerde potentiële receptie. (‘Receptie-onderzoek en
literatuurgeschiedenis’ p. 41-49.)
Cf. Stückrath, Historische Rezeptionsforschung p. 121. Wittkowski, ‘Unbehagen eines Praktikers’
p. 19, merkt nog op dat Jauss, om zijn stelling te staven, aan Goethe een medio 20e-eeuwse
visie op Racine moet toeschrijven.
Cf. ‘Racines und Goethes Iphigenie’ p. 377. Ook met betrekking tot Racines Iphigénie ontbreken
receptiedocumenten die Jauss' interpretatie ondersteunen, maar Jauss blijkt er in feite ook geen
behoefte aan te hebben: ‘Auch wenn die zeitgenössische Kritik wie auch Racine selbst darüber
ausdrücklich nichts verlautet, lässt sich die implizierte Frage seiner “Iphigénie” [...] etwa so
formulieren: [...]’ (p. 366).
In ‘Racines und Goethes Iphigenie’ p. 392-393 geeft Jauss zijn critici toe dat maatschappelijke
factoren in deze omschrijving onderbelicht zijn gebleven, en ook dat ten onrechte de groeps- of
klassegebondenheid van een verwachtingshorizon is genegeerd.
Stückrath, Historische Rezeptionsforschung p. 121-122.
Cf. bijv. Mandelkow, ‘Probleme der Wirkungsgeschichte’ p. 77 e.v. Een dergelijke vertekening
van vroegere opvattingen, en overschatting van de nieuwe inzichten - bij Jauss misschien
enigszins verklaarbaar als mede voortkomend uit verzet tegen een Duitse traditie van al te
kritiekloze canonisering van de Duitse klassieken - treft men te onzent aan bij Segers. Deze
stelt bijv. (de historische gang van zaken bovendien nog omkerend) dat eerst het
receptie-onderzoek tot het inzicht heeft geleid ‘dat het literaire kunstwerk als objectief gegeven
niet bestaat’ en ‘dat literatuur geen “eeuwigheidswaarde” bezit’ (Segers, Het lezen van literatuur
p. 9). Verg. ook het karikaturale beeld dat hij geeft van de ergocentrische benaderingswijzen op
p. 57. Men vraagt zich trouwens in gemoede af hoever de kennis van de geschiedenis der
literatuurwetenschap reikt bij iemand die de magna opera van Kalff en Te Winkel niet beter weet
te typeren dan als volgt: ‘Deze gezaghebbende werken, honderden bladzijden dik, waren sterk
anekdotisch-biografisch gericht. Uit die tijd [...] moet ongetwijfeld het gezegde stammen dat een
goede anekdote opweegt tegen een hele biografie’ (p. 126).
Eventuele bedenkingen tegen Links schema hoeven hier niet aan de orde te worden gesteld.
Opgemerkt zij slechts dat niveau 2 van principieel andere aard is dan de niveaus 1 en 3. Immers
A1 en L1 zijn empirisch waarneembaar, en binnen de tekst zijn A3 en L3 - indien althans aanwezig
- dat eveneens. (E3 speelt overigens in Links beschouwingen verder ternauwernood een rol.)
Daarentegen zijn A2 en L2 interpretatieve constructies, die bovendien in wezen identiek zijn (cf.
Link p. 41-42). In feite kan op dit niveau dan ook niet gesproken worden van een communicatieve
relatie tussen A en L.
Blijkens de voorbeelden die Link geeft, rekent zij tot Rezeptionsgeschichte ook empirisch
onderzoek naar contemporaine leesprocessen. Ook Jauss' door hemzelf als receptie-esthetisch
gepresenteerde programma wordt door Link als Rezeptionsgeschichte beschouwd (p. 45-48).
De term concretisatie is ontleend aan Ingarden, die er de ‘Aneignung’ door het subject (de lezer)
van het object (de tekst) onder verstaat. Cf. Link p. 118-119.
p. 158. Links concept vormt een synthese tussen een beperktere adequaatheidsnotie waarbij
de (in de tekst verankerde) auteursintentie als norm geldt, en een ruimere, met name door
Mukařovský voorgestane opvatting, waarbij iedere concretisatie adequaat geacht wordt die aan
de tekst recht doet als een complexe structuur met een esthetische functie. Link wil enerzijds
wél concretisaties toelaten waarvan de auteur zich de mogelijkheid niet bewust hoeft te zijn
geweest, maar anderzijds de tekst in bescherming nemen tegen a-historische en individualistische
benaderingen. (Verg. voor dit laatste ook Links belangwekkende kritiek op Iser: ‘“Die Appellstruktur
der Texte”’; Isers repliek in ‘Im Lichte der Kritik’ p. 330-335).
Jager, ‘Die Wertherwirkung’. Jägers these is dat de dominerende, zijns inziens inadequate,
reacties op Werther, te weten moralistische kritiek en ‘Werther-fieber’, een noodzakelijk gevolg
waren van het feit dat de lezers van Werther tot op dat moment slechts vertrouwd waren met
literatuur die een voorbeeld ter navolging stelde. Ik zou bij deze - met verve gepresenteerde stelling twee kanttekeningen willen plaatsen: 1. Jäger doet het voorkomen alsof in de genoemde
receptievormen nauwelijks plaats was voor een esthetische waardering. De vraag is echter in
hoeverre de overgeleverde documentatie de complexiteit van de werkelijkheid weerspiegelt. 2.
Jäger gaat ervan uit dat een adequate concretisatie gebaseerd is op een gedistantieerde
esthetische beschouwing. Dit aan Mukařovský ontleende inzicht (Jäger p. 394) lijkt me al heel
aanvechtbaar wanneer het wordt toegepast op 18e-eeuwse literatuur, maar het verdient ook
relativering met betrekking tot de modernere letterkunde. Cf. Jauss, Ästhetische Erfahrung p.
212-250 (over het evenwicht tussen identificatie en esthetische beleving), en Steinmetz, ‘Waarom
geeft lezen plezier?’ (over de pragmatische gemotiveerdheid van het lezen).
Zie de vorige noot. Links kwalificatie van de Werther-receptie als geen recht doende aan de
esthetische hoedanigheden van het werk, steunt behalve op Jäger ook op Goethes eigen visie
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op de reacties op zijn roman, zoals die te boek gesteld is in Dichtung und Wahrheit. Hoe
belangwekkend Goethes observaties ook zijn, ze moeten toch met meer reserves beschouwd
worden dan Link aan de dag legt: niet alleen gezien het ruim 35-jarige tijdsinterval, maar ook
omdat de visie van de oudere Goethe mede bepaald zal zijn door latere ervaringen met het
publiek.
Interessant is in dit verband nog een opmerking van Mandelkow over de voorliefde waarmee
Goethes negatieve oordelen over het Duitse publiek worden aangehaald: ‘Nichts scheint dem
Goetheleser bis heute so sehr zu behagen, als nicht zum “Publikum” dieses Autors zu gehören.’
(Goethe im Urteil seiner Kritiker p. XXXV.)
Over ironiserende, dus distantie teweegbrengende signalen in het bijzonder Lange, ‘Goethes
craft of fiction’ p. 39-40. Van een meer sympathiserende lezing geven recentelijk nog blijk o.m.
Müller, Zeitkritik and Utopie in Goethes Werther, Spann, ‘Werther revisited’, en (expressis verbis)
Wilson, ‘Goethe's Werther’.
Link p. 53-54. Het lijkt me nog maar de vraag of voor de jonge Goethe het schrijven van Werther
werkelijk zo'n daad van catharsis is geweest als hij later suggereert. Wat Link niet vermeldt, is
dat Goethe als recipiënt van zijn eigen roman waarschijnlijk ambivalenter was dan hij in Dichtung
und Wahrheit doet voorkomen. Enerzijds ergerde hij zich eraan voortdurend met Werther
geïdentificeerd te worden, anderzijds ging hij op zijn eerste Zwitserse reis en bij zijn aankomst
aan het hof van Weimar in Wertherdracht gekleed.
Een ironische distantie tussen Wilhelm en de romanlezer wordt met name gecreëerd in de brief
van 20 dec. in het tweede deel: ‘Ich danke Deiner Liebe, Wilhelm, dass Du das Wort so
aufgefangen hast. Ja Du hast recht: Mir wäre besser, ich gienge. Der Vorschlag, den Du zu
einer Rükkehr zu euch thust, gefällt mir nicht ganz, wenigstens möcht ich noch gern einen
Umweg machen, besonders da wir anhaltenden Frost und gute Wege zu hoffen haben’ (p. 128).
De romanlezer, die even tevoren van de uitgever vernomen heeft dat ‘der Entschluss, diese
Welt zu verlassen’ in deze dagen duidelijk contouren had gekregen, zal de dubbelzinnigheid
van de aan Wilhelm gerichte woorden niet ontgaan, en hij zal zich ook realiseren dat Wilhelm
zelf ze niet als dubbelzinnig hoeft op te vatten.
Namelijk als ze stelt dat een combinatie van receptiegeschiedenis en receptie-esthetica het
mogelijk maakt om te beoordelen ‘wie angemessen etwa ein Werk den ihm vorausliegenden
Rezeptionsbedingungen ist und wie angemessen umgekehrt geschichtlich realisierte Rezeptionen
diesem Werk sind’ (p. 46).
Link p. 59: ‘Jäger weist darauf hin, dass die ersten Rezensionen des Romans in den literarischen
Zeitschriften durchaus positiv waren [...] Sie sind ein Indiz dafür, dass Goethe sich doch nicht
so hoffnungslos in seinem Publikum verkalkuliert hat, sondern dass seiner Adressatenvorstellung
durchaus eine gewisse Publikumsrealität zugrunde lag [...]’ Dit is een non-sequitur: ook de
gewraakte Werther-dwepers zullen het werk positief beoordeeld hebben. De bedoelde
besprekingen blijken bij consultatie ervan dan ook niet of nauwelijks getuigenis af te leggen van
het ‘adequate’ inzicht dat Link aan de auteurs ervan toeschrijft.
Het feit dat Link Goethe zelf als getuige kan opvoeren zegt natuurlijk niet zoveel. Afgezien van
het feit dat een schrijver niet als de beste interpretator van zijn eigen werk hoeft te worden
beschouwd, en afgezien ook van de hiervoor al aangeduide reserves die men ten aanzien van
Goethes uitspraken kan hebben: Link had zich de vraag kunnen stellen in hoeverre een nu
dominante interpretatie van Werther mede aan Goethes eigen inzichten terzake te danken is.
Wat dat betreft levert ze onbedoeld een illustratie voor Jauss' stelling dat de wetenschappelijke
onderzoeker zicht voortdurend bewust moet zijn van de literaire tradities waarin ook hijzelf staat.
Link verwijst met betrekking tot het probleem van de adequaatheid naar het artikel van Sötemann,
‘Adäquate Konkretisation als äusserste Grenze’. Maar ofschoon ook Sötemann het idee huldigt
dat er een normatieve (overigens slechts benaderbare maar nooit feitelijk te realiseren) adequate
interpretatie zou bestaan, klinkt er van de voorbehouden die hij maakt al te weinig door bij Link.
Dit betekent niet dat receptiehistorisch onderzoek nooit geconfronteerd zou mogen worden met
wat Link receptie-esthetica noemt. Het kan ongetwijfeld heel verhelderend zijn de reacties op
een tekst te vergelijken met de (tekstexterne dan wel tekstinterne) auteursintentie, of met dat
wat door de onderzoeker als de meest adequate concretisatie wordt beschouwd. Een pleidooi
voor, en voorbeeld van, het niet-normerend vergelijken van een historische receptie met de
concretisatie van de onderzoeker zelf, levert Leferink in zijn ‘Over Lessen in Charleston’.
Bijv. radicaal op p. 74: ‘[...] hat sich [...] der Standpunkt durchgesetzt, dass für den
Rezeptionsvorgang die Prädisposition des Rezipienten wichtiger sei als die Beschaffenheit der
Rezeptionsvorgabe: Ein Text wird von verschiedenen Rezipienten völlig verschieden konkretisiert
- also existieren zwischen Textvariablen und Rezeptionsvariablen keine notwendigen
Abhängigkeiten.’
p. 79. Cf. op p. 100: ‘Für den Rezeptionsanalytiker von besonderem Interesse ist die Rezeption
eines Textes durch die Zeitgenossen des Autors, weil sich hier besonders die Möglichkeit eines
Vergleichs zwischen intendierter und tatsächlicher Wirkung anbietet.’ Echter met de onmiddellijke
toevoeging: ‘Vom konsequent rezeptionsperspektivischen Standpunkt aus bringt dieser Vergleich
allenfalls eine Zusatzinformation.’
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43 Receptie-onderzoek geheel onafhankelijk van de gerecipieerde teksten is wél denkbaar bij een
nog verder in de richting van lezersonderzoek verschoven vraagstelling, waarbij recepties enkel
materiaal zijn om de interacties tussen lezersgroepen te onderzoeken. Zie daarvoor bijv.
Hoogeveen, Funktionalistische Rezeptionstheorie.
44 Gezien Grimms kennelijke voorliefde voor gedetailleerd theoretiserende reflectie had men op
zijn minst een beschouwing verwacht over het kennistheoretische probleem van de onderzoeker,
die immers niet naar de tekst ‘an sich’ kan verwijzen, maar slechts naar zijn eigen concretisatie
ervan.
45 p. 30. Overigens onderkent Grimm onmiddellijk daarop het gevaar dat ‘die Verwirklichung eines
solch weitausgreifenden Modells [...] an den unzulänglichen Bedingungen des
Forschungsbetriebes scheitern würde.’ Hij stelt voor om te beginnen met deelonderzoeken,
zonder die evenwel nader te specificeren. Daarentegen geeft hij in hfdst. 7.3 (p. 102-109) een
nog veel gedetailleerder overzicht van de te onderzoeken receptiebeïnvloedende factoren.
46 Daarbij zij opgemerkt dat zo'n onderzoek naar de lezers van één bepaalde tekst in Grimms ogen
een mengvorm is van traditionele Wirkungs- en moderne receptiegeschiedenis, en als zodanig
in de marge van zijn programma staat. Het is weliswaar ‘subjektperspektivisch’ (gericht op de
lezers), maar ‘objektorientiert’ (bepaald door een specifieke tekst). Cf. zijn hfdst. 7.1, waar de
mogelijke positionele categorieën van het receptie-onderzoek worden beschreven.
47 Verg. bijv. ook de programma's van Gast, ‘Text und leser im feld der massenkommunikation’,
en Zimmermann, Literaturrezeption im historischen Prozess. Concreter, omdat er een gericht
onderzoeksplan in ontvouwd wordt, maar nauwelijks minder ambitieus, is het door de seriële
geschiedenis geïnspireerde programma van Chevrel, ‘L'êtude d'opinion en histoire littéraire’.
48 Zie bijv. p. 56, 85, 105. Vaak wordt dan nog verklaard dat het om een ‘stark vereinfachendes
Diagramm’ gaat.
49 Symptomatisch is in dit verband Grimms heilige geloof in de ontwikkeling van de theorievorming.
Voortdurend bepleit hij verdere verfijning (‘in einem ausgebauten theoretischen Modell müsste
vor allem...’) en theorievorming op deelgebieden (onder meer een ‘Theorie literarischer
Reminiszenz’, een ‘Theorie literarischer Institutionen’ etc.).
50 ‘Die zeitgenössische Rezeption von Lessings “Emilia Galotti” (Missverständnisse um einen Text)’
behandelt de vraag waarom de feitelijke receptie van Lessings drama niet correspondeerde met
de door de auteur geïntendeerde receptie. In ‘Das Mädchen von Esslingen’ wordt een geval van
produktieve receptie besproken: in vier versies van een sage vindt men de respectieve
dominerende literaire en morele opvattingen weerspiegeld. ‘Goethe-Nachfolge? Das Beispiel
Gerhart Hauptmanns’ gaat over Hauptmann als produktief recipiënt van Goethe - zowel in zijn
werk als in zijn rol van dichterlijk leidsman. ‘Der missverstandene Autor’ tenslotte is een met
voorbeelden geïllustreerd theoretisch stukje over het probleem dat lezers vanuit niet-congruente
sociale en ideologische achtergronden een evident lijkende tekst verkeerd kunnen interpreteren.
51 En àls het iets oplevert is het de vraag in hoeverre de kanttekeningen werkelijk informatief zijn,
om maar te zwijgen over de representativiteit ervan. Kanttekeningenonderzoek lijkt me in het
algemeen slechts zinvol als het om een specifieke recipiënt gaat. Een schitterend voorbeeld is
het door Diderot in de marge becommentarieerde exemplaar van Hemsterhuis, Lettre sur l'homme
et ses rapports. (In facsimile heruitgegeven door Georges May.)
52 Zij het naar mijn ervaring op geen stukken na zo abundant als Grimm beweert in noot 296:
‘Solche [...] Rezeptionsdokumente finden sich in Tagebüchern und Briefwechseln besonders
häufig.’
53 De belangrijkste ervan zijn in Duitse vertaling verzameld in: Felix Vodička, Die Struktur der
literarischen Entwicklung. Naar deze uitgave verwijs ik zonder steeds de afzonderlijke artikelen
te noemen. Met nadruk moet ik erop wijzen, dat mijn kennis van Vodička beperkt is tot deze
bundel.
54 Systematisch uiteengezet in ‘Die Literaturgeschichte, ihre Probleme und Aufgaben’. In: Die
Struktur p. 30-86.
55 Voor een plaatsbepaling van Vodička in de ontwikkeling van het Russische formalisme en het
Tsjechische structuralisme zie men de uitvoerige inleiding van Striedter bij Die Struktur.
56 p. 95. De term ‘concretisatie’ heeft Vodička aan Ingarden ontleend, maar hij geeft er een iets
andere betekenis aan. Cf. Striedter, ‘Einleitung’ p. LXII-LXIII.
57 Bijv. p. 61 en 106. Cf. p. 93: ‘Mukařovský nimmt jedoch nicht an, dass dieses Verständnis, das
auf die intime Erfahrung des Betrachters verweist, zum ästhetischen Subjektivismus führen
könnte, sondern “die Haltung, die das Individuum gegenüber der Wirklichkeit einnimmt, ist kein
exklusiver persönlicher Besitz, sondern sie ist in beträchtlichem Masse - bei weniger starken
Persönlichkeiten sogar fast ganz - durch die sozialen Beziehungen vorgegeben, in die das
Individuum eingespannt ist.”’
58 Bijv. p. 63, 68, 97.
59 Kenmerkend is in dit verband dat waar Vodička in zijn uiteenzetting over de taakgebieden van
de literatuurhistorie spreekt over de analyse van literaire werken, eigenlijk alleen de analyse van
de esthetische functie ter sprake komt (p. 40-43).
60 p. 69-70 en 94-95, op beide plaatsen Ingarden bestrijdend.
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61 Overigens zijn de betreffende passages niet de meest heldere in Vodička's programma. Soms
wekt hij de indruk wat betreft de betekenistoekenning even relativistisch te zijn als inzake de
waardetoekenning, met name p. 94: ‘Man muss demnach allgemein mehrere ästhetische und
bedeutungsbezogene Interpretationen des betrachteten Werks gelten lassen, wobei jede im
Prinzip die gleiche Gültigkeit und Überzeugungskraft besitzt, die allerdings zeitlich, gesellschaftlich
und in bestimmtem Masse auck individuell begrenzt ist.’ Aan de andere kant spreekt hij ook
telkens over de Werkstruktur, wat toch een interpretatieve fixatie lijkt te veronderstellen (cf. ook
Striedter, ‘Einleitung’ p. LXX-LXXI), terwijl de lezer op p. 102 opeens verrast wordt door een
terloopse opmerking die een normatief receptie-onderzoek à la Link lijkt te bepleiten:
‘Methodologisch notwendig bei der Erforschung der Rezeption ist es sicherlich auch, die
Beziehung zwischen der Intention des Autors - soweit sie im Werk Ausdruck findet - und der
Konkretisation [...] zu untersuchen.’
62 In ‘Die Konkretisation des literarischen Werks’, Die Struktur p. 90. Over de mogelijkheid van
receptie-onderzoek wanneer er geen gedocumenteerde concretisaties zijn overgeleverd, laat
Vodička zich in zijn theoretische beschouwingen niet uit. In zijn analyse van ‘Jungmanns
Übersetzung von Chateaubriands “Atala”’ zegt hij evenwel (Die Struktur p. 252) dat men in zo'n
geval slechts een hypothetische receptie kan reconstrueren (‘können wir jetzt nur durch eine
Rekonstruktion darüber Mutmassungen anstellen’).
63 Even tevoren had hij er nog op gewezen dat tot de literaire norm ook ethische, sociale, religieuze,
filosofische etc. postulaten kunnen behoren (p. 65-66).
64 p. 64. Cf. ook p. 71 en 97-98.
65 Ofschoon blijkens de bevindingen van Anbeek en Kloek de rijkdom aan argumenten niet overschat
moet worden. (Literatuur in verandering p. 149-150.)
66 Met betrekking tot de jeugd is dit probleem besproken door Ghesquiere, ‘Het historisch
receptie-onderzoek van kinderliteratuur’.
67 Een geval van ondervertegenwoordiging lijkt zich te hebben voorgedaan bij de receptie van Zola
in Nederland. Cf. Anbeek en Kloek, Literatuur in verandering p. 147.
68 De belangrijkste niet aan de orde gestelde richting is de marxistische, die een opmerkelijk elan
te zien geeft (zie bijv. Gesellschaft, Literatur, Lesen). Met de verregaande normatieve claims
van de marxistische concepten kan ik me, zoals duidelijk zal zijn, niet verenigen. Cf. bijv.
Weimann: ‘Die wirklich entscheidende Aufgabe des Literarhistorikers besteht nicht darin, alle
bisherigen Normen der Deutung als gleichberechtigte Entfaltungen eines unendlichen
dichterischen Sinnpotentials zu erweisen, sondern die historisch bedingten Deutungen durch
Rückverweis auf die entstehungsgeschichtliche Objektivität zu relativieren (also auch in ihrem
jeweiligen Aufschluss zu bewerten), wobei sich die eigene Beziehung zugleich als geschichtliche
und als gültige zu erweisen hat.’ (Weimann, ‘“Rezeptions-ästhetik”’ p. 26-27. Curs. van mij.)
Voorts kunnen functionalistische modellen als dat van Wienold, Semiotik der Literatur, of dat
van Hoogeveen, Funktionalistische Rezeptionstheorie, hier buiten beschouwing blijven, omdat
daarin recepties onafhankelijk van de gerecipieerde teksten worden beschouwd; een onderzoek
naar de receptie van een specifieke tekst valt derhalve buiten het functionalistische programma.
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Hoofdstuk III Verantwoording van het onderzoek
Uitgangspunten
In het vorige hoofdstuk zijn mijn eigen uitgangspunten al enigszins zichtbaar
geworden. Ik zal ze in deze paragraaf expliciteren door dezelfde drie vragen te
beantwoorden die bij de bespreking van de programma's van Jauss, Link, Grimm
en Vodička als leidraad fungeerden. Dus: Welke interesse ligt ten grondslag aan
het onderzoek? Welke lezers vormen het object ervan? Hoe stel ik me het onderzoek
concreet voor?
Het antwoord op de eerste vraag luidt: Het onderzoek is opgezet vanuit een
historische belangstelling. Het gaat me om de vergroting van de kennis van en het
begrip voor een stukje letterkundige geschiedenis. Vooronderstelling hierbij is dat
de lezers van literatuur, en in het bijzonder de oorspronkelijke lezers, als degenen
voor wie de betreffende werken in eerste instantie bedoeld waren, deel uitmaken
van het door de literaire historie bestreken domein. Het belang van een beperkte
casus als de onderhavige is daarbij afhankelijk van de mate waarin hij bijdraagt tot
het inzicht in de literaire communicatie en de ontwikkeling daarvan.
In deze optiek is het legitiem en relevant om na te gaan óf een werk gelezen werd
en door wat voor lezers, hóe het gelezen werd en waarom het zo gelezen werd.
Oogstte het bijval of afkeuring, en op welke gronden? Riep het discussies op en,
zo ja, welke argumenten werden daarbij in het geding gebracht? Krijgen in de
receptie specifieke literaire en/of buitenliteraire predisposities contour?
De belangstelling is derhalve geheel op de lezers gericht, tekstinterpretatieve en
-evaluatieve interesses komen van mijn kant niet aan de orde. De gevonden
concretisaties zullen dan ook niet getoetst worden op hun tekstadequaatheid en
hun bijdrage aan de ontplooiing van het betekenispotentieel van Werther, en evenmin
zullen aan de receptie criteria worden ontleend ter bepaling van de esthetische
waarde van het werk. Natuurlijk zal de huidige lezer tot sommige van de
overgeleverde beschouwingen meer affiniteit hebben dan tot andere, maar in het
kader van dit onderzoek is dat geen relevante bevinding. Om het
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scherp te stellen: juist als vroegere concretisaties naar ons begrip van de tekst
weinig adequaat zijn, of zelfs het semantische potentieel ervan evident te buiten
gaan, daagt dat uit tot het zoeken naar een verklaring waarom lezers van toen
1
Werther zo anders konden recipiëren dan wij het doen.
In het licht van dit alles leek het me juist om het begrip receptie ruim op te vatten
en het onderzoek niet te beperken tot alleen de concretiserende reacties (ik bedoel
daarmee die reacties waarin een min of meer beargumenteerd oordeel over het
werk wordt gegeven). Immers, voor de reconstructie van het receptieproces zijn
ook terloopse kwalificaties van belang en vooral ook mededelingen over aan het
2
werk toegeschreven gevolgen. Juist de lectuur van Werther heeft volgens de
overlevering tot spectaculaire reacties geleid. Bovendien lijkt het op voorhand
waarschijnlijk dat áls het boek inderdaad aanleiding heeft gegeven tot een opmerkelijk
gedrag van lezers, dit weer de reacties van andere recipiënten mede heeft bepaald.
A fortiori is dan van toepassing wat volgens Mandelkow geldt voor ieder
receptieproces: ‘Wirkungsgeschichte eines Werkes oder eines Autors ist von Anfang
3
an zugleich auch immer Wirkungsgeschichte der Wirkungsgeschichte.’
Met het bovenstaande is de tweede vraag: welke lezers object van onderzoek
zijn, in grote trekken al beantwoord. Vanzelfsprekend valt de impliciete lezer geheel
buiten mijn optiek. Het gaat me om de reële historische lezers die in de periode
1775-1800 Werther gerecipieerd hebben. Nu heeft maar een minieme minderheid
daarvan zich schriftelijk over het werk geuit, een minderheid bovendien die niet zoals ik in de bespreking van Vodička heb uiteengezet - zonder meer als
representatief voor het gehele publiek mag worden beschouwd. Bijzondere aandacht
verdienen daarom mededelingen over andere lezers van Werther, omdat daarin
mogelijk indicaties te vinden zijn omtrent de receptie door in het openbare literaire
leven nauwelijks vertegenwoordigde groepen. Bovendien is uit dergelijke indirecte
gegevens wellicht een indruk te krijgen van de kwantitatieve aspecten van de
receptie: de bekendheid van het werk, de populariteit ervan bij bepaalde categorieën
lezers, etc. Zelfs inhoudelijk volstrekt onbetekenende verwijzingen naar Werther
kunnen, bijvoorbeeld door de context waarin ze voorkomen, dienaangaande
informatie bevatten.
De laatste vraag betreft de gang van het onderzoek. Ik ben begonnen met het
samenstellen van een zo volledig mogelijke inventarisatie van uitlatingen in de
periode 1775-1800 die betrekking hebben op Werther.
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Omdat niet alleen leesreacties zijn geïnventariseerd, maar ook ongeadstrueerde
kwalificaties en zelfs puur verwijzende aanduidingen, heb ik gekozen voor de
verzamelterm referentie. Een Werther-referentie is dus een plaats waar op welke
wijze dan ook naar Werther wordt verwezen.
De verzameling referenties is vervolgens geanalyseerd op informatie betreffende
de receptie. De kwalitatieve aspecten - de opvattingen over het werk - staan daarbij
in het middelpunt, maar, zoals gezegd, ook kwantitatieve indicaties betreffende de
omvang en de samenstelling van het Werther-lezende publiek krijgen aandacht. Ik
heb deze confrontatie van een tekst met zijn lezers niet ingeleid met een beschrijving
van enerzijds het werk en anderzijds de vigerende verwachtings-horizon. Wat het
eerste betreft: een globale karakteristiek is zinloos omdat ik mag veronderstellen
dat mijn lezers Werther kennen, en een grondige analyse zou zeer veel ruimte
vergen, gezien de vele interpretatieve studies die aan het boek zijn gewijd, terwijl
4
het rendement twijfelachtig zou zijn. Het gaat in deze studie immers niet om alle
aspecten die aan Werther zijn te ontdekken, maar om die aspecten die de
belangstelling hebben gehad van de 18e-eeuwse lezers. Ten aanzien van een
preliminaire reconstructie van de verwachtingshorizon geldt iets dergelijks: een
abstracte beschouwing van de destijds heersende roman-opvattingen heeft weinig
zin waar het onderzoek juist bedoeld is om te laten zien hoe daaraan concreet
invulling werd gegeven. Bovendien lijkt een enigszins adequate beschrijving van
de literair-externe component van de verwachtingshorizon - dus iets als de collectieve
ervaringswereld van de betreffende periode - nauwelijks mogelijk zonder in termen
te vervallen die door hun algemeenheid eigenlijk onbruikbaar zijn. Over Grimms
voorstel om eerst het socio-culturele systeem te reconstrueren zwijg ik maar liever
helemaal. Veel meer voor de hand liggend is het om uit te gaan van het
receptiemateriaal zelf. In de reacties wordt immers zichtbaar in hoeverre het
betreffende werk aan de verwachtingen tegemoet kwam, dan wel die bruskeerde,
en daaruit laat zich de onderliggende norm afleiden. Omdat het steeds over een
concrete casus gaat, kunnen met name de punten waar wrijving ontstaat in principe
scherpe contouren krijgen: negatieve kritiek wordt doorgaans uitvoeriger
beargumenteerd dan positieve. En ofschoon aldus in het onderzoek van één
receptieproces niet meer dan enkele fragmenten van het immense, virtuele complex
van de verwachtings-horizon of de normstructuur zichtbaar worden, mag men erop
vertrouwen dat het de relevante elementen zijn: in de reacties gaat men in
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op wat men als het meest treffend heeft ervaren. In weerwil van de bezwaren die
tegen een dergelijk pragmatisme zijn aan te voeren, lijkt het me vooralsnog de enige
mogelijkheid om tot resultaten te komen.
Het feit dat mijn onderzoek zich in principe uitstrekt tot alle Werther-lezers, betekent
niet dat ik in het onderzoek aan alle referenties even veel aandacht zal besteden.
De historische relevantie van een strikt persoonlijke concretisatie is doorgaans
6
gering , en alle besproken theoretici (het meest nadrukkelijk Vodička en Grimm)
betogen dan ook met reden dat zinvol object van studie slechts die receptiedata
kunnen zijn die collectief bepaald zijn. Anders dan Vodička, die de kritiek als
woordvoerder van de collectieve norm beschouwt, en Grimm, die díe concretisaties
wil selecteren die illustratief zijn voor de sociaal-historische determinanten, wil ik de
historische relevantie afleiden uit het materiaal zelf, namelijk uit de convergentie
van de receptiedocumentatie. (Precieser gezegd: uit de mate waarin de documentatie
zich aan mij als convergent voordoet.) Daarbij is het natuurlijk mogelijk dat er
uiteenlopende (groepen van) convergenties blijken voor te komen als gevolg van
een synchrone verscheidenheid van normen en/of lezerskringen.
Op deze regel, dat de aandacht primair gericht is op convergerende reacties,
geldt, zoals ik in de paragraaf over Vodička al heb duidelijk gemaakt, één
uitzondering. Deze is overigens geheel in overeenstemming met Vodička's
belangstelling voor de ontwikkeling van de norm, en evenzeer met het criterium van
de historische relevantie. Het is mogelijk dat men concretisaties aantreft die niet
convergeren met andere, maar die toch niet als idiosyncratisch kunnen worden
opgevat, en wel omdat ze getuigen van een wijze van lezen die later dominant zal
worden. We treffen in zo'n geval mogelijk de kiem van een nieuwe norm aan, en
uiteraard dient daarop de volle aandacht te vallen: juist in een synchroon opgezet
onderzoek kan het nieuwe naast het oude zichtbaar worden.
Hoe nu aan deze uitgangspunten in de praktijk vorm is gegeven, wordt verantwoord
in de volgende paragraaf. Allereerst passeert een aantal afbakeningsproblemen de
revue, en daarna wordt aangegeven hoe het onderzoek geëffectueerd is.
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Gang van het onderzoek
Afbakeningen
Ook voor een beperkte periode als het laatste kwart van de 18e eeuw is het
onmogelijk de mij voor ogen staande maximalistische opzet volledig te realiseren.
Zelfs is het zo dat enkele complete - wat ik zou willen noemen: receptiedomeinen
niet in de verzameling vertegenwoordigd zijn. Het meest markante daarvan is de
beeldende kunst. Nies heeft, met meer enthousiasme dan bezonnenheid overigens,
7
gewezen op de mogelijkheden die de iconografie voor het receptie-onderzoek biedt.
Inderdaad zou men graag willen weten hoe, en in welke mate, het beeld van Werther
en Lotte mede gestalte heeft gekregen in schilderijen en platen, en mogelijk ook in
behangselschilderingen, afbeeldingen op waaiers, en dergelijke meer. Voor
onderzoekingen naar Werther in de beeldende of toegepaste kunst bestaan echter
nauwelijks of geen ingangen, en na enkele verkenningen die zeer weinig hebben
opgeleverd - om precies te zijn: alleen de serie knipsels die als illustraties in dit boek
8
zijn opgenomen - heb ik hier niet verder gezocht. Platen of portretten waaruit bleek
dat Werthers befaamde dracht - blauwe rok, gele broek, geel vest - ook in ons land
een tijdlang in de mode zou zijn geweest, zijn me niet onder ogen gekomen. En ook
een vluchtig onderzoek in een ander domein, te weten dat van het muziekleven,
bood geen aanknopingspunten voor verdere exploratie.
Het onderzoek is derhalve toegespitst op teksten. In de aard daarvan heb ik me
in principe nauwelijks beperkingen opgelegd. Of Werther wordt vermeld in een
referentiële of een fictionele context, in literair dan wel zedenkundig, psychologisch
of religieus verband - dergelijke gegevens zijn van groot belang voor de interpretatie
van de betreffende referentie, maar zij speelden in het stadium van de inventarisatie
geen rol. Natuurlijk moet de onderzoeker voortdurend keuzes maken uit de
overstelpende hoeveelheid materiaal, maar daarbij zijn in mijn geval uitsluitend
overwegingen van praktische aard in het geding geweest: de afweging van de
tijdsinvestering tegen de kans op resultaten.
Eén principiële keuze dient hier echter verantwoord te worden, en wel dat ik me
heb bepaald tot Nederlandstalig materiaal. (De enige uitzondering wordt gevormd
door een tweetal door Nederlanders in het Frans geschreven brieven.) Ongetwijfeld
heeft een niet onaanzienlijk deel van de lezers hier te lande Werther in een Franse
vertaling gelezen,
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terwijl een veel kleinere groep de originele Duitse tekst kan hebben gekend. Ook
is men wellicht op de hoogte geweest van de literatuur óver Werther in deze talen.
Het buiten beschouwing laten daarvan kan derhalve een zekere vertekening tot
gevolg hebben. Aan de andere kant: opname van Franse en Duitse beschouwingen
over Werther was niet alleen praktisch onmogelijk gezien de gigantische uitbreiding
van het materiaal, maar zou de werkelijkheid nog meer geweld hebben aangedaan.
Het is immers onmogelijk om vast te stellen welke van deze gegevens medebepalend
zijn geweest voor het Nederlandse receptieproces. Wanneer ik kon achterhalen dat
Nederlandstalige referenties van buitenlandse herkomst waren, heb ik dat uiteraard
vermeld. Ook in het ene geval waar ik vermoed dat een Nederlandse beschouwing
door een Duits stuk is geïnspireerd, wordt uitvoerig bij dit mogelijke origineel
stilgestaan.
De noemer ‘Nederlandstalig’ impliceert dat ook vertaalde bronnen in het onderzoek
10
zijn betrokken. Uitsluiting ervan zou enigszins potsierlijk aandoen waar het allemaal
draait om een werk waarvan veel Nederlanders in een vertaling hebben kennis
genomen. Maar bovendien: vertalingen zijn veelal commerciële ondernemingen;
de uitgevers ervan spelen in op een bestaande belangstelling. De receptiehistorische
betekenis ervan mag daarom niet onderschat worden.
De laatste te bespreken afbakening heeft te maken met mijn hantering van het
begrip referentie. Als omschrijving heb ik gegeven: een plaats waar op welke wijze
dan ook naar Werther wordt verwezen. In veruit de meeste gevallen levert het
vóórkomen van de naam zelf een ondubbelzinnig criterium, maar soms kan men
twijfelen of men met een verholen toespeling te doen heeft. De probleemgevallen
waarmee ik werd geconfronteerd, waren van drieërlei aard.
Allereerst figureren er in vele 18e-eeuwse werken personages met de naam
Charlotte of Lotje, Willem, of - in mindere mate - Albert. Ik heb al in de bespreking
van de studie van Van der Laan mijn reserves uitgesproken jegens het gemak
waarmee deze (zoals eerder trouwens ook Menne) alle Lotjes beschouwt als nazaten
van hun beroemde Duitse naamgenote. Het betreft immers een naam waarvan de
signaalwaarde veel minder evident is dan die van Werther zelf, en de Lotjes en
Willems zijn in onze literatuur dan ook niet alleen veel talrijker, maar ook veel
verscheidener van karakter dan de Werthers. Vandaar dat ik het proza of - vooral
- de poëzie waarin een Lotje/Charlotte, een Willem, of een Albert voorkomt, maar
waarin verder geen duidelijke reminiscenties aan Die Leiden des jungen Werthers
door-
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klinken, niet in de materiaalverzameling heb opgenomen.
De tweede soort probleemgevallen wordt gevormd door de - in Links terminologie
- produktieve receptie. Het gaat hier dus om literaire werken waarin de auteur aan
zijn leesreactie op Werther gestalte heeft gegeven. Of men nu dergelijke processen
uit de optiek van de traditionele invloedsstudie benadert dan wel uit die van het
receptie-onderzoek, het hete hangijzer blijft hetzelfde: in hoeverre valt uit de creatie
van een nieuw, eigen werk de interpretatie van of waardering voor een mogelijke
inspiratiebron af te leiden? De decennia lang gevoerde discussie rond Feiths
appreciatie van Werther geeft van deze problematiek een treffende illustratie.
Ik heb de knoop doorgehakt en het standpunt ingenomen dat in een onderzoek
als dit produktieve receptie alleen van belang is, indien de relatie met het
11
oorspronkelijke werk evident is. Afgezien van de Wertheriaden - vervolgen en
aanvullingen op Werthers geschiedenis, gedichten op momenten daaruit, etc. komen dan maar weinig werken in onze literatuur voor bespreking in aanmerking.
De belangrijkste zijn de romans van Feith, die overigens als expressie van een
attitude ten opzichte van Werther voor mij rijkelijk problematisch blijven. Met Feiths
stijl heb ik me niet beziggehouden. Onmiskenbaar zijn er in zijn proza allerlei echo's
van Wertheriaanse tournures te horen, maar die zijn toch te weinig specifiek en
dominant om er verreikende conclusies aan te verbinden. Het andere werk dat in
de literatuurgeschiedenis dikwijls genoemd wordt als onder invloed van Werther
geschreven, Willem Leevend, voldoet naar mijn opvatting niet aan het zojuist
genoemde evidentiecriterium. In mijn slothoofdstuk zal ik er echter nog wel enige
aandacht aan schenken, maar juist om het ontbreken van Werther-referenties te
problematiseren.
Als laatste moet ik hier aan de orde stellen de impliciete verwijzingen die mogelijk
zijn vervat in het releveren van een typisch met Werther te associëren situatie of
gebeurtenis. Te denken valt dan aan de niet te realiseren liefde, en vooral aan de
zelfmoord. Ik heb hier dezelfde handelwijze gevolgd als met betrekking tot de
naamgeving: wanneer niet uit aanvullende gegevens evident was dat de betreffende
passage moest worden opgevat als specifiek naar Wertherverwijzend, is zij niet
opgenomen. Het criterium bleek zeer selectief te werken: uiteindelijk is niet één
potentiële impliciete verwijzing van deze aard in de materiaalverzameling
gehandhaafd. In hoofdstuk V zal ik het probleem in hoeverre ‘de’ 18e-eeuwer
zelfmoord onmiddellijk met Werther associeerde, nog nader onder de loep nemen.
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De gevolgde wegen
Tot slot van dit hoofdstuk zij hier een globaal overzicht geboden van de wegen die
ik tijdens de inventariserende fase van het onderzoek heb gevolgd. Ik zal niet hoeven
toe te lichten dat de heuristische problematiek voor de praktische onderzoeker een
van de meest klemmende is. Wanneer men zich beperkt tot een kleine,
welomschreven groep recipiënten (bijvoorbeeld de literaire tijdschriften, of een
programmatisch verbonden groep schrijvers), wijzen de stappen die gezet moeten
worden zich nog min of meer vanzelf, maar zodra het niet meer om specifieke lezers
gaat, is er heel moeilijk een systematisch tracé uit te zetten. Het probleem is dan
immers dat men nauwelijks één categorie teksten a priori buiten beschouwing kan
laten: een opmerking over een werk als Werther is bij wijze van spreken in iedere
context denkbaar. Ook het op zichzelf voortreffelijke model voor 18e-eeuws bio- en
12
bibliografisch onderzoek van Paasman biedt in dit geval weinig handreikingen.
Ik heb hieronder gepoogd de gang van mijn onderzoek min of meer stelselmatig
te beschrijven. Inderdaad ‘min of meer’: het werkelijk volledig systematisch te
verantwoorden deel ervan is relatief klein, en meer dan een aanzet tot een heuristisch
model pretendeert deze paragraaf niet te geven. Supprimering ervan leek me niet
alleen onjuist in het licht van mijn kritiek op de theoretici dat zij de problematiek van
het verzamelen van gegevens veelal lijken te bagatelliseren, maar ook omdat vele
praktisch gerichte studies niet of nauwelijks inzicht geven in het bronnenonderzoek
waarop zij berusten.
Alle gevonden Werther-referenties zijn verzameld in deel 2 van dit werk. Ik realiseer
me dat in een volledige verantwoording tevens alle zonder resultaat geraadpleegde
teksten hadden moeten zijn opgenomen, steeds met een toelichting waarom ze zijn
gekozen. Er moest echter een afweging worden gemaakt van enerzijds een streven
naar methodische perfectie, tegen anderzijds het besef van wat economisch nog
te verantwoorden is. Aangezien alleen al een gecomprimeerde titelbeschrijving van
alle doorgekeken literatuur enige tientallen bladzijden zou hebben gevergd, kan
men het, naar ik hoop, billijken dat de economie de doorslag heeft gegeven.
Globaal zijn de volgende etappes te onderscheiden:
1. Men begint logischerwijs bij het werk zoals dat voor de lezers beschikbaar was.
In dit geval houdt dat in dat de onderscheidene edities van de vertalingen worden
bekeken op receptief relevante gegevens
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als ingrepen van de vertaler in de tekst, toegevoegde voetnoten, voor-en naredes
13
en dergelijke meer. De beschikbare exemplaren zijn tevens (zonder resultaat)
doorgebladerd op de aanwezigheid van kanttekeningen en vergelijkbare
lezerssporen.
In het verlengde hiervan ligt onderzoek naar de betreffende uitgeversarchieven,
met het oog op enerzijds mogelijk belangwekkende correspondentie met de vertaler,
en anderzijds verkoopgegevens zoals oplagecijfers. (Ook dit heeft in mijn geval
niets van belang opgeleverd.)
Tenslotte heb ik gezocht naar aankondigingen van de betreffende edities. Het
leek me onnodig hierbij volledigheid na te streven. Op grond van de plaatsen van
uitgave zijn de Utrechtsche courant en de Amsterdamsche courant doorgenomen,
terwijl ook de aan boekaankondigingen relatief rijke Haarlemsche courant is bekeken.
2. Even voor de hand liggend is de volgende stap: naar de recenserende
tijdschriften. Primair was de interesse op besprekingen van Werther zelf gericht,
maar ook werken die op de een of andere wijze iets met Werther te maken hebben
konden zo opgespoord worden, terwijl in sommige gevallen een recensent de roman
spontaan ter sprake bracht. Het behoeft geen betoog dat eveneens de
niet-recenserende gedeeltes (het ‘mengelwerk’) als potentiële bronnen beschouwd
werden.
Een zeer schrijnend gemis is evenwel dat er geen bibliografie van 18e-eeuwse
Nederlandse literaire tijdschriften bestaat. Ik heb me hier moeten verlaten op de
door Hanou samengestelde inventarisatie van het bezit van de
14
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Alle hierin genoemde periodieken, voor
zover verschenen tussen 1775 en 1800, waarin op grond van de titel belangstelling
voor letterkunde niet volstrekt uitgesloten leek, zijn doorgekeken.
3. Tot zover is de gevolgde weg logisch, en volledigheid nagenoeg bereikbaar.
Logisch is ook de volgende stap: het nasporen van andere periodieken en
seriewerken waarin de literatuur centraal staat, of althans een belangrijke plaats
inneemt. Ik denk aan niet-recenserende tijdschriften, spectators,
genootschapsbundels en -verhandelingen. Ook de voor mijn onderzoek niet
onbelangrijke almanakken met literaire bijdragen zijn hier te noemen. Bij deze etappe
heeft men steun aan enkele specifieke inventarisaties, maar zeker niet alle in
aanmerking komende reeksen zijn in kaart gebracht. Ik noemde al de Lijst van
Hanou. Buijnsters' bibliografie van de spectators maakte het mogelijk dit genre voor
15
de betreffende jaren grondig te exploreren. Dankzij de bibliografie van Buijnsters
16
en Geerars van de satirische tijdschriften geldt daarvoor hetzelfde. Een
inventarisatie van publikaties van
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literaire genootschappen is sinds kort eveneens voorhanden. Aan de 18e-eeuwse
almakken is evenwel nog weinig aandacht besteed, en aan de literaire bijdragen
erin nog minder. De basis voor alle almanakonderzoek ligt in het door J.N. Jacobsen
Jensen aangelegde, helaas onvoltooid gebleven, kaartsysteem, dat berust in de
Universiteitsbibliotheek te Amsterdam. Aanvullingen bleken, behalve via de
gebruikelijke bibliografische wegen, vooral te vinden in aankondigingen in kranten,
18
met name gedurende de laatste maanden van het jaar. In totaal heb ik een dertigtal
verschillende almanakken in handen gehad, zij het van de meeste daarvan niet
meer dan een of enkele jaargangen - ‘de rest werd as’.
4. Zo goed als onbegrensd is de vierde etappe: het zoeken van Werther-referenties
in de literatuur zelf. De enige systematische, maar vanzelfsprekend uiterst beperkte
ingang zijn weer de recensies: mogelijk worden opmerkingen over de roman of zijn
lezers door de recensent aangehaald. Verder bleek het zinvol om oude naamlijsten
als die van Arrenberg/Abkoude, Saakes, en De Jong, en moderne bibliografieën
als die van Buisman, door te lopen op titels die zelf naar Werther verwijzen, of
anderszins veelbelovend lijken. Voor het overige is men afhankelijk van de eigen
belezenheid en die van meelevende collega's, en van steekproeven. Naar alle
waarschijnlijkheid heb ik in deze categorie veel materiaal niet opgedolven, getuige
ook het feit dat hier tot het laatst toe nieuwe vondsten geboekt konden worden.
Enigszins geruststellend was weer dat deze weinig aan het al gevormde beeld
wijzigden of bijdroegen.
Relatief uitvoerig onderzocht zijn de liedboekjes, opgespoord aan de hand van
19
de inventarisatie van Scheurleer en met behulp van het documentatieapparaat op
het P.J. Meertensinstituut te Amsterdam. Evenals van de almanakken zijn er ook
van de liedboekjes maar al te veel verloren gegaan. Hetzelfde geldt voor een ander
soort werkjes dat mijn bijzondere belangstelling had: de talloze in de kranten
aangekondigde bundeltjes waarvan de inhoud blijkens de titel of de annoncering
uit sentimenteel getint mengelwerk moet hebben bestaan.
5. Hiermee is het literaire bronnenmateriaal beschreven. Maar voor een werk dat,
zoals Werther, moreel gevaarlijk werd geacht, is het wenselijk om ook zedenkundige
verhandelingen in het onderzoek te betrekken. Bij ontstentenis alweer van
bibliografische hulpmiddelen, kon ik slechts die vertogen bekijken waarop ik via
recensies en aankondigingen stuitte. Voorts zijn alle in de bibliografie van Speyer
20
genoemde in ons land verschenen verhandelingen over de zelfmoord bekeken.
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Wat de publieke bronnen betreft zijn de belangrijkste categorieën genoemd; een
verdergaande verantwoording zou tot nodeloos detaillisme leiden. Niet afzonderlijk
gerubriceerd zijn bronnen van allerlei soort als encyclopedische werken,
reisbeschrijvingen, filosofische verhandelingen, etc. etc. Ook hier zou het onderzoek
ad libitum zijn uit te breiden, maar op een gegeven moment moet men ook in staat
zijn om te stoppen. Veel frustrerender is de noodzakelijke oppervlakkigheid ten
aanzien van een andere categorie:
6. De niet-publieke bronnen. In het vorige hoofdstuk is al betoogd dat in een studie
die zich niet richt op specifiekelezers, een onderzoek naar privé-reacties een
onbegonnen zaak is. Dit is des te meer te betreuren omdat juist in de vertrouwelijke
sfeer van een persoonlijke brief of een dagboek, mogelijk leesreacties worden
prijsgegeven die in de openbare meningsvorming de zelfcensuur niet zouden
21
passeren. Men zal derhalve moeten kiezen: of de privé-documenten blijven geheel
buiten beschouwing, of men zoekt een willekeurige verzameling correspondenties
en/of dagboeken door. Ik heb geopteerd voor de tweede mogelijkheid, en wel door
alle correspondenties, individuele brieven en dagboeken in het onderzoek te
betrekken die later - afzonderlijk dan wel in het kader van een biografische studie alsnog zijn uitgegeven.
Daarnaast zal men een paar referenties tegenkomen uit handschriftelijke bronnen.
Een enkele daarvan dank ik aan een literatuurverwijzing, en een drietal werd mij
22
doorgespeeld door collega's die er bij toeval op stuitten. - Waarmee maar weer
eens geïllustreerd is dat zonder geluk ook de meest systematische onderzoeker
niet welvaart, en ook dat dit geluk zijn kans kan krijgen door collegiale contacten
over wederzijdse activiteiten.
7. Een laatste te noemen bron vormen auctie-catalogi, die immers te zien geven
hoe dikwijls een Werther voorkwam in een geveilde bibliotheek. Men zou kunnen
veronderstellen dat de auctie-catalogi, als van essentieel belang voor een
reconstructie van de kwantitatieve aspecten van de receptie, in dit onderzoek een
belangrijke plaats hebben ingenomen. Dat is niet het geval. Anders dan bijvoorbeeld
23
Gobbers ben ik geneigd de informatie die zij verschaffen sterk te relativeren. In de
eerste plaats hoeft een verzameling niet de belezenheid van de bezitter te
24
representeren , maar bovendien mag men verwachten dat de overlevingskans van
25
een boekje als Werther niet erg groot is geweest. Hoe dan ook: een vrij uitvoerige
steekproef in de verzameling auctie-catalogi van de Vereeniging ter bevordering
van de belangen des Boek-
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handels leverde niet dusdanige gegevens op, dat een uitgebreider onderzoek
verantwoord leek. Het resultaat van deze verkenning is als appendix bij hoofdstuk
IV opgenomen.
In het nu volgende hoofdstuk IV geef ik een analyse van het gevonden materiaal.
Daarbij verwijs ik steeds naar de betreffende referenties door middel van de codering
die zij hebben in deel 2. Deze bestaat uit het betreffende jaartal plus een
volgnummer. De referenties zijn in deel 2 dan ook chronologisch geordend; zo nodig
is er een verklarende aantekening aan toegevoegd.

Eindnoten:
1 Volgens Kunne-Ibsch treed ik daarbij buiten het domein van de literatuurwetenschap: ‘Mögliche
Konkretisationen können nur in dem Masse Objekt der Literaturwissenschaft sein, als sie von
Texteigenschaften gerechtfertigt werden.’ (‘Rezeptionsforschung’ p. 34.)
Verder zij opgemerkt dat ik er voor het gemak van uitga dat er een algemeen aanvaarde
20e-eeuwse visie op Werther bestaat. Voor wat betreft de professionele literatuuronderzoekers
lijkt dat ook wel het geval te zijn, al worden de accenten verschillend gelegd (cf. p. 22 en 60).
Het zou me evenwel niet verbazen indien een empirisch onderzoek onder de hedendaagse
passieve Werther-recipiënten wezenlijk afwijkende concretisaties te zien gaf. Interessant is in
dit verband een door Duytschaever genoemde, in 1972 te Antwerpen verschenen vertaling, die
als titel draagt De love story Werthers lijden, en op de omslag een verleidelijke vamp vertoont.
(‘De actualiteit van Goethes Werther’ p. 94. Ik heb het betreffende werkje niet onder ogen gehad.)
2 Een ander standpunt huldigt Grimm. Nogal verrassend, in het licht van zijn grootschalige opzet,
sluit hij ‘die Analyse von Wirkungen, also den über die Rezeption hinausreichenden, in sozialem
Handeln sich manifestierenden Rezeptionsresultaten’ buiten het domein van de receptiehistoricus.
(Rezeptionsgeschichte p. 31.)
3 Mandelkow, ‘Probleme der Wirkungsgeschichte’ p. 81. Mandelkows begrip van Wirkung is hier,
in tegenstelling tot dat van Grimm in de vorige noot, wel min of meer identiek met receptie.
4 Op een beschrijving vooraf van de werkstructuur komt het voorstel van Jauss neer om allereerst
de impliciete lezer te reconstrueren (zie hfdst. II nt. 20). Iets vergelijkbaars staat Fieguth voor,
die preliminair ‘die abstrahierend-objektivierende Werkerfassung’ wil beschrijven, d.w.z. dat hij
de tekst in zijn potentialiteit wil construeren, met aanduiding van de betekenissen die het werk
wel, en van die welke het niet toelaat, zonder de betekenismogelijkheden in één interpretatie te
fixeren. (‘Rezeption contra falsches und richtiges Lesen’ p. 144-147.)
5 Men kan zich trouwens afvragen of de beschrijving van een verwachtingshorizon niet een
stabiliteit en coherentie van opvattingen suggereert, zoals die in de werkelijkheid nooit heeft
bestaan. En los daarvan: een preliminaire reconstructie van de verwachtingshorizon kan
gemakkelijk leiden tot een onbewuste aanpassing daaraan van de observaties. Een voorbeeld
daarvan hebben we gezien bij Van der Laan, wiens waarnemingen duidelijk gekleurd waren
door de vooronderstelling van een sentimentele verwachtingshorizon.
6 Althans in een onderzoek naar lezers in het algemeen. Uiteraard zullen puur individuele
concretisaties wél object van onderzoek zijn indien men geïnteresseerd is in een of meer
specifieke recipiënten.
7 Nies, ‘A la recherche de la “majorité silencieuse”’. Van het bestaan van iconografische
problematieken lijkt Nies nauwelijks op de hoogte. Een voorbeeld waartoe een dergelijke
argeloosheid leidt geeft Zimmermann, wanneer hij uit een Engelse karikatuur, voorstellende een
slager die temidden van zijn kadavers huilend Werther leest, meent te kunnen afleiden dat het
romanpubliek in Engeland groter was dan in Duitsland. (Literaturrezeption p. 120 nt. 107.)
8 Dr. C. Blotkamp was zo vriendelijk bij zijn collegae-kunsthistorici te informeren of zij ooit
afbeeldingen van Werther waren tegengekomen. Dr. J.W. Niemeijer herinnerde zich twee
tekeningen van de hand van T.H. Scheltema in Weimar te hebben gezien. Navraag bij de
Nationale Forschungs- und Gedenkstätten aldaar leverde echter niets op.
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9 Een onderzoek naar de Franse culturele dominantie in ons land in de 18e eeuw is nog een
desideratum. Een aanzet is gegeven door Krijn, ‘Franse lektuur in Nederland’. Ook de kennis
van het Duits is nog niet systematisch bestudeerd. Volgens Spoelstra nam die tegen het eind
van de eeuw snel toe (De invloed van de Duitsche letterkunde p. 8, 10, 142). Evenwel meldt
Falck nog in 1833 dat Dedel een kwestie met Duitsland moest regelen ‘door de omstandigheid,
r
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dat geen ander Kabinets Min de Hoogduitsche taal magtig is’ (Brieven p. 347).
Eén weinig beduidende uitzondering op deze regel: In sommige uit het Duits vertaalde romans
uit deze periode is af en toe een terloopse verwijzing naar Werther te vinden. Aangezien niet
valt aan te nemen dat deze van enig belang zijn geweest voor de Nederlandse Werther-receptie,
zijn ze niet opgenomen.
Klaarblijkelijk hanteert Von Stackelberg dezelfde norm impliciet in zijn - als bijdrage aan de
theorievorming weinig bevredigende - Literarische Rezeptionsformen. Zie voor een uitgewerkte
beschouwing over een van deze receptievormen, het romansupplement: Van Vonderen,
‘Romansupplementen’.
Paasman, Elisabeth Maria Post.
Van het opsporen van de Nederlandse edities van Werther heb ik verslag afgelegd in ‘De
Nederlandse Werther-vertalingen’. Later vond ik bij een bezoek aan de universiteit van Yale een
mij nog onbekende editie van de tweede druk (in de Bijlage bij deze studie beschreven onder
nr. 2a). Deze is niet opgenomen in The National Union Catalog.
Hanou, Lijst van periodieken.
Buijnsters, ‘Bibliografie 18e-eeuwse spectatoriale geschriften’. Van de herziene versie in
Buijnsters, Nederlandse literatuur (p. 77-85) heb ik geen gebruik meer kunnen maken.
Buijnsters en Geerars, ‘Bibliografie 18e-eeuwse satirische tijdschriften’.
Kloek et al., ‘Literaire genootschappen’.
Zeer veel steun bij mijn jacht op almanakken heb ik indertijd gehad van mevr. drs. C.K. van der
Toorn, die haar doctoraalscriptie heeft gewijd aan de literaire bijdragen in laat-18e-eeuwse
almanakken.
Nederlandsche liedboeken, ed. Scheurleer.
Speyer, ‘Overzicht van de geschiedenis van de zelfmoord’.
Op het verschil tussen iemands particuliere en publieke reactie zal ik nog uitvoerig ingaan.
Illustratief is in dit verband een door De Clercq meegedeelde kritiek van Spandaw op zijn (De
Clercqs) Verhandeling: ‘ook had ik Hooft niet genoeg vereerd; al had hij valschen smaak gehad,
zoo moest men dit toch niet zeggen of drukken’. (Pierson, Willem de Clercq dl. 1 p. 189; curs.
van mij.)
Ik dank 1775-1 aan drs. W.F.G. Breekveldt, 1788-8 aan drs. J.P.M. Groot en 1789-1 aan dr.
A.N. Paasman.
Gobbers, Rousseau in Holland dl. 1 hfdst. IV. Kritiek hierop in Van den Berg, ‘Rousseau in
Holland’ p. 190-192.
Zelfs kunnen bij een veiling partijen zijn ingebracht die niet tot het oorspronkelijke bestand
behoorden. Cf. Dijkstra-van Brakelen, ‘De veilingcatalogus van Wolff en Deken’.
Een misschien niet representatieve maar wel curieuze illustratie hierbij is, dat toen Goethe in
1782 plannen voor de herziening van Werther maakte, en daarover met Kestner (als echtgenoot
van Lotte min of meer het model voor Albert) correspondeerde, geen van beiden een exemplaar
van het werk bezat. (Zie Erläuterungen und Dokumente p. 112 en 113.)
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Hoofdstuk IV Bevindingen
Inleiding
Langs de hiervóór aangeduide wegen heb ik een goede honderd tekstpassages
verzameld die op de een of andere wijze betrekking hebben op Goethes Werther.
Daarmee is de discussie die deze roman losmaakte, althans voor zover zij schriftelijk
en in het openbaar is gevoerd, naar ik mag hopen grotendeels gedocumenteerd.
De vraag is nu: tot welke bevindingen brengt ons deze inventarisatie?
Die zijn van tweeërlei aard. Om te beginnen geven de referenties informatie over
de wijze waarop men destijds Werther gelezen en geapprecieerd heeft. De analyse
van deze kwalitatieve aspecten van de receptie staat in dit onderzoek in het
middelpunt. Maar uit het verzamelde materiaal zijn ook enkele gegevens te destilleren
die indicaties leveren aangaande kwantitatieve receptie-aspecten zoals de
bekendheid van het boek, en de populariteit ervan in bepaalde lezerskringen. Strikt
genomen treed ik met een bespreking daarvan op het terrein van het
lezersonderzoek, maar een al te rigide afbakening van het eigenlijke receptiedomein
komt me, zoals ik al eerder heb betoogd, geforceerd voor, en lijkt hier te minder
wenselijk, omdat uit de materiaalverzameling naar voren komt dat een mening over
Werther niet zelden samenhangt met de voorstelling die men heeft van de omvang
en hoedanigheid van het publiek van het boek. Vandaar dat de inhoudelijke
behandeling van elk van de drie periodes waarin ik het hele tijdvak heb opgesplitst,
steeds wordt voorafgegaan door een bespreking van kwantitatieve aanwijzingen.
Het zal geen betoog behoeven dat het hier verzamelde materiaal niet méér toestaat
dan voorzichtige veronderstellingen, geformuleerd in vrij vage, algemene termen.
Er is geen enkel gegeven overgeleverd dat enige werkelijke kwantificering mogelijk
maakt.
Wat de kwalitatieve aspecten van de receptie aangaat: de bespreking daarvan
vereist een bepaalde ordening. In principe kon ik kiezen uit twee mogelijkheden: óf
een chronologische opzet, waarbij de ontwikkeling van de discussie getrouw wordt
gevolgd, óf een systematische, waarbij na inhoudelijke clustering van de referenties
de respectieve
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visies en argumenten de revue passeren. De chronologische ordening heeft het
voordeel dat aan de dynamiek van het verloop van de receptie recht wordt gedaan,
maar daar staat tegenover dat, aangezien de verscheidenheid in de standpunten
niet zeer groot is, een aldus opgezette bespreking al gauw leidt tot het voortdurend
en weinig geschakeerd variëren op slechts enkele thema's. Een systematische
ordening maakt het mogelijk meteen ter zake te komen, maar reduceert een proces
van vijfentwintig jaar discussie tot een statische verzameling meningen. Ik heb
tenslotte gekozen voor een combinatie van beide mogelijkheden: in hoofdlijnen
wordt het chronologische verloop van de receptie gevolgd, maar waar al eerder
verwoorde standpunten en argumenten herhaald worden, breng ik die bijeen in een
samenvattende bespreking. Het ligt voor de hand dat de chronologie het meest
strikt wordt aangehouden in de eerste jaren, als de verschillende standpunten
gestalte krijgen. In de latere jaren zullen vele weinig nieuws opleverende referenties
slechts terloops of zelfs in het geheel niet aan de orde komen, ten gunste van een
concentratie op uitspraken die een bepaalde opvatting voor het eerst of op een
bijzonder pregnante wijze verwoorden, of die de discussie verrijken met nieuwe
argumenten of zienswijzen. Onvermijdelijk zal aldus aan bepaalde nuances tekort
worden gedaan. Ik hoop evenwel steeds zo geselecteerd te hebben dat het verlies
ten gevolge van een geringere uitvoerigheid wordt gecompenseerd door de winst
van een grotere overzichtelijkheid. En in ieder geval staat het verzamelde materiaal
integraal ter beschikking van de lezer die een andere ordening zou prefereren.
Tot slot van deze verantwoording: het is weinig origineel om in een voltooid proces
drie fases te onderkennen, in de geest van opkomst, stabilisering en afname, maar
het komt me voor dat de materiaalverzameling al heel sterk uitnodigt tot een
dergelijke geleding: gedurende de eerste jaren wordt er heel weinig over Werther
geschreven, in de tweede helft van de jaren tachtig en de eerste helft van de jaren
negentig treft dan een vloed aan referenties, waarbij de standpunten scherpere
contouren krijgen, terwijl tegen het eind van de eeuw Werther, zowel gezien de
kwantiteit als de inhoud van de referenties, uit de belangstelling blijkt te verdwijnen.
Het onderzochte tijdvak is daarom opgesplitst in drie periodes: 1776-1785, 1786-1795
en 1796-ca. 1800.
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1776-1785: Eerste reacties: incidentele verwijzingen
Bekendheid en populariteit
In april 1776 vernamen Nederlandse lezers die niet op de hoogte waren van het
actuele literaire leven in Duitsland, voor het eerst van het bestaan van een werk Het
lyden van den jongen Werther, en wel via de aankondiging daarvan door uitgever
Van Emenes in de Utrechtsche courant (1776-1). Begin september van dat jaar,
bijna twee jaar na het verschijnen van het origineel, kon men van het werk kennis
nemen in de bij Van Emenes verschenen vertaling (1776-4). Overigens zijn de lezers
natuurlijk niet allen aangewezen geweest op deze uitgave; sommigen zullen Werther
in het Duits hebben gelezen, anderen (waarschijnlijk waren dat er meer) hebben
1
het werk in een Franse versie gekend.
Er zijn geen aanwijzingen dat het boekje hier te lande onmiddellijk aansloeg.
Weliswaar verschenen er spoedig de vertalingen van twee Wertheriaden - een
dramatische bewerking van Werther (1776-6) en Nicolais parodie Freuden des
jungen Werthers (1777-1) - maar hieruit mag niet geconcludeerd worden tot een
gretig onthaal van Werther zelf: in de eerste plaats zou, gezien de korte
tussenliggende tijdsspanne, het succes van de vertaalde Werther dan wel heel
spoedig manifest moeten zijn geworden, en bovendien zou in het voorbericht van
De vreugde daarvan naar alle waarschijnlijkheid wel melding zijn gemaakt. Het ligt
eerder voor de hand om te veronderstellen dat de uitgevers van de beide werkjes
zich meer door hooggespannen verwachtingen dan door een realiter zich aftekenend
succes van Werther hebben laten leiden. Temeer lijkt dit waarschijnlijk omdat - ik
kom daar dadelijk nog op terug - vermoed mag worden dat Werther, althans in de
vertaling van Van Emenes, allerminst grif van de hand ging.
Aan Werther werd intussen bekendheid gegeven door een bespreking van de
roman zelf en van de treurspelbewerking in het enige Nederlandse tijdschrift dat vrij
royaal aandacht besteedde aan belletrie: de Vaderlandsche letteroefeningen
(1776-5,1777-3). Niet de roman, maar wel het treurspel en de parodie zijn bovendien
gerecenseerd in de orthodoxe Nederlandsche bibliotheek, zij het waarschijnlijk op
oneigenlijke gronden (1774-4,5). Het feit dat dit tijdschrift zeer negatief over Werther
oordeelde, heeft naar ik veronderstel Werthers reputatie weinig geschaad: het
publiek van de Bibliotheek zou toch al geen waardering voor de roman hebben
gehad. De bespreking in de Letteroefeningen daaren-
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tegen, een tijdschrift dat een belangrijk deel van het literair geïnteresseerde publiek
2
bereikte, zal meer gewicht in de schaal hebben gelegd. Fel negatief is de recensie
zeker niet, maar er straalt ook allerminst een verraste bewondering in door die de
lezers geprikkeld zou kunnen hebben tot kennismaking met het boek.
Terwijl Van Emenes Werther afficheert als ‘een beroemd Hoogduitsch Werkje’
(1776-3), valt het op dat niets in de besprekingen erop wijst dat men op de hoogte
was van de deining die Werther in Duitsland teweeg had gebracht. Een
contra-indicatie lijkt me dat de waarschuwing in de Letteroefeningen voor mogelijke
gevaarlijke gevolgen van het boek weinig klemmend wordt geformuleerd (zowel in
de bespreking van de roman zelf als later in die van het treurspel). A fortiori wijst
dit er trouwens op dat van een onmiddellijk eclatant succes in Nederland geen
sprake is geweest.
De besprekingen maken zeer duidelijk dat het verschijnen van (de vertaling van)
Werther door de recensenten bepaald niet beschouwd werd als een literair
evenement van groot belang, en dit zal z'n weerslag hebben gehad op de verkoop
van het boek. Het heeft er in ieder geval alle schijn van dat de uitgave van Van
Emenes commercieel geen succes is geweest. Na een jaar immers startte hij een
reclame-offensief dat moeilijk anders is op te vatten dan als een aanwijzing dat hij
het boek niet kwijtraakte (1776-6). Men mag aannemen dat wanneer het goed zou
hebben gelopen, er weinig aanleiding was geweest om een dergelijke dure campagne
te voeren voor het restant van de oplage. Bovendien lijkt 200 onverkochte
exemplaren (een getal dat in werkelijkheid zeker niet lager zal hebben gelegen) erg
hoog bij een oplage die, naar ik vermoed, niet heel veel meer dan 600 of 700 zal
3
hebben belopen. In vergelijkbare acties die ik ben tegengekomen, ging het altijd
om een veel geringer aantal exemplaren. En een laatste aanwijzing dat Van Emenes
zijn kopers moest lokken, wordt gevormd door het feit dat hij in zijn aanprijzing niet
meer, zoals het jaar tevoren, het lijden van de hoofdpersoon vooropstelt en de
literaire hoedanigheden van het werk accentueert, maar het presenteert als de
‘liefdesgeschiedenis’ van de zoon van een ook hier te lande bekende en geachte
4
ethicus. Blijkbaar had hij zijn hoop gevestigd op de liefhebbers van een chronique
scandaleuse, nu de oorspronkelijk aangesproken ‘gevoelige harten’ het hadden
laten afweten.
Of deze actie erg geholpen heeft om de belangstelling voor Werther te vergroten,
is de vraag. Er zijn verscheidene redenen om te veronderstellen dat het werk
gedurende de eerstkomende jaren nog geen grote
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opgang maakte: in de eerste plaats zal het tien jaar duren voordat er (bij een andere
5
uitgever) een herdruk van de vertaling verschijnt ; ten tweede duurt het eveneens
tien jaar eer er nieuwe Wertheriaden in ons land het licht zien; en tenslotte wordt
Werther voorlopig nog uiterst zelden genoemd.
In de jaren 1778, 1779, 1780 en 1781 vond ik te zamen niet meer dan vier werken
waarin de naam Werther viel. De verwijzing in Van Alphens Theorie (1778-1) geldt
daarbij in feite niet Werther zelf, maar een Duitse bespreking ervan. Het stuk van
Garve (1778-2) zegt evenmin iets over de belangstelling voor Werther in ons land:
het is vertaald als onderdeel van het tijdschrift waarin het was opgenomen, en niet
omwille van zichzelf. Wel kan het hebben bijgedragen tot het bekendworden van
Werther: in verscheidene latere Nederlandse beschouwingen klinken echo's ervan
door.
Van Hasselt (1780-1) schijnt echter in 1780 Die Leiden des jungen Werthers bij
zijn lezers bekend te veronderstellen. In het bijzonder valt dat op te maken uit zijn
eerste verwijzing: kortweg noemt hij ‘Werther’ als voorbeeld, zonder verdere
toelichting. Evenwel blijkt het uit feit dat de (consciëntieuze) Nederlandse vertaler
van De mensch van zijne zwakke zijde beschouwd (1781-1) het jaar daarop Werther
vernederlandst tot Werder, dat Werther nog niet een algemeen bekende naam was
in ons land. Illustratief lijkt me ook dat Feith in zijn in 1781 bekroonde Verhandeling
over het heldendicht (1782-1) het nodig vindt om - anders dan bij vrijwel alle andere
werken die hij ter sprake brengt - een korte samenvatting te geven bij het
aangehaalde citaat. Het is trouwens een intrigerende vraag of hij, indien hij het boek
bekend had verondersteld bij zijn lezers, de verandering zou hebben durven
aanbrengen die hij zich veroorloofd heeft.
Toch lijkt in deze jaren de kennis van Werther snel toe te nemen. Van Alphen
(1782-2) schrijft er in hetzelfde jaar over als over een erkend meesterwerk, en de
door hem geciteerde regels uit ‘Klagen unglücklicher Liebe’ kunnen in zijn betoog
als illustratie alleen functioneel zijn voor de lezer die op de hoogte is van Werthers
geschiedenis. Misschien heeft het betekenis dat Feith naar zijn eigen zeggen met
zijn Verhandeling een literair belangstellend, maar zeker niet bijzonder gevormd,
6
publiek op het oog had , terwijl Van Alphen (alsook mogelijk Van Hasselt) hoger
mikte. Anderzijds brengt ook in 1782 de vertaler van Stella (1782-3) in zijn voorrede
Werther ter sprake op een wijze die alleen begrijpelijk is voor iemand die de roman
al kent. De vermelding op de
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titelpagina van Stella: ‘Gevolgt naar [...] de Heer Goethe, Schryver van Werther’,
werkt trouwens alleen indien de potentiële lezers dit als een aanbeveling kunnen
opvatten. In de voorrede van Stella vinden we bovendien voor het eerst een
specificatie van de lezers op wie Werther (en Stella zelf) volgens de vertaler de
meeste aantrekkingskracht uitoefent: ‘voor 't grootste gedeelte’ zou dit publiek
bestaan uit ‘jonge menschen’.
Een bevestiging van de veronderstelling dat Werther in deze jaren 1782-1783
algemene bekendheid moet hebben verworven, levert Feiths Julia (1783-1): voor
een goed begrip van de daarin voorkomende Werther-episode is een meer dan
globale kennis van Goethes roman vereist. In de korte periode tussen het schrijven
van de Verhandeling en van Julia, zo mogen we wel concluderen, is - althans naar
Feiths taxatie - Werthers faam dusdanig gegroeid dat zijn naam bij het romanlezend
publiek een specifieke signaalwaarde gekregen heeft. En Feith is niet de enige die
erop rekent dat een breed lezerspubliek Werther weet te plaatsen; in hetzelfde jaar
blijkt uit het stukje ‘Iets, uit de levensbeschrijving van myn’ neef Willem', in het
Mengelwerk van de Vaderlandsche letteroefeningen (1783-2) dat de naam Werther
voldoende is om aan een bepaald type minnaar gestalte te geven.
Een dergelijke vanzelfsprekendheid bij het verwijzen naar romanpersonages treft
men in deze jaren alleen aan waar het gaat om figuren uit bijzonder bekende werken:
allereerst de romans van Richardson, in mindere mate ook Rousseaus La nouvelle
Héloïse en Tristram Shandy van Sterne. Na, naar het schijnt, aanvankelijk niet erg
de aandacht te hebben getrokken - althans bij het literaire establishment; mogelijk
genoot het werk bij jongeren al vroeg enige faam - lijkt Werther in het begin van de
jaren '80 in ons land een bekendheid te hebben verworven vergelijkbaar met die
van de tot dan toe beroemdste romans van zijn tijd.

Meningen
Afgezien van Hoffham (1775-1) - in feite een Duitser - is de eerste Nederlander van
wie we zeker weten dat hij Werther gelezen heeft, de anonymus die de vertaling
ervan voor Van Emenes heeft geleverd. Over het geheel genomen heeft hij zijn
7
werk goed gedaan, zeker in vergelijking met veel andere vertalingen uit deze jaren ;
er zijn weinig echte fouten aanwijsbaar, en de tekst van het origineel is zeer getrouw
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gevolgd. Slechts in één opzicht krijgt de lezer van de vertaling volstrekt niet een
adequate indruk van het oorspronkelijke werk: er lijkt zelfs geen poging te zijn gedaan
om Goethes markante Sturm und Drang-stijl in enigszins vergelijkbaar Nederlands
te benaderen. Alle eigenaardigheden in spelling, syntaxis en woordkeuze zijn
verdwenen, waardoor de vertaling wat bezadigd en omslachtig klinkt in vergelijking
8
met het origineel. In hoeverre hier sprake is van onvermogen dan wel van opzet,
is niet te achterhalen. De vertaler heeft niets van zijn opinie omtrent het boek
prijsgegeven, noch direct in een voor - of narede of in voetnoten, noch indirect door
9
het weglaten, toevoegen of veranderen van passages. De enige tekstexterne
lezerssturing in Van Emenes' uitgave is er een die Goethe zelf had aangebracht:
de versregels op de beide titelpagina's (1776-4) zijn rudimenten van de twee
10
gedichtjes die waren toegevoegd aan de oorspronkelijke tweede druk ; hierin is de
liefde van Werther weliswaar als ideaal voorgesteld, maar tevens wordt de lezer
opgeroepen hem niet na te volgen.
De eerste Nederlander van wie een oordeel over Werther is overgeleverd, is
(afgezien alweer van Hoffham) de uitgever Van Emenes, die in een wervende tekst
de verschijning van de vertaling aankondigt in de Utrechtsche courant van begin
september 1776 (1776-3). Het feit dat Van Emenes daar Werther parenteert aan
de toentertijd ongetwijfeld meest gerespecteerde roman: Richardsons Clarissa, en
11
aan een Duitse verwant daarvan , is uit uitgeverspolitiek oogpunt bezien niet zo
verrassend. Wél opmerkelijk is de onmiddellijk aan het sentimentele idiolect
herinnerende terminologie waarin hij zijn aanprijzing verpakt: ‘vol van aandoenlyke
Tooneelen’, ‘waardig om gelezen en herdacht te worden van alle gevoelige harten’,
en ook de - niet door de titels van de betreffende werken verantwoorde - kwalificatie
12
‘lydende’ voor Clarissa en de Freule van Sternheim. Van Emenes legt dus sterk
de nadruk op het effect van het werk op het geïntendeerde publiek: de gevoeligen.
Verder geeft hij in de verwijzing naar de werken van Richardson en La Roche een
impliciete waarborg voor het morele en het literaire gehalte van de aangekondigde
roman.
Als Werther vervolgens het publiek bereikt, roept het werk voor zover valt na te gaan
geen opmerkelijke reacties op, evenmin als de beide spoedig volgende Wertheriaden:
de gedramatiseerde bewerking en Nicolais parodie. Van de bespreking van Werther
in het toonaangevende literaire tijdschrift de Vaderlandsche letteroefeningen (1776-5)
is men
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haast geneigd te zeggen dat die treft door haar onopvallendheid. Hoe
verbazingwekkend vanuit een later perspectief ook, uit niets blijkt dat de recensent
het idee had een bijzonder werk voor zich te hebben wat betreft de thematiek, de
13
vertelwijze of de (in de vertaling weliswaar sterk gedempte) stijl.
De bespreking besteedt, zoals gebruikelijk in romanrecensies in de
Letteroefeningen, veruit de meeste aandacht aan de uit het werk af te leiden
zedenleer, en gaat nauwelijks in op specifiek literaire hoedanigheden. Kritiek heeft
de recensent op het feit dat er in Werther geen afstand wordt genomen van Werthers
toegeven aan zijn hartstochten en van zijn zelfmoord, temeer daar Werther beide
zelf nadrukkelijk verdedigt. Dit ontbreken van een uit het verhaal te trekken lering
maakt het boek ‘eenigszins gevaarlijk’ (een overigens opmerkelijk gematigde
formulering) voor die categorie van lezers waarvoor de Letteroefeningen zich, met
name in romanbesprekingen, steeds bezorgd toont: de jeugd. In deze preoccupatie
met de zedenleer past ook dat de recensent een vrij uitvoerige beschouwing wijdt
aan het morele gehalte van Werthers gedrag: Werther heeft zijn ellende aan zichzelf
te wijten, ofschoon ook Lotte niet geheel vrijuit gaat.
Wat betreft de literaire kwaliteiten: zonder voorbehoud, maar tamelijk terloops,
wordt erkend dat Werther zijn lijden ‘ten leevendigste afgemaald’ en ‘zeer natuurlijk’
uitgedrukt heeft. De recensent ziet hierin echter een gevaar temeer: het boek wordt
er des te innemender door voor de argeloze lezer.
Al met al is de recensie afwijzend, maar zij mist ten enen male de heftigheid
waarmee later niet zelden de intentie van het boek veroordeeld of het karakter van
de hoofdpersoon gediskwalificeerd zal worden. Noch in positieve, noch in negatieve
zin blijkt de verwachtingshorizon van de recensent doorbroken te zijn.
De bespreking van de treurspelbewerking van Werther in de Letteroefeningen
(1777-3) voegt geen nieuwe dimensies aan de receptie toe. Hoogstens valt op dat
de recensent de ‘uitvoering’ even ‘sterk’ vindt als die van het oorspronkelijke werk;
dit lijkt symptomatisch voor de betrekkelijk geringe belangstelling die het tijdschrift
aan de dag legt voor subtiliteiten in compositie, vertelwijze en stijl.
De overige receptiedocumenten uit deze allereerste jaren sluiten bij het oordeel
van de Letteroefeningen aan. In het voorbericht van de Nederlandse uitgever bij
Nicolais De vreugde van den jongen Werther (1777-1) wordt eveneens gewezen
op het gevaar dat Werthers karakter
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en opvattingen, en met name zijn blinde, ongebreidelde hartstocht kan opleveren
voor ‘de onbedagtzaame gemoederen van jonge Lezeren’, die wellicht in Werthers
voetsporen zouden treden. De besprekingen van het treurspel en van De vreugde
in de Nederlandsche bibliotheek (1777-4,5) zijn belangwekkender voor de receptie
van Nicolai dan voor die van Goethe. Duidelijk is evenwel dat ook deze recensent
Werther ethisch en maatschappelijk gevaarlijk acht; zijn beoordeling van de
hoofdpersoon is daarbij radicaal negatief (‘zot geklap’, ‘Romaniek praatje van eenen
jongeling, wiens herzens op hol zijn’), zonder de nuances die zijn collega van de
Letteroefeningen aan de dag legt.
Na 1777 kan de receptie van Werther een paar jaar niet getraceerd worden: ik heb
tot 1782 geen oordelen over de roman van Nederlandse lezers gevonden. Wel
verschijnt in 1778 in vertaling de sympathiserende en in verscheidene opzichten
bewonderende bespreking van Garve (1778-2), die uiteindelijk echter toch negatief
uitvalt: Werther als mens schiet tekort in zijn gebrek aan liefde jegens zijn
medemensen, en het boek schiet tekort omdat deze eenzijdigheid niet als zodanig
belicht wordt. Hoeveel genuanceerder en fijnzinniger deze beschouwing ook is dan
die in de Letteroefeningen, in wezen verwoorden beide hetzelfde oordeel. Het stuk
is niet onopgemerkt gebleven: de vertaler van Stella (1782-3) citeert eruit, Feith
(1787-4) verwijst er expliciet naar, en spreekt daarbij het vermoeden uit dat ook De
Perponcher (1786-7) erdoor geïnspireerd is.
Afgezien van twee passages bij Van Hasselt (1780-1) waaruit moeilijk een oordeel
over Werther gedestilleerd kan worden (al lijkt het waarschijnlijk dat hij het werk
waardeerde), is in de Verhandeling over het heldendicht van Feith (1782-1) de
eerste getuigenis na 1777 te vinden van belangstelling voor Werther, en bovendien
de eerste uitvoerige reactie van een lezer die niet behoorde tot de kringen van
respectievelijk uitgevers en recensenten.
Feith brengt Werther in de Verhandeling twee maal ter sprake, beide keren in het
eerste hoofdstuk ‘Algemeene aanmerkingen over het Belang’. Het ‘Belang’ waar
het hier om gaat is de emotionele betrokkenheid van de lezer bij het literaire werk,
en de ‘algemeene aanmerkingen’ die Feith daaromtrent maakt, handelen over
middelen waarmee dit belang-nemen kan worden versterkt.
Uit de eerste verwijzing naar Werther is op zichzelf nog geen waardering voor
het boek op te maken, maar wel komt er markant in naar
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voren hoe een specifieke passage Feith en zijn medelezers in het hart trof: allen
hadden, net als Lotte, bij het wandelen in de maneschijn associaties met dood en
onsterfelijkheid. Een stukje verwachtingshorizon dat zich uit talloze contemporaine
literaire werken laat afleiden, vinden we hier expressis verbis door een lezer
verwoord.
Uit de tweede verwijzing spreekt duidelijk bewondering voor Werther, en wel voor
een strikt literaire kwaliteit ervan: het verwerken van details met een groot evocatief
vermogen. Dit op zichzelf interessante gegeven wordt evenwel wat vertroebeld door
de complicerende bevinding dat Feith zich enige vrijheden blijkt te hebben veroorloofd
bij de weergave van het gebeuren. Allereerst is de door hem opgegeven reden van
Werthers vertrek: Werther ‘mistrouwt zijne deugd in langer bij haar [Lotte] te
vertoeven’, op z'n minst tendentieus te noemen. Pas in de loop van het tweede deel
van de roman manifesteren zich bij Werther twijfels aan de zuiverheid van zijn
14
gevoelens , terwijl hij als reden voor het door Feith beschreven eerste afscheid
15
enkel de onverdraaglijke aanwezigheid van Albert noemt. Veel ingrijpender is
echter dat Feith Albert geheel uit de geciteerde scène elimineert. Het drastische
van deze wijziging - hoe gering de tekstuele veranderingen op zichzelf ook zijn krijgt nog meer reliëf tegen de achtergrond van het onmiddellijk aan de bewuste
passage voorafgaande gesprek: Lotte heeft daarin onder meer verteld hoe haar
moeder op haar sterfbed de verbintenis met Albert haar zegen heeft gegeven. Wat
heeft Feith tot zijn ingreep bewogen? Een echt overtuigende verklaring kan ik niet
geven, maar voor een bepaald vermoeden lijken wel gronden aanwezig.
De door Feith geschilderde relatie tussen Werther en Lotte doet sterk denken aan
de latere verhouding tussen Eduard en Julia in zijn eigen roman Julia: er is weliswaar
een derde die een vereniging onmogelijk maakt, maar in de gevoelswereld van de
beide hoofdpersonen speelt deze geen enkele rol. Wel leidt de onmogelijkheid van
een huwelijk ertoe dat de deugd gevaar loopt, en in Julia is dat inderdaad de reden
voor Eduards vertrek. Feith lijkt zijn conceptie van een voorbestemde wederzijdse
liefde, die wel praktisch gehinderd, maar volstrekt niet in haar wezen aangetast kan
worden door een van buitenaf opgedrongen huwelijkscandidaat, hier in de
geschiedenis van Werther geprojecteerd te hebben. Maar daarmee is de vraag van
het waarom nog niet opgelost. Een antwoord kan ik alleen vinden in de context van
de betreffende passage. Feith heeft een voorbeeld willen geven van een treffende
scène die door karakteristieke details nog meer deelneming
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opriep. Naar het zich laat aanzien meende hij dat een door de deugd gedicteerd
afscheid van twee gelieven die voor elkaar zijn geschapen maar die geen verbintenis
mogen aangaan, meer belang wekt dan een scène waarin een wanhopige minnaar
het door hem aanbeden meisje ziet verdwijnen samen met de man die zij zonder
enig voorbehoud als de hare beschouwt. Het door Feith naar voren gehaalde detail
van Lottes witte jurk kan in zijn versie ook een pregnantere betekenis krijgen, namelijk
als symbool voor de zuiverheid van de relatie; volgens hem vertrekt Werther immers
omdat hij ‘zijn deugd mistrouwt’. Men vergelijke de witte rozen in Julia's haar in de
evident door de hier besproken passage geïnspireerde scène in Julia, na het moment
16
waarop de deugd het zwaarst beproefd was.
Het lijkt me niet waarschijnlijk dat Feiths modificaties opgevat moeten worden als
kritiek op de in zijn ogen te weinig hooggestemde liefdesopvattingen in Werther die zou hij dan wel heel versluierd hebben geuit. Aannemelijker komt het me voor
dat hij veel van zijn idealen in Werther herkend heeft, zowel inhoudelijk als qua
vormgeving. Terwille van een volledige overeenstemming veroorloofde hij zich
17
enkele - in zijn eigen ogen waarschijnlijk geringe - aanpassingen. Als deze
veronderstelling juist is, dan is er geen sprake van een verholen polemiek, maar
veeleer van een op gevoelens van bewondering en geestverwantschap gegronde
18
adaptatie. Misschien is hier zelfs de term annexatie niet misplaatst.
In hetzelfde jaar als Feiths Verhandeling over het heldendicht verschenen Van
Alphens Digtkundige verhandelingen (1782-2), waarvan de tweede, de Verhandeling
over het aangeboorne in de poëzij, drie verwijzingen naar Werther (en één naar
een Duitse Wertheriade) bevat. Ter verheldering van de portee daarvan zij hier in
vogelvlucht de context geschetst.
In principe komt Van Alphens Verhandeling over het aangeboorne uit een zelfde
emotionalistische kunstopvatting voort als het eerste hoofdstuk van de Verhandeling
over het heldendicht van Feith: bij beide ligt de nadruk niet op poëticale regels of
wetmatigheden, maar op de voor de dichter noodzakelijke sensibiliteit, zonder welke
deze nooit het hart van de lezer kan raken. Ging het Feith om de middelen die de
sensibele dichter ten dienste staan, Van Alphen verdiept zich vooral ook in het
wezen van de sensibiliteit zelf. Sensibiliteit of ‘teergevoeligheid’ omschrijft hij als de
bijzondere vatbaarheid waardoor uitwendige gewaarwordingen en ook gedachten
gemakkelijk en natuurlijkerwijs veel inwendige gewaarwordingen opwekken. Met
andere woorden: de dichter
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wordt aangedaan bij gelegenheden waar anderen koel blijven, en de verscheidenheid
en originaliteit van zijn associaties bepalen de rijkdom en oorspronkelijkheid van
zijn werken. Bovendien is de sensibiliteit een essentiële voorwaarde voor het
vermogen van de dichter om zijn stof zo doorleefd gestalte te geven, dat de lezer
het beschrevene als het ware zelf meebeleeft. Waar de dichter geen eigen
gewaarwordingen weergeeft, maar personages creëert, bereikt hij de hoogste graad
van kunst wanneer hij zich dank zij zijn sensibele verbeelding daar zo in weet in te
leven, dat de lezer ze als volkomen authentiek ervaart.
In deze context kiest Van Alphen een paar maal Werther als voorbeeld. De eerste
keer noemt hij het werk als een van de romans die bewijzen dat ook prozaïsten
‘geboren digters’ kunnen zijn, en dat derhalve - zo is de implicatie - de roman
evenzeer een literair kunstwerk kan zijn als een gedicht. Uit deze verwijzing mag
zonder enige twijfel worden opgemaakt dat Van Alphen Werther bewonderde, en
wel op artistieke gronden. Men ziet hoe Werther hier expliciet (zoals bij Feith impliciet)
een van de romans is die het literaire prestige van het genre hebben verhoogd.
Toch had Van Alphen ook wel kritiek op het werk, zoals blijkt uit de tweede
vermelding. Van Alphen merkt daar op dat de dichterlijke sensibiliteit ook ‘boven
het menschelijke’ kan zijn, gelijk in Werther. Mogelijk geeft hij hiermee de reden
waarom hij Richardson hoger stelt dan Goethe. Jammer genoeg licht hij niet toe
waarin zich deze buitensporigheid manifesteert. Gezien de onmiddellijke relatie die
hij legt tussen de dichterlijke ‘teergevoeligheid’ en het weergeven van het
gemoedsleven van de personages, lijkt het zeer waarschijnlijk dat hij hier het oog
heeft op de sensibiliteit zoals Werther zelf die ten toon spreidt. In dat geval komt
zijn kritiek in de buurt van die van Garve, die immers Werthers gevoelens als ‘ten
enenmale overspannen’ had gekwalificeerd. Maar hoezeer de bedenkingen van
Garve en die van Van Alphen in de praktijk mogelijk overeenkomen, het komt me
toch voor dat hun optiek enigszins verschilt: Garve belicht Werthers overspannenheid
als een morele tekortkoming, Van Alphen als een te ver gedreven modaliteit van
essentiële dichterlijke eigenschappen. Als ik de strekking van zijn opmerking juist
interpreteer, gaat het hem niet primair om de ethische consequenties van Werthers
buitensporige sensibiliteit, maar om de psychologische dimensies ervan.
Interessant is in dit verband ook Van Alphens derde Werther-vermelding. Daar
blijkt dat deze bedenking bij hem geen afbreuk heeft gedaan aan de suggestie van
authenticiteit die Werther weet te wekken.
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Goethes sensibiliteit moge dan in Werther de menselijke maat te buiten gaan,
artificieel vindt Van Alphen haar niet. Integendeel: het werk geeft blijk van een
dusdanig inlevingsvermogen, dat hij, zoals hij het voorzichtig uitdrukt, zich ‘niet
verwonderen zou, dat [Goethe] hier en daar zig zelven geschilderd had’. In dit opzicht
staat Werther klaarblijkelijk niet bij Richardsons romans ten achter. Zoals ik
daarstraks heb betoogd, is de sensatie van ‘echtheid’ die wordt gewekt een uiterst
belangrijk artistiek criterium in de Verhandeling over het aangeboorne in de poëzij;
adagium is, zoals in alle emotionalistische poëticale verhandelingen, het Horatiaanse
19
‘Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi’. In dit licht bezien houdt Van Alphens
vermoeden omtrent de authenticiteit van Werthers aandoeningen een artistieke
loftuiting van de eerste orde in.
Helaas heeft Van Alphen betreffende Werther niet meer nagelaten dan deze
terloopse vermeldingen. In zijn overige werken brengt hij het boekje nergens ter
20
sprake, en evenmin rept hij ervan in zijn overgeleverde brieven. Dat is daarom zo
jammer omdat onder de in deze studie verzamelde lezers hij een van de zeer
weinigen is, die een artistieke appreciatie heeft geformuleerd. Graag had ik een
nadere uitwerking van zijn opvattingen dienaangaande gevonden.
Het jaar 1782 levert ook een negatieve reactie op: de onbekende vertaler van
Goethes Stella (1782-3) acht, evenals indertijd de recensent van de Vaderlandsche
letteroefeningen, Werther gevaarlijk voor de jeugd, in het bijzonder voor de toch al
naar het melancholieke neigende gevoelige zielen. En zeker de teleurgestelde
minnaar zou in Werther een fataal voorbeeld kunnen vinden. Niettemin lijkt de
vertaler wel affiniteit tot de roman te hebben (wat gezien zijn waardering voor Stella
ook wel voor de hand ligt): zijn toon klinkt eerder wat teleurgesteld dan gispend.
Als afloop had hij liever gezien dat Werther zijn hartstochtelijke liefde had weten
om te zetten in een stille, zachte, verheven vriendschap, en dat hij het gevaarlijke
van zijn vroegere hevige driften had beseft. Het is een soort oplossing die
karakteristiek is voor een literatuuropvatting waarin psychologische waarschijnlijkheid
of ‘waarheid’ van personages nagenoeg zonder voorbehoud ondergeschikt wordt
gemaakt aan de geïllustreerde zedenles die een roman dient te zijn. De Stella-vertaler
beseft wel dat hij van Werther een psychische volte-face vergt, maar ondenkbaar
is die zijns inziens niet (‘God weet, wat dit kost! Maar dit is evenwel mogelyk’), en
daarmee is in zijn ogen de door hem
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voorgestane wending behalve moreel gerechtvaardigd ook verdedigbaar uit het
oogpunt van karaktertekening.
Curiositeitshalve zij nog opgemerkt dat de vertaler de vrijheid heeft genomen om
het volgens de gangbare moraal evenmin stichtelijke slot van Stella te wijzigen.
Kennelijk vanuit de overtuiging dat iedere afloop beter is dan een ménage à trois,
laat hij Fernando de hand aan zichzelf slaan...
Men zou kunnen zeggen dat de vertaler van Stella, met zijn voorstel voor een
ongewelddadig einde van Werther, op zijn wenken bediend wordt, als het jaar daarop
21
Julia (1783-1) verschijnt, waarin (in het verhaal Julia zelf ) een Werther figureert
22
die zich niet om het leven brengt. Is deze Werther-episode inderdaad bedoeld als
een corrigerend alternatief voor het slot van Goethes roman? Verscheidene
23
onderzoekers zijn daarvan overtuigd , maar ik meen dat zij de kwintessens van dit
ingekaderde verhaal missen.
Vooropgesteld moet worden dat er weinig twijfel over kan bestaan dat Werthers
einde Julia moet demonstreren hoe volgens Feith de door het lot geteisterde
gevoelige ziel sterft. In dat opzicht zal deze Werther een geïdealiseerde versie van
de oorspronkelijke zijn. Maar uit het feit dat Goethes Werther in Feiths ogen
vermoedelijk te kort schoot als gevoelige ziel, mag men nog niet afleiden dat Feith
dus vond dat Goethe zijn personage een ander einde had moeten laten kiezen.
Belangrijker is echter dat naar mijn mening de Werther-episode in Julia traditioneel
ten onrechte gereduceerd is tot een uitspraak over de zelfmoord. Het is waar:
Werthers sterven wordt relatief uitvoerig beschreven, maar een conclusie of oordeel
wordt er in het hele werk niet aan verbonden. Men kan ook moeilijk verdedigen dat
de hier gekozen afloop in het licht stelt hoe verwerpelijk en kortzichtig zelfmoord is.
In wezen zitten Feith en de vertaler van Stella dan ook minder op één lijn dan op
het eerste gezicht lijkt: de laatste voorspelde aan een tot inkeer gekomen Werther
een leven dat ‘eene aaneenschakeling van aangenaamheden en vergenoegens
zou geworden zyn’, terwijl het leven van Feiths Werther ‘eene afgaande schaduwe
gelijk is geworden’ (Julia p. 122). Het stellig wezenlijke punt van verschil tussen
Goethes Werther die het recht van leven en sterven in eigen hand neemt, en Feiths
Werther die geduldig-vroom wegkwijnt, mag een fundamenteel punt van
overeenkomst niet overschaduwen: beide Werhers zien voor zichzelf geen
24
bestaansreden meer op deze wereld als zij hun liefde niet kunnen realiseren.
Beider hoop is slechts
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gericht op een vereniging in het hiernamaals.
Het komt me voor dat dit - op aarde - uitzichtloze lijden wezenlijker is in de
Werther-episode dan de wijze van Werthers sterven. Veel meer dan op zijn dood
ligt het accent op zijn rampzalig-zijn. Eduard, die tot op dat moment meende dat hij
de ongelukkigste mens aller tijden was, wordt door de ontmoeting met Werther
krachtig gecorrigeerd: Werther is ‘duizendmaal ongelukkiger’ (p. 118). Díens geliefde
wil immers niets meer van hem weten, vermoedelijk omdat hij zich ooit een keer te
hartstochtelijk heeft betoond. Deze twee factoren in Werthers lijden: het niet
beantwoord worden van zijn liefde, en het risico dat de sexualiteit levert voor een
zuivere relatie, geven aan de Werther-episode een exemplarische waarde binnen
het Julia-verhaal. Op beide aspecten gaat Julia in haar brief naar aanleiding van
Werthers geschiedenis ook in, en níet op Werthers wijze van sterven.
Wat beminnen wij toch als wij stof beminnen? - o mijn Eduard! - ook onze
liefde heeft die zuiverheid nog niet bereikt, die ze bezitten moet om ons
voor altijd gelukkig te maken zo schrijft ze (p. 129), en dit moet wel betrekking hebben op het incident dat Werther
uit de omgeving van zijn geliefde bande, en natuurlijk op de vergelijkbare ervaring
van Eduard en Julia zelf. Werthers geschiedenis leert eens te meer welke bedreiging
de driften voor een (noodzakelijkerwijs) volstrekt zuiver te houden liefdesrelatie
inhouden. In wezen onderstreept Werthers verhaal de juistheid van het besluit van
Julia en Eduard om de omgang met elkaar te vermijden, zolang hun liefde nog niet
volkomen op een ideëel plan staat.
Maar Werthers rampzaligheid is niet in de eerste plaats een gevolg van dit
ongelukkige voorval. Anders dan Eduard heeft hij geen contact meer met zijn
aanbedene, is hij zelfs ‘mooglijk van haar vergeten’ (p. 124). Waar de liefde van
Julia en Eduard tegen een hartstochtelijk moment bestand was, is de relatie tussen
Werther en zijn geliefde dat blijkbaar níet geweest. Deze kwetsbaarheid zal verklaard
moeten worden uit het wezenlijke verschil tussen beide verhoudingen: ofschoon
het verhaal dienaangaande bijzonder weinig duidelijkheid verschaft, mag men er
toch uit opmaken dat Werthers liefde van meet af aan niet beantwoord werd met
26
een gelijkwaardige wederliefde. Ik vermoed dat Feith hier een probleem heeft
aangestipt waarvan hij zich realiseerde dat het binnen zijn conceptie van de unieke,
voorbestemde liefde onoplosbaar was, namelijk dat van de ziel die gewaarwordt de
zusterziel gevonden te hebben, terwijl deze beleving niet wederzijds is of mag zijn.
Mogelijk zinspeelt Julia op dit enigma als ze erkent:
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Ik gevoel het, mijn Eduard! alle uwe bedenkingen tegen de Voorzienigheid
zijn hier niet mede opgeheven - de levensloop van Werther blijft voor u
en mij een onoplosselijke knoop - maar o Eindige! - wilt gij de Oneindigheid
peilen? -- (p. 132)
Het enige wat de mens kan doen, is zich deemoedig aan Gods ondoorgrondelijke
plan onderwerpen. In deze levensbeschouwing past niet de eigenmachtige ingreep
van de zelfmoord, maar evenmin geeft Feith voor de teleurgestelde minnaar
mogelijkheden aan om op aarde nog tot een zinvol bestaan te komen. Wél kan zijn
Werther vertrouwen op een vereniging met zijn geliefde in het hiernamaals, een
vertrouwen dat ook Goethes Werther - zij het pas op het laatst - uitspreekt. Voor
beide Werthers is ontrouw aan de als voorbestemd ervaren liefde ondenkbaar. Die
standvastigheid is bij Feith een van de kenmerken van een gevoelig hart - en de
bezitters daarvan moeten hun voorrecht dan ook veelal duur betalen (p. 118).
Ik ben me ervan bewust dat bovenstaande uiteenzetting veeleer een stukje
Julia-interpretatie bevat dan dat zij Feiths receptie van Werther verheldert. Maar
daarmee is dan ook precies het probleem gedemonstreerd dat zich voordoet in
gevallen van produktieve receptie: de receptief belangwekkende elementen staan
niet op zichzelf, maar hebben een functie in de betreffende literaire produktie. De
Werther-episode in Julia is een relatief eenvoudige casus, omdat het hier een klein,
en duidelijk naar het gerecipieerde werk verwijzend tekstgedeelte betreft. Toch kan
zelfs in dit geval de slotsom van de analyse weinig specifieker zijn dan dat Feith de
geschiedenis van Goethes Werther heeft gebruikt als een soort illustratie van zijn
eigen opvattingen. Zijn Werther heeft met de oorspronkelijke niet alleen de naam
gemeen, maar ook zijn lijden dat voortvloeit uit een liefde die op aarde niet te
realiseren is, maar waaraan hij onwankelbaar trouw blijft. Ook met de geschiedenis
van Goethes Werther correspondeert dat Feiths Werther zich eens de toorn van
zijn beminde op de hals heeft gehaald. Maar verder geeft Feith aan zijn personage
karakteristieke eigen trekken als vroomheid en lijdzaamheid. Om daaruit de conclusie
te trekken dat Feith hiermee Die Leiden des jungen Werthers kritiseerde, dan wel
27
dat de essentie van de roman hem te enen male ontging , gaat naar mijn mening
veel te ver: het enige wat uit de adaptatie blijkt is dat deze Werther beter paste in
zijn conceptie van Julia. Wel kan men zeggen dat Feith hier wederom, net als in de
Verhandeling over het heldendicht, Goethes roman als het ware annexeert. Om de
in zijn ogen fundamentele verwantschap tussen Eduard en Julia enerzijds en Werther
ander-
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zijds in het licht te stellen, roept hij het beeld van Werther op, maar voorziet hem
28
tevens van een ‘passend’ karakter.
Als we de sneeren van de Nederlandsche bibliotheek in 1777 niet meerekenen, dan
is 1783 ook het jaar waarin voor het eerst een onvoorwaardelijke diskwalificatie van
Werther en zijn bewonderaars het licht ziet. In een Mengelwerk-stukje in de
Vaderlandsche letteroefeningen, getiteld ‘Iets, uit de levensbeschryving van myn’
neef Willem' (1783-2), worden deze Willem en Werther tegenover elkaar gesteld.
Willem is geen ‘gek’ zoals Werther, hij is een ‘Wijsgeer’, hetgeen betekent (zo is de
strekking van het verhaaltje) dat hij weet te leven met de teleurstellingen die de
liefde hem brengt. Werther moge dan bewonderd worden en beklaagd om zijn
rampen, wie zijn verstand gebruikt ziet in dat hij noch bewondering noch medelijden
verdient, omdat het geloof in de volstrekte uniekheid van de geliefde onzinnig is.
Willem gaat dan ook niet te gronde aan een ‘ingebeelde ramp’ als Emilia's ontrouw,
maar zoekt voor haar in de plaats een ander. Bovendien, zo stelt de auteur, berust
een hooggestemde liefde als die van Werther op de overspannen opvatting dat
alleen zielsattractie in het geding is, en dat het lichaam geen rol speelt. Daarmee
wordt echter het mens-zijn van de mens (die immers niet geschapen is als engel)
miskend, en verliest de liefde haar natuurlijke functie.
Drie dingen zijn opmerkelijk in dit stukje. Allereerst erkent Willem dat ondanks
alles ook hij zich aanvankelijk had laten meeslepen door Werther: het boek had
‘een' oogenbliklyken indruk op hem gemaakt’. Het wordt terloops gezegd, maar
onthult iets van de buitengewone suggestieve kracht die van de roman moet zijn
uitgegaan. In de tweede plaats blijkt dat Werther hier het prototype is geworden van
de minnaar wiens liefde onvoorwaardelijk is. Sommigen zien in hem een soort ideaal,
maar Willem laakt dat als wereldvreemde dweperij. Hij keert zich daarmee niet
primair tegen Goethes roman, maar tegen de liefdesopvatting die hij aan de
hoofdpersoon toeschrijft. Ik gebruik met opzet het woord toeschrijft, want het derde
opmerkelijke element in het stukje is dat de hier in Werther bestreden ideeën
gedeeltelijk op hem geprojecteerd lijken. Het door de schrijver van ‘Neef Willem’
gesmade ‘enkel beminnen van de ziel’ wordt als zodanig nergens door Werther
verdedigd, en bovendien breekt gaandeweg juist het besef bij hem door dat zijn
gevoelens voor Lotte onmiskenbaar een zinnelijke component bevatten. Blijkbaar
wordt Werther door Neef Willem geïdentificeerd met andere idealistische literaire
minnaars. Dat hem in
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ieder geval ook Feiths Eduard voor ogen stond, blijkt uit de vraag van de ‘Mevrouw’
of Willem zich niet doodschoot of althans tot zijn dood zijn ongelukkige liefde in het
bos beweende, en ook uit de dood van Cecilia op de dag dat zij zich met Willem
29
zou verbinden. Evenals bij Feith krijgt Werther hier een gedaante die enigszins
losraakt van het origineel: andere romanfiguren versmelten als het ware het hem,
waardoor hij typologische trekken krijgt als de rampzalige minnaar. Uit het onder
één noemer brengen van zelfmoord en wegkwijnen blijkt trouwens dat de door Feith
weergegeven wijze van sterven althans door de auteur van ‘Neef Willem’ werd
beschouwd als slechts een variant van in wezen hetzelfde soort verwerpelijke gedrag.
In ‘Neef Willem’ zien we voor het eerst Werther de inzet worden van een discussie
over gevoel en liefde. Al in 1776, bij de aankondiging van de vertaling, had Van
Emenes Werther aanbevolen aan ‘alle gevoelige harten’, en later waarschuwde de
vertaler van Stella voor het gevaar dat het boek voor ‘gevoelige Zielen’ kon inhouden.
Nu, in 1783, heeft de associatie van Werther met gevoel heel nadrukkelijk gestalte
gekregen: aan de ene kant rangschikt Feith Goethes hoofdpersoon onder de elite
van verheven gevoeligen, anderzijds categoriseert de auteur van ‘Neef Willem’ hem,
en met hem zijn bewonderaars, onder de overspannen gevoeligen. Beiden zien
deze gevoeligheid geconcretiseerd in een idealistische liefdesopvatting; voor Feith
is deze de hoogst denkbare, voor ‘Neef Willem’ is zij onrealistisch en pathologisch.
Werther, gedeeltelijk losgeraakt van zijn oorspronkelijke gedaante, functioneert nu
als toetssteen in een controverse die deels ethisch-maatschappelijk van aard is
(idealisme tegenover pragmatisme) en deels psychologisch (gevoelsverfijning
tegenover gevoelsbeheersing).
Bij de laatste referenties uit deze periode 1776-1785 hoef ik niet erg lang stil te
blijven staan. De mening van de Duitser Schelle (1783-3), dat gevoelige literatuur
de vorming van Werthers in de hand werkt (Werther is hier een soortnaam
geworden!) zullen we enkele jaren later ook door verscheidene Nederlanders
verwoord vinden. Vervolgens vraagt nog twee maal Rhijnvis Feith onze aandacht,
in 1784 met het eerste deel van zijn Brieven over verscheiden onderwerpen (1784-1),
en het jaar daarop met de roman Ferdinand en Constantia (1785-1). Aan dit laatste
werk ga ik voorbij; het ene rechtstreeks naar Werther verwijzende citaat kan moeilijk
als een wezenlijke bijdrage aan de discussie opgevat worden, en voor het overige
roept de roman als receptiedocument hetzelfde soort interpretatieproblemen op als
de Werther-episode in Julia.
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De wijze waarop Feith in de Brieven over Werther spreekt, getuigt daarentegen op
volstrekt ondubbelzinnige wijze van zijn bewondering voor het boek, hoe weinig hij
er ook over zegt. Aan deze beschouwing ‘Over het onnatuurlijke, geoutreerde,
onwaarschijnlijke, enz.’ ligt een visie op de dichterlijke sensibiliteit ten grondslag die
in principe zeer verwant is aan de hiervoor besproken opvattingen van Van Alphen.
Deze sprak van de bijzondere vatbaarheid van de dichter, en over de rijkdom van
diens associatievermogen. Dit is precies wat Feith - rijkelijk hyperbolisch - aangeeft
met zijn voorbeeld van Rousseau die ‘geen zandkorrel ongemerkt voorbijgaat,
zonder dat dezelve eenig voedsel aan zijn gevoelvermogen verschaft heeft’.
Het probleem dat Feith in ‘Over het onnatuurlijke’ onder ogen ziet, is dat er in de
praktijk niet steeds een communis opinio blijkt te bestaan over deze sensibiliteit:
wat de ene lezer als buitengewoon treffend ondergaat, wordt door de ander
gekwalificeerd als overspannen. De reden voor dit uiteenlopen van de appreciaties
is volgens Feith daarin gelegen, dat het esthetisch onderscheidingsvermogen niet
30
bij ieder in gelijke mate is ontwikkeld. In wezen komt zijn betoog erop neer dat de
dichterlijke sensibiliteit een gelijksoortige sensibiliteit bij de lezer veronderstelt. In
de zich ontwikkelende discussies over de gevoeligheid legitimeert hij aldus zijn
eigen opvattingen tegenover bezwaren van het soort dat in ‘Neef Willem’ was
geformuleerd.
Tot de voorbeelden die Feith geeft van literatuur die zo'n gelijkgestemdheid van
schrijver en lezer veronderstelt, behoort ook Werther, waarmee het
toetssteen-karakter dat dit werk krijgt, opnieuw naar voren komt. Feith blijkt Werther
nog hoger aan te slaan dan Van Alphen: deze laatste had, bij alle erkenning van
de dichterlijke sensibiliteit die in de roman tot uiting komt, de gevoeligheid toch
‘buitensporig’ en ‘boven het menschelijke’ geacht, en gaf de voorkeur aan
Richardson. Feith daarentegen lijkt Werther nog boven Clarissa te waarderen; de
sensibiliteit die Goethe in zijn roman aan de dag legt, is naar zijn oordeel juist niet
‘geoutreerd’, maar van een verhevenheid die slechts door de meest subtiel
gevoelende lezers te appreciëren is. Welke bedenkingen Feith mogelijk impliciet in
zijn romans, en later in ieder geval expliciet in zijn Brieven, mag hebben tegen
sommige hoedanigheden van Werthers karakter, zijn bewondering voor het werk
als literaire creatie lijkt niet onderhevig te zijn aan enige reserve.
Wanneer we nu de bevindingen met betrekking tot de periode 1776-1785 nog
eenmaal overzien, dan kunnen we concluderen dat er van een
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stormachtig onthaal van Werther in de eerste jaren, ondanks een vroege en
verdienstelijke vertaling, geen sprake is geweest. De vertaling lijkt in eerste instantie
niet te best verkocht te zijn, en het duurt enige jaren voordat het boek merkbare
bekendheid verwerft. Van een discussie is aanvankelijk ook niets te bespeuren.
Noch de waardering door de ‘gevoelige harten’ waarop Van Emenes speculeert,
noch het voorbehoud op morele gronden dat de Vaderlandsche letteroefeningen
maakt in zijn recensie van de vertaling, vinden we door andere lezers verwoord.
In de jaren na 1780 evenwel krijgt de Werther-receptie snel duidelijke contouren.
Reeds rond 1782-83 blijkt de roman algemeen bekend geworden bij het lezende
publiek. Ook tekenen zich dan verschillende oordelen af. Er zijn lezers die het boek
bewonderen als literair werk, op grond van de dichterlijke sensibiliteit die eruit spreekt.
Van Alphen en Feith zijn de woordvoerders van deze waardering, en zij kennen
beiden aan Werther een plaats toe onder de belangrijke literaire werken, en onder
de allerbeste romans.
De critici van Werther - in het begin de Letteroefeningen, en later de vertaler van
Stella en de auteur van ‘Neef Willem’ - ontkennen de literaire verdiensten van het
werk niet. Zelfs ‘Neef Willem’ betoont zich - zij het slechts voor het moment - onder
de indruk van het boek. Hun afkeuring richt zich op de morele hoedanigheden van
de hoofdpersoon, waarvan in de tekst huns inziens ten onrechte geen afstand wordt
genomen. Bezien vanuit een conceptie waarin aan romanpersonages primair een
persoonlijkheidmodellerende functie wordt toegekend - voorbeelden ter navolging
in het goede of ter afschrikking van het kwade - is Werther begrijpelijkerwijs een
dubieus boek; met name het feit dat de schuld die Werther zelf aan zijn lijden droeg
omdat hij zijn hartstochten niet beteugelde met zijn rede, had volgens de critici in
het licht gesteld dienen te worden, en alle drie vullen zij deze leemte alsnog op.
Hoezeer de karaktertekening werd beschouwd in functie van de morele vorming
van de lezer, komt naar voren in het voorstel voor een ander slot dat de vertaler
van Stella doet, en evenzeer in de wijze waarop de auteur van ‘Neef Willem’ over
Werther spreekt: ternauwernood is uit zijn stukje op te maken dat Werther een
romanpersonage is, en niet een reële mens die zijn vrienden op een dwaalspoor
brengt.
Het is riskant om op grond van slechts drie uitspraken tot een ontwikkeling te
besluiten, maar misschien is het niet geheel toevallig dat de gevaarlijke invloed van
Werther met toenemende kracht wordt ge-
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signaleerd: de recensent in de Letteroefeningen spreekt slechts zijn zorg over de
mogelijkheid ervan uit, de vertaler van Stella vreest dat er reeds kwalijke gevolgen
zijn opgetreden, terwijl de auteur van ‘Neef Willem’ met zijn diskwalificatie van de
minnaars ‘naar den tegenwoordigen smaak’ suggereert dat Werther-bewondering
een modeverschijnsel is geworden. De groeiende pertinentie zou erop kunnen wijzen
dat men de gevreesde effecten van de roman metterdaad meer en meer meende
waar te nemen. In de ogen van de laatste getuige manifesteert zich in de populariteit
van Werther dan ook een zorgwekkende collectieve dispositie, in het bijzonder met
betrekking tot de liefde.
Het soort bewondering waarover de auteur van ‘Neef Willem’ de staf breekt, is
overigens niet rechtstreeks gedocumenteerd in deze periode: ik heb geen uitspraak
gevonden waarin Werther inderdaad expressis verbis wordt voorgesteld als de
personificatie van de ideale, gevoelige liefde. Een impliciete getuigenis van deze
opvatting lijkt me echter door Feith gegeven in de Werther-episode in Julia. Deze
Werther is immers in alle opzichten een zielsverwant van Eduard, die in het boek
de verheven minnaar belichaamt. Veelbetekenend in dit verband is dat Feith het
volle licht laat vallen op de zuiverheid en standvastigheid van Werthers liefde. Voor
zover er bij zijn Werther van schuld gesproken kan worden, geldt die slechts één
ongelukkig moment, maar niet zijn liefde zelf; integendeel, deze is gegrond op
zielsverwantschap, en daarom principieel van een verheven orde. Feith schildert
Werther zodoende als het rampzalig slachtoffer van een conflict tussen een door
God voorbestemde verbinding en de belemmerende aardse omstandigheden. De
voorlopige uitweg uit deze impasse is uiteraard niet het zoeken van een andere
beminde, maar het betrachten van een zuivere zielsliefde; zo blijft deze liefde in
haar essentie bestaan, zonder dat tegen de aardse verhoudingen gezondigd wordt.
Dit is precies de liefdesopvatting die in ‘Neef Willem’ aan de kaak gesteld wordt.
Als we mogen aannemen dat zowel Feith als de auteur van ‘Neef Willem’
representatief zijn voor een belangrijk deel van de Werther-lezers, dan lijkt in een
polarisering van twee strijdige concepties aangaande de liefde een enigszins
vertekende Werther de rol van katalysator en toetssteen te vervullen; voor- en
tegenstanders van een idealistisch beleefde liefde zien in Werther de kampioen
daarvan bij uitnemendheid. Daarbij wordt hij in beide kampen voorgesteld in een
gedaante die niet geheel samenvalt met het origineel. De naam Werther verwijst
daardoor mede naar een type minnaar, en niet uitsluitend naar een specifieke
romanfiguur.
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1786-1795: Werther bewonderd en bestreden
Bekendheid en populariteit
Alleen al op grond van de chronologische spreiding van het gevonden materiaal is
het aannemelijk dat de belangstelling voor Werther het grootst was in de jaren
1786-1795. In dit decennium vond ik een 75 referenties, tegen circa 25 voor de
periode 1775-1785, en nog geen 20 tussen 1795 en 1801. De relatieve rijkdom aan
materiaal in de nu te bespreken tien jaar correspondeert met twee andere
bevindingen die op een levendige interesse wijzen. In de eerste plaats bewijst het
verschijnen van herdrukken dat Werther in vertaling nu goed aftrek vindt, en in de
tweede plaats blijkt het klimaat gunstig voor het gedijen van onmiddellijk door Werther
geïnspireerde literaire produkten.
Wat de vertalingen betreft: van de uitgave van Van Emenes verschijnt in 1786 nu bij diens stadgenoot Wild - een tweede druk, waarvan in 1787 een tweede uitgave
het licht ziet. In 1790 reeds blijkt een derde druk uitgebracht te kunnen worden en
kort daarna, in 1793, waagt de Amsterdamse uitgever Johannes Allart een min of
meer als roofdruk te kwalificeren nieuwe uitgave. Terwijl Van Emenes, zoals bleek,
in 1776 en de jaren daarna Werther vermoedelijk maar met moeite heeft kunnen
slijten, verschijnen er nu dus drie drukken in zeven jaar tijds. Ofschoon bij
ontstentenis van oplage- en verkoopcijfers vergelijkingen slechts indicatief kunnen
zijn, ziet het er toch wel naar uit dat alleen al in de Nederlandse vertaling Werther
een best-seller moet zijn geweest, want het verschijnen van verscheidene drukken
in de loop van slechts een paar jaar was in de 18e eeuw zeer uitzonderlijk bij
31
romans.
Illustratief voor de belangstelling lijkt me ook dat de herdrukken van Werther
mooier en dus duurder worden. Wilds tweede druk is verrijkt met het kritische Het
lijden van den jongen Werther onderzocht, en de tweede oplage ervan bovendien
met ‘een net stel plaatjes’, wat de prijs op ƒ1,90 brengt - ruim twee maal zoveel als
die van Van Emenes' uitgave (ƒ0,90). Allart doet daar nog een stevige schep bovenop:
zijn uitgave kost maar liefst ƒ3,-, waarvoor de koper een Werther kreeg zonder Het
lijden van den jongen Werther onderzocht, maar met vier platen van de beroemde
Reinier Vinkeles, in een royale, zij het ook niet bijzonder luxueuze uitvoering.
De belangstelling voor Werther manifesteert zich in deze jaren ook in de
verschijning van gedichten en romans die deel uitmaken van wat Atkins Werthers
32
‘testament’ noemt , en die ook wel met de term
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Wertheriaden worden aangeduid. Zoals bekend werd Van Emenes' uitgave van
Werther indertijd spoedig gevolgd door twee vertaalde werken van dien aard: een
treurspelbewerking en een parodistisch vervolg, maar daarna is er in ons land acht
jaar lang niets in Werthers testament bijgeboekt. Vanaf 1786 kan men echter een
royale verzameling van Wertheriaden samenstellen, met niet alleen uitheemse
voortbrengselen, maar ook eigen kweek:
1786-3 Het lijden van de jonge Wertherin (uit het Duits)
1788-8 ‘Charlotte aan Werther’ (uit het Duits, ongepubliceerd)
1789-3 Brieven van Charlotte (uit het Engels)
1790-1 ‘Charlotte bij het graf van Werther’ (‘Al de vreugde van mijn leven’)
1791-4 ‘Charlotte bij het graf van Werther’ (‘Werther, eeuwig dierbre Werther’)
1792-1 ‘Bij Werthers graf’
1792-6 Wertherie (uit het Frans)
1793-1 ‘Op het graf van Werther’ (‘Hier rust de Liefde zelf’)
1793-7 Brieven van Albert (uit het Engels)
1794-8 ‘Op het graf van Werther’ (‘'t Is dan gedaan, myn vriend’)
1795-9 ‘Charlotte by het graf van Werther’ (‘Slaapt gy nog myn welbeminde’)
1795-10 ‘Op het afscheid van Werther’ (‘Werther waarom dus verslagen’).
Te zamen zijn dit vier romans en acht stukjes poëzie; de romans zijn alle vertalingen,
van de gedichten zijn er - voor zover ik het heb kunnen nagaan - zeven
oorspronkelijk. Niet in de inventaris opgenomen zijn de herdrukken: één van Brieven
van Charlotte (1793-6), drie (tot en met 1795) van ‘Charlotte bij het graf van Werther’
uit 1790 (1792-5, 1795-8, 1795-10), en één van het gelijknamige gedicht uit 1791
(1795-10). Mogelijk is de lijst, met name voor wat betreft de poëzie, niet volledig,
maar ook zo valt er reeds uit op te maken dat Werther in de jaren 1786-1795 goed
in de literaire markt lag. Significant lijkt me dat de meeste Werther-poëzie wordt
aangetroffen in uitgaafjes van een karakter dat vermoedelijk in sterke mate door
commerciële overwegingen bepaald is, zoals almanakken en liedboekjes.
Met dit laatste is een ander opmerkelijk punt aangeroerd: niet alleen groeit het
aantal Werther-referenties sterk, maar ook wordt in de loop der jaren het
bronnenbestand gevarieerder. Vóór 1790 leveren noch de almanakken, noch de
diverse soorten liedboekjes iets op. Ook de
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spectators komen pas vrij laat over Werther te spreken: voor het eerst gebeurt dat
in 1788. Het is verleidelijk om deze rijkere geschakeerdheid te interpreteren als
symptoom van een toenemende bekendheid van Werther, nu ook buiten de kring
van habituele romanlezers. Vooral uit het opduiken rond 1795 van Werther-poëzie
in volks-liedboekjes - zeer goedkoop uitgevoerde werkjes (de prijs lag rond de twee
stuivers) die dikwijls nog uit een gothische letter waren gezet - zou besloten kunnen
worden tot een spectaculaire verbreidheid van de kennis van Werther, zelfs in
publiekslagen waarin alleen al om financiële redenen uiterst zelden romans zullen
33
zijn gelezen. Er is echter veel te weinig bekend over het 18e-eeuwse lezerspubliek
en de gedifferentieerdheid daarvan, om op dit terrein meer dan voorzichtige
veronderstellingen te mogen wagen. Onder dit voorbehoud wil ik op grond van de
spectatoriale referenties het vermoeden uitspreken dat tegen 1790 Werther althans
bij reputatie ook bekend moet zijn geweest of geworden bij lezers wier belletristische
lectuur zich in beginsel beperkte tot onverdacht zedenkundige werken.
Nog meer slagen om de arm vergen de volks-liedboekjes. We kunnen alleen
constateren dat in deze werkjes opmerkelijk veel ‘gesunkenes Kulturgut’ te vinden
is, maar hoe en waarom het erin terechtkwam, valt niet te achterhalen. Stellig zegt
de expansie van de Werther-thematiek tot in deze uithoek van de literatuur wel iets
over de populariteit van de roman, maar zo'n vaststelling geldt, naar ik vermoed,
enkel voor de kringen van de samenstellers van de liedboekjes, en niet voor die
van de gebruikers. Dáár zullen Werther en Charlotte doorgaans even onbekend zijn
geweest als de vele mythologische personages die in de liedjes figureren. Niemand
immers ook zal aan het feit dat soms het ‘Io vivat’ is opgenomen (meestal deerlijk
geschonden, trouwens) conclusies willen verbinden omtrent de verbreidheid van
34
de kennis van het Latijn.
Maar al zal men zich de kring waarin Werther gelezen werd dus ook weer niet al
te ruim moeten voorstellen, het ziet er toch wel naar uit dat het boek rond 1790 werd
beschouwd als bekend bij iedereen die enige literaire belangstelling had. Bovendien
treffen we vanaf 1786 regelmatig uitspraken aan waarin van deze algemene
bekendheid expliciet gewag wordt gemaakt. De eerste getuigenis levert Jan Aukesz.
Backer, als hij meedeelt dat zijn Alardus door Werther is geïnspireerd:
De zo algemeen bekende als treffende geschiedenis van den JONGEN
WERTHER heeft mij aanleiding gegeeven dit stuk te ontwerpen (1786-5).

J.J. Kloek, Over Werther geschreven...

118
Vergelijkbare opmerkingen maken respectievelijk de vertaler van Brieven van
Charlotte:
daer HET LIJDEN VAN DEN JONGEN WERTHER, ook in Nederland, met
ongemeene gretigheid ontvangen was (1789-3)
en Rhijnvis Feith:
Elk kent het schoone, gevoelvolle voortbrengsel van GÖTHE'S Genie: het
Lijden van den jongen Werther! (1790-5).
Hier zijn drie bewonderaars aan het woord, die uiteraard weinig bezwaar kunnen
hebben tegen de bekendheid die Werther geniet. Veel frequenter zijn echter
opmerkingen te vinden waarin bezordheid of ergernis wordt uitgesproken over de
populariteit van het boek. Het eerst werd iets van een modieuze
Werther-bewondering al gesignaleerd in 1783 in het stukje over ‘Neef Willem’
(1783-2), maar pas in de jaren na 1785, en vooral vanaf circa 1790, wordt regelmatig
de alarmklok geluid. Een kleine bloemlezing:
elken Romanleezer, die niet bedorven is door eenen Wertheriaanschen
smaak (1787-5);
WERTHER en SIEGWART zyn zwakke geestdryvers, hoe zeer zy door
duizenden bewonderd en door gevoelige meisjens beweend worden
(1790-4);
Waar, in ons gansche Vaderland treft men eene enkele stad aan, welke
niet eene geheele schaare van vrouwen en maagden toonen kan, welke
niets liever tot haare geduurige bezigheid verkiezen, dan zich met eenen
Werther, en eene menigte andere dergelijke, zo wel inlandsche, als
uitheemsche schriften, bezig te houden (1793-10);
te maaken dat een meisjen zig inbeeldt de heldin haars meest geliefden
Romans te zijn; dat zij weldra den eersten zot of bedrieger die haar zijn
hof maakt voor haaren WERTHER, of SIEGWARD houden zal (1793-12);
Veele jonge Heeren kunnen geen verstandig woord, ja dikwyls naauwlyks
hunne naamen, schryven; men kan hen tot niets gebruiken: maar zy
hebben den jongen Werther geleezen (1795-1).
De intensiteit van deze bewondering komt ook tot uitdrukking in de vele tranen die
bij de lectuur van het boek gestort heten te zijn. Niet alleen degenen die er aanstoot
aan nemen maken daar herhaaldelijk gewag van (1788-7, 1790-4, 1794-1),
verscheidene bewonderaars zeggen zelf Werther beweend te hebben (1792-1,
1795-3, cf. ook 1793-1). Nog veel spectaculairder is in Cornelia Wildschut van Wolff
en Deken de vermelding dat in een gezelschap waar Werther werd voorgelezen,
‘al de
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Juffrouwen van 'er zelven vielen’ (1793-12). Dit sensationele gebeuren wordt echter
niet, zoals ik in hoofdstuk I al heb uiteengezet, meegedeeld door Wolff en Deken
zelf, maar door het personage mevrouw Wildschut. Deze, bij uitstek verantwoordelijk
voor de in deze roman met schrille kleuren geschilderde ‘gevolgen der opvoeding’
(ondertitel), is de belichaming van de oppervlakkigheid en het egoïsme. Kleinigheden
blaast zij voortdurend op, en van ernstige zaken doorziet ze de portee niet. Van
haar gebrek aan taxatievermogen geeft zij weer eens, en nu wel heel schrijnend,
blijk in de brief waaruit het citaat afkomstig is: een harteloos gekakel als antwoord
op het berouwvolle, tragische geestelijke testament van haar dochter die stervende
is. Het ligt daarom meer voor de hand om mevrouw Wildschuts weergave van de
reacties op Werther te interpreteren zoals zoveel van haar mededelingen opgevat
moeten worden: als schromelijk overdreven. Dit lijkt me te waarschijnlijker omdat
geen van de overige referenten die de Werther-dweperij hekelen, melding maakt
van zulke opzienbarende gebeurtenissen als collectief flauwvallen.
Maar ook indien mevrouw Wildschut als getuige wordt afgevoerd, resteren er
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genoeg uitspraken waaruit zou kunnen worden opgemaakt dat het ‘Wertherfieber’
krachtig heeft gewoed in ons land. In hoeverre mogen we aannemen dat daarin wél
een werkelijkheidsgetrouwe voorstelling van zaken wordt gegeven? Deze vraag zal
ik in hoofdstuk V bespreken; vooralsnog zij slechts opgemerkt dat uit het feit dat
Van Goens in 1787 getroffen blijkt door het ‘misbruik’ dat men in Duitsland van
Werther maakt (1787-3), mag worden afgeleid dat althans tot dan toe te onzent
aanzienlijk minder met de roman gedweept werd dan in het land van herkomst.
Een laatste opmerking betreft de mogelijkheid om het Werther-bewonderende
publiek nader te specificeren. Een enkele maal suggereert een referent dat in het
bijzonder vrouwen en meisjes in de ban van het boek zouden zijn, zoals uit enkele
van de zojuist aangehaalde citaten blijkt. Maar deze en nog enkele vergelijkbare
uitspraken sluiten mannelijke bewondering allerminst uit, en ze zinken qua aantal
in het niet bij de referenties waarin geen onderscheid naar sexe wordt gemaakt.
Veel belangrijker blijkt voor een aantal observatoren de leeftijd van de
Werther-liefhebbers te zijn geweest: het heet dat vooral de jeugd met het boek
dweept. Ik geef hier slechts de meest expliciete uitspraken daarover. Al in 1782 had
de vertaler van Stella over Goethes lezers gezegd dat het ‘voor 't grootste gedeelte
jonge menschen zyn’ (1782-3). Ockerse bekritiseert in 1788 de romanschrijver die
‘meisjens en
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jongelingen eene hartverkrachtende traan afperst bij het lijk van eenen Werther’
(1788-7). Een recensent in de Vaderlandsche letteroefeningen noemt Werther ‘een
algemeen leesboek, onder de Jongelingen en jonge Dochters’ (1791-1). In het
gedicht ‘Bij Werthers graf’ wordt retorisch uitgeroepen: ‘Ja, Maagden! ween' hier
vrij - schreit... schreit, ô Jongelingen!’ (1792-1). En tenslotte schampert de
Vaderlandsche bibliotheek over ‘de aandacht en bewondering van onze teêrgevoelige
Vaderlandsche Jongelingen en jonge Dochters’ voor Werther (1794-6), en wordt in
de Letteroefeningen de vrees uitgesproken dat de vrije opvoeding er binnenkort toe
zal leiden dat ‘Jongelingen en Maagden’ de ganse dag verbeuzelen met de lectuur
van werken als Werther (1795-1).
Nu moet bij dit alles verdisconteerd worden dat Werther een roman was, en
daarenboven in deze jaren werd beschouwd als de representant bij uitstek van het
sentimentele (ik kom daarover nog te spreken). Welnu: zowel de romankritiek als
de beschouwingen over het sentimentele staan over de hele linie in het teken van
bezorgdheid voor het opgroeiend geslacht. Daarmee ligt het voor de hand dat
Werther vooral aandacht krijgt als gevaar voor het normbesef van de jongeren. Maar
al is daardoor misschien in de kritische referenties de jeugdige bijval voor het werk
wat te zwaar aangezet, toch is het op voorhand aannemelijk dat het zwaartepunt
van Werthers populariteit bij zijn leeftijdsgenoten heeft gelegen. Mogelijk
manifesteerde zich in de verdeelde meningen tevens iets van een generatiekloof.
Wat de referenten zelf betreft laat het materiaal nauwelijks conclusies toe
aangaande een correlatie tussen leeftijd en bewondering. Voor zover hun leeftijd
te achterhalen was, behoren ze, op G.J. Keiser (1788-8) en A.C. Schenk (1795-3)
na - die inderdaad beiden tot de bewonderaars moeten hebben behoord - geen van
allen meer tot de adolescenten. In ieder geval domineert de kritiek heel duidelijk, al
zijn er (afgezien nog van degenen die wél waardering voor Werther hadden maar
op heel andere gronden dan de jeugdige bewonderaars) enkele opvallende
uitzonderingen, zoals Feith en J.A. Backer (1786-5).
Al met al moeten de conclusies van deze paragraaf gegoten worden in een weinig
bevredigende ‘wel... maar...’-formule. Zeker is wel dat de min of meer ‘algemene’
bekendheid van Werther, die zich rond 1783 begon af te tekenen, in de jaren tot
1795 nog aanzienlijk toenam; het ziet er naar uit dat in deze periode bij wijze van
spreken iedereen die enige literaire belangstelling had het werk gekend moet
36
hebben. Maar in hoeverre ook lezers die doorgaans weinig of geen deel hadden
aan het
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letterkundige leven in contact zijn gekomen met Werther en zijn lotgevallen, onttrekt
zich aan onze waarneming.
En wel mogen we als zeker aannemen dat Werther in de eerste plaats
aantrekkingskracht heeft uitgeoefend op jonge lezers, en dat het werk bij vele
ouderen afkeer of bezorgdheid heeft gewekt, maar of het werk als ‘generatiebijbel’
symboolwaarde had voor een specifieke leeftijdsgroep die zich in verweer tegen de
oudere generatie ermee identificeerde - we kunnen het vermoeden maar niet met
zekerheid vaststellen.

Meningen

Inleiding
Hoe relatief rijk de jaren 1786-1795 ook aan Werther-referenties zijn, de
verscheidenheid ervan is beperkt. De - vergeleken met het voorafgaande decennium
- explosieve groei van de documentatie betekent vooral een enorme toename van
de kritiek op Werther. Wel krijgt ook de bewondering die het boek genoot in deze
periode iets meer contouren, maar het aantal rechtstreekse getuigenissen daarvan
is verhoudingsgewijs gering in aantal. Daarbij doet zich het opmerkelijke feit voor
dat, waar de kritiek vooral geuit wordt in teksten van betogende aard, de bewondering
zich hoofdzakelijk manifesteert in creatieve teksten. Globaal gesproken correleert
de reproducerende receptie met een andere appreciatie van Werther dan de
produktieve receptie. Dit alleen al maakt het op voorhand weinig waarschijnlijk dat
er gesproken kan worden van een levendige discussie, van een choc des opinions
waaruit zoal niet de waarheid, dan toch een bezinning op de wederzijds ingenomen
standpunten resulteert. En inderdaad schrijven de kampen van bewonderaars en
hekelaars langs elkaar heen: verwijzingen naar de andere partij - voornamelijk bij
de laatsten te vinden, wat mede zal samenhangen met het zojuist opgemerkte
onderscheid in de aard van de referenties - zijn zo goed als nooit gericht op een
concrete persoon of bijdrage. De enige uitzonderingen worden gevormd door een
viertal recensies van Wertheriaden (1786-4, 1793-2, 1794-6,7), en - de meest
geprononceerde botsing tussen twee visies op Werther, zij het van marginaal belang
in de betreffende polemiek - de kritiek die Feith heeft op De Perponchers voorstelling
van Werther als protagonist van het sentimentele (1786-7, 1787-4).
Tot dusver is in deze inleiding gesproken van een tweeledige receptie:
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afwijzend tegenover bewonderend. (Voor de afwijzende houding ten opzichte van
Werther gebruik ik in het vervolg steeds de term kritiek; de verwoorders ervan noem
ik de critici.) Incidenteel tekent zich echter een derde standpunt af. Degenen die dit
vertolken waarderen Werther hogelijk, maar op wezenlijk andere gronden dan de
bewonderaars die zich met de hoofdpersoon identificeren. Ik groepeer hen onder
het hoofdje verdedigers: zij verdedigen de roman tegen de naar hun inzicht onjuiste
visie erop waarvan én critici én bewonderaars blijk geven.
In het nu volgende zullen deze verschillende concretisatietypen aan een nadere
beschouwing worden onderworpen. Allereerst schets ik de bewondering en daarna
de kritiek in grote lijnen, vervolgens worden enkele nuances binnen deze beide
appreciaties belicht, en tenslotte komen de verdedigers van Werther aan de orde.

Bewondering
Hoezeer in de kritiek ook de vrees wordt uitgesproken dat de identificerende
bewondering voor Werther een bedreiging voor de samenleving vormt, en hoezeer
alleen al de drukgeschiedenis van de vertalingen erop wijst dat de roman in ieder
geval een gretige aftrek moet hebben gevonden in deze jaren, een feit blijft dat er
nauwelijks lezers zijn geweest die een gunstig oordeel over Werther het licht hebben
doen zien. Wanneer ik hier de verdedigers vooralsnog buiten beschouwing laat,
dan blijft er aan referenties waarin expliciet een positief oordeel over het boek wordt
uitgesproken, slechts een handjevol over: enkele aanprijzende verwijzingen in de
voorredes van door Werther geïnspireerde werken (1786-5, 1793-6), en de
ongespecificeerde lof van Feith: ‘het schoone, gevoelvolle voortbrengsel van
GOETHE'S Genie’ (1790-5).
De bewonderaars leggen dus in feite nergens rekenschap af van wat zij
appreciëren in Werther. Om hiervan tóch een beeld te krijgen moeten we allereerst
nagaan of er nog andere mogelijkheden zijn om een min of meer geëxpliciteerde
waardering te achterhalen, en verder dienen we te bezien wat er uit impliciete
bewondering kan worden afgeleid. Bij het eerste denk ik aan verhelderende
observaties van critici, en aan de uitspraken van literaire personages voor wie
Werther favoriete lectuur is, bij het tweede aan wat klaarblijkelijk ervaren werd als
de meest adequate wijze om publiekelijk bewondering te uiten: de produktieve
receptie.
De critici maken ons evenwel weinig wijzer. Telkens hekelen of
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bespotten zij de Werther-bewondering, maar een wat uitvoeriger beschouwing,
waarin duidelijk wordt welke hoedanigheden van het werk bijzonder aanspraken,
wijden zij er nooit aan. Het enige wat in de kritiek telkens naar voren komt, is dat
Werther in de eerste plaats geadoreerd wordt als minnaar, en in enkele referenties
vinden we de precisering dat het vooral het belangeloze, opofferende c.q. het zuivere,
of zelfs platonische karakter van Werthers liefde is die de bewonderaars aansprak
(resp. 1791-2, 1794-1 en 1795-6).
Iets duidelijker is het beeld dat sommige Werther-bewonderende personages ons
verschaffen. Deze lijken ‘betrouwbaar’; in geen van de gevallen wordt althans een
duidelijk karikaturale voorstelling van zaken gegeven. Favoriete lectuur is Werther
mogelijk, maar zeker niet zonder voorbehoud, voor Walburg in De jonge Walburg
(1790-6), en in ieder geval voor Van der Weydes Louize (1794-10), voor de moeder
van Louise in het anonieme Louise op de bank (1795-2), en voor de ‘ik’ en zijn Elize
in het gedicht ‘De lente’ van A.C. Schenk (1795-3). Ofschoon ook hier in geen van
de gevallen de bewondering voor Werther erg pregnant geschetst wordt, valt
onmiddellijk op dat de roman steeds ter sprake komt in een problematische
liefdessituatie (of, in het laatste geval, bij een voorgevoel daarvan). Er tekenen zich
daarbij wel detailverschillen af. Walburg beroept zich voor zijn zelfmoordplannen
min of meer op Werther, maar hij verwijt hem tegelijk het zondige karakter van zijn
liefde. Louize, in Henry en Louize, ziet in Werther duidelijk een ideaal; ofschoon ze
in beginsel de zelfmoord veroordeelt, impliceren haar woorden in het eerste citaat
dat haar liefde van dien aard is dat zij, indien ze teleurgesteld werd, Werthers
voorbeeld zou volgen. In het tweede citaat komt Werther als ideaal, en daarmee
als zielsverwant in vergelijkbare omstandigheden, nog duidelijker naar voren. Zijn
liefde, zo heet het, was ‘overdreeven - meer dan wij, menschen, beminnen kunnen’,
maar zij wordt benaderd door de gevoelige harten, en die alleen kunnen dus ook
navoelen wat hij heeft moeten doorstaan. De mogelijkheid om zich te identificeren
met - ik zou haast zeggen - dit superego van de verliefden, verzacht Louizes eigen
amoureuze smart. Iets vergelijkbaars zien we in Louise op de bank. Hier treft
bovendien hoe de eigen omstandigheden in het livre de chevet geprojecteerd worden:
in Lottes situatie ziet Louise het harde lot van haar moeder verbeeld, voor wie een
verbintenis met haar geliefde onmogelijk was omdat ze werd uitgehuwelijkt aan een
ruw en hardvochtig man. Het gedicht van Schenk tenslotte toont hoe levendig zich
een minnend paar met Werther kon identificeren, ook als het eigen geluk (nog) niet
bedreigd werd.
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Op zichzelf zijn deze gevallen van Werther-bewondering in de literatuur wel onder
één noemer te brengen, maar het is erg weinig om er de reconstructie van een
receptievorm op te funderen. In hoeverre kan er uit de Wertheriaden aanvullend
materiaal gedestilleerd worden?
Wanneer we de oorspronkelijke Wertheriaden beschouwen, dan blijken die
allereerst een verrassend monothematische verzameling te vormen: vijf van de zes
behelzen een klacht of klaagzang bij het graf van Werther; de zesde, die handelt
over het afscheid van Werther en Lotte, en Werthers daarop volgende dood, ligt in
dezelfde sfeer. Drie keer is het Lotte zelf die haar minnaar op zijn zerk beklaagt
(1790-1, 1791-4, 1795-9). Klaarblijkelijk werd dit ervaren als een dramatisch moment,
37
ofschoon het in het origineel niet als zodanig voorkomt. Bovendien wordt Werther
hier als het ware aangevuld met informatie aangaande een kwestie waarover de
roman zelf, mede door het gekozen perspectief, geen ondubbelzinnig uitsluitsel
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geeft, namelijk omtrent Lottes gevoelens voor Werther. In alle drie de gevallen nu
toont zij zijn - zuivere - liefde zonder voorbehoud te beantwoorden. Nu, na zijn dood,
zo belijdt zij, valt het bestaan haar zo smartelijk dat zij slechts verlangend uitziet
naar een vereniging met hem in het hiernamaals. In hoeverre de respectieve auteurs
hier enkel een voor hen vanzelfsprekende interpretatie van de figuur van Lotte
gestalte geven, dan wel opzettelijk een als hinderlijk ervaren onduidelijkheid in de
roman alsnog invullen, is niet uit te maken, maar het resultaat is in ieder geval dat
de juistheid van Werthers ultieme gevoel van zekerheid - ‘zum erstenmale, zum
erstenmale ganz ohne Zweifel durch mein innig innerstes durchglühte mich das
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Wonnegefühl: Sie liebt mich! Sie liebt mich!’ - in deze produktieve receptie door
Lotte zelf impliciet wordt bevestigd. Een gevolg is ook dat het verhaal thematisch
gelijkgeschakeld wordt met de vele contemporaine geschiedenissen van twee
geliefden wier verbintenis door externe belemmeringen in de weg wordt gestaan,
maar wier onderlinge verhouding op zichzelf boven alle problemen verheven is.
Overigens vertonen de drie klagende Lottes ook enige verschillen. Het meest
radicaal is in zekere zin de tweede (1791-4): in haar lied is slechts sprake van hoe
‘opregt, volmaakt en teeder’ zij Werther heeft liefgehad, waarbij van haar verbintenis
met Albert met geen woord wordt gerept - een eliminatie die Feiths Verhandeling
over het heldendicht in herinnering roept. In de derde klacht van Lotte (1795-9) is
Lotte al evenzeer van Werther vervuld, maar in één regel blijkt toch dat ze haar
loyaliteit aan Albert niet geheel aan haar liefde voor Werther
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heeft geofferd: verenigd in het hiernamaals zullen zij ‘Albert ook verbeiden’. Ook in
de eerste klaagzang (1790-1) lijkt de opvatting gehuldigd te worden dat op aarde
gesmede banden in het rijk der zielen niet geslaakt hoeven te worden ter wille van
40
nieuwe bindingen. Deze Charlotte belijdt onvoorwaardelijke trouw aan Albert, maar
voelt tegelijk voor Werther ‘reine vriendschap’, en zij troost zich met het ‘verrukkend
denkbeeld’ hem in het hiernamaals te ‘omhelzen’. De zuiverheid van deze
vriendschap tussen Werther en haar wordt in dit gedicht wel heel nadrukkelijk
geaccentueerd, en daarbij is het oorspronkelijke verhaal op karakteristieke wijze
aangepast: het volstrekt belangeloze afscheid dat Werther hier van Lotte neemt,
komt al heel weinig overeen met de hartstochtelijke en turbulente laatste ontmoeting
in het origineel. De zuiverheid van Werthers gevoelens wordt in het gedicht nog
onderstreept door het feit dat zijn zelfmoord hier uitsluitend veroorzaakt wordt door
het staken van de omgang; van een groeiend besef dat zijn verhouding tot Lotte
uitzichtloos is, is geen sprake. Het is dan ook geen diep getroubleerde Werther die
beweend wordt, maar een die de trekken van de sentimentele, passieloze minnaar
vertoont.
De overige Werther-poëzie, waarin niet Lotte aan het woord is, ademt dezelfde
geest als de zojuist besproken gedichten. ‘Op het afscheid van Werther’ (1795-10)
toont een Lotte die haar gebonden-zijn betreurt, en een Werther die wederom enkel
door het gedwongen afscheid tot zijn wanhoopsdaad komt. In ‘Bij Werthers graf’
(1792-1) wordt weer als toekomstperspectief beider samenzijn in het hiernamaals
opgeroepen. Beide stukjes ook beklemtonen Werthers ‘waar’ of ‘reinst’ gevoel, en
in het laatstgenoemde gedicht is hij expliciet de toetssteen voor ware gevoeligheid
en menselijkheid:
Hij, die geen' teêrheid kent, moog' u, ô Jongling! doemen [...]
Dan, elk aandoen'lijk hart kan u, slegts zugtend noemen [...]
Ja, Maagden! ween'hier vrij - schreit... schreit, ô Jongelingen!
Gij weent... gij weent der mensch'lijkheid! [...]
't Is 't reinst gevoel, waar voor gij schreit!
Äls in de hiernavolgende passage, waarin de wens of de waarschuwing wordt
uitgesproken dat de lezer niet eenzelfde drift als Werther moet koesteren - om het
verboden karakter van zijn liefde? om de al te grote hartstochtelijkheid ervan? - al
enige kritiek vervat is, dan ligt die toch stevig ingebed in diepgaande sympathie en
bewondering. Overigens is de tekst hier weinig helder, en het stukje lijkt me
karakteristiek voor een soort poëzie die meer gericht is op het oproepen van
sympatheti-
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sche gevoelens dan op logische verstaanbaarheid: de lezer kan zich laten
overspoelen door woorden als ‘aandoen'lijk hart’, ‘reinst gevoel’, ‘mensch'lijk hart’
en ‘mensch'lijkheid’, zonder dat de exacte betekenis van wat wordt gezegd helemaal
duidelijk hoeft te zijn. Iets dergelijks zien we ook in het zojuist genoemde ‘Op het
afscheid van Werther’ (1795-10), zij het dat daar de gehanteerde taalmiddelen
minder ‘literair’ zijn. Het is nauwelijks uit te maken waar dit gedicht precies over
gaat, maar zeker lijkt me wel dat het gevoelens van ontroering en medelijden wil
41
evoceren.
Al met al kan men moeilijk tot een andere conclusie komen dan dat in de
vaderlandse Werther-poëzie de relatie Werther - Lotte een sentimenteel karakter
heeft gekregen, of, zo men wil, dat de sentimentele aspecten ervan nadrukkelijk
worden belicht. Thematisch gebeurt dit in de eerste plaats door de beklemtoning
van de wederzijdsheid en van het eeuwigheidsperspectief van hun liefde, en voorts
door de accentuering van het zuivere, verheven gevoel waarop ze berustte. Soms
gaat het hierbij enkel om een specifieke invulling van de mogelijkheden die de
oorspronkelijke tekst biedt, maar soms ook worden de interpretatieve grenzen
evident overschreden. Het sentimentele karakter van deze produktieve receptie
wordt daarenboven nog versterkt door de verwoording in het karakteristieke idiolect,
en door de even karakteristieke situering van de klacht op het graf. Klaarblijkelijk
was het de dodelijke tragiek van de ideale, maar op aarde onmogelijke liefde die
de betreffende dichters in de roman het meest aansprak. Kernachtig komt deze
beleving ook tot uiting in het tweeregelige grafschrift:
Hier rust de Liefde zelf. - Aenschouwers, weent bij de asch
Van hem die meest bemindde - en diepst rampzalig was. (1793-1)

Alvorens nog even in te gaan op de vertaalde Wertheriaden wil ik een ogenblik
stilstaan bij een werk dat strikt genomen geen Wertheriade is, maar waarvan de
auteur zelf openlijk verklaart dat het door Werther geïnspireerd is, namelijk Alardus,
of de zelfmoord door liefde van Jan Aukesz. Backer (1786-5). Het is een stuk waarin
de gevoelens van het meisje, haar strijd van ‘hartstocht’ tegenover ‘plicht’ (p. 60),
uitvoerig weergegeven worden. Ook qua thematiek is het onder één noemer te
brengen met de Werther-poëzie: een verheven en zuivere liefde moet worden
opgegeven ter wille van een minder hoge formele verbintenis, en daarmee valt
zuiver gevoel ten offer aan een beperkt aards begrip van deugd. Deze liefde is
evenwel onherroepelijk, de verhindering ervan leidt tot de dood. Weliswaar wordt
Alardus'
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zelfmoord in het werk veroordeeld, maar het is niet aan twijfel onderhevig dat hij
desniettegenstaande recht heeft op alle sympathie van de lezer. Een alternatieve
oplossing voor het probleem wordt ook niet aangegeven. Integendeel: Werther en
Alardus zijn, aldus de voorrede, ten offer gevallen aan ‘toevalligheden [...] die zij
met geene menschelijke wijsheid konden voorkoomen’. Karakteristiek is in dit verband
overigens dat Backer in zijn bewerking de rol van het noodlot versterkt, en daarmee
de eventueel aan Alardus toe te rekenen schuld evenredig vermindert: Alardus en
Charlotte waren van meet af voor elkaar voorbestemd, en Charlotte was enkel - en
dan nog op aandrang van haar moeder - met Ernestus in het huwelijk getreden
omdat ze in de veronderstelling verkeerde dat Alardus overleden was.
Wanneer we nu een blik werpen op de vertaalde Wertheriaden, dan zien we dat in
ieder geval Het lijden van de jonge Wertherin (1786-3) en Brieven van Albert (1793-7)
vergelijkbare tendenties vertonen als de Nederlandse Werther-literatuur. In beide
romans staat het conflict in het middelpunt tussen Lottes gevoelens voor Werther
en haar trouw aan Albert, tussen neiging en deugd, waarbij de deugd weliswaar
overwint, maar het bestaan op aarde na Werthers dood voor Lotte alle zin verloren
heeft. Zij sterft spoedig, in de verwachting van een vereniging met Werther in het
hiernamaals. Het naar het schijnt gedeeltelijk als corrigendum op Werther bedoelde
Brieven van Charlotte (1789-3) mist dit eeuwigheidsperspectief, en voorts blijft hier
Charlottes liefde voor Albert onverlet; toch laat de liefde van een Werther haar
allerminst onberoerd, en tenslotte erkent ook zij meer voor hem te voelen dan ze
zou willen. In de voorrede bij de herdruk van de vertaling wordt Lotte nadrukkelijk
op hetzelfde verheven plan geplaatst als Werther zelf:
Moogen dezelven [nl. de betreffende brieven] in het tedere hart der
schoone sexe die aendoeningen levendig houden, welken WERTHER en
CHARLOTTE beiden waerdig zijn! (1793-6, curs. van mij.)
42

De conclusie mag zijn dat de in ons land gepubliceerde Wertheriaden alle
convergeren in het beeld dat ze van Werther oproepen: Werther is in de allereerste
plaats de gevoelige en verheven minnaar wiens liefde even zuiver als intransigent
is, en wiens tragiek het is dat aan deze liefde een veel minder sublieme relatie in
de weg staat die de beminde noodlottigerwijs gebonden houdt. De verhevenheid
ervan krijgt meest-

J.J. Kloek, Over Werther geschreven...

128
al een metafysische dimensie door de verwijzing naar een vereniging na dit aardse
leven. In alle Wertheriaden ook blijkt Lotte Werthers gevoelens te beantwoorden,
en het loyaliteitsconflict dat zij dientengevolge doorleeft, vormt een geliefd thema.
Wel tekenen er zich verschillen af met betrekking tot de mate waarín Lotte Werthers
liefde beantwoordt, en de innigheid waarmee ze zich aan Albert gebonden blijft
voelen. Sommige Lottes blijken geheel overheerst door hun gevoelens voor Werther,
andere volgen getrouwer het pad der deugd. Maar ook hun gemoedsrust is
43
verdwenen.
Werthers zelfmoord blijkt in de Wertheriaden beschouwd te worden als een
noodlottig maar onvermijdelijk gevolg van zijn absolute beleving van de liefde. Als
zodanig is het een daad die medelijden opwekt, niet een die veroordeeld wordt als
een zware zonde of als een onbezonnen stap. Indien zij al wordt afgekeurd (in
Alardus en in Brieven van Charlotte), gebeurt dat in opmerkelijk milde termen. Alleen
in Brieven van Charlotte komt de bezorgdheid naar voren of Werther er zijn hemelse
zaligheid niet mee verspeeld zou kunnen hebben; het eeuwigheidsperspectief in
de andere Wertheriaden getuigt ervan dat men overtuigd was van Gods genade een overtuiging waarvan de juistheid in het vertaalde gedicht ‘Charlotte aan Werther’
(1788-8) door de dode Werther zelf wordt bevestigd.
In de produktieve receptie wordt, kortom, het beeld gefixeerd dat Werther
inzonderheid tegen het einde van de roman van zichzelf heeft: de ver boven Albert
verheven minnaar wiens liefde door Lotte innerlijk beantwoord wordt, die op aarde
geen heil meer te verwachten heeft, maar die in het hiernamaals onverbrekelijk met
zijn aanbedene zal worden verenigd. Ofschoon op één na alle Wertheriaden vanuit
een ander perspectief geschreven zijn dan Werther zelf, wordt nergens een
substantiële correctie op zijn visie geboden, of komt als mogelijkheid naar voren
dat de ‘werkelijkheid’ van de roman ook andere interpretaties toelaat dan die van
de rapporteur. Integendeel: soms neemt men de vrijheid om het oorspronkelijke
gebeuren enigszins aan te passen terwille van een hechtere ondersteuning van dit
idealiserende beeld. In Brieven van Charlotte wordt het zuivere, ideële karakter van
Werthers liefde beklemtoond en versterkt door Albert op Werthers grafteken te laten
memoreren dat die liefde ‘overdreven, maer deugdzaem’ was. Het wezenlijk
veranderen van de laatste ontmoeting in ‘Charlotte bij het graf van Werther’ (1790-1)
is veel ingrijpender, maar getuigt van dezelfde behoefte om het smetteloze karakter
van Werthers liefde te onderstrepen.
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Het doel van deze beschouwing van de produktieve receptie was na te gaan in
hoeverre met behulp daarvan nadere contouren konden worden gegeven aan de
bewondering voor Werther. De conclusie moet zijn dat in de produktieve receptie
de bewondering geheel is toegespitst op de relatie tussen Werther en Lotte als het
door triviale omstandigheden onmogelijk gemaakte ideaal van liefde in haar meest
verheven vorm. Het lijkt me niet te gewaagd om deze bevinding te extrapoleren.
Juist uit het feit dat de Wertheriaden zo opvallend convergent zijn, mag men afleiden
dat zij tegemoet kwamen aan een behoefte die althans onder een deel van het
publiek van Werther leefde. Op de commerciële exploitatie van de bewondering
voor de roman is trouwens reeds door sommige tijdgenoten gewezen (1792-4,
1793-12 dl. 1, 1795-4).
De vraag naar de herkomst van deze behoefte gaat, voor zover zij al bevredigend
te beantwoorden is, de grenzen van dit onderzoek ver te buiten. Zij heeft onmiddellijk
te maken met de psychische dispositie die aan het sentimentele ten grondslag lag,
en voor een verklaring dáárvan is uiteraard veel meer nodig dan de tracering van
één specifiek receptieproces. Een dergelijke studie zou ook niet beperkt kunnen
blijven tot het domein van de literatuur. In dit verband zij gewezen op twee referenties
die duiden op het belang van een sociale factor, namelijk het belangenhuwelijk. In
een klacht over de verderfelijke invloed die ‘de weelde’ uitoefent op de opvattingen
aangaande de liefde, verklaart Feith dat in dit licht het verzet tegen het sentimentele
moet worden gezien: kenmerk van de sentimentele liefde is dat zij volstrekt vrij is
van nevenoogmerken, en juist die belangeloosheid is het die
het geheele plan dier baatzuchtige Ouders om ver [stoot], die niets met
hunne kinderen beoogen, dan om ze rijk uit te trouwen, en dus, waar ze
rijkdom zien, alle deugden en verdiensten gemaklijk onderstellen. (1790-5
tweede citaat)
Op zoek naar argumenten om ‘dat fataale sentimenteele’ in een kwaad daglicht te
stellen, komen, aldus Feith, dergelijke ouders steevast met het voorbeeld van Werther
aan; maar gesteld al dat Werther zijn rampen aan zijn te grote sentimentaliteit te
wijten zou hebben (wat Feith overigens bestrijdt), dan staan daar ‘duizenden van
ongelukkige Huuwlijken’ tegenover, ‘overal onder ons te vinden’, die het gevolg zijn
van de heersende materialistische huwelijksopvattingen.
Ook een streng veroordelaar van Werther, Ockerse, brengt de gangbare
matrimoniale praktijken in een - zij het zeer indirect - verband
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met Werther, doch hij heeft niet het oog op Werther zelf maar op Charlotte. In zijn
beschouwing over het vrouwelijke karakter komt het gevaar van overspelige
neigingen ter sprake, waarbij onder meer ‘de Charlotta's’ gelaakt worden. Van de
factoren die de huwelijkstrouw bedreigen noemt Ockerse als eerste: ‘ongelukkige,
gekoppelde, huuwlijken - en hoe veelen zijn die in getal!’ (1794-5).
Tegen deze achtergrond krijgt de in ‘Charlotte bij het graf van Werther’ (1790-1)
gewekte suggestie dat Lottes moeder het huwelijk met Albert niet slechts
goedgekeurd maar ook bewerkstelligd zou hebben (‘Immers had mijn zaalge moeder
/ Mij aan ALBERTS min verpand’) extra reliëf, en ook de al eerder gesignaleerde
identificatie in Louise op de bank (1795-2) van het tegen haar zin aan een wreedaard
uitgehuwelijkte meisje met Lotte. Het ziet er naar uit dat althans sommige lezers de
relatie Albert-Lotte opvatten als een gedwongen verbintenis, waarmee de op eigen
voorkeur berustende liefde tussen Werther en Lotte in scherp contrast stond.
Pleidooien voor op affectie gebaseerde huwelijken, en tegen verbintenissen die
op grond van financiële overwegingen door de wederzijdse ouders bepaald worden,
komt men in deze jaren dikwijls tegen; klaarblijkelijk werd de mariage de raison als
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een ethisch en maatschappelijk probleem ervaren. Hiermee is natuurlijk niet de
identificerende Werther-bewondering ‘verklaard’, maar wel is het voorstelbaar dat
in een periode waarin het ideaal van de niet door bijbedoelingen bezoedelde liefde
nadrukkelijk aanhang krijgt als alternatief voor de bij uitstek onidealistische financieel
bepaalde verbintenissen, Werther gemakkelijk beschouwd kan worden als de drager
45
bij uitstek van dit ideaal. In deze interpretatie zal het feit dat juist de
onvoorwaardelijke liefde het af moest leggen tegen de door externe overwegingen
van de ouders bepaalde verbintenis, aan de roman een extra tragische dimensie
hebben gegeven. Indien mijn reconstructie juist is, werd in het generatieconflict dat
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zich in de Werther-receptie - en in de strijd om het sentimentele in het algemeen
- lijkt af te tekenen, een deel van de inzet gevormd door het verlangen van de jeugd
om zich te onttrekken aan het ouderlijk gezag op het terrein van de partnerkeuze.

Kritiek
Zoals gezegd geven de jaren 1786-1795 een overvloed aan kritische verwijzingen
naar Werther te zien, maar de inhoudelijke verscheidenheid ervan is klein. De
essentie van de bezwaren zijn we reeds tegen-
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gekomen in het voorafgaande decennium: het boek bergt het gevaar in zich dat
Werthers opvattingen door - met name jeugdige - lezers zullen worden overgenomen,
en dat zijn gedrag zal inspireren tot navolging. Niet alleen vinden we thans de
bezorgdheid hierover zeer dikwijls verwoord, enige malen wordt er ook op gewezen
dat voorvallen in de realiteit bevestigen hoe gerechtvaardigd en noodzakelijk
waarschuwingen tegen (werken als) Werther zijn.
Overigens wordt de meest uitvoerige - eigenlijk de enige wérkelijk uitvoerige kritische beschouwing over de roman geleverd samen met een uitgave van Werther
zelf: het is de uit het Duits vertaalde verhandeling Het lijden van den jongen Werther
onderzocht, dat als ‘derde deel’ toegevoegd was aan de Werther-edities van 1786/7
en 1790. Deze defensieve daad van uitgever Wild wijst erop dat er tegen 1786 reeds
krachtig bezwaar tegen de roman moet zijn gemaakt.
Van belang is in deze periode bovenal dat er in de Werther-kritiek een term
gebruikt gaat worden die al gauw de waarde van een sleutelwoord krijgt:
sentimenteel. Al in de voorgaande jaren had Werther bij bewonderaars reacties
gewekt (Van Emenes' aankondiging, de gewraakte minnaars ‘naar den
tegenwoordigen smaak’ in ‘Neef Willem’) die men als sentimenteel zou kunnen
kwalificeren, maar eerst in 1786 duikt dat woord zelf voor het eerst op in een
Werther-referentie. Dan wijst namelijk De Perponcher in zijn polemische ‘Gedagten
over het sentimenteele van deezen tyd’ op Werthers geschiedenis als voorbeeld
van de ‘buitenspoorigste uiterstens’ waartoe het op de spits drijven van de
gevoeligheid leidt (1786-7).
Ondanks Feiths protest tegen deze identificatie van het sentimentele met Werther
(1787-4), krijgt het gebruik van een negatief geladen kwalificatie ‘sentimenteel’ in
verband met Werther al spoedig iets cliché-achtigs. Vele critici van het sentimentele
blijken Werther als de sentimentele roman bij uitstek te beschouwen, en in hun
voorstelling van zaken is het boek dan ook de lievelingslectuur van het sentimentele
publiek. Uiteraard is het hier door mij verzamelde materiaal in zoverre eenzijdig dat
uitspraken over àndere als sentimenteel bestempelde werken ontbreken.
Veelzeggend is echter dat Werther in een over het sentimentele handelende context
niet zelden als enige titel wordt genoemd. Dit geschiedt reeds in de eerste referentie
waarin we het werk als favoriet van sentimentele lezers vinden opgevoerd, namelijk
47
in een voorwoord van Jacob Eduard de Witte. De Witte vermeldt deze populariteit
bij de gevoeligen als een algemeen bekend feit:
Het is overbodig aantemerken, hoe veele gistingen, HET LIJDEN
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VAN DEN JONGEN WERTHER,

en andere dergelyke Werkjes, in het ryk der
sentimentele Zielen aangerecht heeft: meer dan een ongelukkig voorbeeld
heeft, zedert de in 't licht geeving van dat Boekjen, 'er de gevaarlykheid
van gestaavt, en met al dat kan 'er geen Stukje, hoe wel het ook anders
geschreven moge zyn, aan de smaak van die fyngevoelige voldoen, dat
niet min of meer naer den overgedreven aart van hunne denkwyze
overhelt. (1788-3)
In hetzelfde jaar hekelt de Nieuwe Nederlandsche spectator de Werther (en ook de
romans van Miller en Feith) als sentimentele werken die opgroeiende kinderen tot
zotten maken (1788-6). Feith zelf deelt twee jaar later mee dat tegenstanders van
het sentimentele onveranderlijk Werther te berde brengen (1790-5). Zo'n
tegenstander blijkt bijvoorbeeld De menschenvriend:
Wien is de sentimenteele geestdryvery onbekend, welke door Werthers,
Siegwarts en honderd andere heele en halve navolgers en naäpers alom
de gemoederen van duizenden aangegrepen heeft [...]. WERTHER en
SIEGWART zyn zwakke geestdryvers, hoe zeer zy door duizenden
bewonderd en door gevoelige meisjens beweend worden. (1790-4)
In even heftige termen is de voorrede van Wilhelmine Arend gesteld, die een
schildering in schrille kleuren geeft van het sentimentele, dat sinds een paar jaar
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‘zulk eenen verbaazenden voordgang gemaakt heeft’ (1793-10). In dit vrij lange
stuk is Werther het enige met name genoemde werk. Een kort maar krachtig
getuigenis dat Werther werd gezien als exponent van het sentimentele, leveren
voorts Wolff en Deken, als ze in Cornelia Wildschut een boekhandelaar in de eerste
plaats geïnteresseerd laten zijn in romans ‘zo sentimenteel als de Jonge Werther’
(1793-12 dl. 1). Zeer uitvoerig tenslotte, en bijzonder fel is de hekeling van het
sentimentele in het - evenwel vertaalde - Mengelwerkstuk ‘Over het sentimenteele’
(1795-1). Ook hier geldt Werther, samen met Siegwart, als de grote boosdoener.
Dit zijn wel de meest markante plaatsen waar Werther in verband wordt gebracht
met de mode van het sentimentele; ze zijn aan te vullen met meer terloopse
opmerkingen van dezelfde strekking, en ook met uitlatingen waarin het woord
‘sentimenteel’ niet valt, ofschoon er evident van dit verschijnsel sprake is. Een
opsomming daarvan zal overbodig zijn, de documentatie spreekt voor zichzelf. De
enige wezenlijke nuance in dit unisone koor is dat, waar in de zojuist aangehaalde
referenties Werther (soms samen met enkele andere werken, met
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name de romans van Miller en Feith) rechtstreeks aansprakelijk wordt gesteld voor
de cultus van het sentimentele, in andere uitlatingen soms een minder direct-causale
relatie wordt gelegd; de Werther-bewondering wordt dan veeleer beschouwd als
een karakteristiek symptoom. Het kost weinig moeite om deze opvallend
eenstemmige kritiek te relateren aan de bevindingen met betrekking tot de
Werther-bewondering. Weliswaar wordt door geen van de bewonderaars het
sentimentele expressis verbis verdedigd (behalve door Feith, maar die ontkent juist
het specifiek sentimentele karakter van Werther - ik kom daar nog op terug), maar
het is duidelijk dat hun appreciatie van de roman inderdaad van de soort is die de
critici bespotten of bestrijden. De conclusie is niet te gewaagd dat in deze jaren de
waardering van Werther grotendeels samenvalt met de waardering van het
sentimentele. Hoezeer Werther een toetssteen vormde in deze brandende kwestie,
blijkt bijvoorbeeld wanneer sentimentele dweperigheid wordt aangeduid met ‘eenen
Wertheriaanschen smaak’ (1787-5), of wanneer uit het feit dat iemand Werther leest
de conclusie wordt getrokken dat zij ‘dan’ wel sentimenteel zal zijn (1795-2), of als
- van de andere kant - uitdrukkelijk gesteld wordt dat het bezit van gevoel nog niet
gelijkstaat aan het ondergaan van Werther-achtige sensaties (1790-3).
De receptie van Werther interfereert in deze jaren derhalve met een veel breder
proces: de cultus van het sentimentele en de bestrijding daarvan. Men kan zelfs
zeggen dat de Werther-discussie min of meer oplost in de discussie over het
sentimentele. Dit komt tot uiting in het feit dat de referenties veelal weinig specifiek
zijn. Wanneer Werther als sentimenteel gekarakteriseerd wordt, is het werk daarmee
veroordeeld als vertegenwoordiger van een soort, en waar de hele soort verworpen
wordt, is er weinig reden om de bezwaren tegen speciaal deze roman breed uit te
meten. Voor zover er al stenen des aanstoots worden aangewezen, gebeurt dat in
de uit íedere bestrijding van het sentimentele bekende termen: overspannenheid
van gevoel en verbeelding, indolentie, snikken in het maanlicht etc. Specifiek op
Werther toegesneden worden deze verwijten echter nooit. Soms is zelfs niet goed
uit te maken in hoeverre de bekritiseerde hoedanigheden inderdaad dit werk gelden,
dan wel meer op andere sentimentele werken betrekking hebben. Als voorbeeld
noem ik de tirades in 1788-7 en 1789-2; in beide richten zich de bezwaren tegen
de hele sentimentele literatuur, en is het onduidelijk in hoeverre de auteurs ál het
beschreven kwaad in Werther geconcentreerd zagen.
Tekenend is in dit verband misschien ook dat parodieën op Werthers
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geschiedenis ontbreken, terwijl parodistische attaques op het sentimentele als
zodanig allerminst schaars zijn. Hoogstens kan men min of meer als Werther-parodie
beschouwen De hemelvaart van Sebaldus (1786-6), waarin weliswaar in de eerste
plaats Feith belachelijk wordt gemaakt, maar waarin de sentimentele hoofdpersoon
natuurlijk niet voor niets de naam Werther draagt. Op zichzelf is deze combinatie
trouwens kenmerkend: ook hier blijkt weer hoezeer men Werther op één lijn stelde
met werken als die van Feith.
Al zijn de meeste kritische referenties weinig gespecificeerd, op twee punten
tekenen zich de bezwaren toch wat duidelijker af. Vooral Werthers liefde en zijn
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zelfmoord blijken ergernis te wekken. Dit zijn ook de aspecten waarop de enige en dan nog vertaalde - uitvoerige bestrijding van Werthers opvattingen zich toespitst,
de aan de tweede en derde druk van Het lijden van den jongen Werther toegevoegde
verhandeling Het lijden van den jongen Werther onderzocht, of de zelfmoord
veroordeeld (1786-2). De weerstand die de roman zelf opriep met betrekking tot
Werthers liefde en zijn dood zullen nog versterkt zijn doordat de sentimentele
appreciatie, zoals we zagen, zich juist op deze punten concentreerde. De bevindingen
waartoe de positieve referenties leidden convergeren wat dat betreft volledig met
het beeld dat de critici geven van de bewondering die Werther oogstte: men houdt
zijn liefde voor een ideaal en beweent zijn lot. In dit licht bezien is het begrijpelijk
dat de kritiek op twee fronten aanvalt: zij richt zich op het personage zelf, om hem
te ontluisteren, en/of zij waarschuwt dan wel bespot zijn bewonderaars.
Wat betreft Werthers liefde vinden we telkens het verwijt terug dat de
Vaderlandsche letteroefeningen al in 1776 had gemaakt, namelijk dat zij onrechtmatig
was; nu hij deze aandrift niet heeft gesmoord, maar integendeel aangewakkerd,
heeft hij zijn lijden aan zichzelf te wijten. In het zojuist genoemde Het lijden [...]
onderzocht wordt zijn schuld in dezen breed uitgemeten, en ook bijvoorbeeld de
Letteroefeningen (1786-4), Imme (1790-6) en Agron (1794-8) wijzen erop dat Werther
moreel veroordeeld dient te worden. Wanneer De menschenvriend de
opofferingsgezindheid voor Charlotte die aan zijn zelfmoord ten grondslag lijkt te
liggen, ontmaskert als schijn: zijn keuze voor de dood is in werkelijkheid een vlucht
uit eigenbelang (1791-2), dan ontkent hij daarmee de nobelheid van Werthers
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motieven, maar bewuste kwade trouw schrijft hij hem nog niet toe. Enkele critici
gaan in hun diskwalificering van Werther wél zo ver. De vrolyke zedemeester
(1794-1) houdt aan degenen die overtuigd zijn van de zuiverheid van Wer-
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thers liefde voor, dat er uitsluitend ‘aanvechtinge des vleesches’ in het geding is.
Met zijn opmerking:
ik wed dat hij wel een tonne gouds zoude hebben willen geeven, aan
hem, die ALBERT een weekjen of wat van huis had kunnen troonen
suggereert hij dat Werther in wezen een laaghartige intrigant is. Ook Ockerse beticht
hem van boosaardige bedoelingen, als hij de vrouwen waarschuwt voor ‘elk verleider,
van den Satyr af, tot Werther toe’ (1794-5). In de tegenoverstelling lijkt besloten te
liggen dat Werther als verleider gemaskeerd is, en dus te gevaarlijker. In dezelfde
geest suggereert de Bijdragen tot het menschelijk geluk dat Werther de ondeugd
belichaamt onder de dekmantel van de deugd (1789-2; cf. ook De recensent 1792-2).
Wie hem, zo is wel de implicatie, verhevene gevoelens toedicht, dienen onmiddellijk
de schellen van de ogen te vallen.
Aldus is Werther als incarnatie van de absolute liefde al heel drastisch ontluisterd:
waar de sentimentelen zijn noodlot beklagen, beklemtonen de critici zijn schuld; zijn
bewonderde belangeloosheid wordt doorgeprikt als gecamoufleerd eigenbelang;
zijn verheven liefde blijkt niets anders te zijn dan verkapte wellust.
De andere wijze waarop de critici van het boek het gevaar van navolging pogen
af te wenden, is door te tonen aan welke ongelukken het Werther-bewonderende
publiek zich blootstelt. Voor de jongen die als Werther wil minnen, dreigt de
zelfmoord; hierover kom ik zo dadelijk te spreken. Het meisje dat als Charlotte
bemind wil worden loopt de kans dat zij het argeloze slachtoffer van een verleider
wordt. Het ziet er echter naar uit dat deze bezorgdheid voor de lezeressen niet
zozeer door Werther zelf, als wel door de bloei van het sentimentele is gewekt. Voor
het eerst wordt zij pas uitgesproken in 1788 in de Nieuwe Nederlandsche spectator
(1788-6), en evenals in de vergelijkbare waarschuwingen van Ockerse (impliciet
1788-7, expliciet 1794-5), Betje Wolff (1793-12) en de Letteroefeningen (1795-1)
wordt daar het verleidingsgevaar niet specifiek gebonden aan het lezen van Werther,
maar van sentimentele literatuur in het algemeen. De vrees is dat het gevoelige
meisje zich op grond van haar lectuur een zo onaardse voorstelling van de liefde
vormt, dat ze de eerste de beste onverlaat voor een van haar bewonderde
romanhelden zal houden. In de woorden van Betje Wolff:
[Er is weinig voor nodig] om te maaken dat een meisjen zig inbeeldt de
heldin haars meest geliefden Romans te zijn; dat zij weldra den eersten
zot of bedrieger die haar zijn hof maakt voor haaren WERTHER, of SIEGWARD
houden zal. (1793-12 voorrede)
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Soms wordt hieraan de variant toegevoegd dat sentimentele getrouwde vrouwen
met hun gevoeligheid maar al te gemakkelijk tot overspelige relaties neigen (Winter
Tromp 1793-10, Ockerse 1794-5, Letteroefeningen 1795-1). Het sentimentele publiek
wordt hier van hetzelfde beticht als elders hun held zelf: onder de schijn van verheven
deugd gaat de ondeugd verscholen. Zeer pregnant op de Werther-bewonderaars
toegespitst vinden we deze morele diskwalificatie bij De Witte:
Hebt gy ooit één deugdzaam man gesprooken, die dat boek met genoegen
las? (1788-3 derde citaat, curs. van mij.)
Tot slot van deze beschouwing over Werthers liefde als punt van kritiek zij opgemerkt
dat de in de produktieve receptie nadrukkelijk belichte wederkerigheid van Lottes
gevoelens in de kritiek nauwelijks genoemd wordt. Alleen in het vertaalde stuk ‘Over
het sentimentele’ (1795-1) wordt expressis verbis gesproken van de ‘neiging van
LOTJE’, de ‘beminde van LOTJE’ etc.; voor het overige zijn er een paar badinerende
opmerkingen te vinden - ‘Charlotta, geestelijke boezemvriending van Werther en
slavin van Albert’ (1794-4, cf. ook 1788-6) -, en een kritische verwijzing van Ockerse
naar Lottes onvoorzichtigheid en zwakheid (1794-5). Uit de twee schetsen van De
Witte (1788-2 en -3) zou men nog kunnen opmaken dat deze, evenals de
sentimentele bewonderaars, Werther en Lotte als in principe wel voor elkaar
voorbestemd beschouwde.
Betekent een en ander dat het merendeel van de critici de roman anders las, en
meer betekenis toekende aan het eenzijdige perspectief? Ik denk niet dat dit uit hun
stilzwijgen met betrekking tot Lotte geconcludeerd mag worden, te minder ook omdat
geen van hen zo'n onderscheid tussen een sentimentele en een niet-sentimentele
interpretatie signaleert. Van overeenstemming op dit punt getuigt veeleer een
kapitteling als in de Letteroefeningen (1794-9) van niet alleen degenen die Werther
als ideaal kiezen, maar ook van hen die zich Charlotte ten voorbeeld stellen.
Dat echter toch niet iedere lezer de wederkerigheid van Lottes gevoelens als
vanzelfsprekend aannam, blijkt - alweer terloops - uit één referentie, namelijk de
bespreking van Het lijden van de jonge Wertherin, eveneens in de Vaderlandsche
letteroefeningen. Het feit dat in dit werkje Wertherins - dat wil zeggen: Charlottes gevoelens als reciproque worden afgeschilderd is door de recensent klaarblijkelijk
opgevat als een mogelijke, maar niet op grond van de oorspronkelijke tekst de enig
mogelijke interpretatie:

J.J. Kloek, Over Werther geschreven...

138
Zy wordt ons in dit Geschrift vertoond, als niet minder gevoelig voor
Werther, dan Werther voor haar was. (1786-4)
Naast Werthers liefde vormt voor de critici zijn zelfmoord een bron van ergernis,
zorg en spot, maar zij speelt in de receptiedocumentatie toch een minder
overheersende rol dan men misschien zou verwachten. Ook hier weer is het alleen
Het lijden van den jongen Werther onderzocht, of de zelfmoord veroordeeld (1786-2)
waarin de dwalingen in Werthers opvattingen dienaangaande uitvoerig worden
weerlegd. Dit is ook de enige referentie met een verwijzing naar een van de
beroemde 18e-eeuwse zelfmoorddiscussies, en wel die tussen Saint-Preux en
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Bomston in Rousseaus Nouvelle Héloïse . Riebes verhandeling moet algemeen
bekend zijn geweest (al zullen vele Werther-lezers, naar ik aanneem, dit ‘derde deel’
hebben gelaten voor wat het was), maar zij heeft in de meningsvorming geen
waarneembare rol gespeeld: nergens heb ik er zelfs maar een vermelding van
gevonden.
Voor het overige blijft de kritiek op Werthers suïcide beperkt tot incidentele
opmerkingen. Het spreekt vanzelf dat de daad geen medelijden bij de critici wekt
als onontkoombaar fatum, en nog minder bewondering oogst als heroïsch monument
van zelfopofferende liefde. Integendeel, men ziet de zelfmoord als een karakteristiek
sentimenteel exces (De Perponcher, 1786-7), en als de vlucht van een zwakkeling
en geestdrijver die zich zou moeten spiegelen aan onze ‘rechtschapener, gelukkiger,
edeler’ voorouders (1790-4) en onze nationale helden (1793-10). De Witte geeft
een correctie op het in de produktieve receptie populaire motief van de verbintenis
na de dood, door in twee prozafragmenten een hiernamaals te schetsen waar
Werther door zijn zelfmoord het eeuwige genot van een vereniging met Lotte
verspeeld blijkt te hebben (1788-2,3). Ook Agron, die blijkbaar wel getroffen was
door de roman, betoogt in een tot Werther gericht gedicht dat de zelfmoord een
vergrijp tegen de Schepper is, en tevens een daad van lafheid (1794-8). De vraagal
verklaart Werther ronduit voor zot op grond van zijn zelfmoord ‘uit puure
sentimenteele beginzelen’ (1795-7); kort tevoren had het tijdschrift evenwel een
aanmerkelijk milder oordeel uitgesproken, toen het de sentimentele gemoedstoestand
in het algemeen, en Werthers daaruit voortvloeiende wanhoopsdaad in het bijzonder,
had gekenschetst als het ‘medelijdenswaardig’ lot van een slachtoffer van ‘valsche
verlichting’ (1795-6).
Daarnaast wordt - wederom - gewaarschuwd voor de gevolgen die onbezonnen
lezers van de roman lopen. Ockerse verwijt de auteur dat
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deze bij de jeugd de overtuiging vestigt dat zelfmoord soms een verkieslijke uitweg
kan zijn (1788-7). De menschenvriend spreekt over gevoelens ‘welke zoo dodelyk
voor veelen geweest zyn, wy zouden dit met voorbeelden kunnen aantoonen’
(1790-4). Wel erg veel pathos spreidt de vertaler van Wilhelmine Arend ten toon
wanneer hij betoogt dat het lezen van sentimentele romans maar al te vaak tot
suïcide leidt:
- Een zelfs-moord? - Ja, mijne Landgenooten! de zelfs-moord is het, die
bij bloedrijke, vuurige gestellen meestäl de onäfscheidbaare metgezel
van het overdreven gevoel moet wezen. Welk een verbaazend aantal
van rampzaligen hebben niet hunne wreede handen, met hun eigen bloed
geverwd, sederd Goethe het menschdom zo noodlottig met het Lijden
van den jongen Werther beschonken heeft!... Ja, zeg ik te veel? - Is 'er
slegts wel een enkel gewest van het beschaafde deel des wereldbols,
dat nog niet van het bloed van zulke ongelukkige slagtöffers hunner eigen
zwakheid en dwaaze verbeeldingen, op het ijzelijkst rookt? (1793-10).
Tenminste even sensationeel zijn de taferelen die worden geschilderd in het al
meermalen aangehaalde stuk ‘Over het sentimentele’ (1795-1). Dit is evenwel een
vertaling, en het verwijst uitsluitend naar gebeurtenissen in Duitsland en in
Denemarken.
Al met al kan men op grond van de overgeleverde documentatie moeilijk
concluderen dat Werthers zelfmoord een kwestie was die de gemoederen hevig
bezighield, maar mogelijk geven de schriftelijke getuigenissen op dit punt een niet
geheel representatief beeld van de heersende opvattingen. Er lijkt me althans geen
reden om aan te nemen dat Allarts Werther-vertaler overdrijft, wanneer hij de
beschuldiging dat het werk een apologie van de zelfmoord zou zijn, ‘vrij algemeen’
noemt (1793-5 p. 102). In ieder geval blijkt de roman in ons land geen aanleiding
te hebben gegeven tot een werkelijke discussie over Werthers zelfmoord: nooit
wordt ingegaan op zijn opvattingen en argumentaties dienaangaande, en evenmin
ken ik pogingen om de psyche te verkennen van een Werther-lezer die tot navolging
van zijn held zou kunnen komen. Ik ben geneigd hieruit af te leiden dat de angst
voor mogelijke zelfmoorden niet of nauwelijks gevoed werd door concrete gevallen.
Een ondersteuning van die gedachte wordt ten eerste geleverd door het feit dat de
Vaderlandsche letteroefeningen, wanneer het tijdschrift een keer op de groei van
het aantal zelfmoorden in Duitsland wijst, niet ook voor ons land een dergelijke
toename signaleert (1791-1), en ten tweede door het gegeven dat zelfs degeen die
met de
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meeste klem voor het gevaar van zelfmoord waarschuwt, Winter Tromp, uiteindelijk
niet meer dan één geval in ons land weet te noemen (1793-10).
In de documentatie wordt verder eveneens slechts één maal een mogelijk met
Werther in verband te brengen suïcide vermeld, namelijk die van de Utrechter
Mattheij, waar Van der Muelen in zijn journaal over spreekt (1789-1). Doelt Winter
Tromp, eveneens in Utrecht woonachtig, mogelijk op dit geval, dat inderdaad ‘slegts
nog weinige jaaren geleden, in eene der aanzienelijkste steden van ons Vaderland’
plaatsvond? Hoe dat verder ook zij, Van der Muelen neemt het leggen van een
verband tussen Mattheijs lectuur van Werther en zijn fatale daad niet voor eigen
rekening, hij meldt slechts wat ‘men zegt’. Het is goed voorstelbaar dat ‘men’ graag
Mattheijs dood aan die van Werther relateerde: wat ook zijn motieven mogen zijn
geweest, aan de Utrechtse goegemeente zal het pikante gegeven niet zijn ontgaan
dat de rol van Albert in deze Werther-achtige geschiedenis werd vervuld door
Johannes Altheer, die als drukker en compagnon van uitgever Wild nauw betrokken
was bij diens Werther-uitgaven!
Tenslotte zij nog melding gemaakt van één tegenstem, die nadrukkelijk het gevaar
dat Werther een bedreiging zou vormen voor het leven van jonge lezers, ontkent.
Het is de moeder van Cornelia Wildschut; zij noemt Werthers geschiedenis ‘leugen
en larij van de gallion’, want ‘de jongens leeven te graag, zij zullen zich niet om een
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meisje doodschreien’ (1793-12 dl. 6). Maar ook hier is mevrouw Wildschut een
weinig betrouwbare getuige. Haar luchthartigheid over Werther staat wel in zeer
schril contrast met de ernst die in dezelfde roman het toonbeeld van verstandig
ouderschap, mevrouw Stamhorst, aan de dag legt als het gaat om de gevaren van
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melancholiek stemmende lectuur. De kwalificatie ‘leugen en larij van de gallion’
moet wel de laatste zijn geweest die de schrijfsters zelf voor hun rekening hebben
willen nemen.

Enkele nuances
In de zojuist gegeven beschouwing over de bewondering voor en de kritiek op
Werther in de jaren 1786-1795 zijn niet erg veel individuele nuances verloren gegaan,
wat, zoals duidelijk zal zijn, minder te danken is aan de gedetailleerdheid van de
bespreking, dan aan het feit dat de betreffende referenties zo weinig schakeringen
vertonen. Een paar maal echter worden op zichzelf bekende standpunten verwoord
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op een wijze die laat uitkomen dat de Werther-receptie toch iets genuanceerder
was dan zij op het eerste gezicht lijkt. Het signaleren van deze varianten heeft te
meer belang, omdat zij mogelijk minder individueel bepaald zijn dan het incidentele
voorkomen ervan op zichzelf zou doen vermoeden.
Het gaat om enkele opmerkingen over de stijl, en om een paar inhoudelijke
kanttekeningen. Wat de stijl betreft: ik zal er nauwelijks de aandacht op hoeven te
vestigen hoe weinig de vormgeving een punt van reflectie is in deze periode.
Symptomatisch is wel dat wie Die Leiden des jungen Werthers zelf niet zou kennen,
en zich een voorstelling ervan moest vormen aan de hand van de
receptiedocumentatie, ternauwernood op de gedachte zou komen dat het om een
verhaal in brieven gaat, of dat het perspectief vrijwel uitsluitend bij Werther zelf ligt.
Van alle verzamelde referenties, inclusief die uit de voorafgaande en de volgende
periode, is er welgeteld één waarin de epistolaire vorm ter sprake komt, en dat is
dan nog een particuliere brief (Hemsterhuis 1789-4). Dit betekent natuurlijk niet dat
deze presentatievorm door de lezers niet is opgemerkt; blijkbaar domineerden echter
andere hoedanigheden van de roman te sterk in hun overwegingen.
Een en ander geldt ook voor de stijl van het boek. Volgens de vertaler van Allarts
editie waren voor- en tegenstanders van Werther het in ieder geval eens over ‘de
wijze van behandeling en uitvoering’, en heeft men ‘dezelve geen'lof geweigerd’
(1793-5 p. 96). Er is geen reden om deze verklaring te wantrouwen, maar in de
schriftelijke neerslag van de receptie zijn dergelijke lofprijzingen ternauwernood te
vinden. Van de bewonderaars spreekt tussen 1786 en 1795 niemand zich over de
stijl uit, terwijl bij de critici er slechts twee keer iets van gezegd wordt, één keer
expliciet en één keer uiterst terloops. In deze beide gevallen - en dat is alweer
karakteristiek voor het subordineren van artistieke kwaliteiten aan zedelijk-didaktische
eisen - wordt de meeslepende wijze van schrijven slechts genoemd als factor die
het gevaar dat het boek voor onbezonnen lezers oplevert, nog vergroot. De Witte:
het is zeker met veel vuurs - en in een schoonen styl geschreeven; maar
ook daaröm is het des te gevaarelyker! (1788-3)
Op vergelijkbare wijze verwijt Ockerse in hetzelfde jaar aan de auteur van Werther
dat hij de lezer ‘door alle de konstenarijen van welsprekendheid en dichtgeest’
54
overreedt tot de opvatting dat zelfmoord soms gerechtvaardigd is (1788-7).
Op zichzelf is het al heel weinig aannemelijk dat de wijze waarop Werthers
geschiedenis gepresenteerd wordt en verwoord is geen
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noemenswaardige rol zou hebben gespeeld bij de receptie van de roman, en de
aangehaalde uitspraken bevestigen, hoe summier ze op zichzelf ook zijn, dat men
Goethes kwaliteiten dienaangaande erkende. Dat er verder in deze periode van
consolidatie van Werthers faam eigenlijk geen sporen zijn te vinden van deze
erkenning, zal in de eerste plaats een gevolg zijn van het feit dat de kritische
referenties in aantal zo domineren; het is voorstelbaar dat wie de roman gevaarlijk
achtte, niet het gevaar wenste te lopen dat aan de kracht van zijn waarschuwing
afbreuk werd gedaan door een belichting van bewonderde hoedanigheden.
Anderzijds uitten zich de bewonderaars vrijwel uitsluitend in creatieve teksten,
waardoor het ontbreken van lovende opmerkingen over de stijl ook van die zijde
verklaarbaar is. (De vraag in hoeverre in autochtone literaire produkten wellicht
impliciet bewondering voor Goethes stijl tot uitdrukking is gebracht, laat ik, zoals ik
in hoofdstuk III heb uiteengezet, rusten.)
Verder heeft mogelijk ook het opgaan van de Werther-discussie in de strijd om
het sentimentele een rol gespeeld: juist in bespottingen van het sentimentele jargon
wordt de roman niet als mikpunt gekozen, waarschijnlijk omdat andere werken de
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gewraakte woordkeus en tournures veel markanter te zien gaven. Qua stijl werd
Werther wellicht minder als representant van het sentimentele beschouwd dan qua
belevingswereld.
Ook met betrekking tot de inhoudelijke kanten van de roman treden er soms enkele
schakeringen in de oordelen aan het licht. We hebben kunnen constateren dat
Werther algemeen werd opgevat als een voorstelling van de ideale, zij het niet te
realiseren, liefde. De tegenstelling tussen bewonderaars en critici betreft niet de
interpretatie van de roman als zodanig, maar geldt uitsluitend de appreciatie van
Werther als ideaal. De bewonderaars worden aangevallen en bespot omdat zij met
deze roman en dit personage dwepen, niet omdat zij het werk op een verkeerde
manier zouden lezen. Verscheidene critici ‘ontmaskeren’ Werther om de argeloze
jeugdige lezers de ogen te openen, maar geen van hen stelt een andere interpretatie
van het werk voor. Klaarblijkelijk was men algemeen de opvatting toegedaan dat
Die Leiden des jungen Werthers geïntendeerd was als een moreel-exemplarische
geschiedenis.
Toch zijn er enkele beschouwers aan te wijzen die Werther niet zonder meer als
een exemplarisch bedoelde romanheld opvatten, ofschoon zij niet, zoals de hierna
te bespreken ‘verdedigers’, een lans
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breken voor een andere interpretatie dan de gebruikelijke. Bij de bewonderaars
geeft Feith blijk van enige restricties ten aanzien van de hoofdpersoon, bij de critici
zijn het de Vaderlandsche letteroefeningen, Ockerse en vooral Hemsterhuis bij wie
nuances in hun kritiek te beluisteren zijn.
FEITH. In de voorafgaande periode bleek Feith een onverholen, sterk sentimenteel
getinte bewondering voor Werther te koesteren, ofschoon hij blijkbaar wel de
hoofdpersoon, als gevoelige ziel beschouwd, voor vervolmaking vatbaar achtte.
Deze toen impliciete kritiek vinden we in 1787 expressis verbis uitgesproken, en
wel in Feiths reactie op De Perponchers polemiek tegen het sentimentele. Hoe
grondig Feith ook met zijn opponent van mening verschilt over de waarde van het
sentimentele zelf, hij stemt er blijkbaar wel mee in dat Werthers gevoelswereld als
sentimenteel gekarakteriseerd wordt. Alleen brengt hij een voor hem essentiële
modificatie aan: in Werthers karakter wordt aan het sentimentele een verkeerde
richting gegeven door een dominante andere eigenschap, namelijk hoogmoed
(1787-4 eerste citaat). Ietwat verwarrend is dan even later de opmerking dat er in
een dergelijk geval sprake is van een soort ‘sentimenteel’ dat niet als echt maar als
vals gekwalificeerd moet worden (tweede citaat). Daar staat bovendien weer
tegenover dat Feith in dezelfde brief Goethe noemt onder de schrijvers die juist niet
het valse sentimentele representeren (1787-4 aant.).
56
De inconsistenties die in Feiths betoog aan de dag treden lijken voort te vloeien
uit het feit dat hij zich in een dilemma bevond: enerzijds poogt hij in deze verdediging
van het sentimentele voortdurend aan te tonen dat een verfijnde gevoeligheid alleen
maar kan leiden tot het betrachten van de deugd, aan de andere kant kan hij moeilijk
ontkennen dat Werther, bij wie hij in principe deze sensibiliteit bij uitstek herkende,
in zijn gedrag zeker niet aan de hoge sentimentele standaarden van deugd voldoet.
Deze reserve jegens de hoofdpersoon betekent evenwel niet dat Feith nu de een
paar jaar eerder door hem zo bewonderde roman verwerpt: in 1790 spreekt hij over
Werther als ‘het schoone, gevoelvolle voortbrengsel van GÖTHE'S Genie’ (1790-5).
Voor de Werther-discussie is Feiths differentiatie van het sentimentele, als gezegd,
weinig produktief gebleken: de karakterisering ‘sentimenteel’ wordt voor de roman
of de hoofdpersoon alleen in negatieve zin gebruikt. En op zichzelf geeft hij in 1787
ook geen opmerkelijke visie op Werther: over diens hoogmoed zal De Perponcher
het ongetwijfeld
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met hem eens geweest zijn, en bovendien was deze karaktereigenschap al eerder
- zoals Feith zelf aangeeft - belicht door Garve (1778-2). Wél opmerkelijk is in het
licht van de heersende opvattingen aangaande de roman in het algemeen en Werther
in het bijzonder, dat Feiths kritische bedenkingen ten aanzien van het personage
Werther aan zijn bewondering voor het boek en de auteur klaarblijkelijk geen enkele
afbreuk doen.
Helaas heeft Feith nergens duidelijkheid verschaft onder welke condities hij een
min of meer laakbare hoofdpersoon in een roman accepteerde. Ik durf niet eens te
beslissen of hij inderdaad ruimere romanethische normen aanlegde dan de critici
van Werther, dan wel zijn bezwaren tegen Werthers karakter uit tactische
overwegingen breder heeft uitgemeten dan hij ze eigenlijk liet gelden. Van de meest
op de voorgrond tredende bewonderaar van Werther is de appreciatie in wezen
nauwelijks nader te bepalen.
DE VADERLANDSCHE LETTEROEFENINGEN. Zoals bij Feith zijn bewondering niet iedere
kritiek uitsluit, zijn er aan de andere kant critici die bij hun bezwaren althans de
mogelijkheid open laten dat de bedoelingen van de auteur lofwaardig zijn. Met name
de Vaderlandsche letteroefeningen en Ockerse gunnen Goethe dit krediet, al is de
kritiek van vooral de laatste er niet minder om. Wat de Letteroefeningen betreft:
reeds in de Werther-bespreking van 1776 had het blad een onderscheid gemaakt
tussen de wenselijke les van het werk - te weten: ‘hoe gevaarlyk het is, aan eene
zyner driften den vryen teugel te geeven’ -, en de zedenleer die in het bijzonder de
jeugd eruit kán afleiden, te weten dat men juist wél aan de ‘driften’ zou dienen toe
te geven. Dat Werther deze laatste lering toelaat, acht de recensent bedenkelijk,
maar het is voor hem geen reden om de roman categorisch af te keuren. In feite
wordt tien jaar later precies hetzelfde gezegd in de bespreking van de vertaalde
navolging Het lijden van de jonge Wertherin:
't brengt ons, op eene soortgelyke wyze [als Werther zelf], onder 't oog,
het gevaar van 't onvoorzigtig involgen eener niet wel geplaatste liefdedrift:
welke misslag egter, zo in 't eene als in 't andere Geschrift, in een al te
verschoonend licht geplaatst wordt. (1786-4)
De mild vermanende toon is nu te opmerkelijker, omdat drie jaar eerder een
Mengelwerkstukje was opgenomen waarin Werther en zijn bewonderaars
onomwonden voor gek waren verklaard (‘Neef Willem’, 1783-2); in 1787 trouwens
wordt in een romanrecensie spottend
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gesproken over lezers die ‘bedorven [zijn] door eenen Wertheriaanschen smaak’
(1787-5). Voor zover het tijdschrift dan in de volgende jaren Werther al noemt
(1791-1, 1791-6, 1793-9), gebeurt dat zonder een duidelijk oordeel, maar in de
bespreking van de Brieven van Albert wordt de - met de verschijning van dit boek
ijdel gebleken - hoop uitgesproken
dat de lydende WERTHER, voor lang ontzield en begraaven, met alle zyne
woeste, zogenaamde sentimenteele, indrukken, ook voor lang zou
vergeeten zyn. (1794-7)
Wat deze Wertheriade zelf betreft wordt wederom de mogelijkheid van een nut
stichtende lezing geopperd, maar veel fiducie lijkt de recensent er toch niet in te
hebben:
daar is toch nog iets goeds in; deeze Geschiedenis [...] kan leeren, zich
niet te vergaapen aan een zo dubbel overgevernist, doch vergiftigd,
verguldzel.
Het jaar daarop treft in het Mengelwerk een stuk ‘Over het sentimenteele’ (1795-1),
waarin zeer malicieus over Werther wordt gesproken, maar omdat het hier evident
om een vertaling gaat, mag aan dit artikel niet al te veel betekenis worden gehecht
voor wat betreft de Werther-appreciatie van de letteroefenaren.
Er is uit de Vaderlandsche letteroefeningen dus niet een helemaal consistente
waardering van Werther af te leiden, maar in ieder geval wordt in het tijdschrift
nergens tout court het oordeel uitgesproken dat het werk verderfelijk zou zijn; de
kritiek die men erop (en ook op de navolgingen) heeft, is dat de tekst een ongewenste
interpretatie niet nadrukkelijk uitsluit. In dit verband is het misschien niet zonder
betekenis dat in de lovende bespreking van een gedicht van Agron dat Werther
kapittelt, dit stukje niet aanbevolen wordt als een correctie van de roman zelf, maar
van de zich identificerende lezers:
Voortreflyke les, voor allen, die met het sentimenteele besmet zyn, en
zich WERTHER en CHARLOTTE ter navolging voorstellen. (1794-9)
OCKERSE. De Letteroefeningen spreken zich niet uit over een geïntendeerde lezing,
zij constateren slechts dat Werther de lezer verschillende mogelijkheden laat,
waarvan de minst gewenste maar al te zeer voor de hand ligt. Expliciet wordt het
bestaan van een tegenstelling tussen de geïntendeerde en de feitelijke reacties zij het zeer in het voorbijgaan - opgemerkt door Ockerse, maar zonder enig
voorbehoud stelt hij daarbij uitsluitend de schrijver aansprakelijk voor dit misverstand
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(1788-7). De betreffende passage staat in een betoog over het doel dat de
romanauteur zich moet stellen; het stuk verwoordt exemplarisch de
ethisch-didactische romanpoëticale opvattingen. Het doel van de romanschrijver,
aldus Ockerse, dient te zijn de lezer te inspireren tot ‘groote gevoelens en deugdzame
neigingen’, en wel door hem met het menselijk hart en de menselijke drijfveren
bekend te maken. De karaktertekening dient in dit verheven perspectief te staan.
Wanneer echter de auteur zijn psychologisch scheppingsvermogen gebruikt om de
grenzen tussen deugd en ondeugd te laten vervagen, dan is - nog steeds volgens
Ockerse - hij, en hij alleen, aansprakelijk voor de gevolgen. In dit verband wordt
57
Werther genoemd, als enige voorbeeld ; aan de auteur ervan legt Ockerse onder
meer ten laste dat
hij hen, die hij van zelfsmoord tracht afteschrikken, door alle de
konstenarijen van welsprekendheid en dichtgeest overreedt, dat men
ongelukkig genoeg worden kan, om het leven als zijnen grootsten vijand
te beschouwen, en dat de zelfsmoord, in zekere omstandigheden, voor
de deugd verkieslijk zij. (curs. van mij.)
Ockerse blijkt er derhalve van overtuigd dat Goethe een andere intentie met Werther
58
had dan de bewonderaars erin lezen , maar voor deze onbedoelde interpretatie
draagt de auteur zelf naar zijn stellige opvatting alle verantwoordelijkheid. Een
antwoord op de vraag hoe dit misverstaan voorkomen had kunnen worden geeft
Ockerse niet, maar het laat zich gemakkelijk uit zijn betoog afleiden: op de een of
andere wijze had Werthers al te meeslepend uitgedragen verdediging van de
zelfmoord minder overtuigend voorgesteld dienen te worden, of met kracht van
59
argumenten weerlegd. Nú heeft de auteur ons wel bekend gemaakt ‘met het
menschlijk hart, en met alle die onderscheiden drijfveeren, die het zelve bewegen’,
maar het ‘gewichtig en nuttig doel’ terwille waarvan dit alles ondernomen dient te
zijn, is daarbij verwaarloosd.
Het feit dat voor Ockerse de evidente bedoeling van Werther is een afschrikking
van de zelfmoord, brengt hem niet tot een welwillender beoordeling van de roman;
doorslaggevend is voor hem dat deze intentie niet ondubbelzinniger gestalte heeft
gekregen. Zijn appreciatie is dan ook niet minder negatief dan die van critici die níet
een dergelijke positieve doelstelling aan Werther toeschrijven. De vraag rijst echter
wel, temeer waar Ockerse deze intentie in een zeer terloops bijzinnetje formuleert,
of ook niet bij andere critici de overtuiging van een lofwaardige intentie verscholen
ligt onder de kritiek op een misleidende uitwerking. Ook in dit opzicht kan de receptie
ge-
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nuanceerder zijn geweest dan uit de overgeleverde documentatie valt af te leiden.
HEMSTERHUIS. Tot de ‘genuanceerden’ moet ook, en misschien wel in de eerste
plaats, Hemsterhuis worden gerekend. Zijn commentaar op Werther is neergelegd
in een tweetal persoonlijke brieven aan zijn in Münster wonende vriendin Amalia
Gallitzin (1789-4), en heeft dus niet bijgedragen tot de meningsvorming in ons land.
Daar staat tegenover dat het een van de interessantste getuigenissen uit deze
verzameling is, zowel omdat Hemsterhuis, in alle beknoptheid, dieper op de roman
ingaat dan vrijwel alle andere referenten, alsook, vooral, omdat hij meer dan wie
ook prijsgeeft van zijn persoonlijke leeservaring.
Op zichzelf is Hemsterhuis' kritiek niet wezenlijk verschillend van de door anderen
geuite bezwaren. Waar hij spreekt over Goethes te verhitte verbeelding, en over
passages die de natuur te buiten gaan, plaatst hij zich op één lijn met de velen, die
in vergelijkbare bewoordingen, de overspannenheid van het boek laken. En ook hij
toont zich ongerust over de gevaarlijke gevolgen (‘tout le mal possible’) die de lezing
ervan met zich mee kan brengen, inzonderheid voor hen wier sensitieve vermogens
vergelijkbaar zijn met die van Werther. Maar de context waarin deze kritiek wordt
geuit, geeft er dimensies aan die in geen van de tot nu toe besproken referenties
zijn te vinden.
Allereerst laat Hemsterhuis er geen twijfel over bestaan dat, hoe fundamenteel
zijn bedenkingen jegens Werther ook zijn, hij de kwaliteiten ervan ten volle erkent.
Voor het ‘genie’ (de artistieke begaafdheid, het creatieve vermogen) van de auteur
heeft hij grote bewondering. Deze appreciatie wordt verder niet erg uitgewerkt, maar
heeft in ieder geval betrekking op Goethes psychologisch observatievermogen (‘sa
grande connoissance de l'homme et du coeur humain’) en zijn - zij het soms al te
vurige - verbeeldingskracht.
De extravagantie die Hemsterhuis signaleert doet hij niet af met een sneer, maar
hij werkt die nader uit naar twee kanten: enerzijds naar Goethes eigen psychische
dispositie, en anderzijds naar het effect op de lezer. Wat het eerste betreft legt hij
impliciet een onmiddellijk verband tussen Werthers ‘facultés sensitives’ en Goethes
rijke maar eenzijdige genie. Het komt me voor dat zijn inzichten hier grotendeels
overeenstemmen met die van Van Alphen, die immers in Werther autobiografische
trekken vermoedde, en die zijn - ook door hem overspannen geachte - gevoeligheid
had gerelateerd aan de creatieve sensibiliteit van de auteur (1782-2). Hemsterhuis,
die zoals bekend
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Goethe niet lang tevoren had ontmoet, gaat nog verder in zijn biografistische
interpretatie als hij (misschien met een toespeling op de inleidende woorden van
60
Werther ) het vermoeden uitspreekt dat de auteur destijds mogelijk gebaat zou zijn
geweest met de corrigerende vriendschap van iemand van gelijk niveau.
In zijn beschouwing over het effect van de overdreven en eenzijdige somberheid
van het boek geeft Hemsterhuis iets bloot van de gewaarwordingen die het bij hem
zelf opriep. Wat dat betreft is met name zijn tweede brief als document humain
volstrekt uniek in deze documentatie, en het spreekt wel vanzelf dat dit niet alleen
te maken heeft met zijn persoonlijke sensibiliteit, maar ook met de specifieke
communicatiesituatie: in een brief aan een zeer intieme vriend of vriendin geeft
iemand uiteraard gemakkelijker particuliere emoties prijs dan in een stuk dat voor
61
de openbaarheid bestemd is. In schril contrast met alle referenties die wijzen op
het gevaar dat andere lezers lopen door de lectuur van Werther, staat hier de
bekentenis van een lezer dat hij zelf zich al te zeer aangegrepen heeft gevoeld:
Vous sentez bien que cet écrit a dû m'afecter violenment dans certains
endroits et même trop quelquefois.
Het is niet nodig veronderstellingen te wagen omtrent persoonlijke omstandigheden
die deze affectie hebben begunstigd (de relatie tussen Hemsterhuis en Amalia biedt
62
al zeer voor de hand liggende aanknopingspunten ), van belang is vooral dat
Hemsterhuis' zorg omtrent de gevolgen van het boek voor lezers met een dispositie
als die van Werther en verkerend in een vergelijkbare situatie, onmiddellijk voortvloeit
uit authentieke ervaringen. Hemsterhuis' bezwaren zijn fundamenteler dan dat er
in het werk geen afstand wordt genomen van Werthers opvattingen. De lectuur was
voor hem klaarblijkelijk zo schokkend omdat hij zich nauwelijks kon onttrekken aan
de suggestieve kracht van de roman, en zich nolens volens met de hoofdpersoon
identificeerde. En het is geen onstuimige jongeling die hier aan het woord is, maar
een om zijn evenwichtigheid geprezen filosoof aan de vooravond van zijn 68e
63
verjaardag!
Het zou evenwel onjuist zijn om Hemsterhuis' kritiek uitsluitend in het licht te willen
zien van een zeer persoonlijke betrokkenheid. Het verwijt van ‘Engelse’ eenzijdige
zwartheid vloeit ook voort uit een kunstopvatting die meer affiniteit bezat met een
64
klassieke harmonie. Waar Hemsterhuis opmerkt dat het werk
ne fera du bien à personne, car il manque de cet esprit rectificateur que
l'âme cherche et désire toujours après avoir été si horriblement mal
menée,
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dan klinkt daarin het verlangen naar de traditionele katharsis door. Het gaat hier,
blijkens het vervolg, immers niet alleen om een specifiek tekort van Werther; in het
65
geding is een eis die aan de roman als literair kunstwerk gesteld wordt. Hoe
summier Hemsterhuis' opmerkingen dienaangaande ook zijn, zij leggen getuigenis
af van artistieke reflectie. In dat opzicht onderscheidt hij zich met Van Alphen en
Feith van alle overige tot nu toe besproken referenten.
Dezelfde affiniteit met harmonie spreekt tenslotte uit Hemsterhuis' opmerking over
de briefstijl. Als hij daar de het gesprek imiterende levendigheid van de populaire
epistolaire vertelvorm afwijst, gaat hij rechtstreeks in tegen de in deze jaren
66
dominerende opvattingen. Zijn opmerking is overigens te algemeen om er een
specifiek oordeel omtrent de epistolair-stilistische hoedanigheden van Werther uit
af te leiden. Toch blijkt ook hier Hemsterhuis' referentie een uitzonderingspositie in
te nemen temidden van het overige materiaal: het is de enige verwijzing waarin naar
voren komt dat Werther een roman in brieven is.
Rees bij de bespreking van Ockerse al de vraag wat de referenten mogelijk wél
gedacht maar niet opgeschreven hebben, a fortiori klemt dit probleem nu de
privé-getuigenis van Hemsterhuis zo blijkt te verschillen van alle openlijk gegeven
oordelen. Ik zal dat onder ogen zien in het volgende hoofdstuk, ‘Balans van het
onderzoek’. Nu komt na de bewonderaars en de critici een derde categorie
recipiënten aan de orde: de verdedigers.

Verdediging
De tot nu toe besproken reacties op Werther vielen in principe alle te herleiden tot
hetzij idealiserende bewondering voor boek en hoofdpersoon, hetzij verwerping van
beide op zedelijke en pedagogische gronden. De paar genuanceerdere
beschouwingen doorkruisen deze tweedeling niet wezenlijk. Anders is het gesteld
met het vijftal referenties dat ik hier onder de noemer ‘verdediging’ verenig: deze
kunnen noch beschouwd worden als min of meer een variant van de sentimentele
bewondering, noch van de moralistische kritiek.
Geheel in tegenstelling tot de critici spreken de verdedigers zonder restricties hun
bewondering voor Die Leiden des jungen Werthers uit, maar anders dan de
bewonderaars beschouwen zij Werther zelf allerminst als ideaal of als een
identificatieobject. Zij nemen het boek in
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bescherming zowel tegen een veroordeling op morele gronden, als tegen
sentimentele annexatie, omdat zij van mening zijn dat die beide receptievormen
stoelen op een onjuist begrip van het werk. Dit betekent dat, waar de tegenstelling
tussen bewonderaars en critici, zoals geconstateerd, berustte op een verschil van
appreciatie, de verdedigers zich van die beide kampen onderscheiden door een
afwijkende interpretatie. De essentie van deze interpretatie is dat er een onderscheid
gemaakt dient te worden tussen de opvattingen van de hoofdpersoon en de intentie
van het verhaal. In het licht van de gangbare normen is dit een gedurfd standpunt;
hoe afwijkend het was, kan misschien het best geïllustreerd worden door het te
vergelijken met dat van de enige criticus die in beginsel een vergelijkbaar onderscheid
maakte: Ockerse. Ockerse achtte het een ernstige misgreep van de auteur dat zijn
intentie min of meer ontkracht wordt door zijn hoofdpersoon. De verdedigers zijn
van mening dat, indien de lezers Werthers opvattingen identificeren met wat de
auteur voorstaat, zijzelf voor deze dwaling aansprakelijk zijn, en niet Goethe.
Deze dissonanten in het verder zo weinig gevarieerde koor van de
Werther-recipiënten worden voortgebracht door Belle van Zuylen, Van Goens, de
vertaler van Wertherie, Allarts Werther-‘vertaler’ en Nieuwland. Daarbij zij
aangetekend dat de referenties van Belle en Van Goens, beide bestaande uit een
korte passage in een van hun brieven, wel zeer lapidair zijn, waardoor ik er met
name bij Van Goens niet helemaal zeker van ben of hij inderdaad tot de verdedigers
moet worden gerekend; mogelijk lag zijn standpunt in wezen dicht bij dat van een
‘genuanceerd’ criticus als Ockerse. Lapidair is daarentegen wel de laatste kwalificatie
die ik zou willen geven aan de inleidende beschouwingen van de vertaler van
Wertherie, maar hier wekt het holle pathos van het betoog argwaan: men kan zich
moeilijk aan de indruk onttrekken dat deze verdediging van Werther enigszins pour
besoin de la cause - namelijk ter rechtvaardiging van de ‘pendant’ - ondernomen
wordt. In ieder geval kan hier moeilijk gesproken worden van een principiële
romanpoëticale stellingname. Bij Allarts ‘vertaler’ en Nieuwland vindt men die wél;
zij komen als verdedigers dan ook het duidelijkst naar voren, waarbij voor Allarts
‘vertaler’ bovendien geldt dat zijn inleiding verreweg de uitvoerigste oorspronkelijke
beschouwing over Werther is die in ons land het licht heeft gezien.
BELLE VAN ZUYLEN. Over Belle van Zuylen kan ik kort zijn. Eigenlijk is de opname
van haar brieffragment (1795-5) nauwelijks te rechtvaar-
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digen, aangezien zij op het moment van schrijven reeds 24 jaar in Zwitserland
woonde, en de brief gericht is aan een Zwitserse. Van een bijdrage aan de
Nederlandse Werther-receptie kan dus moeilijk gesproken worden. Ik vond de
passage evenwel te aardig om haar niet op te nemen.
Het feit dat Belle Werther niet alleen waardeert, maar zelfs als het meesterwerk
beschouwt van de Duitse romankunst, en het als zodanig op één lijn stelt met andere
Europese hoogtepunten, is overigens opmerkelijk genoeg. Alleen Van Alphen
(1782-2) en Feith (1784-1) hebben het werk - eveneens de sensibiliteit erin prijzend
- op een vergelijkbare hoogte geplaatst, terwijl daarentegen bijvoorbeeld Ockerse,
sprekend over de Duitse roman, Werther niet als wezenlijk excellerend blijkt te
beschouwen (1788-7), en Betje Wolff, zoals nog ter sprake zal komen, in een
vergelijkbare context het werk zelfs helemaal negeert.
Op zichzelf genomen levert deze uitspraak van Belle nog niet voldoende inzicht
in de aard van haar waardering om haar onder de verdedigers te rangschikken. Op
grond van enkele spottende opmerkingen in haar nagelaten werken over lezers die
67
zich al te zeer met Werther (en met de Princesse de Clèves) identificeren , kan
evenwel veilig worden aangenomen dat haar appreciatie een wezenlijk andere was
dan die van de sentimentele bewonderaars.
VAN GOENS.

Bij Van Goens is het te betreuren dat zijn enige mij bekende
Werther-vermelding tamelijk hermetisch is, temeer omdat hij al vroeg grote
belangstelling voor het boekje moet hebben gehad: in zijn in 1776 geveilde
bibliotheek bevond zich niet alleen Werther zelf, maar ook een vijftal Duitse
68
Werther-beschouwingen en Wertheriaden.
Zeker is wel dat Van Goens Werther niet voor een moreel exempel houdt;
integendeel, volgens hem is de geschiedenis bedoeld als afschrikwekkend voorbeeld:
In dien zin zyn zulke schilderyen goed, en by ongeluk nodig, wyl zy waar
zyn. In dien zin is Werther een zeer nuttig boek. (1787-3)
In de praktijk blijkt de roman evenwel averechts te functioneren - althans in Duitsland
- want Van Goens vervolgt onmiddellijk: ‘Maar wee het misbruik! Dat moet men in
Duitschland van naby zien.’
Als een ondubbelzinnige apologie van Werther kan een en ander moeilijk gelden.
Toch is de kwalificatie ‘zeer nuttig’ zonder meer positief, en bovendien wijst het
gebruik van het woord ‘misbruik’ erop dat
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Van Goens de schuld voor de ongewenste gevolgen primair bij het publiek legt, dat
de roman opzettelijk of uit gebrek aan onderscheidingsvermogen anders leest dan
hij bedoeld is. Daarmee zou hij in principe lijnrecht tegenover iemand als Ockerse
staan, die immers de auteur aansprakelijk stelt voor de niet bedoelde idealiserende
lezing.
DE VERTALER VAN WERTHERIE. Het onbegrip voor de werkelijke strekking van Werther
is ook het centrale thema in de uitvoerige, om niet te zeggen omstandige, reflecties
van de vertaler van Wertherie (1792-6). Zowel om de fraseologische stijl als de
curieuse wijze van redeneren is men geneigd dit betoog niet helemaal au sérieux
te nemen, maar als nadrukkelijke verdediging van Werther (en van de pendant ervan
in het vrouwelijke: Wertherie) verdient het toch zeker aandacht. Dit temeer omdat
het een van de weinige referenties is die als discussiebijdrage kan worden
beschouwd: zowel het sentimentele dwepen met de roman als de bezwaren die de
critici ertegen hebben, komen expliciet aan de orde.
De vertaler begint zijn voorrede met de constatering dat het ‘meerer gedeelte van
het menschdom’ Werther ‘als een gevaarlijk, en zelfs als een nadeelig werk betragt’
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(p. 85) , en erkent even verder ook de mogelijkheid dat ‘verwoestingen in de
maatschappij [...] wel ligt hier en daar het gevolg van het lezen van den WERTHER
geweest zijn’ (p. 86). Dergelijke consequenties hebben echter, zo verzekert hij,
allerminst in Goethes bedoeling gelegen. Ten bewijze daarvan wordt vijf bladzijden
lang meer bezworen dan met argumenten aannemelijk gemaakt dat het werk van
de Duitse auteur integendeel één voortdurende opwekking is tot
de zuiverheid der zeden, een waar, edel, belangeloos menschengevoel,
een gevoel van mededoogen en deelneming aan het lot van mijne lijdende
natuurgenooten; eenen reinen eerbied voor mijnen SCHEPPER en
onderwerping aan deszelfs wijzen wil alleen (p. 86-87).
Men kan zich moeilijk voorstellen dat ook maar één lezer die enigszins bekend was
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met de werken van de jonge Goethe, hiermee instemming zal hebben betuigd.
Deze retorische uitweiding heeft de auteur echter nodig om, terugkomend op Werther,
aannemelijk te maken dat het doel van die roman even verheven is als dat van
Goethes overige werk. Geheel in tegenstelling tot wat men doorgaans veronderstelt,
aldus de vertaler van Wertherie, was het oogmerk van de Duitse schrijver om met
Werther
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de hartstogten, het schadelijke van een te hoog gespannen en overdreven
gevoel te leeren kennen, en tevens aan te toonen, in welk eenen ijzelijken
jammer-poel men zich ter neder stort, door eens aan zijne neigingen en
drift den teugel gansch en al te vieren, en van het spoor der deugd en
rede onbedagtzaam aftetreden. (p. 87)
Wat de intentie van Werther betreft blijkt de vertaler van Wertherie dezelfde visie
te huldigen als Van Goens: het boek geeft een schildering van het kwaad als kwaad
- dus niet om het te verdedigen, maar juist om er een afkeer van in te boezemen.
Van Goens heeft evenwel onmiskenbaar de dwepende bewonderaars op het oog
als hij spreekt over het ‘misbruik’ dat van de roman gemaakt wordt, terwijl de vertaler
van Wertherie hier het onbegrip van de critici laakt. Het verkeerde lezen door de
sentimentele jeugd komt pas later in zijn betoog aan de orde.
Het tweede verwijt jegens Werther dat besproken wordt, is dat het werk
verantwoordelijk zou zijn voor de excessen van de sentimentele literatuur. Ook deze
beschuldiging mist grond, zo stelt de auteur, en wel omdat Goethe niet de eerste
is ‘die voor het hart geschreven heeft’ (d'Arnaud en Sterne gingen hem voor), en
hij bovendien niet aansprakelijk gesteld kan worden voor zijn dwaze navolgers. Ook
hier treft het betoog niet door kracht van argumenten, maar belangwekkend is dat
deze passage een bevestiging levert van de bevinding dat de appreciatie van Werther
min of meer afhankelijk was van de appreciatie van het sentimentele. De vertaler
van Wertherie probeert Werther niet te verdedigen door een lans te breken voor het
sentimentele - dit zegt hij evenzeer te verfoeien als wie ook. Wat hij wil is de roman
bevrijden van het stigma de protagonist te zijn van de gewraakte mode, en te
bewijzen dat de gebruikelijke identificatie van Werther met het sentimentele op een
misverstand berust.
Een derde bezwaar luidt, aldus de vertaler van Wertherie:
En waaröm dan beklaagt de schrijver van den WERTHER zo zeer het lot
van zijnen Held, indien hij dus zijn gansch gedrag niet tevens als
verschoonelijk heeft willen doen beschouwen, en op eene zijdelingsche
wijs de leere prediken, welke WERTHER als de zijne erkent? (p. 88-89)
De kwestie die hier aan de orde wordt gesteld, raakt - al vinden we het eigenlijk
nooit zo expliciet geformuleerd - ongetwijfeld de kern van de meeste bedenkingen.
Immers in de inleidende woorden tot Werthers geschiedenis wordt de lezer
nadrukkelijk in zijn sympathie gestuurd (‘Ihr könnt seinem Geist und seinem Charakter
eure Bewunde-
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rung und Liebe, und seinem Schicksaale eure Thränen nicht versagen’), en
vervolgens krijgt hij het gebeuren vrijwel uitsluitend vanuit Werthers gezichtspunt
voorgesteld, zonder wezenlijke correcties. Vanuit de gangbare romanopvattingen
- ik heb er al eerder op gewezen - is het moeilijk dit niet te zien als een overhalen
van de lezer tot de visie van Werther.
Volgens de vertaler van Wertherie nu moet Goethes morele abstinentie anders
uitgelegd worden. Het past een mens, en zeker een christen, niet om gericht te
houden over zijn medemens, zo betoogt hij, en dat klemt in dit geval temeer omdat
Werther, zoals iedereen weet, in feite ‘geenzins een bloot verdichtzel, een Roman’
is (p. 89), maar een ware geschiedenis. Liever dan de hoofdpersoon (de jonge
Jerusalem dus) een trap na te geven, betone men medelijden met zijn dwalingen En deze zedeleer was ook gewis die van den edel en grootscher
denkenden GÖTHE (p. 89).
Dit medelijden, aldus nog steeds de vertaler van Wertherie, impliceert allerminst
een goedkeuring van Werthers gedrag:
De heer GÖTHE waarschuwt elk, het voorbeeld van een WERTHER niet te
volgen (p. 89).
Maar zo'n ondubbelzinnige waarschuwing was nu juist datgene wat de critici in de
roman misten. De enige vermaning van dien aard is te vinden in het mottogedichtje
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van het tweede deel , doch men kan zich voorstellen dat dát in hun ogen veel te
weinig gewicht in de schaal heeft gelegd. En ik vermoed dat naar hun oordeel de
vertaler van Wertherie met de onmiddellijke toevoeging: ‘en zijn geheele stuk is daar
toe tevens ingerigt’ de waarheid helemaal op haar kop heeft gezet.
Het vierde en laatste punt van kritiek dat aan de orde wordt gesteld is de grote
en dikwijls gevaarlijke indruk die Werther op de jeugd heeft gemaakt. Dit sluit in
zoverre aan bij het bezwaar dat als tweede besproken werd, dat ook hier het
sentimentele gewraakt wordt, maar nu niet in zijn literaire gedaante maar als
psychische gesteldheid van de lezers. In zijn afwijzing van sentimentele dweepzucht
schaart de vertaler van Wertherie zich aan de zijde van de critici, maar anders dan
zij wentelt hij alle verantwoordelijkheid af van de schouders van de auteur, om er
de ouders van de Werther-bewonderaars mee te belasten. Ook deze argumentatie
dat de ontvankelijkheid voor Werthers opvattingen en belevingswereld te wijten is
aan een gebrekkige opvoeding, kan de critici moeilijk hebben overtuigd; bovendien
lijkt het hier betoogde de juist tevoren verdedigde stelling dat Werther geheel als
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afschrikwekkend voorbeeld zou zijn ingericht, enigszins te ontkrachten. Men kan
zich voorstellen dat het strijdbare anti-sentimentele tijdschrift De recensent zich de
kans niet heeft laten ontgaan om meedogenloos de spot te drijven met deze wijze
van redeneren (1793-2).
Resumerend moet de conclusie zijn dat het belang van de voorrede bij Wertherie
gelegen is in het feit dat hier gepoogd wordt Werther te interpreteren op een wijze
die de critici de wapens uit handen slaat, namelijk als dienende ter waarschuwing.
Tot buiten de geschiedenis van de Werther-receptie reikt de betekenis van het stuk
niet: uit niets valt op te maken dat de auteur wezenlijk andere romanpoëticale
opvattingen voorstaat dan de critici en de bewonderaars van Werther aanhingen.
Integendeel: de ontstentenis van een oordeel over de hoofdpersoon wordt verdedigd
op grond van de overweging dat Werther in feite juist geen roman zou zijn. En voor
het overige geeft het beroep op achtereenvolgens Goethes morele verhevenheid,
de overtuiging dat alleen God een oordeel toekomt, en de geringe zorg die veel
ouders zich getroosten bij de opvoeding van hun kinderen, er overtuigend blijk van
dat de vertaler van Wertherie de traditionele ethisch-pedagogische literatuuropvatting
allerminst ter discussie wil stellen.
DE ‘VERTALER’ VAN ALLARTS WERTHER-EDITIE. Van veel grotere betekenis is de
voorrede waarvan Allart zijn Werther-editie ih 1792/93 vergezeld laat gaan (1793-5).
De pretentie dat de lezer hier een betere vertaling aangeboden zou krijgen, ter
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vervanging van de Utrechtse edities, is volstrekt ongerechtvaardigd (vandaar dat
ik steeds ‘vertaler’ tussen aanhalingstekens schrijf), maar de voorrede is inderdaad
hoogst origineel, en als ietwat uitdagende verdediging van Werther contrasteert zij
wel heel sterk met de aan de uitgave van Wild toegevoegde veroordeling van de
roman.
Alleen al op grond van de omvang is het stuk een unicum: afgezien van de inleiding
tot Wertherie, waarin trouwens in wezen weinig over Werther zelf wordt gezegd, is
Allarts voorrede de enige oorspronkelijke beschouwing over de roman van meer
dan enkele zinnen lengte. Maar veel essentiëler is het dat Allarts ‘vertaler’ een
zelfverzekerd apologetisch standpunt inneemt, met een betoog waarin hij volstrekt
nieuwe elementen in de Werther-receptie introduceert, en bovendien opmerkelijke
denkbeelden aangaande het genre roman verkondigt.
Wat zegt de ‘vertaler’ (wiens identiteit ik helaas niet heb kunnen achterhalen)
precies? Na een - als gezegd: op bluf berustende -
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rechtvaardiging van deze uitgave, begint hij op te merken dat Werther de meest
controversiële roman aller tijden is, althans wat het onderwerp betreft. ‘Over de wijze
van behandeling’, zo stelt hij, blijkbaar refererend aan reacties van een soort die
nauwelijks in de documentatie vertegenwoordigd is, ‘is men het meerder eens
geweest, en heeft dezelve geen' lof geweigerd’ (p. 96). Opmerkelijk genoeg wijdt
de ‘vertaler’ geen enkel woord aan de bewonderaars van Werther (al geeft ook hij
te kennen geen aanhanger van het sentimentele te zijn); zijn hele betoog is erop
gericht om de kritiek op het werk te ontkrachten. Welnu, die kritiek spitst zich naar
zijn zeggen toe op drie punten:
- het werk heeft het sentimentele mede-veroorzaakt
- het onderwerp is ongeschikt voor een roman
- het werk behelst een apologie van de zelfmoord.
Successievelijk worden nu deze punten van kritiek besproken. Met betrekking tot
het eerste brengt Allarts ‘vertaler’ de discussie evenmin veel verder als de vertaler
van Wertherie, en ook hier is het feit dát gepoogd wordt Werther buiten het domein
van het gewraakte sentimentele te brengen, belangwekkender dan de wijze waarop
dat gebeurt. Met het argument dat niet ‘alles wat met vuur, met aandoening
geschreven is’ tot het sentimentele gerekend kan worden, wijst de ‘vertaler’ een
rubricering in deze categorie af, zonder ook maar enigszins aan te geven in welk
opzicht Werther zich dan wel van het sentimentele onderscheidt. Zeker gezien de
dominantie van en de eenstemmigheid over dit punt in de kritiek, had men mogen
verwachten dat de ‘vertaler’ hier een uitvoeriger poging tot weerlegging zou hebben
gedaan, en niet had volstaan met een vaag schermen met de termen ‘vuur’ en
‘Liefde’, om uiteindelijk apodictisch te poneren dat Werther en het sentimentele niets
met elkaar van doen hebben.
Veel substantiëler is zijn beschouwing ten aanzien van het tweede punt van kritiek:
de onderwerpskeus. Een personage als Werther is niet geschikt als hoofdpersoon
van een roman, zo legt hij de critici in de mond:
‘Hoe kan men, (zeggen zij) behaagen scheppen in een Roman, waarvan
de Held zich verloopt in eene strafbaare liefde, die hem eindelijk zo duur
te staan komt? Dat men ons een voorbeeld van deugd, ter navolging, in
een' Grandison, schildert, heeft een zedelijke nuttigheid; maar wat worden
wij beter, wat leeren wij van een' Jongen Werther?’ (p. 98)
De bespreking van dit verwijt, dat weliswaar zelden zo expliciet verwoord wordt,
maar dat de kwintessens van de gangbare romanop-
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vattingen bevat en dat dan ook onmiskenbaar ten grondslag ligt aan de kritiek die
Werther alom opriep, neemt het leeuwedeel van het betoog in beslag. De kern van
de weerlegging is: wie Werther tekort vindt schieten als een exempel van de deugd,
houdt geen rekening met het doel dat de schrijver met zijn roman heeft beoogd, en
het is naar het doel dat een literair werk beoordeeld dient te worden. Dit doel, aldus
vervolgt de ‘vertaler’, is in het geval van Werther ‘gewisselijk’ niet om de
hoofdpersoon als een voorbeeld ter navolging af te schilderen. Wat dan wel (zo
wordt de lezer geacht te vragen): misschien een voorbeeld ter afschrikking, opdat
men in een overeenkomstige situatie een dergelijk gedrag vermijdt? Het antwoord
luidt: dit is waarschijnlijker, maar daarmee is nog de kern van de zaak niet geraakt.
Ook een visie zoals de vertaler van Wertherie huldigt, blijkt door Allarts ‘vertaler’
niet onverkort te worden onderschreven; hij wil geen beroep doen op het enige
argument waarmee traditioneel het optreden van minder nobele personages wordt
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gerechtvaardigd , omdat ook daarmee geen recht gedaan wordt aan het doel van
de roman.
Vervolgens zet hij uiteen wat dan wel het eigenlijke doel is dat de auteur van
Werther beoogde. Gezien de relatieve uitvoerigheid die hij zich hierbij veroorlooft,
lijkt hij zich er zeer wel van bewust te zijn dat hij hier nieuwe inzichten introduceert,
waarvoor zijn lezers met beleid gewonnen moeten worden. Als punt van uitgang
kiest hij, evenals de vertaler van Wertherie maar terwille van een totaal andere
redenering, het ‘algemeen bekend’ geachte feit dat in Werthers geschiedenis een
reëel gebeuren verwerkt is. Een dergelijk voorval, aldus de ‘vertaler’, roept
onmiddellijk de vraag op: hoe heeft dit zo kunnen geschieden? Welnu, zo vervolgt
hij, die vraag is op verschillende manieren te behandelen. De ‘Wijsgeer en
onderzoeker van 's menschen hart en hartstochten’ - in anachronistische termen
vertaald: de wetenschappelijk geïnteresseerde psycholoog - zoekt het antwoord in
een analyse van Werthers ‘bijzondere geaartheid’, en van de ‘uiterlijke
omstandigheden’ die op beslissende momenten daarop inwerkten. In dit verband
noemt de ‘vertaler’ onder meer psychische factoren als zwaarmoedigheid, levendige
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verbeelding, aandoenlijkheid (sensibiliteit) en een snel gekwetst eergevoel , en
milieufactoren als de maatschappelijke kring, het weer, de seizoenen. Door de
interferentie van karakter, gebeurtenissen en omstandigheden werd een
kettingreactie in beweging gezet die uiteindelijk uitliep op de noodlottige daad. Aldus,
zo betoogt de ‘vertaler’, redeneert de wetenschapsman. De dichter of romanschrijver
behandelt de vraag hoe het tot Werthers
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zelfmoord kon komen echter enigszins anders:
Hij oordeelt het wel der moeite waardig, deeze denkbeelden te
ontwikkelen; wel der moeite waardig, aantetoonen, hoe bij een' mensch
van zulk een gegeeven karakter, van stap tot stap, de omstandigheden
zich hebben kunnen verëenigen, dat 'er zulk een aanëenschakeling van
lotgevallen, en zulk een eindelijke uitkomst, natuurlijkerwijze, plaats moest
hebben. Weläan, zegt hij, zulk een Werther zij mijn dichterlijk Ideaal! dit
zal ik mij bevlijtigen uittewerken, en, zo veel mogelijk, tot een bevallig
geheel te brengen. (p. 100)
Met andere woorden: de factoren in het betreffende proces die de wetenschapsman
afstandelijk ontleedt, wil de literator ‘ontwikkelen’, in een verhaal aanschouwelijk
maken, zodat de onvermijdelijkheid van het gebeuren in het licht wordt gesteld. Het
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personage in kwestie is tot ‘dichterlijk Ideaal’ gekozen - men zou haast zeggen:
tot ‘literaire casus’ - wiens geschiedenis door de auteur uitgewerkt wordt tot een
verhaal dat de causale samenhangen en de onontkoombare ontwikkeling zichtbaar
maakt.
Men ziet dat de ‘vertaler’ het werk hier niet vanuit een zedenkundige optiek
benadert, maar vanuit een psychologische. Dit leidt tot een andere appreciatie van
Werther, maar ook tot het releveren van elementen die tot dan toe nergens in de
discussie (voor zover overgeleverd) naar voren waren gebracht. Critici en
bewonderaars hadden Werther opgevat als een ideaaltypisch model; Allarts ‘vertaler’
beschouwt hem als een individueel geval, waarvan in de roman de specifieke
condities worden belicht. Als eerste in ons land wijst hij op het samenspel van de
factoren die tot Werthers ondergang leidden: karaktereigenschappen, gebeurtenissen
en omstandigheden. In deze visie is de doelstelling van de roman niet moreel maar
psychologisch exemplarisch.
De vérgaande consequentie daarvan is dat de traditioneel primair gestelde vraag
naar de morele waarde van romanpersonages obsoleet wordt, en de ‘vertaler’ wijst
daar ook met nadruk op. Een auteur, zo verklaart hij, heeft alle vrijheid om als casus
een schurk te kiezen zowel als een deugdheld, en alles wat daartussen ligt:
Begrijpt men dan niet, dat het ongerijmd is, een man van genie te willen
voorschrijven welke stoffe hij zal bearbeiden? den Dichter of
Romanschrijver aan de soort van Ideaal te bepaalen, welke hij zal
uitwerken? Blijft het niet alleen de vraag, of hij zekere hartstochten,
deugden of gebreken, naar waarheid, als
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een meester in zijn kunst, schetst, en niet zo zeer welke hartstochten of
deugden en gebreken hij daartoe verkiest? (p. 102)
Alleen al tegen deze achtergrond van de overige reacties op Werther zal duidelijk
zijn dat Allarts ‘vertaler’ hier niet alleen een gedurfde visie op specifiek deze roman
ontwikkelt, maar in feite een wezenlijk ander standpunt inneemt ten aanzien van
het genre in het algemeen. Voor hem is de schildering van een innerlijke ontwikkeling
niet een afgeleide van de zedenkundige doelstelling, maar datgene waar het in
essentie om gaat. Dientengevolge zijn bij de beoordeling alleen vragen die hierop
betrekking hebben relevant: heeft de auteur ‘naar waarheid’ (bedoeld zal zijn iets
als: met psychologische waarschijnlijkheid) gewerkt en de betreffende ontwikkeling
overtuigend (‘als een meester in zijn kunst’) weergegeven?
Alvorens ik zijn opvattingen in dezen nog wat uitvoeriger belicht, zij eerst het derde
door de ‘vertaler’ aan de orde gestelde verwijt besproken, namelijk dat Werther een
apologie van de zelfmoord zou zijn. Het betreft hier, naar zijn zeggen, een
beschuldiging die ‘vrij algemeen’ is. Na een anecdote te hebben aangehaald
waarmee wordt gesuggereerd dat voornamelijk lieden die de roman slechts bij
reputatie kennen er een zelfmoordverdediging in zien, komt de ‘vertaler’ tot het
wezen van de zaak: Werthers einde verliest aan afschrikwekkende kracht doordat
hij zelf zijn daad rechtvaardigt. De beschouwingen die de ‘vertaler’ wijdt aan deze
ontkrachting, die al in de recensie van de Letteroefeningen (1776-5) en later door
Ockerse (1787-7) was gelaakt, zijn in zoverre interessant dat hij hier niet een
argumentatie ontwikkelt die aansluit bij zijn zojuist geformuleerde opvattingen, maar
zijn toevlucht neemt tot een redenering waarin toch weer de ethiek prevaleert boven
de psychologie. Men zou immers hebben verwacht dat de ‘vertaler’ uit zijn even
tevoren gevoerde pleidooi voor vrijheid van de kunstenaar bij het kiezen van zijn
personages, en voor psychologische waarheid als enige geldige criterium, hier zou
hebben laten volgen dat de keuze van een bepaald karakter als belangwekkende
casus niet een morele goedkeuring ervan impliceert. In plaats daarvan beroept hij
zich echter op de voor iedereen manifeste zwakheid van Werthers eigen verdediging
van de zelfmoord, en verzekert hij dat de auteur die heel wat overtuigender had
kunnen maken als hij dat gewild had. Onbedoeld ondergraaft hij hier de essentie
van het voorgaande, waar hij immers betoogd had dat Werther beoordeeld moest
worden naar het doel van het boek, en dat dat doel niet op het terrein van de
zedenkunde lag. De suggestie dat de auteur de opvattingen van zijn personage
mag
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manipuleren, staat op gespannen voet met de eis van psychologische waarheid.
Consequent in zijn verdediging van een andere romanopvatting betoont de
‘vertaler’ zich derhalve niet, zoals ook blijkt uit zijn slotbeschouwing. Na nog eenmaal
op ‘het meesterlijke in de behandeling’ te hebben gewezen, spreekt hij de overtuiging
uit dat men bij ‘de doorleezing, en vooräl bij het einde’ van de roman de volgende
‘dubbelde les’ gevoelt: ten eerste dat ook het edelste hart geen duimbreed mag
toegeven aan hartstochtelijke neigingen indien het object daarvan al aan een ander
gebonden is, en ten tweede dat de stem van het geweten nimmer gesmoord mag
worden. Deze moraliserende afsluiting van het betoog klinkt alsof zij enigszins pour
besoin de la cause is toegevoegd. In ieder geval past het trekken van een dergelijke
lering geheel binnen de traditionele romanopvattingen, en in feite krijgt Werther
daarmee weer de functie van afschrikwekkend voorbeeld toegekend die de ‘vertaler’
eerder wel niet strikt had verworpen, maar toch als niet adequaat had gekwalificeerd.
Maar ondanks het feit dat de ‘vertaler’ uiteindelijk toch minder radicaal met de
traditie blijkt te breken dan hij in het middenstuk van zijn beschouwing lijkt te doen,
heeft hij de interessantste bijdrage aan de Werther-discussie in ons land geleverd,
en bovendien bevat zijn inleiding de belangwekkendste autochtone romanreflectie
sinds de uitvoerige verhandelingen waarvan Johannes Stinstra veertig jaar eerder
zijn vertaling van Richardsons Clarissa vergezeld had doen gaan. Stinstra had toen
een lans gebroken voor het genre met een beroep op de zedenvormende uitwerking
van een goede roman. Allarts ‘vertaler’ poogt, bij mijn weten voor het eerst in ons
land, de predominantie van deze intussen algemeen geaccepteerde norm te
doorbreken. Daarbij is de gedachte dat een roman inzicht kan verschaffen in
psychologische processen op zichzelf niet nieuw: ook Stinstra had reeds op deze
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mogelijkheid gewezen. Het verschil is dat hij en anderen na hem (Ockerse!) de
karaktertekening steeds in dienst stellen van een morele doelstelling, terwijl het
Allarts ‘vertaler’ primair om de psychologische verklaring gaat. In zijn optiek - althans
in het gedeelte van zijn betoog dat over ‘doel’ en ‘dichterlijk Ideaal’ handelt - luidt
immers de kernvraag niet: is de karaktertekening geschikt om bij te dragen tot de
morele vorming van de lezer? maar: hoe kon iemand tot een dergelijk gedrag
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komen? Zijn beschouwing spitst dan ook niet toe, zoals die van Stinstra, op de
zedelijk exemplarische waarde van de karakters, maar op de in de roman zichtbaar
gemaakte samenhang van
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de factoren die het psychologische proces beïnvloeden. Een ‘dichterlijk Ideaal’ is
bij hem niet een lichtend voorbeeld, maar een personage aan wiens door karakter,
gebeurtenissen en milieu geconditioneerde ontwikkeling de romanschrijver gestalte
geeft.
Dergelijke geluiden mogen in ons land zonder precedent zijn, elders in Europa
was een psychologisch georiënteerde romanbeschouwing al eerder tot ontwikkeling
gekomen. De aanhangers daarvan eisen van de roman niet een onmiddellijk nut,
maar kennen aan het genre een meer indirecte vormende waarde toe: door het
verschaffen van inzicht in het karakter van een (type) mens draagt de roman bij tot
de verklaring van het hoe en waarom van de wereld. In Duitsland bijvoorbeeld liggen
dergelijke opvattingen ten grondslag aan de bekende romanpoëtica van Friedrich
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von Blankenburg, Versuch über den Roman, uit 1774. Het ligt voor de hand om
te veronderstellen dat Allarts ‘vertaler’ niet geheel onbekend was met het Duitse
literaire leven, en het is zeker niet ondenkbaar dat hij de Versuch heeft gekend. Van
Blanckenburgs causaliteitsgedachten - in de roman moet worden zichtbaar gemaakt
hoe innerlijke drijfveren samenspelen met impulsen van buitenaf, en hoe deze
interferentie noodzakelijk tot de weergegeven afloop leidt - lijken echo's bij hem
door te klinken, terwijl ook Blanckenburgs telkens herhaalde eis dat de romancier
niet mag vervallen in abstracte beschouwingen, maar anschaulich dient te zijn,
herinnert aan de passage waar Allarts ‘vertaler’ de benadering van de romanschrijver
afzet tegen die van de wetenschapsman. Maar met dit al zijn er toch te weinig
aanknopingspunten om te mogen aannemen dat de opvattingen van de ‘vertaler’
inderdaad (mede)bepaald zouden zijn door de Versuch über den Roman.
Er is echter nog een andere weg waarlangs de ‘vertaler’ kennis genomen zou
kunnen hebben van Blanckenburgs inzichten, en dan specifiek toegesneden op Die
Leiden des jungen Werthers. Tussen de vele Werther-recensies in de Duitse
tijdschriften - recensies die in de meeste gevallen niet veel meer inhouden dan hetzij
sympathetische toejuichingen dan wel morele veroordelingen - treft er een die zich
onderscheidt niet alleen door de uitzonderlijke lengte van 50 pagina's, maar ook
door de scherpzinnigheid en de zorgvuldigheid waarmee de roman geanalyseerd
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wordt. Dit respectabele werkstuk is - naar men pas veel later ontdekt heeft - van
de hand van Blanckenburg. Duidelijk heeft deze tn Werther de roman gevonden die
80
in alle opzichten aan zijn wensen met betrekking tot het genre tegemoet komt. Het
boek doorlopende, belicht hij in zijn bespreking voortdurend hoe er een
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samenspel is van Werthers karakter, de gebeurtenissen waarmee hij wordt
geconfronteerd en de omstandigheden waaronder een en ander plaats heeft, en
hoe daardoor bij de lezer de overtuiging wordt gewekt dat de geschiedenis inderdaad
niet anders had kúnnen aflopen. Het gaat Blanckenburg niet, zoals de meeste
recensenten, om de gerechtvaardigdheid van Werthers gedrag, gemeten aan wat
ethisch en maatschappelijk wenselijk is, noch om de verhevenheid van zijn liefde
en lijden, maar om inzicht in het verloop van dit specifieke geval. Men ziet: de
overeenkomst met de beschouwing van Allarts ‘vertaler’ dringt zich op, al treft men
bij de laatste, globaal als hij blijft, weinig aan van het gevoel voor subtiliteit en finesse
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dat Blanckenburg alom aan de dag legt.
De enige Nederlander van wie we zeker weten dat hij Blanckenburgs recensie
kende, is Van Alphen: hij noemt het stuk als een van de besprekingen waaraan de
Nederlandse beoordelaars een voorbeeld zouden kunnen nemen (1778-1). In het
geval van Allarts ‘vertaler’ is geen uitsluitsel te geven; weliswaar is de teneur van
zijn voorwoord dezelfde als die van Blanckenburgs bespreking, en ook zijn er enkele
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opvallende overeenkomsten in de formulering aan te wijzen , maar een bewijs is
daarmee nog niet geleverd, en bovendien mogen de overeenkomsten niet verhullen
dat er ook wezenlijke punten van verschil zijn. Het belangrijkste daarvan is dat, waar
Allarts ‘vertaler’ de historiciteit van Werthers geschiedenis als punt van uitgang voor
zijn betoog neemt, Blanckenburg er juist voortdurend de aandacht op vestigt dat
het om een uiterst doelmatig georganiseerd verhaal gaat. Voorts komt Blanckenburg
met betrekking tot de vraag omtrent de morele uitwerking van de roman tot een
conclusie waarvoor de ‘vertaler’ op het laatst toch schijnt terug te deinzen, namelijk
dat Werther geen lering voorhoudt, maar dat het nut van het boek gezocht moet
worden in de kennis die het bijbrengt van en het begrip dat het wekt voor psychische
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disposities als die waarvan Werther blijk geeft. En tenslotte stelt Blanckenburg
enkele zaken aan de orde waarvan bij Allarts ‘vertaler’ niets te vinden is, zoals de
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adequaatheid van de briefvorm voor juist deze roman.
In wezen is de kwestie of de ideeën van Allarts ‘vertaler’ gedeeltelijk ontleend zijn
aan Blanckenburgs recensie niet de meest relevante. Belangrijker is dat, hoe hij
ook tot zijn opvattingen gekomen moge zijn, hij in ieder geval een in ons land
oorspronkelijke bijdrage heeft geleverd én aan de Werther-discussie én aan het
denken over de roman, waarbij zijn gedachten tot op zekere hoogte parallel lopen
met die van
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een van de belangrijkste theoretici van zijn tijd. Als zijn visie zelf niet oorspronkelijk
is omdat hij haar ontleend heeft aan Blanckenburg, dan nog blijft de keuze van juist
deze inspirator zeer origineel in het Nederland van 1793. Hier worden voor het eerst
de contouren zichtbaar van een romanopvatting die in onze literatuur pas in de loop
van de 19e eeuw - en dan nog aarzelend - terrein zal winnen.
NIEUWLAND. Als laatste verdediger moet hier Pieter Nieuwland besproken worden,
die op twee plaatsen in zijn werk Werther ter sprake brengt. Aan de verwijzing in
het ‘Tafellied’ (1794-3) kan ik weinig betekenis toekennen, maar wat hij in de
redevoering ‘Over de gevoeligheid van het hart’ (1794-2) over het boek te berde
brengt verdient alleszins de aandacht, al gaat het om niet meer dan twee incidentele
passages.
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Ook in deze verhandeling betoont Nieuwland zich de man van het evenwicht.
Zij is bedoeld als bijdrage aan de discussie over het sentimentele, echter niet om
partij te kiezen maar om nuances aan te brengen. Met naar het me voorkomt
gedurfde bezonnenheid toont Nieuwland aan hoe moeilijk het is om criteria te vinden
voor waar, respectievelijk vals, gevoel, terwijl toch beide partijen zich steeds op
deze begrippen beroepen. Het gevoel, zo betoogt hij onder meer, blijkt van tijd tot
tijd en van volk tot volk te variëren, en zelfs onder overeenkomstige omstandigheden
kunnen er belangrijke individuele verschillen optreden. Als voorbeeld van dit laatste
noemt hij de zeer uiteenlopende beleving van de liefde, zoals die naar voren komt
uit de werken van respectievelijk Sterne, Petrarca, Rousseau en Goethe. De
appreciatie daarvan is dan ook, zo stelt hij, individueel bepaald.
Nieuwland kant zich hier onmiskenbaar tegen het aanleggen van vermeend
absolute normen. Dit universalisme verloor, zoals bekend, in de loop van de 18e
eeuw steeds verder terrein, en Nieuwland betoont zich een van de aanhangers te
onzent van de nieuwere relativistische inzichten. Een opmerkelijke consequentie
van zijn visie is dat, waar de overheersende mening was dat Werthers gevoelens
‘overdreven’, ‘boven het menschelijke’ etc. waren (niet alleen de critici gaven
dergelijke kwalificaties, maar ook bijvoorbeeld een bewonderaar als Van Alphen),
Nieuwland juist de opinie is toegedaan dat in de roman ‘de natuur in vele opzichten
verwonderlyk getroffen’ is. De betreffende karakteriseringen, zo impliceert zijn
betoog, vooronderstellen een absolute maatstaf, maar juist inzake het gevoelsleven
is het zinloos om het subjectieve karakter te ontkennen dat aan ieder oordeel inhe-
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rent is. Er zijn geen algemeen geldende normen op grond waarvan men de
liefdesbeleving van een ander als onecht, overspannen of wat dies meer zij kan
veroordelen. Het enige criterium dat voor Nieuwland telt, zo leid ik af uit de lof over
de ‘verwonderlijk’ getroffen natuur in de genoemde romans, is de
werkelijkheidsgetrouwheid van de voorstelling. Dit alles betekent dat hij van de
roman geen morele voorbeeldfunctie eist, en dat hij, zoals blijkt, Werther als de
weergave van een specifieke beleving van de liefde zonder voorbehoud accepteert
en waardeert.
Dat Nieuwland inderdaad het traditionele zedenkundige standpunt afwijst, wordt
even verderop in het betoog expliciet bevestigd, en wel in de passage waarin ten
tweede male Werther ter sprake komt. Veel lezers van sentimentele literatuur en
van romans, zo stelt hij daar, beschouwen de betreffende geschiedenissen als
voorbeelden ter navolging, maar voor lang niet alle literatuur is dat een adequate
attitude: er zijn weliswaar werken waarin de hoofdpersonen ‘gepersonifieerde stelsels
van Zedekunde’ zijn, maar ook werken die enkel willen tonen ‘hoe de menschlyke
natuur by sommige personen en in sommige omstandigheden werken kan’. In het
laatste geval is de intentie van het werk uiteraard niet dat het wordt nagevolgd.
Nieuwland verdedigt hiermee het bestaansrecht van een meer realistische
romanliteratuur naast een idealistische. Deze opvatting was zeker niet algemeen
geaccepteerd, al was zij al wel eerder bepleit, met name om naast het morele
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idealisme van Richardson het realisme van Fielding te rechtvaardigen. Verrassend
is echter dat Nieuwland met een beroep op deze tweesporigheid van de roman niet
alleen Tom Jones, maar ook La nouvelle Héloïse en zelfs Werther in bescherming
neemt. Vermoedelijk zal niet ieder die in principe het bestaansrecht van de
realistische roman onderschreef, hem in deze consequentie hebben willen volgen,
zeker niet wat Werther aangaat. Immers in Tom Jones worden de dwalingen van
de hoofdpersoon ondubbelzinnig als zodanig belicht, maar La nouvelle Héloïse was
al omstreden omdat velen vonden dat Julies gedrag te vergoelijkend werd
87
voorgesteld.
Het feit dat Nieuwland Werther rangschikt onder de realistische romans impliceert
dat hij van mening is dat noch de idealiserende bewonderaars, noch de
moraliserende critici het werk adequaat interpreteren, omdat beide partijen er een
voorbeeld in plaats van de schildering van een geval in zien. Wie zich in navolging
van Werther ongelukkig maakt, zo stelt hij, heeft dat aan zichzelf te wijten. Hiermee
is allereerst de sentimentele identificatie veroordeeld, maar de
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uitspraak behelst tevens een afwijzing van de kritiek die de verantwoordelijkheid
voor deze navolging bij het werk legt.
Zowel wat zijn ruimere opvatting aangaande de roman in het algemeen betreft,
als wat zijn interpretatie van Werther als psychologisch geval aangaat, lijkt Nieuwland
een positie in te nemen die sterk verwant is aan die van Allarts ‘vertaler’. Ook
Nieuwlands betoog komt er op neer dat niet alle romans over de kam van de moreel
exemplarische waarde mogen worden geschoren, en dat men zich rekenschap dient
te geven van het doel van het werk in kwestie. In hoeverre hij het eens kan zijn
geweest met de nadruk die Allarts ‘vertaler’ legde op het zichtbaar maken van
oorzakelijkheid en onontkoombaarheid laat zich uit de formulering ‘de menschlyke
natuur by sommige personen en in sommige omstandigheden’ niet afleiden. Wel
blijkt uit die woorden - en trouwens uit het hele betoog - belangstelling, niet voor
een universeel ideaal, maar juist voor de verscheidenheid van reële, individueel
bepaalde verschijningsvormen. Nieuwland acht het kennelijk overbodig om de
gerechtvaardigdheid van de weergave daarvan in een roman te ondersteunen met
ethisch-didactische argumenten. In dat opzicht betoont hij zich consequenter dan
Allarts ‘vertaler’, die zich uiteindelijk toch nog beroept op de nuttige gedragsregels
die uit Werther zouden zijn te leren.

Samenvatting van de bevindingen over de periode 1786-1795
Alles wijst erop dat in de jaren 1786-1795 de belangstelling voor Werther in ons
land een hoogtepunt bereikte. De vertaling van het werk ging, blijkens de
opeenvolgende drukken, goed van de hand, er verschenen tevens vertalingen van
enkele buitenlandse Wertheriaden, verscheidene Nederlandse dichters lieten zich
door Werthers geschiedenis inspireren, en de roman werd relatief zeer vaak ter
sprake gebracht. De vraag hoe groot het lezerspubliek ervan was, blijft evenwel bij
gebrek aan cijfers onbeantwoordbaar. Op grond van de verscheidenheid van de
teksten waarin op de een of andere wijze naar Werther verwezen wordt, lijkt de
veronderstelling gerechtvaardigd dat het boek niet alleen lezers heeft gevonden in
kringen waarin de lectuur van romans tot de dagelijkse bezigheden hoorde, en in
ieder geval moet de reputatie van Werther en Lotte als tragisch liefdespaar dankzij
de volks-liedboekjes doorgedrongen zijn tot in lezersregionen waar men zelden of
nooit zal hebben kennisgenomen van recente romans met literaire pretenties.
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Uit de wijze waarop over Werther gesproken wordt, blijkt steeds dat het werk
verondersteld wordt algemeen bekend te zijn. Dat wil niet zeggen: algemeen
bewonderd. Integendeel, in het overgeleverde documentatiemateriaal domineert
de kritiek heel zwaar. Het nagenoeg ontbreken van positieve referenties betekent
natuurlijk niet dat het merendeel van de lezers het boek verwierp: de aftrek die de
vertaalde Werther aantoonbaar vond, zal toch wel voornamelijk berust hebben op
waardering voor het werk, een waardering waarop ook de uitgevers van de vertaalde
Wertheriaden hebben ingespeeld. Tevens wijst de exploitatie van de
Werther-thematiek in literaire almanakken en vergelijkbare werkjes erop dat er een
brede kring van bewonderaars moet zijn geweest. De critici maken trouwens zelf
herhaaldelijk gewag van Werthers populariteit; het is bovendien hoogst onaannemelijk
dat zij zo vaak de staf over het werk gebroken zouden hebben indien er nauwelijks
belangstelling voor had bestaan.
De Werther-recipiënten blijken derhalve globaal gesproken in twee kampen
onderscheiden te kunnen worden, die in hun appreciatie van de roman lijnrecht
tegenover elkaar staan, en waarvan het ene zich in de documentatie ternauwernood
laat gelden. Een belangrijke oorzaak van deze zwijgzaamheid zou kunnen zijn dat
de scheidslijn in de Werther-waardering grotendeels samenviel met een
generatiekloof. Ofschoon ook hier ‘harde’ gegevens ontbreken, en er belangrijke
uitzonderingen op de regel zijn, ziet het er naar uit dat bewonderaars vooral onder
de opgroeiende jeugd waren te vinden, die nog geen spreekbuis had in de publieke
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meningsvorming. Aan de andere kant kan met betrekking tot de critici moeilijk
beweerd worden dat hun oververtegenwoordiging in de documentatie een scherp
inzicht oplevert in de wijze waarop zij Werther recipieerden. Vrijwel alle negatieve
verwijzingen zijn terloops van karakter, en geven niet meer dan een globaal oordeel.
In feite worden de onderliggende bezwaren tegen de roman nog het meest expliciet
verwoord in de weerlegging ervan die twee verdedigers van Werther, de vertaler
van Wertherie en die van Allarts Werther-uitgave, ondernemen.
Hoe weinig geprofileerd in wezen zowel de positieve als de negatieve appreciatie
ook blijven, met zekerheid kan men toch wel stellen dat de meningen ten aanzien
van Werther tot op grote hoogte correleren met de waardering van het sentimentele.
Niet voor niets proberen de twee zojuist genoemde verdedigers van het werk Werther
allereerst te bevrijden van het stigma sentimenteel par excellence te zijn. Inderdaad
staan zeer veel van de afwijzende referenties in de context van kritiek
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op het sentimentele, en vaak blijkt daarbij Werther beschouwd te worden als het
prototype van de sentimentele roman. In het verlengde daarvan geldt bewondering
voor het werk als kenmerk bij uitstek van een sentimentele gemoedsgesteldheid.
Wat we aan het eind van de voorafgaande periode zich reeds zagen aftekenen,
manifesteert zich nu ten volle: Werther wordt opgevat als de toetssteen voor een
psychische dispositie, misschien zelfs van een levenshouding. Dit brengt overigens
met zich mee dat de kritische referenties in deze jaren - waarin naast Werther ook
werken als Feiths Julia en Posts Het land verkoopsuccessen blijken (cf. noot 31) zeer weinig verrassingen brengen. Steeds wordt uit het bekende anti-sentimentele
arsenaal geput, en eigenlijk niet een van de critici gaat ook maar enigszins dieper
op de roman zelf in. Vaak lijkt Werther door hen min of meer als soortnaam gebruikt
te worden: in hem zijn alle hoedanigheden van het verwerpelijke sentimentele
belichaamd.
Ofschoon ik geen referentie uit het andere kamp heb gevonden waarin
bewondering voor Werther geuit wordt in de context van een pleidooi voor het
sentimentele - juist Feith distantieert zich in zijn apologie van de gevoeligheid
enigszins van althans het personage Werther -, mag men toch veilig concluderen
dat de critici niet ten onrechte de Werther-bewondering met het sentimentele zagen
samenvallen. Immers voor zover zich uit enkele literaire weergaven van
Werther-lectuur, en vooral uit de produktieve receptie, een beeld van de bewondering
laat reconstrueren, toont dat onmiskenbaar sentimentele trekken. Klaarblijkelijk was
het in de eerste plaats de thematiek van de zuivere maar verhinderde liefde die
aansprak. Van een meer artistiek gerichte bewondering, zoals die indertijd bij Feith
en Van Alphen aan de dag trad, zijn thans nauwelijks nog sporen te vinden.
Met dat Werther voor de ideaal-typische minnaar wordt gehouden (‘de Liefde
zelf’), krijgen ook de bewonderende verwijzingen iets stereotieps. Karakteristiek is
dat in de autochtone Werther-poëzie steeds dezelfde momenten, te weten het
afscheid en Lottes bewenen van Werther, worden weergegeven, en dat de
verhoudingen worden geïdealiseerd: Lotte blijkt iedere keer de gevoelens te
koesteren die Werther zelf haar in de roman toeschrijft, en Werthers minder verheven
momenten zijn verdoezeld, of soms zelfs door een ‘edeler’ voorstelling van zaken
vervangen. De schuld van de hele tragedie wordt op geen enkele wijze aan Werther
zelf ten laste gelegd, maar slechts aan het noodlot dat de realisering van zijn hoge
liefde in de weg stond.
Zoals bekend nodigen de inleidende woorden tot Werthers geschiede-
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nis nadrukkelijk uit om in een problematische liefdessituatie troost te zoeken bij zijn
smarten:
Und du gute Seele, die du eben den Drang fühlst wie er, schöpfe Trost
aus seinem Leiden, und lass das Büchlein deinen Freund seyn, wenn du
aus Geschick oder eigner Schuld keinen nähern finden kannst.
Uit enkele literaire passages lijkt te mogen worden opgemaakt dat het werk inderdaad
deze functie heeft vervuld, en dat men zich ‘herkende’ in het ongelukkige lot dat
ook Werther, de incarnatie van de onvoorwaardelijke, zuivere, sentimentele liefde,
moest ondergaan. Mogelijk werd deze identificatie begunstigd door een groeiend
verzet tegen de praktijk dat het huwelijk door de ouders werd bedisseld op grond
van financiële overwegingen, al is daarmee de cultus van de sentimentele liefde
natuurlijk nog niet geheel verklaard.
Wanneer de critici aan de bewonderaars verwijten Werther voor hun ideaal te
houden, dan berust deze afkeuring niet op een andere interpretatie van de roman.
Hun kritiek is niet dat de idealiserende lezing getuigt van een onjuist begrip van de
tekst, maar dat aan een dergelijk verderfelijk werk een ideaal ontleend wordt. Vrijwel
steeds richten zich de bezwaren dan ook tegen zowel het personage Werther, als
tegen (de intentie van) de roman - en daarmee tegen de auteur, als ook tegen het
bewonderende publiek. Voortkomend uit de dominerende ethisch-pedagogische
romanopvatting is deze vereenzelviging van personage, auteur, en ontvankelijke
lezer alleszins begrijpelijk. Veel beschouwers tonen zich dan ook zeer bezorgd dat
Werthers fatale opvattingen omtrent de liefde en (in mindere mate) de zelfmoord
zullen worden overgenomen en in praktijk gebracht door de met hem
sympathiserende jeugd. In deze optiek vormt het werk een gevaar voor gezin en
samenleving: Werthers liefde, zo is de essentie van de kritiek, is zoal niet dwaas of
arglistig, toch in ieder geval zondig en vooral overdreven en niet aangepast aan de
realiteit. Zij leidt daardoor gemakkelijk tot teleurstelling, of zelfs bedrog en
zedenbederf. Het lijkt daarbij voor de critici in wezen van minder belang te zijn
geweest of het werk inderdaad bedoelde de gewraakte gevaarlijke opvattingen te
verdedigen of niet; hoofdzaak was dat het als pleidooi ervoor gelezen kon worden.
Het komt me overigens voor dat het merendeel van hen Werther inderdaad
beschouwd heeft als de ideeën van de hoofdpersoon propagerend. Maar
symptomatisch is dat ook enkele referenten die aannemen dat de intentie van de
roman niet een idealisering van Werther is, het boek veroordelen (in het geval van
Ockerse juist des te
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scherper) omdat het een dergelijke onbedoelde interpretatie maar al te gemakkelijk
toelaat.
Hoezeer de zorg om de gevolgen van Werther-lectuur in deze jaren de discussie
bepaalt, blijkt ten overvloede uit de bevinding dat de - zeer weinige - critici die de
artistieke kwaliteiten van het werk openlijk erkennen, daar slechts een gevaar te
meer in zien.
Deze hele reconstructie van de receptie van Werther berust - het zij nogmaals
herhaald - op een kwantitatief bezien relatief overvloedige, maar kwalitatief
beschouwd zeer schrale oogst aan referenties. Wezenlijke vragen blijven
onbeantwoord. In hoeverre, bijvoorbeeld, konden de critici bepaalde elementen uit
Werthers belevingswereld misschien wél appreciëren? En in hoeverre legden de
bewonderaars mogelijk toch een zeker voorbehoud aan de dag bij het navolgen
van Werther als ideaal? Dit soort nuanceringen lijkt in het polarisatieproces van de
meningsvorming verloren te zijn gegaan. Wat de bewonderaars betreft onttrekt zich
volstrekt aan onze waarneming of de in de kritiek steeds naar voren komende zorg
over de gevolgen van Werther-lectuur gevoed werd door reële excessen van
Wertherfieber. Was de vrees van de critici gegrond of hielden in de praktijk de
meeste bewonderaars hoofd en hart koel? In ieder geval lijkt er van een
onrustbarende stijging van het aantal zelfmoorden geen sprake te zijn geweest.
Ook de critici waren misschien in werkelijkheid iets minder extreem eenzijdig dan
zij uit de documentatie naar voren komen. In de eerste plaats is het al heel goed
voorstelbaar dat de toenemende populariteit van Werther, en van het sentimentele
in het algemeen, hen zodanig gealarmeerd heeft dat hun openlijke reacties feller
zijn dan hun particuliere oordeel over de roman. Bovendien was wellicht bij sommigen
van hen de zorg dat anderen zich met Werther zouden identificeren mede een
projectie van hun eigen leeservaring, en als zodanig impliciet een erkenning van
de literaire kwaliteit van het werk. Wat dat betreft is de persoonlijke brief van
Hemsterhuis een onthullend document. Het behoeft geen betoog dat indien een
Werther-criticus inderdaad meer dan hem lief was in de ban van het boek was
geraakt, hij daarvan publiekelijk niet gauw gewag zou maken.
De tot zover besproken concretisaties zijn in de grond van de zaak herhalingen
van receptievarianten die zich al in de vorige periode begonnen af te tekenen. Rond
1790 wordt echter incidenteel ook een geheel nieuw geluid met betrekking tot
Werther hoorbaar, en daarbij is niet alleen sprake van een andere waardering, maar
ook van een
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wezenlijk afwijkende interpretatie. Deze komt in ieder geval bij de markantste
woordvoerders, Nieuwland en Allarts ‘vertaler’, voort uit substantieel andere
romanpoëticale opvattingen.
Bewonderaars en critici beschouwden Werther, als gezegd, unaniem als een
personage dat als moreel exemplarisch was voorgesteld; de bewonderaars
sympathiseerden als zodanig met hem, de critici veroordeelden hem op grond van
hun eigen morele normen. De verdedigers nu menen dat beide soorten recipiënten
het werk verkeerd lezen. Volgens hùn interpretatie heeft het verhaal allerminst een
idealiserende intentie, maar bedoelt het een psychologisch exemplarische casus
weer te geven. Het schildert niet hoe een mens zich zou moeten gedragen, maar
waarom een gegeven karakter zich onder bepaalde omstandigheden zo ontwikkelt.
Waardering voor zo'n ‘case-history’ veronderstelt uit de aard der zaak een
romanopvatting waarin de roman niet per se moreel exemplarisch hoeft te zijn. De
criteria voor de waardering verschuiven daarmee drastisch; ze zijn niet meer primair
afkomstig uit het domein van de ethiek, maar uit dat van de psychologie: wordt in
het verhaal zichtbaar gemaakt welke factoren met welk resultaat op het betreffende
karakter inwerken, en hoe de volgende handeling uit de vorige voortkomt? Met name
Allarts ‘vertaler’ beklemtoont deze principes van causaliteit en ontwikkeling, en
bewust of onbewust (vermoedelijk toch wel het eerste) introduceert hij daarmee in
ons land een visie op de roman die in Duitsland in het bijzonder door de theoreticus
Blanckenburg werd voorgestaan. Bij Nieuwland ontbreekt een dergelijke
theoretiserende uitweiding, maar hij verklaart wel onomwonden dat Werther niet
beschouwd moet worden als een ideaal, doch als een verrassend raak getroffen
schildering van een reëel voorkomende liefdesbeleving.
In hoeverre deze verdedigingen van Werther tegen zowel sentimentele idealisering
als moraliserende kritiek indertijd bijval hebben geoogst, laat zich niet vaststellen,
en evenmin valt uit te maken welke impuls ze hebben gegeven aan het denken over
het genre roman in het algemeen. Het stuk van Allarts ‘vertaler’ schijnt geen enkele
(openlijke) reactie te hebben losgemaakt, en instemming met Nieuwlands
opmerkingen aangaande Werther tekent zich pas na 1800 af. Op deze 19e-eeuwse
receptie van een 18e-eeuwse Werther-referentie zal ik hier echter niet vooruitlopen;
binnen de grenzen van het eigenlijke onderzoek resteren immers nog ter bespreking
de jaren 1796 - ca. 1800.
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1796 - ca. 1800: Werther wordt historie
Bekendheid en populariteit
De gegevens die zich na 1795 met betrekking tot Werther laten verzamelen, wijzen
alle in dezelfde richting: bij het publiek heeft het boek z'n tijd gehad.
Allereerst valt op, na de betrekkelijke rijkdom aan referenties in de voorafgaande
jaren, dat de aantallen Werther-vermeldingen nu snel verminderen; rond 1800 vindt
men ze nog maar sporadisch. Ook de drukgeschiedenis van Werther en
Wertheriaden getuigt van de verzadiging bij de lezers. Er verschijnen geen verdere
edities meer van de Werther van Wild, noch van die van Allart, terwijl er evenmin
(tot 1916!) een nieuwe vertaling het licht ziet. Van Allart weten we trouwens dat hij
niet eens door zijn voorraad is heengeraakt: als na zijn dood zijn fonds in 1818 wordt
geveild, zijn daarin nog 311 exemplaren van Het lijden, van den jongen Werther
89
voorhanden. Even symptomatisch is het dat er na 1795 geen nieuwe - al dan niet
oorspronkelijke - Wertheriaden het licht zien, en dat eerder verschenen
voortbrengsels van deze aard evenmin worden herdrukt. Alleen in de liedboekjes
houdt de Werther-poëzie stand tot diep in de 19e eeuw, maar dit zegt naar alle
waarschijnlijkheid meer over de stabiliteit van het liedjesbestand dan over de
populariteit van Werther bij het publiek.
Ook uit de referenties zelf blijkt dat het tij wat Werther aangaat aan het verlopen
is. Een eerste aanwijzing daarvoor werd al gegeven in 1794, in een bespreking van
de Brieven van Albert. De aanvang ervan luidde:
Wy hadden gedagt, ten minsten gehoopt, dat de lydende WERTHER, voor
lang ontzield en begraven, [...] ook voor lang zou vergeten zyn. (1794-7)
Ook al werd de verwachting van deze recensent gelogenstraft door de verschijning
van het besproken werk, toch vormt zijn opmerking een indicatie dat de belangstelling
voor de roman over haar hoogtepunt heen begon te raken. Nu, in de jaren na 1795,
wordt weliswaar nog een enkele maal de indruk gewekt dat het dwepen met Werther
onverminderd voortduurt (1797-1, 1798-1), maar daartegenover staan toch
90
verscheidene ondubbelzinnige verklaringen dat het sentimentele passé is , en
daarmee de rol van Werther als ideaal van een bewonderend publiek uitgespeeld.
Scharp, die als laatste van de in dit onderzoek figurerende getuigen nog eenmaal
fel uithaalt tegen het sentimentele en de daaruit voortvloeiende Werther-idolatrie,
zegt zelf dat het
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fenomeen ‘nog niet lang geleden’ heerste, en hij meent de gevolgen ervan nog
steeds waar te nemen (1796-1). Het jaar daarop oordeelt Cornelia van der Weyde,
op een veel afstandelijker toon, dat het sentimentele ‘heeft uitgediend’ (1797-6). En
wanneer Tollens in 1799 zijn debuut maakt met Proeve van sentimenteele geschriften
en gedichten, dan heet het in de Vaderlandsche bibliotheek dat dit werkje met zijn
‘liefde, die eenen WERTHER en SIEGWART waardig is’, verschijnt ‘in den avondstond
van den Sentimenteelen smaak’ (1800-1).
Maar al is dan mét de 18e eeuw ook de tijd voorbij dat Werther en Lotte dusdanig
populair waren dat zij figureerden in een rondreizend panopticum (1794-11), dat zij
bezongen werden op de ruit van een dorpsherberg (1797-7), en dat, naar de
getuigenis van Scharp, afbeeldingen van Lotte bij Werthers graf op de penanttafels
en secretaires van bijna alle ‘fatzoenlijke lieden’ konden worden aangetroffen
91
(1796-1) - daarmee is natuurlijk niet gezegd dat Werther nu snel en spoorloos in
de vergetelheid wegzinkt. Ofschoon ik de receptie na 1800 niet diepgravend heb
onderzocht, leveren de gegevens die ik ben tegengekomen een bevestiging van
hetgeen a priori al te vermoeden was, namelijk dat de roman bekendheid houdt als
historisch fenomeen, en de hoofdpersoon blijft voortleven als de verpersoonlijking
van de overspannen sentimentele minnaar. Voor een steeds groter deel van het
leespubliek zal deze reputatie alleen op overlevering hebben berust. Waarschijnlijk
geeft Schroeder Steinmetz in 1826 de situatie wel juist weer als hij, in een noot bij
zijn klacht dat van de belangrijkste buitenlandse romans er zo weinig zijn vertaald,
opmerkt:
Dat Werthers Leiden vertaald is, is mij wel bekend; doch wie leest dat
92
boek tegenwoordig nog, althans in onze spraak?
Degenen die Werther nog lazen, in het origineel, zullen doorgaans ontwikkelde
lezers zijn geweest wier belangstelling verder reikte dan de heersende literaire
mode. Negentiende-eeuwse Werther-referenties die méér zijn dan een bevestiging
van Werthers traditionele reputatie zijn dan ook allereerst te vinden in min of meer
wetenschappelijk getinte beschouwingen.
Maar misschien bestond er toch een categorie Werther-lezers die door Schroeder
Steinmetz over het hoofd werd gezien, en die het werk inderdaad in vertaling las niet uit historische belangstelling, maar ten gevolge van een cultureel achterlopen.
Het zou dan een deel van het publiek betreffen dat ook bij uitvoeriger onderzoek
maar weinig contouren krijgt, en waarvan ik het bestaan voorlopig enkel aanneem
op grond van de overweging dat de zeer incidentele, doorgaans wat
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ironische verwijzingen ernaar niet van alle grond ontbloot zullen zijn geweest. Ik
geef er daarvan één. In 1839 beschrijft in De gids een dorpsnotaris hoe weinig
recent de literatuur is die men in zijn woonplaats geniet. Zo is mevrouw Rosan
gelukkig met Het land van Post (‘ik hoor reeds uwen uitroep’, zegt de auteur), en
het jongemeisje Julie
stort tranen bij het Lijden van den jongen Werther, en zou het zeker niet
93
voor uwen BULWER willen ruilen.
Dit inkrimpen van het Werther-publiek tot enerzijds zeer ontwikkelde en anderzijds
juist enigszins ‘onderontwikkelde’ lezers is uiteraard een geleidelijk proces geweest.
Het ving aan toen rond 1800 Werther uit de literaire actualiteit verdween. Daarmee
was de periode van de contemporaine receptie ten einde. Het zojuist vluchtig
geschetste 19e-eeuwse perspectief laat íets zien van de overgang naar een
receptiefase die pas afgesloten zal zijn als niemand het boek meer leest: die van
de historisch geworden Werther.

Meningen

Inleiding
De nadagen van de Werther-discussie geven maar weinig nieuwe gezichtspunten
omtrent het werk te zien, en evenmin valt er een duidelijk ‘winnende’ opvatting aan
te wijzen. Het lijkt me althans niet juist om het feit dat de sentimentele bewondering
in deze jaren verdwijnt, te interpreteren als een overwinning van de critici van
Werther. In de eerste plaats laat ook de kritiek - ofschoon verhoudingsgewijs nog
steeds in de meerderheid - zich veel zwakker gelden dan gedurende de vorige
periode. Bovendien is er geen enkele aanwijzing dat het afnemen van de
belangstelling voor het werk te danken zou zijn aan een bekering op grote schaal
van de bewonderaars. Ook de critici zelf zinspelen daar hoegenaamd niet op als zij
het voorbij-zijn van de populariteit van Werther constateren. Wél blijkt het
verminderen van Werthers aantrekkingskracht begrijpelijkerwijs te leiden tot een
geringer engagement van de kritiek: de waarschuwende toon in de negatieve
referenties verdwijnt om plaats te maken voor een lakoniekironische.
En de verdediging? Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat het klimaat
voor een waardering van Werther zoals de verdedigers die verwoord hadden,
gunstiger werd naarmate het werk zijn actualiteit
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verloor. Immers hun interpretatie kon pas een kans krijgen als Werther niet meer
als een onmiddellijk herkenbaar ideaal werd opgevat. Toch valt uit de documentatie
van de jaren 1796 - ca. 1800 nog niet op te maken dat, naarmate de sentimentele
bewondering en de moralistische kritiek verzwakken, de psychologisch
geïnteresseerde verdediging sterker naar voren komt. Niet meer dan twee referenten
kunnen in deze jaren tot de verdedigers worden gerekend.
In de contemporaine fase van de Werther-receptie verzandt de discussie derhalve
zonder dat het werk aanwijsbaar - met de term van Jauss - een collectieve
‘Horizontwandel’ heeft teweeggebracht. Pas later zal blijken dat het inderdaad de
interpretatie van de verdedigers is die het pleit om Werther gewonnen heeft - althans
bij de literaire ‘opinion-leaders’...

Bewondering
Wat betreft de documentatie van de sentimentele bewondering na 1795 kan ik kort
zijn. Afgezien van de reeds bekende Werther-poëzie in herdrukken van
volks-liedboekjes leveren deze jaren maar één bewonderende referentie op, en wel
het vers op de ruit van een logement te Lent (1797-7). De vermelding ervan dateert
uit 1797, maar de betreffende ontboezeming kan natuurlijk reeds ouder zijn. Hoe
dit ook zij, hier zien we voor het laatst de sentimentele idealisering van en identificatie
met Werther in al haar facetten vertegenwoordigd: de functie van toetssteen die
Werther vervult met betrekking tot iemands kennis van de ware liefde, de
beklemtoning van zijn trouw, van de ‘weermin’ en van ‘'t nijdig lot’, en tenslotte de
rechtvaardiging van zijn zelfmoord, onderstreept door de verzekering dat de ‘ik’ in
overeenkomstige omstandigheden Werthers voorbeeld zal volgen. Daarmee is dit
merkwaardige stukje produktieve receptie wel een van de meest treffende
getuigenissen in ons land van de sentimentele Werther-idolatrie.

Kritiek
Zoals de bewondering in deze jaren nog eenmaal exemplarisch gestalte krijgt in het
Lentse vers, zo worden alle registers van de kritiek nog eenmaal opengetrokken
door Scharp (1796-1). Werther is voor hem de belichaming van het verderfelijke
sentimentele dat de jeugd ertoe brengt zich een geheel vertekend, ‘romanesk’ beeld
van de werke-
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lijkheid te vormen, hoogmoedig zichzelf als maat aller deugden te beschouwen, om
tenslotte deerlijk gedesillusioneerd te raken of zelfs een misdadig einde te vinden.
Dit zijn stuk voor stuk bekende verwijten, evenals de beschuldiging dat Werther
verleidt tot losbollerij en echtelijke ontrouw, zoals ‘meenige [in het tweede citaat
zelfs: “honderden”] Familien’ zouden kunnen getuigen. Scharp gaat echter in zijn
ontluistering van de sentimentele liefde nog verder door de zich met Werther
identificerende ‘vertederde wellusteling’ toe te rusten met uiterst onsentimentele
hiernamaalsfantasieën. Zijn heftigheid in beide aanhalingen verraadt een emotionele
betrokkenheid die te opmerkelijker is omdat hij zelf stelt dat het sentimentele nu wel
voorbij is.
Er is - lijkt me - geen reden om aan de oprechtheid van Scharps verontwaardiging
te twijfelen. Zijn visie en oordeel zijn stellig bepaald door de overtuiging dat in het
geval van de hem dierbaar geworden Meijer de gevolgen van het sentimentele, en
van de lectuur van Werther in het bijzonder, in al hun fataliteit aan het licht traden.
Maar toch geldt bij hem evenzeer als indertijd bij Winter Tromp (in wiens oprechtheid
94
ik overigens minder vertrouwen heb) dat de schildering van de door het sentimentele
veroorzaakte ontwrichtingen te evident gechargeerd en ook te weinig gepreciseerd
is, om haar als een betrouwbare weergave van de realiteit te mogen opvatten.
Daarbij is de casus Meijer als bewijs al heel weinig overtuigend: wat Scharp over
diens levensloop vertelt, heeft ternauwernood connecties met het sentimentele en
95
in het geheel niet met Werther , en ook Meijers poging om de hand aan zichzelf te
slaan is, gezien de omstandigheden, moeilijk aan Werthers zelfmoord te relateren.
Dit geldt temeer omdat de zeer belezen, met vele Verlichtingsfilosofen vertrouwde
Meijer zijn opvattingen over het recht om over het eigen leven te beschikken zeker
96
niet alleen aan Werther zal hebben ontleend.
Maar Scharps voorstelling van zaken moge dan ongenuanceerd en sterk
overdreven zijn, juist daarmee vormt zij een markante illustratie van de onrust en
bezorgdheid die Werther kon wekken als een werk dat het normbesef ondermijnde.
De lezers ervan zijn in zijn ogen niet meer bevattelijk ‘voor alles wat waarlijk solide,
waarlijk deugdzaam’ is, en voor ‘de arbeidzaame en deugdzaame man’ hebben ze
97
dan ook slechts de spottende kwalificatie ‘AALBERT zonder gevoel’ over. Hoezeer
Scharps verontwaardiging zijn weergave kleurt, treedt vooral aan het licht waar hij
suggereert dat de belangstelling voor Werther niet spontaan was, maar het gevolg
van een georganiseerde campagne. Als men
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hem op zijn woord zou geloven lijkt er haast sprake te zijn geweest van een
(inter)nationaal complot om de roman ‘in alle handen in te wringen’. Ook de aftrek
die blijkbaar prenten van de treurende Lotte ondervonden stelt hij voor als het
resultaat van een soort hersenspoeling waarvan ‘bijna [...] alle fatzoenlijke Lieden’
het slachtoffer waren: ‘men’ heeft de betreffende platen op hun penanttafels en
secretaires ‘weten geplaatst te krijgen’.
Na Scharp zal niemand meer uitvoerig tegen Werther en/of de bewonderaars ervan
tekeer gaan. De enige die nog het gevaar van het boek meent te zien aangetoond
is Staring (1798-3), als die in een particuliere brief een niet nader te bepalen voorval
- een zelfmoord lijkt het waarschijnlijkst, maar ook kan gedacht worden aan een
schaking of iets dergelijks - toeschrijft aan de lectuur van romans als Werther en
Siegwart. Het verdwijnen van de bezorgdheid wordt expliciet verwoord door Van
der Weyde (1797-6), die schrijft dat het gevaar dat sentimentele werken ‘misschien’
kunnen hebben geen punt van discussie meer hoeft te zijn, omdat ‘het sentimenteele
heeft uitgediend’.
Ontspannenheid ten opzichte van Werther spreekt eveneens uit de
luchtig-ironische toon van verscheidene referenties uit deze periode. Te wijzen valt
onder meer op Hoffham - blijkbaar van zijn vroegere bewondering bekeerd! (1797-5,
cf. 1775-1) -, op Fokke Simonsz. (1798-1) en op De arke Noachs (1799-2).
Veelzeggend dunkt me ook de lakonieke wijze waarop De vraagal het delicate
probleem van de zelfmoord aanstipt (1797-4). Men hoeft zich duidelijk niet meer
druk te maken over Werther, en de vroeger met zoveel zorg gadegeslagen
bewondering is nu hoogstens nog een bron van anecdotes. Vandaar dat de
‘Schranderheid van een sentimenteel jongeling’ (1803-3) me een karakteristieke
afsluiting lijkt van de periode van de contemporaine receptie, en daarmee van de
documentatie.

Verdediging
Ik heb daarstraks al opgemerkt dat vooralsnog bij het wegebben van zowel de
bewondering als de kritiek, de Werther-interpretatie van de verdedigers nog niet
zichtbaar veld wint. Misschien wordt zij gehuldigd door de anonymus die, als indertijd
Van Alphen (1782-2), op Werther wijst ter illustratie van de stelling dat ook
prozawerken heel wel poëtische kwaliteiten kunnen bezitten (1796-2). Maar hoe
uitzonderlijk zijn verder niet gespecificeerde lof voor een literaire hoeda-
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nigheid van de roman op zichzelf ook is, zij levert te weinig aanknopingspunten op
98
voor een categorisering onder de verdediging.
Meer redenen om hem daar te rangschikken geeft Lublink (1803-1), gezien de
onomwonden hulde die hij brengt aan Goethe als psychologisch romancier. Aan de
andere kant is zijn summiere Werther-referentie niet volstrekt ondubbelzinnig: er
spreekt toch een zeker voorbehoud uit jegens het feit dat Werther tot de
romanpersonages behoort die - tegen de bedoelingen van de auteur in - kunnen
worden opgevoerd als excuus voor laakbaar gedrag.
De enige die in deze periode zonder voorbehoud tot de verdedigers kan worden
gerekend is de - alweer anonieme - auteur van ‘Over lectuur’ (1799-1). Het is duidelijk
dat deze beschouwer de identificerende Werther-lezing verwerpt, en ook dat hij de
auteur nadrukkelijk niet aansprakelijk stelt voor een onjuiste leesattitude. Wat dat
betreft zit hij op dezelfde lijn als eerder Allarts ‘vertaler’ en Nieuwland. Maar daarbij
is zijn invalshoek toch een iets andere, en in zekere zin kan men zeggen dat zijn
gedachten een complement vormen op die van beide laatstgenoemden. Allarts
‘vertaler’ en Nieuwland hadden het bestaansrecht verdedigd van romans die niet
voorbeeldstellend zijn, maar die het leven tonen zoals het zich in de werkelijkheid
voordoet. Van de lezer wordt in dat geval verondersteld dat hij, in plaats van zich
te spiegelen aan een voorgehouden ideaal, met het gebodene zijn inzicht in de
werkelijkheid verrijkt. Welnu, men zou kunnen zeggen dat in ‘Over lectuur’ aan deze
kritisch reflecterende wijze van lezen - die door de opsteller beschouwd wordt als
de enig juiste - een theoretisch fundament wordt gegeven. Het stuk is daarmee een
in ons land zeer oorspronkelijke bijdrage aan het 18e-eeuwse denken over het
99
literaire communicatieproces.
Tot dan toe vond de roman zijn rechtvaardiging in de opvatting dat idealiter een
levenswijze schrijver de om zo te zeggen onmondige lezer opvoedde door hem of
100
haar voorbeelden te geven die kritiekloos konden worden geaccepteerd. De auteur
van ‘Over lectuur’ daarentegen betoogt dat lezen juist niet een lijdelijke overgave
aan en aanvaarding van het verhaal dient te zijn, maar integendeel een confrontatie
van de eigen geestesactiviteiten met die van de schrijver. Wie zich als het ware
willoos aan een werk overlevert, benadeelt in de eerste plaats zichzelf omdat men
hiermee het genot mist dat de eigen werkzaamheid verschaft, maar met zo'n passieve
leesattitude wordt ook de schrijver tekort gedaan, wiens ‘waare verdiensten en
invloed op ons’ immers pas goed tot hun recht komen indien wij hem actief tegenspel
bieden.
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In wezen wordt hier de eis dat een roman de lezer zedelijk dient te modelleren,
principieel ontkrackt.
Dit toerusten van de lezer met een eigen verantwoordelijkheid is de auteur van
het stuk ernst. Dit blijkt bijvoorbeeld als hij niet uitsluitend de schrijvers aansprakelijk
stelt voor de vele smakeloze sentimentele produkten die het licht hebben gezien,
maar evenzeer het onkritische publiek: in plaats van zulke auteurs af te wijzen, zo
kapittelt hij zijn lezeressen, gaan jullie juist een ‘onedelen band’ met hen aan (p.
18). En de consequentheid van zijn opvattingen spreekt ook uit de door mij
overgenomen passage, waar hij stelt dat het niet aan de schrijver mag worden
verweten wanneer de lezer zijn verantwoordelijkheid ontloopt: voor diens eigen
werkzaamheid, en de winst die daaruit te boeken valt, ‘kan een goed Schryver niet
instaan’.
Dit pleidooi voor niet alleen een passief-sympathiserend meeleven, maar ook een
actief-kritisch meedenken, illustreert de auteur door aan te geven wat zijn inziens
wél, en wat níet de juiste wijze is om Werther te lezen. (Het is de enige verwijzing
naar een concreet werk die in het stukje gegeven wordt.) Wie zich kritiekloos met
Werther identificeert, zo zegt hij sarcastisch, verdient inderdaad niet beter dan hem
ook in de dood te volgen. Maar aan degeen wiens leesgenot werkelijk genot is
geweest in de zojuist aangegeven actieve betekenis, heeft de lectuur van Werther
‘een verhoogden, veredelden moed om te leeven’ verschaft.
Het is jammer dat hij niet nader toelicht hoe deze morele winst geboekt wordt.
Verhelderend is evenwel een passage even verderop in het betoog, waarin
beschreven wordt wat het effect van een goede roman op de bezonnen lezer is:
In het gewoel en de wanorde deezer waereld verliest de mensch dikwils
zynen weg en ten laatsten zich zelven, word vreemd met de waarheid en
met zyn eigen natuur, en dwaalt met planlooze schreden, zonder waarde
en zonder verdienste, door dit leven heen. Een goede Roman brengt hem
weder tot zyn eigen menschheid en op den rechten weg des levens terug,
maakt hem wijzer en beter, door eene nadere kennis met zyne
bestemming, met zyne vermogens en het rechte gebruik van derzelven,
door hem te leeren, dat de bron van alle zyne behoeftens en wenschen,
van zyn geluk en ongeluk uit zyn eigen ziel vloeit; dat zyn gantsche
menschelyk wezen door een dryfveder van binnen, naar welke zich de
uiterlyke dingen voor hem richten en wenden, geregeerd word, en hoe
hy, zonder het zelf
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te weeten, steeds alleen de werkmeester van zyn eigen noodlot, alleen
de schepper van zyn eigen lyden en geneugten zy. Deezen dienst bewyst
de Letterkunde den mensch niet, ten minsten niet van zo naby, door
eenige ander gedeelte van haare werken. (p. 21-22)
Dit lijkt haast met Werther voor ogen geschreven! In ieder geval blijkt eruit dat de
auteur van ‘Over lectuur’ de roman als mogelijkheid bij uitstek ziet, meer dan welk
ander letterkundig (in de uitgebreide 18e-eeuwse betekenis van het woord!) genre
ook, om de lezer inzicht te verschaffen in het uiterlijk en innerlijk bestaan van de
mens. Hoe meer hij daarmee gewapend is, zo is de aan Blanckenburg herinnerende
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implicatie , des te weerbaarder zal hijzelf in het leven staan.
De in het betoog niet meer dan marginale Werther-referentie blijkt, evenals bij
Nieuwland het geval was, illustratief te zijn voor nieuwe romanpoëticale opvattingen.
In hoeverre de lectuur van deze roman tot die opvattingen heeft bijgedragen, onttrekt
zich aan onze beoordeling, maar we mogen wél concluderen dat bij het formuleren
ervan Werther klaarblijkelijk een voor de hand liggend voorbeeld was. Zowel
Nieuwland als de auteur van ‘Over lectuur’ alsook Allarts ‘vertaler’ zien Werther als
het prototype van een roman die niet instructie geeft door middel van onmiddellijk
toe te passen voorbeelden en lessen, maar die door de veraanschouwelijking van
een levensechte casus inzicht biedt in de mens. Dit nieuwe type roman veronderstelt,
zoals Allarts ‘vertaler’ en Nieuwland impliceren, en de auteur van ‘Over lectuur’
expliciet betoogt, een eigen verantwoordelijkheid van de lezer. Met enige pathetiek
zou men kunnen zeggen dat in de traditionele visie op de roman de schrijver als
opvoeder en de lezer als onmondig kind wordt beschouwd, terwijl de verdedigers
van Werther de lezer zien als gelijkwaardige partner van de schrijver, en hem dus
volwassen verklaren.

Besluit: Een blik over de grens van het onderzoek
De vorige paragraaf, over populariteit en bewondering, heb ik besloten met een
kleine blik vooruit in de 19e eeuw. Dit stuk over de meningen wil ik eveneens
beëindigen met een summier toekomstperspectief. Dit temeer, omdat het nu mogelijk
is om de in hoofdstuk I getraceerde latere appreciaties van Werther te beschouwen
tegen hun historische achtergrond.
Van de drie vóór 1800 te onderscheiden concretisatietypen leven er in
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elk geval twee door in de 19e eeuw. Alleen van de sentimentele identificatie ben ik
geen duidelijke getuigenissen tegengekomen, al vermoed ik dat de daarstraks
beschreven Werther-genietende jonge-meisjes in de provincie zich in hun
bewondering weinig zullen hebben onderscheiden van hun sentimentele moeders
en tantes.
Daarentegen kan men nog lange tijd uitspraken aantreffen die blijk geven van
een opvatting welke niet wezenlijk afwijkt van die der moraliserende critici. Opvallend
is echter dat in literair-historische beschouwingen de kritiek nauwelijks meer aanhang
vindt. De enige literatuurgeschiedschrijver die zich negatief over Werther uitlaat, is,
zoals we hebben gezien, Van Kampen; hij zal de roman tot in zijn laatste werken,
tegen 1840, ‘hoogst schadelijk’ blijven achten. In de conservatievere literaire
tijdschriften wordt incidenteel een vergelijkbaar oordeel uitgesproken. De recensent,
ook der recensenten verklaart in 1825 Werther als kunstwerk te bewonderen, maar
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het boek ‘als zedelijk geschrift nog al met eenige bepalingen’ te voorzien. Negen
jaar later noemt hetzelfde blad een recent uitgekomen werkje ‘een laf vertelsel, in
overdrevenheid en sentimenteelheid eenigermate zweemende naar Het lijden van
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den jongen WERTHER’. Kort daarvoor had het Letterkundig magazijn, de vertaling
van Foscolo's Jacopo Ortis besprekende, dit boek op morele gronden afgekeurd
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wegens de als ‘Wertheriaansch’ gekarakteriseerde liefde van de hoofdpersoon.
Trouwens ook iemand als Toussaint blijkt Werther aanvankelijk te hebben opgevat
als een ter navolging bedoeld voorbeeld. In 1877 schrijft ze aan Busken Huet, met
een verwijzing naar diens hoofdstuk over het werk in Oude romans:
Werther [...] las ik - maar zeker te oud en te rijp om hem niet ridicule te
vinden. Nu ik door U begrijp wat Göthe er mee bedoeld heeft, kan ik hem
vergeven, maar overigens mag ik met waarheid zeggen, dat dit
opgeschroefd onnatuurlijk personaadje mij precies den indruk heeft
gegeven, dien Gij wilt dat wij er van zullen ontvangen, hoewel ik te naief
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was om te begrijpen dat dit in Göthes bedoeling lag.
Daarnaast echter treft men in toenemende mate uitspraken over Werther aan die
getuigenis afleggen van de door mij met ‘verdediging’ betitelde interpretatie. Zij zijn
afkomstig van onbetwiste ‘opinion-leaders’. Nieuwlands uiteenzetting over romans
die bedoeld zijn als ‘een getrouw afbeeldsel der natuur’, maar die worden gehouden
voor ‘een voorbeeld ter navolging’, lijkt door te klinken in een voordracht door
Bilderdijk, ‘Over dichterlijke geestdrift en dweepery’, uit 1809. Goethes
‘weluitgevoerde schildery’, aldus Bilderdijk, werd opgevat als ‘voorwerp van
navolging’:
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In alle ontmoetingen spreidt hy [Werther] het karakter ten toon van den
dweeper, en hy eindigt ook dus. Leerzaam, hoogstnuttig had deze
weluitgevoerde schildery kunnen zijn, ware zy als de afbeelding eens
rampzaligen Dweepers erkend geweest. Maar neen, er werd voor den
dweeper een man van levendig, teder, en diep gevoel in gezocht en (want,
niets is natuurlijker, men vindt in een boek, dat men niet verstaat, alles
wat men vinden wil; kettery of rechtzinnigheid, zedelijkheid of Godsdienst,
smaak- of zielkunde, 't is van alles gelijkelijk waar!) en nu vond men
Werther een voorwerp van navolging. Vond men juist niet geraden, zich,
als hy, door het hoofd te schieten, men moest zijne manier van zich uit
te drukken, zijne denkwijze, zoo veel men er zich een denkbeeld van
maakte, nabootsen; en zoo gaf die Werther weldra, en in Duitschland en
by ons, de geboorte aan een nieuw soort van Schriften, het geen men
(per antiphrasin zou men zeggen, en naar 't geen er wel het meest en
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hoofdzakelijkst in ontbrak) sentimenteel of gevoelig noemde.
Anders dan Nieuwland evenwel, houdt dus Bilderdijk Werthers gevoelens
klaarblijkelijk voor overspannen. De Vaderlandsche letteroefeningen daarentegen
roemt in 1812 het waarachtige gevoel waarmee de roman is geschreven, maar is
voorts eveneens van oordeel dat voor zover Werther mede de sentimentele cultus
heeft bewerkstelligd, dit op een verkeerd begrip van het werk berustte:
Een aantal werken hebben hem [Goethe] onder de eerste Dichters en
beoefenaars der fraaije letteren in Duitschland gesteld. En zelfs hier te
lande is zijn werk veel bekender dan zijn naam; daar hij het was, die, als
schrijver van het lijden van Werther, - een boek, met zoo veel waarachtig
gevoel, verbeelding en smaak geschreven, - de, deels onschuldige,
aanleiding tot die zucht voor het sentimenteele werd, welke gewis veel
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fraais, schoon nog meer jammerlijks, heeft voortgebragt.
Geheel in dezelfde lijn stelt, naar we hebben gezien, in 1824 De Clercq in zijn
Verhandeling dat wat als ‘schilderij der hartstogten’ was bedoeld, werd gehouden
voor een ‘leerboek van dezelve’.
Gezien de door Bilderdijk en De Clercq gebezigde formuleringen lijkt het in de
eerste plaats Nieuwland te zijn geweest, aan wie de verbreiding van de
psychologiserende interpretatie van Werther is te danken. Op het belang van zijn
verhandeling wordt trouwens nog eens met zoveel woorden gewezen door Van Hall
in 1825. Immers, wanneer deze stelt dat ‘het vernuft van GÖTHE, in de door hem
opgehangene
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schilderij der edelste en gevaarlijkste van alle menschelijke driften, met derzelver
doel, [...] te zeer miskend’ was, dan verwijst hij in een voetnoot naar ‘het juist en
verstandig oordeel’ dat Nieuwland dienaangaande ten beste heeft gegeven.
Onder de literatuurhistorici is derhalve in de eerste helft van de 19e eeuw de op de
verdedigers teruggaande opvatting gemeengoed geworden, dat Werther niet als
voorbeeld ter navolging moet worden gelezen, maar als de weergave van een
specifieke psychische dispositie. Het zou echter nog de nodige tijd duren voor
datgene wat een selecte groep van lezers aanvaardde als oogmerk van in het
bijzonder deze roman, in bredere kring werd aanvaard als doelstelling van het genre
in het algemeen; vooralsnog stuitte een meer psychologisch-realistisch gefundeerde
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romanpoëtica op krachtige weerstand. Intussen kwam er, zoals in hoofdstuk I is
gebleken, een nieuwe visie op Werther naar voren, waarin de hoofdpersoon niet
zozeer aandacht krijgt als individueel geval, maar meer als belichaming van een
metafysische vrijheidsidee. De pragmatische waarde die de verdedigers aan Werther
hadden toegekend - het boek geeft de lezer inzicht in een specifiek gebeuren verdwijnt daarmee naar de achtergrond, maar het behoeft nauwelijks betoog dat
de nieuwe opvatting al heel moeilijk aanhang had kunnen vinden als niet de
interpretatie van de verdedigers eraan vooraf was gegaan.
Deze ontwikkeling, het zij herhaald, doet zich voor bij een beperkte, zij het
dominante, categorie lezers. In hoeverre daarbuiten mogelijk een
sentimenteel-idealiserende, en een moraliserend-kritische concretisatie als
onderstromen zijn blijven bestaan en wellicht nog steeds voortleven, is een boeiende
vraag, waarvan ik de beantwoording echter graag aan een andere onderzoeker
overlaat.

Appendix: Werther in auctiecatalogi
Hiervóór ben ik tot de conclusie gekomen dat in het decennium 1786-1795 iedereen
die tot het geletterde publiek behoorde, Werther althans bij reputatie gekend moet
hebben. Hoevelen het werk ook metterdaad gelezen hebben, onttrekt zich echter
volledig aan onze waarneming. Zelfs een grove schatting valt niet te maken, omdat
de meest elementaire kwantitatieve gegevens niet zijn overgeleverd. Van geen van
de Nederlandse Werther-edities is een oplage- of verkoop-
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cijfer bekend, en evenmin weten we hoeveel Franse en Duitse Werthers er in ons
land verkocht zijn. Het enige gegeven dat een zeker houvast levert, is dat de
Nederlandse vertaling vergeleken met andere romans uit dezelfde periode een
relatief groot aantal edities heeft gekend.
Als mogelijkheid om toch een indruk te krijgen van de aanwezigheid van Werther
in Nederlandse boekenverzamelingen, staat dan alleen nog open het raadplegen
van catalogi van geveilde bibliotheken. A priori mogen de verwachtingen omtrent
de resultaten hiervan niet te hoog gespannen zijn. Het betreft een zeer problematisch
terrein van onderzoek, en dan heb ik nog niet eens de praktische moeilijkheid op
het oog dat de betreffende auctiecatalogi nooit alfabetisch noch per genre geordend
zijn, hetgeen tot gevolg heeft dat ze van de eerste tot de laatste bladzijde
doorgelopen moeten worden. De principiële vraag is echter welke conclusies men
uit de verzamelde cijfers mag trekken. Wanneer een werk in veel verzamelingen
voorkomt, kan men veilig aannemen dat er een levendige belangstelling voor heeft
bestaan, ofschoon de geveilde, en in een catalogus beschreven bibliotheken
natuurlijk niet meer dan een fractie hebben gevormd van het totale boekenbezit, en
zij daarvan zeker geen representatieve afspiegeling zijn. Maar omgekeerd kan men
uit het (nagenoeg) ontbreken van een werk in auctiecatalogi niet afleiden dat het
niet of nauwelijks verkocht is. ‘The fewer there are, the more there were’ is een
bekend boekhistorisch adagium, dat gebaseerd is op de ervaring dat juist werken
waarvan zeer veel exemplaren in omloop zijn geweest, doorgaans een geringe
overlevingskans hadden. Het spreekt wel vanzelf - en het wordt trouwens reeds bij
een vluchtige blik in de catalogi bevestigd - dat ontspanningslectuur een veel kleinere
kans had (en heeft) om in een geveilde boedel terecht te komen dan
wetenschappelijke standaardwerken en dergelijke. Als roman behoorde Werther
tot een materieel vergankelijk soort literatuur, temeer omdat geen van de edities
ervan bijzonder mooi of kostbaar was uitgevoerd.
Bij wijze van steekproef heb ik een beperkt aantal catalogi onderzocht op Werthers
en (zelfstandig verschenen) Wertheriaden. Om enig reliëf aan de bevindingen te
geven is ook genoteerd de aanwezigheid van de romans van Richardson en
onmiddellijk daarvan afgeleide werken. Uiteraard kon bij dit onderzoekje het jaar
1800 moeilijk als terminus ante quem worden aangehouden: gezien het feit dat het
in de meeste auctiecatalogi om nalatenschappen gaat, zou daarmee een al heel
weinig representatief, want gemiddeld veel te bejaard, deel van het boekenbezittend
publiek worden bestreken. Als jaar van afsluiting is
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daarom gekozen voor 1845. Uit het enorme bezit van de Vereeniging ter bevordering
van de belangen des Boekhandels (zo'n 1200 auctiecatalogi uit de periode
1775-1845) is een vijftigtal geselecteerd, alle op naam staand van Nederlanders
die niet in het boekbedrijf werkzaam waren en die, geboren vóór 1770, de populariteit
van Werther bewust hebben meegemaakt.
Welnu: de oogst met betrekking tot Werther mag inderdaad zonder meer uiterst
mager worden genoemd. Slechts in 12 catalogi werden in totaal 14 Werthers en 10
Wertheriaden gevonden, en wel:
3 Duitse edities van Werther (2 uit 1775, 1 onbekend)
4 Nederlandse vertalingen (2 uit 1787, 2 onbekend)
2 Franse vertalingen (1 Maastricht 1776, 1 Parijs 1786)
5 edities van Goethes Schriften (hierin is Werther opgenomen in het eerste
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deel).
Voorts aan Wertheriaden en beschouwingen over Werther (elk één exemplaar):
Berichtigung der Geschichte des jungen Werthers
Ueber die Leiden des jungen Werthers. Gespräche
Die Freuden des jungen Werthers
De vreugde van den jongen Werther
Etwas über die Leiden des jungen Werthers
Die Leiden der jungen Wertherin
Lottens Briefe an eine Freundin
Le nouveau Werther
Wertherie (Franse editie)
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Brieven van Albert.
De betrekkelijkheid van deze resultaten wordt ten overvloede aangetoond door het
feit dat bijvoorbeeld in de geveilde bibliotheken van Nieuwland, Van Alphen, Bilderdijk
(tweemaal) en Ockerse, die alle vier over Werther hebben geschreven, geen
exemplaar van het werk wordt vermeld.
Intrigerend is echter dat dit schamele resultaat in scherp contrast staat met de
aantallen Richardsons en Richardsoniana in dezelfde verzameling. Tegen 12 catalogi
met een Werther of Wertheriade erin staan er 29 met een werk van Richardson, of
een navolging daarvan. En naast 14 Werthers trof ik 27 Pamela's aan, 24 Clarissa's
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en 34 Grandisons. Daarnaast telde ik nog 20 navolgingen en bewerkingen. Een
verklaring voor dit markante verschil kan moeilijk alleen gevonden worden in hogere
oplagecijfers voor Richardson: gegeven de 17 vermelde Nederlandse Clarissa's en
de 4 Nederlandse Werthers zou dit immers betekenen dat de
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twee edities van Clarissa tezamen vier keer zoveel exemplaren telden als de vier
edities van Werther. Dat lijkt me een te groot verschil, temeer daar de achtdelige
Clarissa het toentertijd kapitale bedrag van ƒ28,80 kostte - bijna 10 maal zoveel als
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de duurste Werther-editie.
Maar juist het feit dat ze zo kostbaar waren zal de levensduur van de romans van
Richardson, en dan met name de zeer omvangrijke Clarissa en de al even
113
volumineuze Grandison, ten goede zijn gekomen. Het was een bezit om erg zuinig
op te zijn! Om dezelfde reden lijkt het me ook geen toeval (en al helemaal geen
kwestie van oplage- of verkoopcijfers) dat Werther nog het vaakst is overgeleverd
als deel van de dure verzamelde Schriften. Illustratief is in dit verband ook dat de
helft van de Wertheriaden genoteerd werd in een collectie die ter veiling kwam in
1776, dat wil zeggen zeer kort na het verschijnen van de betreffende werkjes.
Naast deze financiële factor laat zich echter ook een inhoudelijke factor vermoeden
die de overlevingskansen van de werken van Richardson begunstigde. De
belangstelling voor Werther heeft als symptoom van het sentimentele stellig een
meer modieus karakter gehad dan de appreciatie van Richardson, die niet aan een
vergelijkbare zeer specifieke en tijdelijke mentaliteit te verbinden is. De
Werther-hausse heeft niet meer dan een jaar of tien aangehouden. Tijdens die
periode zal een nagelaten Werther weinig waarde hebben gehad omdat er vele
exemplaren van deze relatief vrij goedkope roman waren afgezet, en erna nog
minder omdat het werk snel obsoleet werd. Richardsons romans zijn gedurende
een veel langere tijd - van ca. 1750 tot royaal na 1800 - als waardevolle levensgidsen
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beschouwd , en een nagelaten exemplaar van zijn - dure - romans is dus voor
verscheidene generaties lezers een in letterlijke en figuurlijke zin kostbaar bezit
geweest.
Al met al mag ik concluderen dat deze excursie naar de auctiecatalogi
interessanter is gebleken met betrekking tot de receptiegeschiedenis van Richardson,
dan tot die van Werther.

Eindnoten:
1 De eerste Franse vertaling was begin 1776 verschenen, maar heeft waarschijnlijk een zeer
beperkt publiek gehad. Een tweede vertaling, veel ruimer verbreid, zag later in hetzelfde jaar
het licht, o.a. bij Dufour & Roux in Maastricht. Zie: Baldensperger, Bibliographie critique nr.
31-32; Appell, Werther und seine Zeit p. 11-12, 304-306.
2 Behalve de twee genoemde bestond in 1776 ook nog het recenserende tijdschrift Boekzaal der
geleerde waereld. Dat Werther hierin niet besproken is, hoeft geen verwondering te wekken: de
recensies in de Boekzaal waren zeer gering in aantal, en betroffen doorgaans niet-literaire
werken.
3 Over de oplagecijfers van 18e-eeuwse Nederlandse romans is buitengewoon weinig bekend.
Mijn gissing is gebaseerd op cijfers van een 35 jaar later, wanneer op last van het Franse gezag
de oplages gepubliceerd worden in het weekblad Bibliographie de l'Empire français (van 1 nov.
1811 tot 31 dec. 1813). De gemiddelde oplage van een Nederlandse roman (daarbij inbegrepen
de vertalingen) is dan ca. 650; de hoogste cijfers, 1000-1100, vindt men daar alleen bij romans
van toentertijd zeer populaire romanciers als August Lafontaine.
4 Lovend over Jerusalem (de vader) bijv. Wolff en Deken, Brieven over verscheiden onderwerpen
dl. 2 p. 134.
5 Bovendien wijst het feit dat Van Emenes' uitgave nog in 1788 wordt vermeld in Arrenbergs
Naamregister (p. 329), dat berust op de uigeversfondsen, erop dat Van Emenes in ieder geval
tot enkele jaren voordien nog exemplaren in voorraad had.
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6 Feith, Verhandeling over het heldendicht p. 21-22.
7 Over de veelal slechte kwaliteit van vertalingen uit het Duits: Van der Laan, Goethe in de
Nederlandsche letterkunde p. 40, met een aantal voorbeelden uit de vertalingen van Goethes
toneelwerken.
8 Enkele voorbeelden in de Bijlage, p. 226-227.
9 In deze eerbiediging van de tekst onderscheidt hij zich van zijn Franse en Engelse collega's. Cf.
Gsteiger, ‘Westschweizer als Entdecker und Vermittler der deutschen Romantik’ p. 220-222;
Long, ‘English translations of Goethes Werther’.
10 Zie de Bijlage p. 224-225.
11 Over de waardering die Richardson in ons land genoot: Matthey, ‘De ontvangst van Richardson
in Nederland’. Van La Roches Freule van Sternheim was een zeer lovende bespreking verschenen
in de Vaderlandsche letteroefeningen 1772 dl. 1 p. 270.
12 Een geschiedenis van het Nederlandse sentimentele is nog een desideratum. Het spreekt vanzelf
- en deze aankondiging bevestigt het nog eens - dat een dergelijk onderzoek een beginpunt
moet kiezen al vóór het woord sentimenteel in de loop van de jaren '80 een sleutelwoord werd.
(De eerste plaats die mij bekend is dateert overigens ook uit 1776, nl. in Brunius' vertaling van
Tristram Shandy van Sterne, dl. 1 eerste stuk p. 109.)
13 Een dergelijke lauwe reactie op een werk dat achteraf als epochemachend beschouwd wordt,
is echter geen unicum: Van de vertaling van Tristram Shandy wordt het eerste stuk van het
eerste deel niet eens besproken in de Vaderlandsche letteroefeningen, terwijl het tweede stuk
in enkele nietszeggende regels wordt afgedaan (1777 dl. 1 p. 516).
14 Werther p. 114-115, II br. 17 (resp. 14) dec.
15 Werther p. 47, I br. 30 juli.
16 Julia p. 98-99.
17 Dit lijkt ook de opvatting van Ghijsen te zijn, in de Inleiding op haar editie van Feiths Julia, p.
XII-XIII. Zij is merkwaardigerwijs de enige geweest die de eliminatie van Albert eerder heeft
gesignaleerd.
18 Een vergelijkbaar geval van modificerende annexatie, maar dan van een niet-fictionele tekst,
doet zich in hetzelfde hoofdstuk voor, en wel als Feith zich op Séran de la Tour beroept om zijn
conceptie van het begrip belang uiteen te zetten. Cf. Kloek, ‘Rhijnvis Feith, het belang en de
gevoelige lezer’ p. 128-129, 143-145.
19 ‘Indien gij [schrijver] wilt dat ik ween, moet gij u eerst zelf bedroefd tonen.’ In de Verhandeling
aangehaald op p. 97.
20 De informatie over de afwezigheid van Werther in Van Alphens correspondentie dank ik aan dr.
P.J. Buijnsters, die zo vriendelijk was dit voor mij na te gaan.
21 Ik beperk mijn bespreking hier tot de Werther-episode in het Julia-verhaal. Mijn bevindingen
dienaangaande gelden tot op zeer grote hoogte ook voor de Werther in het Mengelwerk-gedicht
‘Werther aan Ismeene’; het belangrijkste verschil is dat er in het gedicht geen overlijdensscène
voorkomt.
22 Van der Laan, Goethe in de Nederlandsche letterkunde p. 42, heeft de veronderstelling gewaagd
dat Feith de vertaler van Stella zou kunnen zijn. Ik denk dat hier meer tegen dan voor pleit:
Feiths kennis van het Duits lijkt me degelijker dan die waarvan de vertaling blijk geeft, de
zelfmoord van Fernando doet weinig Feithiaans aan, en de kwalificaties ‘geestig’ en ‘vernuftig’
zijn wel de laatste die Feith zou geven aan een werk als Werther, dat hem juist bij uitstek in het
hart raakte.
23 Ten Brink, De roman in brieven p. 208; Koopmans, ‘Rhijnvis Feith’ p. 43; Langbroek, Liebe und
Freundschaft, p. 148; Ghijsen, ‘Inleiding’ p. XI.
24 Men kan tegenwerpen dat deze overeenkomst niet helemaal opgaat: Goethes Werther wilde
zich niet vergenoegen met een liefde voor Lotte zonder haar te kunnen bezitten, terwijl voor
Feiths Werther een platonische omgang onder de gegeven omstandigheden de enig denkbare
vreugde zou zijn (Julia p. 122). Maar deze gedachte, waarmee Feith dichter in de buurt van het
voorstel van de vertaler van Stella komt, wordt in het verhaal slechts heel summier aangestipt.
Het volle licht valt op de uitzichtloosheid van een leven waarin de liefde gedoemd is vruchteloos
te blijven.
25 Met wederom een karakteristiek verschil aangaande de rivaal. Feith laat in het midden in hoeverre
zijn personages zich een vereniging in het hiernamaals als exclusief voorstellen: ‘Daar zal hij
zijne Vriendin wedervinden [...] - en het zal in den schoot der Liefde geen misdrijf zijn zuiver te
beminnen -’ (Julia p. 120). Goethes Werther daarentegen legt ondubbelzinnig een strikt
persoonlijke claim op Lotte: ‘Und was ist das? dass Albert dein Mann ist! Mann? - das wäre denn
für diese Welt - und für diese Welt Sünde, dass ich dich liebe, dass ich dich aus seinen Armen
in die meinigen reissen möchte?’ Hij zal Lotte opwachten in het hiernamaals: ‘und ich fliege dir
entgegen und fasse dich und bleibe bey dir vor dem Angesichte des Unendlichen in ewigen
Umarmungen.’ (p. 148, afscheidsbrief aan Lotte.)
Over het weerzien van de geliefde na de dood onder meer: Langbroek, Liebe und Freundschaft;
Mason, ‘“Wir sehen uns wieder!”’.
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26 Over de gevoelens van de beminde komt de lezer zowel hier als in ‘Werther aan Ismeene’ zo
goed als niets te weten - een vaagheid die geheel correspondeert met de verhulling van Lottes
liefde voor Albert in de Verhandeling over het heldendicht.
27 Het laatste poneren met name Ten Brink, De roman in brieven p. 208; Prinsen, ‘Het sentimenteele’
p. 246-247; Inklaar, Baculard d'Arnaud p. 230.
28 Lotte noem ik in dit verband opzettelijk niet, omdat de geliefden van Feiths beide Werthers, voor
zover ze al contouren krijgen, weinig aan haar doen denken. Ik vermoed dat de beklemtoning
van hun gestrenge deugdopvattingen (verwant aan die van Julia zelf) impliciete kritiek inhoudt
op het gedrag van Lotte jegens Werther, dat in Feiths ogen waarschijnlijk niet ondubbelzinnig
genoeg was. In dat licht bezien zou de naam Ismeene (in ‘Werther aan Ismeene’) een typologische
functie kunnen hebben, als verwijzing naar de onberispelijk-getrouwe naamgenote in Rotgans'
Scilla (cf. Kloek/Paasman, ‘Inleiding’ p. 50).
29 Ik neem tenminste aan dat deze toespelingen in de eerste plaats de kort tevoren verschenen
en onmiddellijk succesrijk gebleken Julia gelden, ofschoon natuurlijk meer romans in aanmerking
komen; een scène vergelijkbaar met de dood van Julia vindt men bijv. ook in Millers Geschichte
der Zärtlichkeit, vertaald in 1781.
30 Erg logisch is Feiths betoog hier overigens niet: hij doet het voorkomen alsof het de critici van
‘het schoone werkje van den Heer***’ evenzeer zou ontbreken aan voldoende fijngevoeligheid,
als hun die de hoogtepunten van dichterlijke sensibiliteit La nouvelle Héloïse en Werther niet op
de juiste waarde weten te schatten. In feite had de briefschrijfster echter gesproken over critici
die het betreffende werkje bij deze romans ten achter stelden.
31 Een vergelijkbaar succes geven te zien Richardsons Pamela of de beloonde deugd (1741,
herdrukken in 1742, 1747 (?), 1751, 1759, 1773), Feiths Julia (1783, herdrukken in 1783, 1786,
1792) en Het land van Post (1788, twee herdrukken in hetzelfde jaar en nog een in 1792).
(Slechts de drukken zijn hier opgegeven, niet de edities. De gegevens m.b.t. Pamela zijn ontleend
aan Matthey e.a., ‘Richardson in Nederland’; die m.b.t. Julia aan Van Oostrum, ‘Julia(-)drukken
vóór 1800 11’; en die m.b.t. Het land aan Paasman, Elisabeth Maria Post p. III.)
De enige titels waarvan de - evenwel niet complete en evenmin steeds betrouwbare - bibliografie
van Buisman, Populaire prozaschrijvers, een aantal herdrukken vermeldt dat de zojuist genoemde
overtreft, liggen in de sfeer van de reisbeschrijving (bijv. Bontekoes Journael), van het sprookje
(Moeder de Gans) en van de criminele biografie (bijv. Levensbeschryving en bekeering van
Anna Katherina Merks).
32 Atkins, The testament of Werther.
33 Een poging om vast te stellen waar het 18e-eeuwse romanpubliek maatschappelijk gesitueerd
moet worden, in Kloek, ‘Lezen als levensbehoefte’. ‘Tot brede lagen van de bevolking is het
genre nauwelijks of in het geheel niet doorgedrongen, en in grote aantallen kan het slechts zijn
genoten door een kleine, maatschappelijk hoog gesitueerde minderheid’ (p. 141).
34 In de Duitse Werther-literatuur wordt niet zelden een verbreidheid van Werther ook in de lagere
kringen aangenomen op grond van het feit dat aan zijn geschiedenis een Bänkelsang is gewijd
(o.a. Jäger, ‘Die Wertherwirkung’ p. 398). In dit geval is echter bekend dat het al helemaal niet
om een authentiek stukje volkscultuur gaat: het lied is bij wijze van grap vervaardigd door H.G.
von Bretschneider, voor een zanger van wie hij verklaarde: ‘der Mann weiss nichts von Goethe
und Werther’ (zie Atkins, The testament of Werther p. 92).
35 Van de term Wertherfieber ben ik geen Nederlandse pendant tegengekomen. Het Duitse woord
vond ik eenmaal gebezigd, zij het in een ongebruikelijke betekenis, namelijk ter aanduiding van
Werthers eigen overspannenheid (Nieuwenhuyzen, 1788-4).
36 De eerste zin van het eerste citaat van Hemsterhuis (1789-4) relativeert overigens deze conclusie:
Hemsterhuis nam pas kennis van de roman tegen het eind van 1789. Anderzijds geeft mogelijk
juist de vermelding ‘pour la première fois’ aan dat hij zich realiseerde een uitzondering te zijn.
Opmerkelijk is in dit verband ook dat Hemsterhuis verklaart niet te weten ‘jusqu'où cette vie de
Werther est vraiment historique ou non’, terwijl de vertaler van Allarts Werther (1793-5) en die
van Wertherie (1792-6) stellen dat het algemeen bekend was dat Werthers geschiedenis op
historische gebeurtenissen berustte.
37 De enige toespeling op een dergelijke scène maakt Werther in een nagelaten brief aan Lotte:
‘Wenn du hinauf steigst auf den Berg, an einem schönen Sommerabende, dann erinnere Dich
meiner, wie ich so oft das Thal herauf kam, und dann blikke nach dem Kirchhofe hinüber nach
meinem Grabe, wie der Wind das hohe Gras im Schein der sinkenden Sonne, hin und her wiegt.’
(p. 132-133, II br. [21 dec.])
38 Werther zelf is ervan overtuigd dat Lotte in haar hart voor hem kiest, en vlak voor zijn dood
meent hij zekerheid hieromtrent te kunnen ontlenen aan het feit dat zij zich in de verwarring van
de laatste ontmoeting niet onmiddellijk aan zijn omarming ontrokken heeft. De uitgever van de
brieven geeft evenwel in zijn tussentekstjes Lottes gevoelens minder rechtlijnig weer. In zijn
voorstelling van zaken had Werther weliswaar een onuitwisbare indruk op Lotte gemaakt, maar
was haar hart niettemin zuiver gebleven. De bewuste omhelzing bezorgt haar dan ook een diep
schuldgevoel jegens Albert, ‘den sie liebte und ehrte’. (Werther p. 151, na Werthers verzoek om
de pistolen. In de tweede versie is dit stukje uitgeverstekst aanzienlijk uitgebreid.)
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39 Werther p. 147, afscheidsbrief aan Lotte.
40 Een dergelijke weinig Wertheriaanse voorstelling van zaken ook bij De Witte, 1788-3, maar dan
met betrekking tot Cecilia, Willem en Willems echtgenote.
41 Mogelijk heeft dit gedicht al eerder elders het licht gezien, en is het verminkt in dit liedboekje
terechtgekomen (verg. 1790-1 met 1795-8). Toch is het de vraag of die eventuele oorspronkelijke
gedaante erg veel duidelijker kan zijn geweest.
42 Wertherie (1792-6) laat ik buiten beschouwing: hoe weinig de coquette hoofdpersoon ook
vergelijkbaar moge zijn met Werther, de verhaalgebeurtenissen lopen te zeer parallel om er een
specifieke visie uit te kunnen destilleren.
43 Dit motief van Lottes rust die gestoord is, sprak blijkbaar aan: men vindt het expressis verbis in
‘Charlotte bij het graf van Werther’ (1790-1), Brieven van Charlotte, in Alardus en eerder al in
de Werther-episode in Feiths Julia. De herkomst ervan is Werther p. 124 en 129 (beide keren
in een interventie van de uitgever).
44 Zie bijv. Van Hamelsveld, De zedelijke toestand p. 262-271; Hartog, De spectatoriale geschriften
p. 65-69; Haks, Huwelijk en gezin, p. 108-109. Een uitvoerige aanval op de weelde als oorzaak
van geldhuwelijken levert ook Kantelaar, Redevoering over den invloed der waare verlichting
op het lot der vrouwen en het huwelijksgeluk. Haks is van mening dat zeker in de tweede helft
van de 18e eeuw ‘liefde en geluk de geaccepteerde normen waren bij brede lagen van de
bevolking voor het aangaan van een huwelijk’ (p. 140), maar het feit dat normen geaccepteerd
zijn zegt natuurlijk nog niet alles over de naleving ervan in de praktijk. Op het belang van zakelijke
overwegingen wijst Wille, R.M. van Goens p. 387 nt.
45 Kluckhohns studie Die Auffassung der Liebe (waarin op p. 187 e.v. de sentimentele idealisering
van Werthers liefde in Duitsland ter sprake komt) is ideeënhistorisch van aard, en men vindt er
dan ook betrekkelijk weinig in over maatschappelijke achtergronden. Terloops wordt evenwel
op p. 153 melding gemaakt van de vele klachten over huwelijken die door financiële
overwegingen, en/of door de wil van de ouders zijn bepaald.
46 De vraag in hoeverre zich in de strijd om het sentimentele inderdaad een generatieconflict
manifesteert, verdient nader onderzoek. Ik wijs in dit verband nog op 1788-6, waarin de suggestie
wordt gewekt dat de sentimentele minnaar verwacht dat zijn geliefde terwille van hem ‘haar
Vader en Moeder haaten’ zal. In ieder geval worden de aanhangers van het sentimentele door
de bestrijders doorgaans als nog niet volwassen voorgesteld. Een aanwijzing is ook dat de
tegenstanders in de overgeleverde literatuur veel sterker zijn vertegenwoordigd dan de
voorstanders.
47 Het is opmerkelijk dat De Witte, die zelf een bescheiden plaatsje in de literatuurgeschiedenis
heeft verworven als vertegenwoordiger van het sentimentele, zich hier ervan distantieert.
Klaarblijkelijk was hij in zijn literaire loopbaan niet minder opportunistisch dan in zijn
maatschappelijke (zie daarvoor Nw. Ned. biogr. wdb. dl. 3 kolom 1472-1475): in de voorrede
van zijn Cephalide (1786) erkent hij nadrukkelijk Feith als leidsman, in de voorrede van
Fragmenten (1788) verklaart hij alleen om wille van de publieke smaak sentimenteel te hebben
geschreven ofschoon hij de voorkeur geeft aan een ‘deftigen mannelyken styl’, en in het
voorbericht van Zephire (eveneens 1788) breekt hij weer een lans voor het sentimentele.
In zijn (onuitgegeven) autobiografie noemt De Witte - in tegenstelling tot wat Gobbers (Rousseau
in Holland p. 160) dienaangaande in navolging van Ten Brink meedeelt - Werther nergens als
een van zijn lievelingsboeken. (Vriendelijke mededeling van drs. J.P.M. Groot, die tezamen met
drs. G. Tigges-Drewes een uitgave van deze autobiografie heeft voorbereid.)
48 Indien het juist is dat dit stuk moet worden toegeschreven aan F.J. Winter Tromp, een auteur
met een uitgesproken sentimenteel en ook Werther-bewonderend verleden (cf. 1788-1 en het
mogelijk ook aan hem toe te schrijven gedicht 1792-1), dan is hier óf van een bekering sprake
óf van een staaltje literair opportunisme, vergelijkbaar met dat van De Witte. Een zekere
overdrevenheid in de voorstelling en het taalgebruik is aan het stuk in ieder geval moeilijk te
ontzeggen.
49 Als enig ander concrete facet van Werthers persoonlijkheid wordt een of twee keer zijn
overspannen natuurgevoel genoemd: in 1788-6 (waar overigens in dit verband niet specifiek
naar Werther wordt verwezen) en in 1790-3. Deze laatste plaats toont trouwens hoe weinig
Werther voor deze criticus gebonden was aan Die Leiden des jungen Werthers: het citaat verwijst
immers niet naar Goethes Werther, maar naar die uit de Brieven van Charlotte!
50 Wat deze criticus hier presenteert als een doordringen tot in de ‘diepste schuilhoeken’ wordt in
feite door Werther openlijk beleden. Weliswaar zegt hij op p. 132 (II br. [21 dec.]) dat hij zich
opoffert voor Lotte, maar om er onmiddellijk op te laten volgen dat het enige alternatief zou zijn
haar of Albert te vermoorden; cf. ook de relativering van het offer op p. 155 (afscheidsbrief aan
Lotte, tegen het einde). Met andere woorden: de criticus keert zich (waarschijnlijk onbewust)
meer tegen een beeld van Werther dan tegen het personage zelf.
51 Het lijden [...] onderzocht p. 263-269. Het gaat om de brieven 21 en 22 in dl. 3 van La nouvelle
Héloïse.
52 Het is aantrekkelijk om mevrouw Wildschuts argument dat de jongens zich niet om een meisje
zullen doodschreien te interpreteren als dat ze slechts de (sentimentele) klok had horen luiden.
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Het is echter niet volstrekt uitgesloten, in deze van zetfouten vergeven roman, dat haar vergissing
voor rekening van de zetter komt.
Bijv. dl. 2 p. 69-70.
Opmerkelijk is het ontbreken van een waarderend woord voor de literaire kwaliteiten van Werther
in de Nieuwe Nederlandsche spectator (1788-6), omdat daar de verdiensten van de met het
werk op één lijn gestelde romans van Miller en Feith wel degelijk erkend worden. Betreft het hier
een onzorgvuldige formulering of stelt de Spectator Goethe inderdaad ten achter bij de twee
genoemden? Iets dergelijks kan men zich ook afvragen bij 1792-4.
Te wijzen valt bijv. op de sentimentele persiflages van Kinker en Fokke Simonsz., en op het
‘Recept, om iets sentimenteels toe te maaken’ in de Vaderlandsche letteroefeningen 1785 dl. 2
p. 605.
Afgezien van de genoemde contradicties: in wezen ondermijnt Feiths concessie dat het
sentimentele op zichzelf een karakter nog onbepaald laat, zijn hele betoog, dat immers berust
op de onverbrekelijke liëring van het sentimentele aan de deugd.
Even tevoren had Ockerse al de gehele Duitse romanliteratuur en bloc gedeclasseerd: ‘Zonder
iets te willen onttrekken aan den lof der Gessner's, Wieland's, Göthe's, en Meissner's, durve ik
vrijmoedig zeggen, dat de Duitschers, in het algemeen beschouwd, den rechten Romansmaak,
dat groote, dat vernuftige, dat scheppende, dat fijn gevoelige en echt sentimenteele, welk de
ziel eenes Romanesquen schrijvers vormen moet, niet bezitten [...] Het meeste sentimenteel
der Duitsche Romans van onzen tijd is waerlijk niets anders, dan machtlooze overdrijving van
de natuur, het prikkelt ons zoo veel sterker dan het zuiver gevoel, als een blad klatergoud schittert
boven eene baar van dat metaal. Ook zijn de meeste Duitschers ellendig geslaagd in het
doorhouden van Characters, en, wanneer zij hun plan hebben doen uitweien, is daar door veelal
een reusachtig Romanesq ligchaam ontstaan, uit onregelmatige brokken, zonder ordonnantie,
t'zaamgesteld.’ (Ontwerp dl. 1 p. 61-62).
Karakteristiek genoeg doet de bespreking van Ockerses werk in De recensent geen recht aan
dit door hem gemaakte onderscheid: hierin wordt namelijk gesteld dat Ockerse de strekking van
Werther afkeurt (1792-2).
De gedachte ‘dat de zelfsmoord, in zekere omstandigheden, voor de deugd verkieslijk zij’ wordt
zo niet door Werther geformuleerd. Wel geeft hij aan zijn eigen suïcide indirect een dergelijke
rechtvaardiging door Lessings Emilia Galotti op zijn lessenaar achter te laten: Emilia verkoos
de dood boven de schande.
‘Und du gute Seele, die du eben den Drang fühlst wie er, schöpfe Trost aus seinem Leiden, und
lass das Büchlein deinen Freund seyn, wenn du aus Geschick oder eigner Schuld keinen nähern
finden kannst.’
Natuurlijk kan ook een brief meer door strategische overwegingen bepaald zijn dan door behoefte
aan eerlijkheid. Er is echter geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat Hemsterhuis in
de betreffende twee schrijvens min of meer een rol zou spelen.
Hemsterhuis was sedert 1775 door een zeer intieme vriendschap van geest en ziel verbonden
met de gehuwde, maar gescheiden van haar man levende, Amalia (1748-1806). Zie Brummel,
Frans Hemsterhuis.
Verg. het oordeel van Wieland: ‘Dieser Mann ist, meiner Empfindung nach, einer der
vollkommensten Menschen, die je gewesen sein mögen. Ihm kommt der Name eines Plato
unserer Zeit eigentlich zu. In seinem Kopfe sieht alles so vollständig nett und arrangiert aus wie
in einem holländischen Naturalien-Kabinett, er scheint alles, was wissenswert ist, zu wissen,
und alle seine Ideen in eine Ordnung gebracht zu haben, die ihn zu einem der glücklichsten
Menschen zu machen scheint, wie er einer der liebenswürdigsten und respektabelsten ist.’
Aangehaald bij Trunz, ‘Hemsterhuis' Reise nach Weimar’ p. 92-93.
Cf. Brummel, Frans Hemsterhuis p. 68; Trunz, ‘Hemsterhuis' Reise nach Weimar’ p. 82 en 98.
In dit licht bezien wekt het geen verwondering dat Hemsterhuis in de brief van 1 december van
Goethes werken Iphigenie veruit het hoogst stelt.
Over deze opvattingen aangaande het gesprekskarakter van de brief: Vosskamp, ‘Dialogische
Vergegenwärtigung beim Schreiben und Lesen’ p. 82-83.
Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen, Oeuvres dl. 9 p. 134 en 308.
Nl. Berichtigung der Geschichte des jungen Werthers van Von Breitenbach (nr. 7199), Ueber
die Leiden des jungen Werthers. Gespräche van Riebe (nr. 7200), Nicolais Freuden des jungen
Werthers (nr. 7201), Bertram, Etwas über die Leiden des jungen Werthers, und über die Freuden
des jungen Werthers (nr. 7202) en Die Leiden der jungen Wertherin (nr. 7203). Hiervan zijn
alleen Nicolai en Riebe kritisch ten opzichte van Werther; Van der Laans opmerking: ‘Het
voornaamste van alles wat er voor, maar vooral tegen, Die Leiden werd geschreven treffen we
in zijn [Van Goens'] bibliotheek aan’ is dus niet juist (Goethe in de Nederlandsche letterkunde
p. 28-29).
Voor het gemak verwijs ik hier, evenals zo dadelijk bij de bespreking van Allarts voorrede, met
de paginering naar het tweede deel van deze studie.
Behalve Werther waren inmiddels in vertaling in ons land verschenen de niet zeer stichtelijk te
noemen toneelstukken Clavigo, Stella en Egmont.
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71 Zie p. 100, en voorts de beschrijving van de respectieve edities in de Bijlage.
72 Zie hierna de Bijlage, p. 227-228.
73 Niet voor niets wordt even verder Lovelace, de verleider uit Richardsons Clarissa, genoemd.
Stinstra, de Nederlandse vertaler van Clarissa, die deze vertaling van een viertal hoogst
belangwekkende voorredes voorzag, verdedigt het figureren van Lovelace in de roman met het
argument dat het kwaad het beste bestreden kan worden op de wijze waarop Richardson het
doet: door het zichtbaar te maken, maar op dusdanige wijze dat het terstond afkeer en
verontwaardiging wekt. (Stinstra, ‘Voorreden’ bij dl. 1, p. 3*2v-3*3r.)
74 De aan dit laatste gewijde woorden (p. 100) moeten wel betrekking hebben op de
gezantschapsepisode. Het is de enige keer dat in de Nederlandse Werther-receptie op deze
gebeurtenis gezinspeeld wordt.
75 Het woord ideaal heeft hier niet de - ook in de 18e eeuw - gangbare bijgedachte aan ‘iets in zijn
hoogste volmaaktheid’, maar duidt naar het me voorkomt enkel aan dat het gaat om iets dat niet
in de werkelijkheid, maar in de gedachte aanwezig is. Een enkele maal wordt het woord in deze
betekenis zelfs gebruikt met betrekking tot een uitgesproken verwerpelijk personage. Ik noteerde
een dergelijk gebruik in de Vaderlandsche bibliotheek 1790 dl. 1 p. 581 en 1794 dl. 1 p. 602.
76 Stinstra, ‘Voorreden’ bij dl. 3, p. 6*1r-6*2v.
77 De wetenschap dat Werthers geschiedenis op een historisch gebeuren berustte, kwam Allarts
vertaler derhalve goed van pas: daarmee was het geval als probleem reeds gegeven. De keuze
van een puur fictioneel personage zou een verdediging op zichzelf gevergd hebben.
78 Over dit werk onder meer Sang, Friedrich von Blanckenburg und seine Theorie des Romans;
Lämmert, ‘Nachwort’ bij: Friedrich von Blanckenburg, Versuch über den Roman; Jäger,
Empfindsamkeit und Roman p. 114-126.
Een Nederlandse vertaling van de Versuch wordt aangekondigd in het ‘Bericht van den Vertaaler’
bij J.C.F. Schulz, Moriz, of de gevallen van den Heere Lemberg (1787); voor zover ik weet is zij
nooit verschenen.
79 Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste 18 (1775) dl. 1 p. 46-95.
Zie de aant. bij 1778-1 en de bijbehorende noot. De door mij opgegegeven paginacijfers verwijzen
naar Braun p. 177-208.
80 Bij het schrijven van de Versuch representeerde Wielands Agathon nog Blanckenburgs ideaal
van de Duitse roman.
81 Eén voorbeeld van Blanckenburgs opmerkingsgave, en wel op een punt dat volgens Goethe te
subtiel was gebleken om critici te treffen. Het heeft betrekking op Werthers latere voorkeur voor
Ossian, nadat eerst Homerus zijn lijfboek is geweest. Naar de Engelsman Henry Crab Robinson
meedeelt, verklaarde Goethe tegenover hem: ‘...it was never percieved by the critics that Werther
praised Homer while he retained his senses, and Ossian when he was going mad. But reviewers
do not notice such things.’ (Zie Erläuterungen und Dokumente p. 56.) Blanckenburg nu geeft er
in zijn bespreking (p. 195) blijk van dit signaal wel degelijk opgevangen te hebben.
82 De reminiscenties zijn te talrijk om ze allemaal op te sommen, temeer omdat ze toch ook weer
niet specifiek genoeg zijn om er een dwingend bewijs van afhankelijkheid aan te kunnen ontlenen.
Ter vergelijking geef ik hier daarom slechts enkele van de overeenkomstige passages:
Als alles wat met warmte over liefde en
verliefdheid is geschreven, daarom in
dien rang behoort, waren ANACREON,
CATULLUS, TIBULLUS, PETRARCHA, RACINE,
onze POOT, en honderd anderen,
Sentimenteele Schrijvers, in den
hoogsten graad. (p. 98)

Man würde von der ersten Zeile des
Altvaters Homers, von μηνιν ᾿άειδε an,
bis zur letzten des jüngsten aller
Romandichter, alles verdammen
müssen, wenn man nichts von
Leidenschaften hören wollte. (p. 201)

Misschien had hij, bij eene levendige
verbeelding, veel aandoenlijkheid van
ziel, een levendigheid en aandoenlijkheid
die veel afhingen van uiterlijke
omstandigheden, van zijn gezondheid,
van den gezelligen kring waarïn hij
verkeerde, van het weêr, van het
jaarsaizoen, van honderd andere dingen,
die op ons werken. (p. 100)

Wenn wir dieses lesen, müssen wir nicht
einen Mann von sehr, sehr lebhaften
Empfindungen und höchst, höchst
warmen Herzen hieran erkennen? - Die
Jahreszeit und der Schauplatz und die
Einkleidung der Geschichte scheint uns
vortreflich gewählt, um diesen Charakter
in Handlung zu setzen. (p. 179-180)

Hij kan, inzonderheid teêrgevoelig
geweest zijn op het punt van eer. Voor
zulke karakters heeft hoogmoed en

Es ist eine bekannte Erfahrung, dass
Bekümmerte, am Herzen Leidende,
leichter zu beleidigen sind, als Leute mit

J.J. Kloek, Over Werther geschreven...

verachting iets zeer beledigends; vooräl
wanneer men die ondervinden moet van
menschen, die zelf hoogstverachtelijk
zijn. Die belediging kan weder, door een
menigte van toevalligheden, gegrond in
zijn bijzondere betrekkingen, een
vermeerderde kracht ontvangen hebben.
(p. 100)

fröhlichen Aussichten und gesundem
Herzen. [...] Hochmuth und
Verächtlichkeit sind immer beleidigend;
und wenn uns mit ihnen nun von
Personen begegnet wird, die selbst
höchst verächtlich sind, wird es unsern
Stolz nicht reizen? - Wir wissen von
Werthers Empfindlichkeit und dem
Eigenthümlichen derselben schon genug,
um das Besondre dieser Beleidigung für
ihn einzusehen; und wir wissen auch,
wie er vorbereitet war, um tief beleidiget
zu werden. (p. 192-193)

Hij oordeelt het wel der moeite waardig
[...] aantetoonen, hoe bij een' mensch
van zulk een gegeeven karakter, van
stap tot stap, de omstandigheden zich
hebben kunnen verëenigen, dat 'er zulk
een aanëenschakeling van lotgevallen,
en zulk een eindelijke uitkomst,
natuurlijkerwijze, plaats moest hebben.
(p. 100)

[...] dass aus der Grundlage eines
solchen Charakters, und den
angenommenen Vorfällen nichts anders
erfolgen zu können scheint, als was wir
sich zutragen sehen. (p. 198)

Weläan, zegt hij, zulk een Werther zij
mijn dichterlijk Ideaal! dit zal ik mij
bevlijtigen uittewerken, en, zo veel
mogelijk, tot een bevallig geheel te
brengen.[...] Blijft het niet alleen de
vraag, of hij zekere hartstochten,
deugden of gebreken, naar waarheid,
als een meester in zijn kunst, schetst
[...]? (p. 100-102)

Und wenn der Dichter nun einmal einen
solchen Menschen, in einer solchen
Lage annahm, muss er ihn nicht, ihr
gemäss, denken und handeln lassen? In so fern hat also der Dichter, blos als
Dichter betrachtet, nur seiner
Obliegenheit ein Genüge gethan, und
ein volkommen dichterisches Ideal, das
heisst, ein richtig in einander
gegründetes werdendes Ganze in dieser
Geschichte geliefert. (p. 199)

[...] ongerijmd is [...] den Dichter of
Romanschrijver aan de soort van Ideaal
te bepaalen, welke hij zal uitwerken? (p.
102)

Der Dichter ist nicht verbunden, uns
immer ein sittliches Ideal zu geben [...]
(p. 201).

(De bij Blanckenburg gespatieerde
woorden zijn hier gecursiveerd.)
83 p. 199-206. De vrees dat de roman werkelijk lezers tot zelfmoord zou overhalen wijst
Blanckenburg als volstrekt ongerechtvaardigd van de hand.
84 p. 180.
85 Steffens, Pieter Nieuwland en het evenwicht. De redevoering wordt parafraserend besproken
op p. 278-282, maar de behandeling blijft wat in de lucht hangen omdat Steffens op geen enkele
wijze de actualiteit van de thematiek in het geding brengt.
86 Bijv. De gryzaard dl. 2 (1769) p. 387-388: ‘Engeland kan op twee genies, in onze tyden, roemen,
welke eenen gantsch nieuwen smaak van dergelyke schriften [nl. romans] ingevoerd hebben.
Men zal het ligtlyk raaden, dat ik van Richardson en Fielding spreeke. De eerste nam voor de
waereld af te schilderen, zo als ze zyn moet; niet zo als ze daadlyk is. Zyne Pamela, Clarissa
en Grandison maalen ons zulke proeven van deugd af, als nimmer gegeeven zullen worden.
Fielding in tegendeel toont ons de menschen, zo als zy weezenlyk zyn, en is des te leerzaamer,
naar maate de waarschynlykheid zyner verhaalen grooter is.’
87 Gobbers, Rousseau in Holland p. 124-126. Nieuwland wordt door Gobbers niet genoemd.
88 Kenmerkend is misschien ook dat ik geen enkele toespeling op Werther ben tegengekomen in
genootschapspoëzie. Het sentimentele is in het algeméén trouwens nauwelijks vertegenwoordigd
in de genootschappelijke literaire produktie.
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89 Kloek, ‘Werther-vertalingen’ p. 213. Waarschijnlijk heeft Allart zich dus enigszins op het te
verwachten debiet verkeken. Veel fataler is het afsterven van het sentimentele echter nog
geweest voor zijn in 1792 uitgegeven editie van Feiths Julia: hiervan waren in 1818 maar liefst
1056 exemplaren over. (Van Oostrum, ‘Julia(-)drukken II’ p. 442 aant. 64.)
90 Behalve in de hierna aan te halen citaten wordt het tanen van de sentimentele mode tegen 1800
ook gesignaleerd in onder meer Van der Weyde, Henry en Louise dl. 1(1794) p. 260, de
Vaderlandsche bibliotheek 1797 dl. 1 p. 44 en 1800 dl. 1 p. 149, en Sem, Cham en Japhet (1800)
p. 97-101.
91 In de jaren waarin de belangstelling voor Werther haar hoogtepunt bereikte, zinspeelt alleen
Clarisse met een badinerende opmerking over Lottes voetje op de populariteit van de door
Scharp bedoelde prenten (1794-4). Veel later zullen ook Collot d'Escury en Schull van deze
picturale receptie gewagen. Collot, die geboren was in 1773, en wiens voorstelling van zaken
derhalve nog op eigen waarneming kan berusten, schrijft in 1830 dat de beeltenissen van Werther
en Lotte te onzent ‘honderdvoudig vermenigvuldigd’ waren (Holland's roem p. 479). Schull, die
echter pas in 1799 werd geboren, spreekt over ‘de menigte van Engelsche en Hollandsche
[Werther]prenten, bevorens in elke burgerkamer aanwezig’ (‘Olla podrida’ p. 217-218).
92 Schroeder Steinmetz, ‘Inleiding’ p. 6 (curs. van mij).
93 S. de Visser, ‘Onze letterkunde’ p. 11. Edward Georg Bulwer Lytton (1803-1873) was een ook
in ons land zeer populaire Engelse romancier.
94 Zie 1793-10 en hiervóór noot 48.
95 Op p. 53 e.v. wijst Scharp trouwens ook op andere factoren die Meijers karakter en later gedrag
bepaald hadden, met name het feit dat zijn moeder zeer vroom was en zijn vader hem met haar
godsvrucht leerde spotten.
96 In de vierde brief (p. 129-230) brengt Scharp Meijers religieuze scepticisme telkens in verband
met zijn verkleefdheid aan schrijvers als Voltaire en andere vrijdenkers. Opmerkelijk is dat in de
lange uitweiding over de zelfmoord die Scharp zich later (p. 330-352) ‘ter verandering en
afwisseling’ veroorlooft, hij een uitvoerige opsomming geeft van alles wat klassieke en moderne
denkers tégen de zelfmoord hebben ingebracht, maar van de verdedigers enkel Werther noemt;
alleen in één voetnoot wordt uiterst terloops verwezen naar de apologieën bij Montesquieu,
Rousseau en d'Holbach (p. 336).
97 Cf. 1794-4, waarin Clarisse de sentimentele beklemtoning van Alberts ongevoeligheid bespot
door Charlotte de ‘geestelijke boezemvriendin van Werther en slavin van Albert’ te noemen.
98 Ik vermoed dat het stukje een vertaling uit het Duits is, al geeft het dienaangaande geen duidelijke
aanknopingspunten. In ieder geval is het als uiting van een min of meer autonome opvatting
van de kunst een uiterst opmerkelijke beschouwing, die merkwaardig afsteekt in de verder van
een moraliserende esthetica doortrokken Vaderlandsche bibliotheek.
99 In Duitsland treft men vergelijkbare beklemtoningen van een noodzakelijke denkactiviteit van
de lezer vaker aan. Zo stelt Blanckenburg in zijn Versuch über den Roman dat een schrijver
recht heeft op lezers die niet alleen meevoelen, maar ook meedenken (p. 362, e.v.). In zijn
‘Nachwort’ wijst Lämmert erop dat een dergelijke opvatting, volgens welke de schrijver zijn lezers
geen rechtstreekse lessen voorhoudt, maar ze leert om, ‘indem er sein Werk wie die Werke der
Natur einrichte, ihr eigener Lehrmeister zu werden’, ook door bijv. Herder wordt voorgestaan (p.
561-562). De mogelijkheid is natuurlijk niet uitgesloten dat ‘Over lectuur’ van buitenlandse
herkomst is.
100 Cf. Blanckenburgs kritiek op deze opvatting, als hij, verwijzend naar roman-idealen als Pamela
en Harriet Byron (in Richardsons Grandison), opmerkt: ‘Aber wir werden die Erfahrung fragen,
was und wie man dichterische Charaktere nachahme? Die Pamelen und Henrietten werden
allenhalben als weibliche Muster angesehn und angepriesen; wie viele unsrer Damen thun nicht
alles, um ihnen ähnlich zu werden, und wo sind denn nun die Pamelen und Henrietten? Eigene
Verfassung steht ihren sogenannten Nachahmerinnen im Wege, etwas mehr als verzogene
Kopien zu werden.’ (Werther-recensie p. 205; het door mij gecursiveerde aldaar gespatieerd.)
Blanckenburg concludeert hier overigens uit dat het met de onvoorwaardelijke identificatie met
Werther dus ook wel zal meevallen.
101 Cf. bijv. Versuch über den Roman II hfdst. 3; voorts de recensie van Werther p. 204 (‘So viel
können wir versichern, dass wir noch immer von der Lektüre der Leiden des jungen W. moralisch
besser weggegangen sind, als von allen Untersuchungen, ob W. wohl gehandelt habe; und wie
er hätte handeln sollen, oder handeln können?’) en p. 205 (‘Und eben hieraus werden wir noch
den wichtigsten Nutzen ziehen können. Wir sind auf die anschauendeste Art, mit dem
menschlichen Herzen bekannt gemacht worden, indem wir Werthers ganze Denk- und
Empfin-dungsart vor unsern Augen gleichsam werden und wachsen sahen’ etc.).
102 De recensent, ook der recensenten 1825 dl. 1 p. 264.
103 De recensent, ook der recensenten 1834 dl. 1 p. 548.
104 Letterkundig magazijn 1833 dl. 1 p. 305-307.
105 Reeser, De jeugdjaren van A.L.G. Toussaint p. 306. Zie voor het opstel van Huet waarop zij
doelt hiervóór hfdst. 1 p. 24.
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106 Het stuk is opgenomen in: Bilderdijk, Taal- en dichtkundige verscheidenheden dl. 1 p. 1-52. De
aangehaalde passage op p. 28-29.
107 Tijdschrift voor kunsten en wetenschappen van het Departement der Zuiderzee (zoals de
Letteroefeningen toen tijdelijk heetten) 1812 dl. 1 p. 368, in een recensie van het eerste deel
van Dichtung und Wahrheit.
108 Kamphuis ziet als kenmerkend voor het Biedermeier dat in de beschouwingen over de roman
de zorg omtrent de invloed op de lezer prevaleert (‘J.A. Weiland over de roman’). In de traditie
van de verdedigers staat bijvoorbeeld Huet, wiens romanopvattingen in verscheidene opzichten
verwant zijn aan die van Blanckenburg en Allarts ‘vertaler’. (Daarmee wil ik overigens niet een
onmiddellijke relatie suggereren.) Zie voor Huet over de roman de inleiding van Schenkeveld
bij Lidewyde p. 2-15.
109 Die Leiden des jungen Werthers 1775 in cat. Van Goens (1776) nr. 7197, cat. Hemsterhuis
(1791) nr. 1481. Hetzelfde werk zonder aanduiding van de editie in cat. Wolff en Deken (1789)
nr. 1428.
Het lijden van den jongen Werther 1787 in cat. Velse/Van Woensel (1808) appendix nr. 270,
cat. Imme (1823) nr. 1036. De vertaling zonder vermelding van het jaartal in cat. Wolff en Deken
(1789) nr. 904, cat. Helmers (1814) nr. 549.
Werther, traduit de l'Allemand, Maastricht 1776 in cat. Wolff en Deken (1789) nr. 1185; Passions
du jeune Werther 1786 in cat. Meerman/Scherping (1795) nr. 1263.
Goethe, Schriften in cat. Wolff en Deken (1789) nr. 1274, cat. Camper (1790) nr. 881, cat.
Hemsterhuis (1791) nr. 1480, cat. Hennert (1805) nr. 929, cat. Helmers (1814) nr. 682. Deze
edities van de Schriften dateren alle van voor 1800. Daarnaast trof ik eenmaal een editie van
Goethes Werke uit 1816 aan (cat. Kinker/Willekes/Horstman (1846) nr. 2124).
110 De Berichtigung, de Freuden van Nicolai, Etwas über die Leiden, Riebes Gespräche en Wertherin
in cat. Van Goens 1776 (zie hiervóór nt. 68). De Vreugde in cat. Van der Meersch (1792) nr.
909. Lottens Briefe (de Duitse versie van The letters of Charlotte) in cat. Meerman (1824) dl. 2
nr. 326. Le nouveau Werther in cat. Meerman/Scherping (1795) nr. 1055 (cf. voor dit werkje
Baldensperger, Bibliographie critique nr. 46; mogelijk echter wordt bedoeld Stellino, ou le nouveau
Werther, Baldensperger nr. 93). Wertherie en Brieven van Albert beide in cat. Wiselius/Hooft
(1829) resp. nr. 87 en nr. 1376.
Mogelijk ook een Wertheriade is het niet te identificeren Mémoire de Mr. de la Chalotais Werther
in cat. Velse/Van Woensel (1808) nr. 1487.
111 Naar taal gespecificeerd: Pamela: 3 × oorspronkelijk, 15 × in de Nederlandse en 9 × in de Franse
vertaling; Clarissa: 4 × oorspronkelijk, 17 × in de Nederlandse, 2 × in de Franse en 1 × in de
Duitse vertaling; Grandison: 6 × oorspronkelijk, 20 × in de Nederlandse en 8 × in de Franse
vertaling. (Deze aantallen zijn benaderingen, omdat de titelbeschrijving niet altijd zekerheid
geeft.)
112 Deze prijs geldt de tweede druk. Zie Naamlijst van Nederduitsche boeken 1806 p. 238. De prijzen
van de respectieve Werther-edities hiervoor op p. 115.
113 De tweede druk van Grandison, in 7 delen, was ƒ25,20 (Naamlijst 1803 p. 424). Voor de in 1747
verschenen Pamela, 4 delen, geeft Arrenbergs Naamregister ƒ5,50 op (p. 403).
114 Nog in 1797-1805 waagde Allart een tweede uitgave van Clarissa en Grandison, en in 1805 en
1808 zagen nieuwe edities van een verkorte ‘Richardson-omnibus’ het licht (Matthey e.a.,
‘Richardson in Nederland’ p. 32-37). In zijn ‘De ontvangst van Richardson in Nederland
(1750-1800)’ maakt Matthey ook geen gewag van gegevens die zouden wijzen op een tanen
van Richardsons roem voor de eeuwwisseling. In 1836 had de Engelse schrijver echter afgedaan;
in dat jaar verklaart Nayler althans dat zijn romans ‘may be had for an Old Song’ (aantekening
LX (p. 97) bij: Van Kampen, Verhandeling uitgesproken in The English Literary Society).
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Hoofdstuk V Balans van het onderzoek
Inleiding
Tot slot rest nog het opmaken van de balans: wat mag worden geboekt aan de
creditkant van dit onderzoek, en wat resteert er aan de debet-zijde. Onder credit
kan ik niet alleen noteren wat er aan onbekende gegevens is gevonden en aan
bestaande inzichten gecorrigeerd, maar tevens wat de oogst is aan mogelijkheden
voor verdergaande exploraties, en aan nieuwe, nader te toetsen hypotheses. Van
debet kan worden gesproken daar waar fundamentele vragen principieel niet te
beantwoorden bleken, en waar dus ook geen perspectief op nader onderzoek kan
worden geboden.
Gezien de exemplarische doelstelling van mijn studie zal ik deze afweging niet
beperken tot de onderzochte casus zelf, maar wil ik trachten er conclusies aan te
verbinden omtrent de mogelijkheden en beperkingen van historisch
receptie-onderzoek in het algemeen. Daarbij zullen tevens de veronderstellingen
van de in hoofdstuk II besproken theoretici worden getoetst aan wat de praktijk heeft
opgeleverd.

Credit
Allereerst zij geïnventariseerd wat we door dit onderzoek méér te weten zijn gekomen
over de receptie van Die Leiden des jungen Werthers in Nederland. Ik roep daartoe
nog even de beschrijving van de wetenschappelijke stand van zaken in herinnering
zoals die in hoofdstuk I is gegeven. De algemeen gangbare voorstelling, zo werd
daar geconstateerd, is dat Werther in ons land geestdriftig is ontvangen, ofschoon
maar weinigen onder de toenmalige lezers de portee van het werk hebben begrepen.
Op veel meer dan indrukken berustte dit traditionele beeld echter niet: het ten bewijze
aangevoerde materiaal was minimaal en bleek bovendien gedeeltelijk onjuist
geïnterpreteerd te zijn.
Als eerste winst van dit onderzoek mag dan ook geboekt worden dat

J.J. Kloek, Over Werther geschreven...

188
het gelukt is om zeer veel meer receptiedocumentatie aan het licht te brengen, die
bovendien - zo mag ik hopen - met grotere zorgvuldigheid is geanalyseerd. Aan de
bevindingen is daarmee een zo hecht mogelijk fundament gegeven. Tot welke
nieuwe inzichten en veronderstellingen heeft dit geleid? Terwille van de
overzichtelijkheid houd ik bij de beantwoording van deze vraag weer de tweedeling
aan van enerzijds de bekendheid en populariteit van het werk, en anderzijds de
meningen.

Bekendheid en populariteit
Op zichzelf is de stelling dat aan Werther hier te lande een enthousiast onthaal ten
deel viel, niet ondergraven. Wel blijkt zij in verscheidene opzichten gemodificeerd
en genuanceerd te moeten worden.
In de eerste plaats is naar voren gekomen dat het boek ook veel weerstand heeft
opgeroepen, en dat die in de literair toonaangevende kringen zelfs zeer dominant
was. Dat er niettemin een grote bijval moet hebben bestaan, laat zich afleiden uit
indirecte gegevens: het aantal drukken van de vertaling, de vertaalde en
oorspronkelijke Wertheriaden, de veelvuldige kritiek op de Werther-idolatrie, en het
feit dat het werk, blijkens de manier waarop ernaar verwezen wordt, zeer algemeen
bekend moet zijn geweest. Ook de belangstelling die klaarblijkelijk heeft geheerst
voor Werther-prenten wijst op een ongemene populariteit.
Ofschoon we er, ten gevolge van de eenzijdigheid van het overgeleverde materiaal,
strikt genomen nauwelijks bewijzen voor hebben, lijkt het meer dan aannemelijk dat
vele - in het bijzonder jeugdige -lezers zich verregaand met Werther geïdentificeerd
hebben. In hoeverre dat geleid heeft tot min of meer excessief gedrag, is iets waarvan
we evenwel geen scherp beeld krijgen. Ik kom daar nog op terug in de paragraaf
Debet. Maar één ding lijkt wel vast te staan: de door een reeks literatuurhistorici
aangehaalde getuigenis van mevrouw Wildschut dat bij een voorlezing van Werther
‘al de Juffrouwen van 'er zelven vielen’ mag niet als representatief voor de receptie
van deze roman worden opgevat. Geen enkele andere referent, welke
buitensporigheden hij ook op Werthers conto schrijft, maakt melding van een
vergelijkbaar incident; de grootste uitwas lijkt het storten van hete tranen te zijn
geweest. Al te sensationeel moeten we ons de lezersreacties niet willen voorstellen.
Voorts is gebleken dat de Nederlandse lezers, in tegenstelling tot wat
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traditioneel wordt gesuggereerd, allerminst onmiddellijk collectief in de ban van
Werther raakten. De - in internationaal perspectief gezien - opmerkelijk vroege
vertaling van 1776 blijkt vooreerst geen groot commercieel succes te zijn geweest,
en pas een jaar of zeven later geniet de roman aantoonbaar een min of meer
algemene bekendheid. Het hoogtepunt van de populariteit moet eerst tussen 1786
en 1795 gesitueerd worden.
De vraag rijst dan hoe we deze vertraagde reactie moeten verklaren. Een antwoord
laat zich niet uit het receptiemateriaal zelf afleiden, maar wel vindt men er
aanwijzingen in welke richting nader onderzoek verricht zou kunnen worden. Werther
is, zoals telkens weer bleek, algemeen opgevat als representant bij uitstek van het
sentimentele, en bovendien blijkt de curve van zijn populariteit in ons land met die
van het sentimentele synchroon te lopen. Een bredere studie naar de opkomst en
het verloop van het sentimentele kan mogelijk verhelderen waarom in Nederland,
anders dan in Duitsland, eerst geleidelijk een klimaat ontstond waarin Werther
weerklank vond.

Meningen
Zowel uit zijn eigen onderzoek als uit dat van voorgangers, zo stelt Van der Laan
in 1933,
wordt voldoende duidelijk, dat men Goethes boek bijna uitsluitend
sentimenteel opvatte, het als zoodanig bewonderde, maar als levensleer
verwierp. Bewonderaars en bestrijders komen echter voortdurend op
elkanders terrein, aangezien geen van beide groepen ethiek van esthetiek
weet te scheiden. De bewonderaars kunnen niet ontkennen, dat Werther
een zeer onmaatschappelijk mens is, de bestrijders niet, dat ze zelf een
1
beetje door zijn ziekte zijn aangestoken.
In hoeverre is dit tot op heden laatste woord door het onderhavige onderzoek
achterhaald?
Ik mag zeker niet claimen dat mijn resultaten Van der Laans weergave volledig
weerspreken, maar de pretentie dat er essentiële nuances zijn aangebracht en
substantiële aanvullingen zijn gegeven, lijkt me niet te onbescheiden. Allereerst is
er het punt dat Werther bijna uitsluitend sentimenteel werd opgevat. Het door mij
bijeengebrachte materiaal bevestigt Van der Laans stelling zonder meer, en ook
kan ik onderschrijven dat het werk als zodanig bewondering en kritiek opriep. Maar
daarbij kan nu Van der Laans wat vage voorstelling van veel
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scherpere trekken worden voorzien. Werther, zo is gebleken, werd door voor- en
tegenstanders van het sentimentele beschouwd als de vertegenwoordiger ervan bij
uitstek, zodat iemands appreciatie van het boek bepaald werd door zijn waardering
voor het sentimentele. Zodra zich tegen 1785 een scheiding der geesten aftekent
aangaande de verheven gevoeligheid, blijken ook de opinies over Werther recht en
ongenuanceerd tegenover elkaar te staan. De roman moet in zekere zin als
toetssteen hebben gefungeerd: óf men bewonderde de hoofdpersoon als de
belichaming van de verheven, onbaatzuchtige liefde, óf men bestreed of bespotte
hem als geëxalteerd of zelfs immoreel.
Er zijn maar weinig uitspraken over Werther te vinden die niet passen in dit
antithetische patroon. Voor de door Van der Laan geschetste dialectiek van
bewonderaars en bestrijders die in wezen elkaar gelijk moesten geven, heb ik dan
ook ternauwernood aanwijzingen gevonden. Alleen in de noch door Van der Laan,
noch door een van zijn voorgangers genoemde brief van Hemsterhuis is de afwijzing
gemengd met uitgesproken bewondering, terwijl ook de ‘enkele nuances’ die ik heb
onderscheiden bij de critici (p. 140-149) doen vermoeden dat de werkelijke
appreciaties veelal minder eenzijdig zijn geweest dan de publiekelijk uitgesprokene.
(Ik kom daarop nog terug.) Maar kenmerkend voor de overgeleverde
receptiedocumentatie in haar geheel is juist dat ze nauwelijks schakeringen vertoont.
Als er iets - om met Van der Laan te spreken - ‘voldoende duidelijk’ is geworden, is
het wel de polariteit van de waarderingen.
De kern van de zaak was inderdaad, zoals ook Van der Laan stelt, de waarde
van Werther als levensleer. Uit de eerste fase van de receptie zijn nog twee
uitgesproken artistiek gefundeerde oordelen overgeleverd - van Van Alphen en
Feith, die beiden grote bewondering koesteren voor de dichterlijke sensibiliteit die
uit het werk spreekt -, maar later worden de literaire kwaliteiten slechts zeer
incidenteel, en dan nog terloops, aangestipt. Een wezenlijk winstpunt van mijn
onderzoek is, naar ik hoop, dat de achtergronden van deze moreel georiënteerde
beoordeling duidelijker zijn geworden. Het wezen van de zaak is niet, zoals Van der
Laan het voorstelt, dat de lezers van destijds ethiek en esthetiek niet konden
onderscheiden, maar dat zij in hun oordeelvellingen beide domeinen niet strikt
wensten te scheiden, en daarbij de ethische hoedanigheden de doorslag lieten
2
geven. Dat in het bijzonder bij de beoordeling van romans de morele overwegingen
domineerden is niet te verwonderen, omdat aan het genre een niet te overschatten
karaktermodellerend vermogen werd toegekend. Bo-
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vendien kende het ternauwernood een artistieke traditie. Het klinkt als een platitude
om te zeggen dat de reacties op Werther niet los mogen worden gezien van deze
heersende opvattingen, maar noch bij Van der Laan noch bij zijn voorgangers zijn
veel sporen te vinden van belangstelling voor het 18e-eeuwse denken over de
roman.
Gemeten aan de gangbare criteria riep Werther begrijpelijkerwijs bedenkingen
op, en in de eerste fase van de receptie vonden we die onder meer verwoord in de
Vaderlandsche letteroefeningen en bij de vertaler van Stella. Waardering voor de
kwaliteiten van het werk ontbrak bij hen echter niet. Waarom nu deze
genuanceerdheid in de volgende fase, vanaf 1785, verloren is gegaan om plaats te
maken voor een voortdurend en veelal fel beklemtonen van de morele
verwerpelijkheid van het boek, laat zich uit de documentatie met vrije grote zekerheid
afleiden: het is niet primair een reactie op Werther zelf, maar op het dwepen met
de roman door een groeiend aantal sentimentele lezers. Of nu de bewondering voor
Werther moet worden gezien als oorzaak van het sentimentele, dan wel veeleer als
symptoom ervan, is een kwestie die hier in het midden moge worden gelaten, evenals
de vraag of het sentimentele werkelijk zo bedreigend is geweest voor het welzijn
van individu, gezin en samenleving, als door sommige tijdgenoten wordt
gesuggereerd. Waar het om gaat is dat de critici zelf er, op grond van de algemeen
aan het genre roman toegeschreven macht over de lezer, niet aan twijfelden dat
Goethes werk in hoge mate aansprakelijk moest worden gesteld voor de nieuwe,
verderfelijk geachte mode. Daarmee werd in hun ogen, zo mag men ongetwijfeld
aannemen, maar al te zeer bevestigd hoezeer een roman de onervaren lezers in
hun opvattingen en gedragingen kon beïnvloeden, en van hoeveel belang het
derhalve was om iedere roman op zijn kwaliteiten als levensleer te wegen. Met
andere woorden: de populariteit van Werther in sentimentele kring heeft bij de
beoordelaars op het toonaangevende forum de belangstelling voor de artistieke
aspecten van de roman allerminst bevorderd; zij leidde integendeel tot een verharding
3
van de kritiek op de morele tekortkomingen van het werk.
De sentimentele identificatie met Werther heeft, hoe weinig er dienaangaande
ook is overgeleverd, in de documentatie toch enige contouren gekregen. Het is een
wat merkwaardige traditie in onze literaire geschiedschrijving om het sentimentele
4
af te doen als een lege vormen-dienst, of zelfs als ziekteverschijnsel , waarbij men
doorgaans al heel weinig belangstelling toont voor de eraan ten grondslag liggende
beleving van de wereld, en de daarmee verbonden hoge ethische
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aspiraties. In deze wat ironiserend dédaigneuze kijk op het verschijnsel past de
graagte waarmee steeds weer de anecdote van de bij het voorlezen van Werther
in zwijm vallende jonge juffers wordt opgehaald, en ook de vanzelfsprekendheid
waarmee dikwijls is aangenomen dat nauwelijks iemand in ons land indertijd het
boek wezenlijk heeft begrepen. In het onderhavige onderzoek is gepoogd te
analyseren wát de sentimentele bewonderaars vooral aansprak in Werther, en
waarom de hoofdpersoon voor hen een identificatieobject kon worden.
Ook in de bewonderende referenties domineren niet de artistieke hoedanigheden
van het boek. Dit betekent natuurlijk niet dat compositionele en stilistische kwaliteiten
geen rol hebben gespeeld: het is al heel onaannemelijk dat Werther evenveel succes
zou hebben gehad indien de wijze waarop het verhaal wordt verteld de lezers had
verveeld. Enkele critici waarschuwen trouwens tegen de meeslependheid ervan.
Maar de betekenis van de esthetische aspecten in de sentimentele concretisatie
onttrekt zich aan onze beoordeling; primair blijken de bewonderaars toch geraakt
door de thematiek. Werther werd in de allereerste plaats gezien als de belichaming
van een absolute en onvoorwaardelijke liefde, en als zijn tragiek werd ervaren dat
juist deze liefde in haar meest verheven, intense en zuivere vorm niet in vervulling
mocht gaan. Het feit dat het verhaal van dit echec zoveel weerklank kon oproepen,
en soms tot idealiseringen leidde die de grenzen die de tekst zelf stelt te buiten
gaan, wijst er mijns inziens op dat de sentimentele bewondering méér was dan een
symptoom van een ijdele modegevoeligheid. Veel aannemelijker is het dat er een
fundamentele onvrede aan ten grondslag heeft gelegen met de heersende
pragmatische huwelijksopvattingen, die klaarblijkelijk beleefd werden als barrière
voor de verwezenlijking van een hoge wederzijdse liefde. Aan de kant van de
bewonderaars bleef de waardering voor de artistieke hoedanigheden - als mijn
veronderstelling juist is - derhalve ondergeschikt aan de grote identificatiemogelijkheid
die Werther hen onder de heersende omstandigheden bood.
Tegen deze maatschappelijke achtergrond krijgt niet alleen de sentimentele
bewondering meer reliëf, maar ook de heftigheid van de kritiek daarop. Immers, als
zich in de identificatie met Werther verzet uitte tegen de gangbare opvattingen en
praktijken inzake liefde en huwelijk, dan werd daarmee - in 18e-eeuwse ogen - een
hoeksteen van de samenleving losgewrikt. Vanuit die optiek is het maar al te
begrijpelijk dat de critici steeds met nadruk betogen dat een idealistische
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gevoelswereld à la die van Werther op z'n best in de praktijk van het leven nutteloos
is en risico's met zich meebrengt, en in het ergste geval de maskering is van juist
de allerlaagste bedoelingen. In deze visie spreekt het ook vanzelf dat de enkele
critici die de mogelijkheid openlaten dat Goethe andere intenties met zijn roman
heeft gehad dan idealisering van de hoofdpersoon, daarin geen reden zien om het
voor Werther op te nemen. Integendeel: indien een roman niet ondubbelzinnig
genoeg is om gevaarlijke misverstanden omtrent de bedoelingen ervan uit te sluiten,
geeft de auteur er blijk van zijn verantwoordelijkheden niet te kennen.
Tot nu toe heb ik slechts gesproken over bewondering en kritiek, maar incidenteel
manifesteerde zich een derde soort reactie op de roman, namelijk die waarin een
verdediging werd ondernomen. In eerdere studies is hierop zo goed als nooit
geattendeerd; alleen Van der Laan heeft enige aandacht besteed aan het voorwoord
van Allarts ‘vertaler’, maar voor hem is het niet meer dan een opmerkelijk incident
5
dat hier iemand zo ‘in Goethes kunstgedachte heeft weten door te dringen’.
In het licht van de vigerende romanpoëticale opvattingen, en ook tegen de
achtergrond van de maatschappelijke implicaties van zowel de bewondering als de
kritiek, is de positie die de verdedigers kiezen ronduit revolutionair te noemen - daar
doet het feit dat hun gedachten niet steeds even duidelijk zijn uitgekristalliseerd
niets aan af, en evenmin het feit dat vergelijkbare visies in het buitenland al eerder
en uitvoeriger verwoord waren. Het is overigens niet zo dat de verdedigers breken
met de gedachte dat een roman primair een pragmatische functie dient te hebben.
Maar wél geven zij aan dit utilitaire kader een zeer fundamentele verruiming: de
roman hoeft naar hun inzicht niet per se leerzaam te zijn doordat hij een voorbeeld
stelt, hij kan het ook zijn door karakters en gebeurtenissen - en vooral ook de relatie
daartussen - weer te geven zoals die in de realiteit voorkomen. Deze opvatting is
te opmerkelijker, omdat daaraan niet de voorwaarde wordt verbonden dat een
dergelijke weergave van de werkelijkheid moet worden begeleid door moraliserend
commentaar van de auteur.
De verdedigers laten derhalve naast het traditionele idealisme ruimte voor een
zeker psychologisch realisme, en wel omdat de lezer in dat geval - zo menen zij wordt toegerust met inzicht in het waarom van menselijke gedragingen. Als voorbeeld
bij uitstek van een roman die geen ideaal exempel biedt maar een reële casus,
verdient Werther in hun ogen alle lof. De positieve appreciatie berust dus op een
andere
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interpretatie dan die van de bewonderaars, die trouwens op zichzelf werd
onderschreven door de meeste critici. Intussen namen ook enkele critici aan dat
het niet de bedoeling van de auteur van Werther geweest was om een ideaal te
schilderen, maar omdat de hoofdpersoon zeker ook niet ondubbelzinnig was
voorgesteld als een voorbeeld ter afschrikking, schoot het werk in hun ogen toch
ernstig tekort.
Het accepteren van een meer realistische roman impliceert dat aan de
romanauteur minder beperkingen worden opgelegd in het kiezen van zijn personages,
en veronderstelt ook dat de lezer over het onderscheidingsvermogen beschikt om
zelf te kunnen bepalen welke inzichten hij uit het verhaal vermag op te doen. Uit de
reflecties van de onderscheiden verdedigers blijkt dat zij zich van deze consequenties
bewust zijn geweest, al leggen zij de accenten enigszins verschillend. In wezen
breken zij met de meest fundamentele vooronderstelling van de dominerende
romanopvatting, te weten dat de auteur als eerste taak heeft bij te dragen aan de
morele vorming van zijn lezers.
Samenvattend lijkt me de winst van het onderzoek allereerst dat de onderscheiden
standpunten in de reacties op Werther veel duidelijker naar voren zijn gekomen.
Doordat ze konden worden gerelateerd aan enerzijds romanpoëticale opvattingen
en anderzijds maatschappelijke factoren (dit laatste vooralsnog bij wijze van
hypothese), is de Werther-receptie ontdaan van het curieuze karakter dat er
traditioneel aan werd toegeschreven. Dat wat betreft het object van onderzoek zelf.
Belangrijker is dat een studie als deze ook produktief kan zijn buiten het eigen
terrein. In casu kan ik wijzen op het feit dat de vigerende romanconventies scherpere
contouren hebben gekregen, en vooral dat de eerste aanzetten tot een nieuwe visie
op het genre aan het licht kwamen, die eerst veel later verbreiding zou vinden. Deze
vondst nodigt nadrukkelijk uit tot verder onderzoek, dat de hier door mij in acht
genomen grenzen verre te buiten gaat. Nu dankzij Werther eenmaal een schijnwerper
op de betreffende ontwikkeling is gericht, komen er mogelijk bij verdere exploratie
meer gegevens aan het licht.
Het meest speculatieve resultaat is mijn hypothese omtrent de rol van de
heersende conventies inzake liefde en huwelijk met betrekking tot het ontstaan en
de verbreiding van de sentimentele belevingswereld. Maar ook hier ligt een uitdaging
om deze veronderstelling nader te funderen dan wel te weerleggen, waarbij wederom
een wetenschappelijk belang in het geding is dat veel verder strekt dan enkel een
verfijning van ons inzicht in de Werther-receptie.
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Al met al is de conclusie gewettigd dat de oogst aan nieuwe inzichten, correcties
op bevindingen van voorgangers, en perspectieven voor andere probleemstellingen,
een rechtvaardiging inhoudt voor de hier in praktijk gebrachte vorm van
receptiehistorisch onderzoek.

Debet
De creditzijde van de balans moge niet onbevredigend lijken, daar staan aanzienlijke
debetposten tegenover. Op wezenlijke vragen betreffende de Werther-receptie heeft
het onderzoek geen antwoord kunnen geven. Receptiemateriaal, hoe relatief
abundant het ook overgeleverd moge zijn, blijkt maar zeer ten dele het soort
informatie te verschaffen waarin de onderzoeker geïnteresseerd is. Men moge dit
een nogal voor de hand liggende bevinding achten - feit is dat in de
receptietheoretische literatuur dit kardinale punt nauwelijks of niet wordt aangeroerd.

Bekendheid en populariteit
Op verschillende gronden ben ik tot de slotsom gekomen dat Werther tot de meest
gelezen romans in ons land heeft behoord, en dat het werk althans bij reputatie ook
bekend moet zijn geweest in kringen waarin dit genre niet tot de dagelijkse lectuur
behoorde. Maar meer dan dit soort relatieve conclusies - vergelijkingen met
verscheidene onbekenden - laat het onderzoek niet toe: het aantal lezers van Werther
is niet bij benadering te schatten, laat staan dat een nadere bepaling van de sociale
gelaagdheid of de leeftijdsopbouw van dit publiek mogelijk zou zijn. Het enige cijfer
dat vastgesteld kon worden, is dat van het aantal edities van Nederlandse
vertalingen, maar zelfs een oplagecijfer is niet bekend.
Echter ook indien er wél enkele kwantitatieve gegevens aan het licht waren
gekomen, dan hadden ze niet vergeleken kunnen worden met data betreffende
andere romans of betreffende de samenstelling van het lezend publiek: die zijn
evenmin voorhanden. Het noodzakelijke reliëf zou derhalve ook in dat geval
ontbroken hebben, en het is zeer de vraag of het historisch receptie-onderzoek van
deze periode dienaangaande ooit veel meer zal opleveren dan globale, relatieve
en goeddeels speculatieve resultaten.
Als een nog ernstiger gemis voor een reconstructie en een beoordeling van de
Werther-receptie beschouw ik het feit dat zich uit de documen-
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tatie volstrekt niet laat afleiden hoe de kwantitatieve verhouding is geweest van de
twee ‘partijen’ van bewonderaars en critici. In de overgeleverde reproducerende
receptie beheersen de critici het veld volledig, maar er kan weinig twijfel over bestaan
dat dit niet een representatieve afspiegeling vormt van wat er onder het lezend
publiek leefde. Integendeel: de kritiek lijkt, zoals ik hiervoor al heb gesteld, veelal
eerder opgeroepen door het feit dat Werther zoveel bewonderaars vond, dan door
het boek als zodanig.
Het feit dat Werther op - alweer - relatief grote schaal bijval moet hebben geoogst,
staat daarmee wel buiten kijf, en wordt bovendien bevestigd door de herdrukken
van het werk zelf en de bloei van een positieve produktieve receptie. Maar toch
noopt het gegeven dat veruit de meeste informatie omtrent de identificatie met
Werther geboden wordt in een context waarin bezorgdheid daarover wordt
uitgesproken, tot reserves. Dit materiaal is qualitate qua eenzijdig en gekleurd, en
enige scepsis ten aanzien van het beeld van een zeer verbreide en onvoorwaardelijke
identificatie, zoals dat door sommige verontruste critici wordt opgehangen, lijkt niet
misplaatst. Hiermee is uiteraard de oprechtheid van de betreffende referenten niet
in twijfel getrokken. Maar hoe betrouwbaar ze op zichzelf ook geacht mogen worden,
hun waarnemingen zullen altijd mede bepaald zijn geweest in het bijzonder door
hun zorg over de heersende bewondering voor Werther, en in het algemeen door
hun veronderstellingen aangaande de uitwerking van lectuur op de zeden van de
lezers.
Niet alleen de omvang en de aard van het bewonderende publiek onttrekken zich
dus aan onze waarneming, maar ook de intensiteit van deze bewondering en de
eventuele gevolgen ervan. Is er in ons land sprake geweest van een manifest
collectief ‘Wertherfieber’ dat markantere verschijnselen vertoonde dan alleen diepe,
eventueel tranenrijke ontroering en een koestering van het boekje als livre de chevet?
In de kritiek wordt soms met schrille kleuren geschilderd hoe de lectuur van Werther
geleid heeft tot riskante, of erger: verwerpelijke liefdesopvattingen, tot melancholie
en leven in een droomwereld, en zelfs tot zelfmoord. Daar staat tegenover dat er
ternauwernood concrete gegevens worden vermeld: de twee of drie gevallen waarin
een zelfmoord met het lezen van Werther in verband wordt gebracht, waren geen
6
van alle erg dwingend , en voor het overige zijn er slechts enkele toespelingen op
de populariteit van afbeeldingen van Werther en Lotte als manifest, maar achteraf
toch vrij onschuldig lijkend, symptoom van een Werthercultus. Zelfs heb ik in de
onderzochte periode geen enkele
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aanwijzing gevonden dat Werthers befaamde uitmonstering van blauwe rok en geel
vest hier te lande geïmiteerd zou zijn, ofschoon volgens een veel latere herinnering
7
van Bilderdijk de sentimentelen inderdaad ook in kleding ‘een Werther’ wilden zijn.
Kortom: de populariteit van Werther heeft voor ons niet meer dan tamelijk vage
omtrekken gekregen. Hoogstens lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het met de
uiterlijke verschijningsvormen van het ‘Wertherfieber’ in ons land wel moet zijn
losgelopen, waarmee uiteraard niets is gezegd over de betekenis die het boek voor
sympathiserende lezers - mogelijk een belangrijk deel van een generatie - kan
hebben gehad. De resultaten van het onderzoek op dit punt onbevredigend te
noemen zou een understatement zijn, temeer daar we hier voor een onoverkomelijke
barrière staan: juist de lezers die Werther het intensiefst gelezen hebben, hebben
hun beleving niet gedocumenteerd - en lezers die niet geschreven hebben zijn voor
het historisch receptie-onderzoek nagenoeg ongrijpbaar.

Meningen
Het onderzoek heeft niet alleen min of meer kwantitatieve vragen onbeantwoord
gelaten, ook bepaalde kwalitatieve hoedanigheden van de receptie zijn niet scherp
in het gezichtsveld gekomen. Gezien de hoofddoelstelling die algemeen voor het
receptie-onderzoek wordt geformuleerd - namelijk te achterhalen hoe teksten zijn
geconcretiseerd, en waarom op die specifieke wijze - moet daaraan zwaarder getild
worden. In grote lijnen is het wel mogelijk gebleken om te reconstrueren hoe men
over Werther dacht, en ook om deze oordelen van een zekere achtergrond te
voorzien, maar erg gedetailleerd is het aldus ontstane beeld niet, eenvoudig omdat
het verzamelde materiaal nauwelijks detaillering te zien geeft. Allereerst wil ik daarom
zo dadelijk de vraag behandelen welke informatie de referenties niet prijsgeven.
Maar ook met betrekking tot de wel geboden informatie geldt een belangrijk
voorbehoud, dat voortvloeit uit het feit dat ik me vrijwel uitsluitend op publieke
uitspraken heb moeten baseren. Het is echter kwestieus of daarin de wezenlijke
gevoelens en oordelen van de referenten getrouw worden weerspiegeld. In hoeverre
mogen de openbaar gemaakte referenties inderdaad worden beschouwd als de
neerslag van de eigenlijke concretisaties?
Een derde probleem dat zich opdringt bij de documentatie heeft
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betrekking op het feit dat iedere verzameling - en dus ook deze - gebaseerd is op
selectie. Geïnventariseerd zijn immers uitsluitend de plaatsen waar Werther ter
sprake wordt gebracht, en daarmee is geen aandacht geschonken aan passages
waarin een verwijzing ontbreekt. Dit lijkt misschien wat spitsvondig, maar ik zal laten
zien dat de vraag of door de toegepaste selectie de resultaten van het onderzoek
mogelijk enigszins vertekend zijn, niet zonder meer mag worden geïgnoreerd.

De beperkte informatieve waarde van de referenties
Het feit dat in het verleden steeds naar de flauwvallende juffrouwen van mevrouw
Wildschut is verwezen om de uitwerking te illustreren die Werther in ons land zou
hebben gehad, zal niet alleen moeten worden toegeschreven aan - laat ik het de
‘onderzoekstraditie’ noemen, maar ook daaraan dat het een zeer sprekende plaats
betreft. Mevrouw Wildschuts mededeling geeft een duidelijk, zelfs aantrekkelijk
sensationeel beeld van de Werther-receptie. Als zodanig gaat het hier om een
uitzondering: de meeste referenties zijn op de keper beschouwd erg weinigzeggend,
en dat maakt ze uiteraard niet zeer geschikt als typerende illustratie.
Daarmee is tevens een van de fundamentele problemen van dit onderzoek
aangegeven. Het feit dat de verwijzingen zo weinig informatie bieden, betekent ook
dat het onmogelijk is om de vraag: Hoe las men het werk, en waarom las men het
zo? anders dan in tamelijk globale zin te beantwoorden. Voor een nadere precisering
zouden immers min of meer gedetailleerde leesverslagen beschikbaar moeten zijn.
Dergelijke documenten ontbreken zo goed als geheel, en niet alleen bij de
bewonderaars maar ook bij de critici. Concretisaties in de zin van geadstrueerde
betekenis- en waardetoekenningen zijn in feite nauwelijks overgeleverd. Het enige
stuk dat als zodanig beschouwd kan worden is een vertaling, namelijk de recensie
van Garve. Al veel minder in bijzonderheden treden de paar Nederlandse referenten
die hun oordeel over Werther toelichten met althans meer dan één of hooguit enkele
zinnen: de recensent in de Letteroefeningen, de vertalers van Wertherie en van
Allarts Werther-editie, en Hemsterhuis in zijn brief aan Amalia Gallitzin. Van een
analyse van het werk, en/of een ietwat uitvoeriger reflectie over de verdiensten en
tekortkomingen ervan, kan zelfs in deze gevallen amper gesproken worden.
In de literaire openbaarheid van destijds was er kennelijk geen be-
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hoefte aan eigenlijk-gezegde beschouwingen over Werther. Dit mag verbazing
wekken, want ofschoon het voor de hand ligt dat sentimentelen enerzijds en critici
aan de andere kant het overbodig geacht hebben om een uiteenzetting te geven
aan gelijkgezinden die reeds aan een half woord genoeg hadden, men zou toch
pogingen hebben kunnen verwachten vanuit beide kampen om de andere partij te
overtuigen. Zc'n uitwisseling van standpunten is er niet geweest. (Juist in de
belangrijkste verdediging van het sentimentele, die van Feith, neemt deze het
ternauwernood voor Werther op.). Een verklaring hiervoor is dat het verschil in
waardering voor Werther niet de kern van de controverse was, maar een symptoom
ervan. In wezen ging het erom hoe men zich tegenover het sentimentele verhield.
De meeste referenties staan dan ook in de context van deze kwestie. Het blijft
nochtans bevreemden dat niemand van de velen die zich zorgen maakten over het
warme onthaal dat Werther bij gevoelige lezers vond, de moeite heeft genomen om
dit publiek tegemoet te komen in een serieuze verhandeling over het boek, in plaats
8
van te volstaan met terloopse schampere kwalificaties.
Mijn verwachting dat een omstreden casus de mogelijkheden tot reconstructie
van de meningsvorming sterk zou begunstigen, is dus maar zeer ten dele
uitgekomen. Weliswaar is het hoogst aannemelijk dat de oogst aan referenties veel
en veel geringer was geweest indien het werk minder conflictstof had opgeleverd,
maar het opgaan van de polemiek in de algemenere strijd om het sentimentele heeft
een discussie over Werther zelf niet bevorderd. De paar daarstraks genoemde
beschouwingen waarin bij wijze van uitzondering iets dieper op de roman wordt
ingegaan, danken hun relatieve uitvoerigheid kenmerkend genoeg elk aan een
specifieke raison d'être: het zijn een persoonlijke brief (waarover straks meer), een
recensie van Werther, en twee stukken waarin respectievelijk een editie van de
roman zelf en de uitgave van een navolging worden gerechtvaardigd. In de beide
laatste gevallen wordt trouwens wél een poging gedaan om andersdenkenden te
overtuigen, maar beide auteurs willen Werther dan ook juist uitdrukkelijk buiten de
context van het sentimentele plaatsen.
Deze uitzonderingen bevestigen de regel dat in het geval van Werther er geen
sprake is geweest van een vruchtbare confrontatie van meningen; integendeel, de
documentatie wordt gekenmerkt door stereotypie en de afwezigheid van dialoog.
Met name de critici spraken veel over Werther, maar zeiden weinig en
verantwoordden nog minder. Symptomatisch is, dat hun bezwaren explicieter
verwoord zijn in de
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weerleggingen van sommige verdedigers dan in veruit de meeste kritische
verwijzingen zelf.
Het lijdt geen twijfel dat de realiteit van de Werther-receptie veel complexer en
geschakeerder is geweest dan in de schriftelijke overlevering ervan tot uiting komt.
Maar deze diepten kan de receptiehistoricus niet peilen. Hij ziet slechts een weinig
doortekende oppervlakte waar de recipiënten zich ternauwernood blootgeven, en
waar ook maar heel weinig aspecten van de roman ter sprake komen. Dat is een
tweede punt waarop de informatieve waarde van de referenties zeer te wensen
overlaat: het aantal zichtbare receptie-evocerende signalen (de term is van Grimm)
is uiterst gering. Steeds draaien de reacties om Werthers liefdesopvattingen en - in
mindere mate - om zijn zelfmoord, terwijl bijvoorbeeld zijn natuurbeleving nauwelijks
aandacht krijgt, en zijn artistieke ideeën en maatschappijkritiek al helemaal niet.
Nog opmerkelijker is misschien dat ook maar zeer zelden blijk wordt gegeven van
enige waardering voor de literaire kwaliteiten van de roman.
Dit houdt, als gezegd, niet in dat deze aspecten onopgemerkt gebleven zijn.
Niemand zal toch uit het feit dat nergens over de epistolaire compositie van Werther
wordt gesproken, willen afleiden dat deze dus aan de contemporaine lezers blijkt
9
te zijn ontgaan. Veeleer ligt de conclusie voor de hand dat niet gesproken wordt
over wat vanzelf spreekt, of van secundair belang geacht wordt. Essentieel was
voor bewonderaars en critici de mogelijkheid die Werther bood om zich met zijn
liefdesbeleving te identificeren; andere aspecten zullen als afgeleiden of
bijkomstigheden zijn beschouwd, waarvan het releveren nauwelijks ter zake deed.
Verhelderend zijn in dit verband de incidentele opmerkingen over meer artistieke
hoedanigheden van het werk. Terwijl in de eerste fase van de receptie Van Alphen
en Feith de authentieke sensibiliteit die uit Werther spreekt nadrukkelijk hadden
geprezen, wordt daar in latere jaren ternauwernood een woord aan gewijd. Toch
blijkt uit enkele schaarse passages over de stijl dat de bewondering hiervoor
algemeen was. Maar juist het feit dat er op dit punt een communis opinio heerste,
maakte het overbodig om er veel aandacht aan te schenken, temeer daar intussen
een veel belangrijker aspect alle aandacht opeiste: de door de sentimentelen
bewonderde belevingswereld. Bovendien kon de belichting van een secundaire
kwaliteit slechts afbreuk doen aan de veel wezenlijker bezwaren.
Het is derhalve niet zo moeilijk om een verklaring te vinden voor de eenzijdige
en selectieve belangstelling die uit de meeste referenties
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spreekt. Een en ander heeft echter tot gevolg dat ons beeld van de receptie even
eenzijdig en selectief is, en de realiteit slechts zeer vertekend weergeeft. Niet meer
dan een heel beperkt aantal aspecten van de werkelijke concretisaties is min of
meer zichtbaar geworden. Zelfs een punt waar men het blijkbaar algemeen over
eens was, namelijk de stilistische kwaliteiten van het werk, krijgt nauwelijks nadere
contouren bij gebrek aan illustratiemateriaal.

Publiek en persoonlijk oordeel
Het feit dat de meeste referenties zo weinig informatie prijsgeven, is een aanwijzing
dat wat de referenten publiekelijk zeiden over het werk niet zonder meer verantwoordt
wat ze erin zagen, en wel omdat in de betreffende communicatiesituatie globale
uitspraken voldoende waren. Er is echter ook reden om met name bij de critici een
fundamentelere discongruentie tussen zien en zeggen aan te nemen, en wel omdat
vrijwel iedereen die zich opwerpt tot publieke leidsman tot op zekere hoogte een
rol speelt. De kwestie kan worden geïllustreerd aan een handboek voor de etiquette:
daaruit laten zich in grote lijnen wel het gedrag en de opvattingen van de auteur en
zijn milieu afleiden, maar ook niet meer dan dat. Welke conventies in de praktijk
van het leven nimmer, welke incidenteel, en welke vrij regelmatig werden
geschonden, en onder welke condities, ontgaat de latere lezer. Een etiquetteboek
is immers niet descriptief maar primair normstellend.
Het lijkt me aannemelijk dat op vergelijkbare wijze iedere criticus - in de ruime zin
van ‘ieder die in het openbaar een oordeel geeft’ - normen aanlegt die niet in alle
opzichten zijn particuliere maatstaven hoeven te dekken. De discrepantie tussen
persoonlijk en publiek oordeel zal overigens niet alleen van werk tot werk en van
persoon tot persoon verschillen, maar ook van periode tot periode. Men kan zich
voorstellen dat zij in de 18e eeuw relatief groot is geweest, gezien het sterke sociale
verantwoordelijkheidsgevoel toentertijd van de kritiek. Wat voor de romancier gold,
gold a fortiori voor de criticus: zijn maatschappelijke taak vereiste niet het verwoorden
van persoonlijke impressies, maar het voorlichten en waarschuwen van de argeloze
lezer. Men hoeft dan ook niet heel veel 18e-eeuwse recensies en andere literaire
beschouwingen te hebben gelezen om de overtuiging op te doen dat het doel ervan
minder de verantwoording van een persoonlijke appreciatie was, dan van een
appreciatie die het publiek geacht werd bij voorkeur te moeten huldigen. Niet zelden
vergelijkt de
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criticus zichzelf met een gids in een onbekend land: als man van ervaring geeft hij
leiding aan zijn onkundige publiek door aan te wijzen welke paden goed begaanbaar
zijn en welke beslist vermeden moeten worden. In hoeverre hijzelf zich riskantere
exploraties meende te mogen veroorloven is een andere zaak, die zeker niet
openbaar werd gemaakt.
Ik vermoed dat in het geval Werther een uiteenlopen van persoonlijk en publiek
oordeel geen uitzondering is geweest. Ik kan dat echter niet bewijzen. Daarvoor
zouden we de beschikking moeten hebben over een reeks niet voor de openbaarheid
bestemde uitspraken over Werther van dezelfde referenten, of althans afkomstig
uit dezelfde kringen. Privé-uitspraken zijn echter nauwelijks in de documentatie
vertegenwoordigd. De enige van wie we zowel een persoonlijke als een publieke
referentie bezitten is Hoffham, maar ofschoon de daarin verwoorde waarderingen
inderdaad lijnrecht tegenover elkaar staan, kan hier een geheel andere factor in het
geding zijn: de Werther-bespottende Hoffham van 1797 was immers ruim twintig
jaar ouder dan de vurige bewonderaar van 1775.
Bewijzen heb ik dus niet voor mijn veronderstelling, maar er zijn toch wel enkele
indicaties dat achter de gangbare kritiek dat Werther laakbare lectuur was, een
minder rechtlijnig privé-oordeel schuilging. Allereerst lijkt het niet puur toevallig dat
de enige wat uitvoeriger persoonlijke beschouwing die ik heb gevonden zo wezenlijk
afwijkt van de openbaar gemaakte referenties. Ik doel natuurlijk op de brief van
Hemsterhuis. Hier zijn we er getuige van hoe een oudere, allerminst onervaren lezer
zich door de lectuur van Werther meegesleept voelt naar een maar al te verlokkende
afgrond. Zijn afwijzende oordeel over de roman berust op een zeer intensieve en
troeblerende leeservaring.
Hoe zou een gepubliceerde reactie van Hemsterhuis eruit hebben gezien? Men
kan veilig aannemen, dunkt me, dat hij zijn persoonlijke betrokkenheid verborgen
zou hebben gehouden, om slechts met kracht te herhalen wat hij ook aan Gallitzin
schrijft, namelijk: ‘ce livre fera inmanquablement tout le mal possible’. Met andere
woorden: hoogstwaarschijnlijk zou een publiek oordeel van zijn hand niet wezenlijk
onderscheiden zijn geweest van dat van het gros der critici. Maar dan rijst omgekeerd
de vraag: in hoeverre mogen we ook bij andere critici vermoeden dat er wel degelijk
een getroffen-zijn door Werther verborgen lag onder de ongenuanceerde afwijzingen
en het signaleren van de gevaren die andere lezers van het boek liepen - een
getroffen-zijn
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waarvan de conventie gebood er geen gewag van te maken omdat het niet paste
bij de appreciatie die aan het publiek als de juiste diende te worden voorgehouden,
en omdat het vermelden ervan bovendien onbedoeld aanprijzend zou kunnen
werken? In ieder geval wijzen de reeds eerder gesignaleerde opmerkingen van
‘Neef Willem’, De Witte en Ockerse over de meeslependheid van het boek erop dat
10
althans deze critici wel degelijk in de ban van Werthers geschiedenis zijn geweest.
Mijn verhaal wordt eentonig. Na geconstateerd te hebben dat de overgeleverde
documentatie volstrekt niet representatief is voor de verhoudingen in en de
verscheidenheid van de feitelijke receptie, en ons bovendien maar slecht informeert
over de ingenomen standpunten, moet ik nu concluderen dat het helemaal niet
zeker is of de publiekelijk gevelde oordelen niet een vertekend beeld geven van de
privéreacties van de betreffende referenten. Te vermoeden is dat achter kritiek en
spot tenminste in een aantal gevallen meer betrokkenheid en - wie weet - zelfs
bewondering school dan de schrijvers raadzaam achtten om openbaar te maken.

Vertekening van het gevondene
Het beeld dat we ons van het receptieproces hebben gevormd, is echter niet alleen
vertekend ten gevolge van selectie door de recipiënten, ook het feit dat de
onderzoeker zelf selecteert heeft consequenties. Mijn enige afbakening binnen de
gekozen periode was dat in een referentie ondubbelzinnig naar Werther moest
worden verwezen. Wanneer ik dit criterium hier problematiseer, heb ik niet het oog
op de sporadische marginale gevallen, maar op de principiëlere kwestie dat aldus
passages buiten beschouwing blijven waarin juist het niet vermeld worden van
Werther informatief zou kunnen zijn.
Men kan menen dat ik nu spijkers op laag water zoek, omdat er geen methode
is te bedenken om vast te stellen in hoeverre het significant zou kunnen zijn dat in
bepaalde teksten niet over Werther wordt gesproken, en het bovendien zeer de
vraag is of verdiscontering van zero-resultaten inderdaad nieuwe dimensies aan de
reeds eerder opgedane bevindingen toevoegt. Inderdaad is het een weinig
produktieve probleemstelling om willekeurig over de afwezigheid van verwijzingen
naar Werther te speculeren, maar het kan wel zinvol zijn om te signaleren of in een
context die de verwachting van een referentie rechtvaardigt, deze ook inderdaad
wordt ingelost. Welnu, ik wil twee soorten context bespreken waarin de oogst aan
vermeldingen opval-
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lend kleiner was dan men zou verwachten. Daarmee zij geïllustreerd dat het geen
puur academisch probleem is dat ik hier aan de orde stel.

De afwezigheid van Werther in beschouwingen over de zelfmoord.
Hiervóór heb ik gesteld dat van de legendarische zelfmoordgolf die van Werther het
11
gevolg geweest zou zijn , althans in ons land weinig sporen zijn te vinden. Nu zou
men mij voor de voeten kunnen werpen dat aan het feit dat er zo weinig concrete
gegevens zijn overgeleverd geen conclusies mogen worden verbonden, omdat
suïcide nu eenmaal in de taboe-sfeer lag, en er aan voorkomende gevallen derhalve
zo min mogelijk ruchtbaarheid werd gegeven.
In dit verband kan het verhelderend zijn om niet alleen te kijken naar
Werther-referenties waarin over zelfmoord gesproken wordt, maar ook het oog te
richten op beschouwingen over de zelfmoord waarin geen toespeling op de roman
wordt gemaakt. Voor wie veronderstelt dat de associatie van zelfmoord met Werther
voor de laat 18e-eeuwer onontkoombaar was, moet het resultaat verrassend zijn:
in feite wordt in over suïcide handelende teksten Werther slechts zelden ter sprake
gebracht. Zonder moeite vindt men bijvoorbeeld in de tijdschriften allerlei passages
12
over zelfmoord waarin op geen enkele wijze aan het boek gerefereerd wordt ; zelfs
in twee aan de zelfmoord gewijde vertogen in De nieuwe Nederlandsche spectator
en De menschenvriend - tijdschriften waarin eerder was gewaarschuwd voor de
gevaren waaraan de lezer van Werther blootstond - treft de roman enkel door zijn
13
afwezigheid. Maar het meest frappeert nog wel dat het werk evenmin ter sprake
komt in ook maar één van de mij bekende verhandelingen en dissertaties over
zelfmoord die in de jaren van Werthers populariteit en daarna in ons land het licht
14
hebben gezien. De eerste vermelding in een dergelijke context kwam ik pas tegen
15
in 1827 ; indien er voordien een belletristische titel werd genoemd, was het steeds
Rousseaus Nouvelle Héloïse en niet Werther.
Met name dus op grond van deze negatieve bevindingen lijkt er alle reden om de
fatale gevolgen van Werthers zelfmoord te relativeren, althans wat ons land aangaat.
Klaarblijkelijk was voor tijdgenoten die zich met het probleem van suïcide
bezighielden de veronderstelde navolging te weinig evident om er gewag van te
maken.

De afwezigheid van Werther in bestrijdingen van het sentimentele.
Het niet figureren van Werther in verhandelingen over de zelfmoord is in wezen niet
complicerend omdat het een vermoeden bevestigt dat reeds
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op grond van de positieve bevindingen was gerezen. De reconstructie wordt er door
aangevuld, niet doorkruist. Voor problemen stelt ons wel een tweede soort
zero-resultaten, te weten die met betrekking tot een aantal bestrijdingen van het
sentimentele. Hierdoor wordt namelijk aan een coherent ogend beeld afbreuk gedaan.
We hebben gezien hoezeer de kritiek op Werther voortdurend samenviel met
kritiek op het sentimentele, waarbij de roman door velen als de belichaming van dit
verschijnsel werd beschouwd, en de bewondering ervoor als karakteristiek symptoom.
Wat dat betreft convergeert het overgeleverde materiaal dusdanig dat er weinig
ruimte lijkt te bestaan voor twijfel. Toch dreigt door het gekozen perspectief het
sentimentele al te zeer herleid te worden tot specifiek Werther: niet mag uit het oog
worden verloren dat omgekeerd bij lange niet in iedere context uit die jaren waarin
over het sentimentele of over sentimentele lectuur wordt gesproken, ook de naam
Werther valt. In het bijzonder geeft het te denken dat juist enkele van de meest
geprononceerde bestrijders van het sentimentele Werther niet of nauwelijks noemen.
Als anti-sentimentelen bij uitnemendheid zijn in de literatuurgeschiedenis
gecanoniseerd Bellamy met zijn bijdragen aan de Poëtische spectator en aan de
Proeven voor het verstand, den smaak en het hart, De Perponcher in ‘Gedagten
over het sentimenteele van deezen tyd’, Kinker met de Post van den Helicon en
Fokke Simonsz. als auteur van De moderne Helicon. Welnu: De Perponcher noemt
het personage Werther inderdaad eenmaal, maar tamelijk terloops en zonder
daarmee ook duidelijk de roman te veroordelen; van Fokke is slechts een zeer
weinigzeggende referentie gevonden (niet uit De moderne Helicon overigens), terwijl
16
Bellamy en Kinker in de documentatie zelfs geheel ontbreken. Zo zijn er meer
uitgesproken antisentimentele werken te noemen waarin Werther bijna opvallend
afwezig is; ik denk bijvoorbeeld aan de aan Loosjes toegeschreven toneelstukjes
De sentimenteele en De dweepster.
Het meest in het oog springend is echter wel het ontbreken van iedere verwijzing
naar Werther in Willem Leevend, immers het werk waarin Wolff en Deken zich
bezighouden met het probleem van het sentimentele, en waarin zij bovendien
volgens verscheidene literatuurhistorici een opzettelijke vrouwelijke pendant van
17
Werther schilderen in de figuur van Lotje Roulin. In de tekst van Willem Leevend
zelf wordt een paar maal - door als zeer verstandig gepresenteerde personages gewaarschuwd voor de gevaren waaraan gevoelige jongelieden blootstaan wanneer
zij zwaarmoedige lectuur in handen hebben, maar daarbij worden merkwaardigerwijze
alleen genoemd Millers Siegwart,
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de verhalen van Baculard d'Arnaud en de Night thoughts van Young. Ook in de
drie voorredes en de narede ontbreekt Werther, wat vooral verbazing wekt in een
passage in de voorrede tot het vijfde deel waarin Betje (zij alleen ondertekent) de
Duitse romanliteratuur de revue laat passeren:
De Duitschers zyn thans onvermoeid bezig in het beärbeiden van Romans.
Zonder alleen den AGATHON van den grooten WIELAND uit [...] en men zal
my toestaan, dat zy in dit vak der Letterkunde nog niet gelukkig geslaagd
zyn. (p. XIV)
Voor Hermes' Sophia's reize van Memel naar Saxen kan ze nog enige waardering
opbrengen, maar mislukt heten Gellerts Het leven der Zweedsche Gravinne en de
Geschiedenis van Karel Ferdiner van Dusch, en helemaal wil ze voorbijgaan aan
SIEGWARD, WILLEM EDELWALD, HANS KOMT DOOR ZYN DOMHEID VOORT,
BURGHEIM, en nog een douzyn van dit slag van Romans (p. XIV-XV).
Moeten we hieruit opmaken dat beide zeer belezen romancières, toen ze zich rond
1785 intensief occupeerden met de gevaren van het sentimentele, wel onder meer
de lijvige romans Siegwart en Karel van Burgheim van Miller hadden gelezen, maar
19
nog niet het kleine boekje van Goethe? Dit zou dan niet alleen de zojuist genoemde
veronderstelling omtrent Lotje Roulin ontkrachten, maar bovendien met betrekking
tot het chronologische verloop van de Werther-receptie een opmerkelijk gegeven
zijn. Of hadden beide schrijfsters Werther wel degelijk gelezen, maar rekenden ze
hem tot het ‘douzyn van dit slag van Romans’ waaraan geen woorden behoefden
te worden vuilgemaakt? (Ten tijde van Cornelia Wildschut dachten ze daar dan wel
anders over!) Zo'n impliciete rangschikking onder de onbetekenende werken zou
al heel merkwaardig zijn, niet alleen vanwege het erin vervatte waardeoordeel, maar
ook omdat dan Wolff en Deken Werther klaarblijkelijk nog niet beschouwden als
een markante representant van het sentimentele. Ook in dat geval zou trouwens
de Lotje Roulin-these onhoudbaar zijn. Beide verklaringen klinken niet erg plausibel
- de tweede in mijn ogen nog minder dan de eerste - maar ze komen me in ieder
geval waarschijnlijker voor dan de veronderstelling dat de altijd zo expliciete
schrijfsters er ten opzichte van Goethe de voorkeur aan hebben gegeven hun
20
opvattingen te verhullen. Wat voor belang zou daarmee gediend kunnen zijn?
Met andere woorden: het niet genoemd worden van Werther in Willem Leevend
houdt naar alle waarschijnlijkheid een relevant receptiegege-
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ven in, we weten alleen niet welk... Hetzelfde geldt tot op zekere hoogte voor de
andere genoemde antisentimentele teksten: kenden de auteurs ervan Werther niet,
hechtten ze er geen groot belang aan, of - een mogelijkheid die ‘het geval Willem
Leevend’ overigens niet kan verklaren - lazen ze het werk op dezelfde wijze als de
verdedigers? Ook indien slechts min of meer toevallige omstandigheden
verantwoordelijk zijn voor Werthers afwezigheid, neemt dat niet weg dat de
niet-vermeldingen de vermeldingen relativeren, en zelfs problematiseren.
Verwaarlozing ervan houdt het risico in dat er een vertekend beeld van de receptie
wordt opgeroepen.
De punten die onder het hoofdje Debet verzameld zijn leiden alle tot dezelfde
conclusie: een getrouwe, min of meer volledige reconstructie van een historisch
receptieproces is een hersenschim. Als beperkende factoren zijn achtereenvolgens
aan de orde gekomen het ontbreken van kwantitatieve gegevens, de onevenredige
representatie op het publieke forum van de onderscheidene groepen recipiënten,
de geringe informatieve waarde van de meeste referenties, de mogelijke discrepantie
tussen publiekelijk uitgesproken en privé-oordelen, en tenslotte de eenzijdigheid
van het verzamelde materiaal. Al met al is wat wij kunnen waarnemen van de receptie
van Werther te vergelijken met een afgesleten fresco: de hoofdomtrekken zijn wel
te onderscheiden, maar de details en achtergronden zijn vervaagd, de kleuren
verbleekt, en mogelijk zien we vlekken aan voor figuren en andersom.
Deze problemen kunnen niet specifiek geacht worden voor het geval in kwestie,
ze zijn inherent aan het soort onderzoek. Wanneer derhalve zelfs een casus als de
onderhavige, waarvoor de condities uitgesproken gunstig waren, tot zulke reserves
blijkt te nopen, heeft dat consequenties voor het historische receptie-onderzoek in
het algemeen. De kloof tussen ideaal en werkelijkheid is immers wel erg breed
gebleken.

Terugkeer naar de theoretici
Ik keer nog eenmaal terug naar de in hoofdstuk II besproken theoretici, om de door
hen geformuleerde doelstellingen te toetsen aan hetgeen de praktijk van het
onderzoek heeft opgeleverd. Het is niet nodig om daarbij alle eerder geuite
bedenkingen opnieuw de revue te laten passeren, ik beperk de bespreking hier tot
die punten waar de theoreti-
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sche claims en inzichten blijken te botsen met de praktische ervaringen.
Allereerst mag echter worden geconstateerd dat het uitgangspunt van alle
pleidooien voor receptie-onderzoek vruchtbaar is gebleken, te weten dat literaire
teksten in verschillende tijden op uiteenlopende wijzen geconcretiseerd worden, en
dat het voor een historisch begrijpen van het functioneren van de tekst in het literaire
communicatieproces zinvol is om de vroegere concretisaties tot object van onderzoek
te nemen. Inderdaad hebben we meer inzicht verworven in de rol die Werther in het
18e-eeuwse literaire leven heeft gespeeld, en zijn ook de achtergronden van de
receptie van het werk duidelijker geworden. Bovendien heeft het onderzoek van
deze specifieke casus geleid tot inzichten en hypotheses die ook voor andere en
andersoortige studies relevant kunnen zijn. Daaraan moet evenwel onmiddellijk
worden toegevoegd dat wat de praktische mogelijkheden en resultaten aangaat de
theoretici zich veel te argeloos en te optimistisch hebben betoond. Geen van hen
lijkt werkelijk te hebben beseft hoe uitgestrekt het terrein is dat de onderzoeker dient
te exploreren, welke voetangels en klemmen hij allemaal moet vermijden, en hoe
weinig pasklare antwoorden de gevonden gegevens verschaffen op de vragen die
hij stelt. Receptie-onderzoek vergt niet alleen geduldig zoeken, maar ook zorgvuldig
analyseren en interpreteren, en daarbij worden minder problemen opgelost dan er
open blijven of nieuw opdoemen. Dit heeft consequenties voor de paradigmatische
waarde die aan het receptie-onderzoek kan worden toegekend: nu het zowel qua
werkwijze als wat de resultaten betreft veel problematischer blijkt te zijn dan in de
theorievorming is onderkend, lijkt het weinig aantrekkelijk om het hele
literair-historische onderzoek op de leest van de receptie te gaan schoeien. De
reserves die Jauss' claims dienaangaande hebben opgeroepen, blijken maar al
zeer gerechtvaardigd, temeer omdat ik voor mijn toetsing een casus heb gekozen
die aan een receptie-historische vraagstelling goede kansen bood.
Na deze algemene constatering moge nog een vluchtige blik worden geworpen
op de vier besproken theoretici afzonderlijk. Met betrekking tot Jauss heb ik erop
gewezen dat in zijn programma in feite vier verschillende doelstelling zijn te
onderscheiden. Slechts één daarvan wordt in mijn onderzoek min of meer
gerealiseerd, namelijk het zichtbaar maken van het zich in de receptiegeschiedenis
van een werk ontplooiende betekenispotentieel. Ik zou zelf overigens liever de term
betekenispotentieel vermijden, en wel om twee redenen: ten eerste
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omdat verschillende concretisaties in sommige gevallen minder een kwestie zijn
van betekenis- dan van waardetoekenning - de moraliserende kritiek versus de
sentimentele bewondering is hiervan een voorbeeld - en ten tweede omdat Jauss
met deze term de beschrijving van de feitelijke concretisaties lijkt te willen beperken
tot die gevallen die door de tekst worden toegelaten, en ik geen normatief criterium
heb aangelegd. Op deze problematiek hoef ik hier niet terug te komen, ik kan
volstaan met te concluderen dat dit deel van Jauss' programma, namelijk
receptiegeschiedenis als tracering van de respectieve concretisaties, in dit onderzoek
uitvoerbaar en waardevol is gebleken, maar ook dat de mogelijkheden ervan duidelijk
begrensd zijn. Dit geldt evenzeer voor het relateren van de concretisaties aan
heersende normen en opvattingen op zowel literair als socio-cultureel terrein:
bepaalde verbanden tekenden zich wel af of lieten zich althans vermoeden, maar
meer dan fragmentarisch kreeg de ‘verwachtingshorizon’ achter de reacties toch
niet contour. Bovendien blijft hij principieel onzichtbaar voor wat betreft de
persoonlijke appreciaties indien deze niet convergeren met de publiekelijk
geventileerde.
Jauss' drie overige doelstellingen zouden hier onbesproken kunnen blijven als
vallend buiten het bestek van mijn onderzoek, maar ik wil er toch een ogenblik bij
stilstaan omdat het problematische ervan geïllustreerd kan worden met enkele van
de opgedane bevindingen. Allereerst is dat zijn conceptie van receptiegeschiedenis
als spel van vraag en antwoord tussen literaire teksten onderling. De Wertheriaden
zijn al heel duidelijke gevallen van produktieve receptie, en uit de nadruk die daarin
wordt gelegd op enkele specifieke hoedanigheden van Werther en op zeer bepaalde
momenten in zijn geschiedenis, kan men inderdaad een soort antwoord op de roman
destilleren. Maar zodra de aansluiting met de oorspronkelijke tekst iets minder
manifest wordt, is een formulering in termen van vraag en antwoord alleen maar
een simplificerende metafoor voor een dikwijls verre van doorzichtige relatie. De
romans van Feith, en Wolff en Dekens Willem Leevend - door literatuurhistorici
21
veelal beschouwd als ‘antwoorden’ op Werther - bleken markante voorbeelden.
Ook voor Jauss' voorstel om met behulp van de receptiegeschiedenis tot een
esthethische waardebepaling van literaire werken te komen, kan uit de praktijk van
het onderzoek weinig steun geput worden, al was het alleen al omdat aan zijn
cruciale begrip esthetische distantie nauwelijks inhoud gegeven kan worden in het
geval van een receptieproces waarbij de esthetische aspecten in de openbare
discussie zo goed
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als geen rol speelden. Op de vraag in hoeverre Werther dienaangaande de
verwachtingshorizon van het publiek doorbrak, is, zoals we hebben gezien, dan ook
eigenlijk geen antwoord mogelijk.
En wat tenslotte de vaststelling van de maatschappijveranderende functie van
literaire werken aangaat: ook in dat opzicht illustreert het geval Werther Jauss'
naïviteit als het gaat om de mogelijkheid om uiterst gecompliceerde historische
processen te analyseren. Dat er een verband heeft bestaan tussen de populariteit
van Werther en het maatschappelijke fenomeen van de populariteit van het
sentimentele kan niet aan twijfel onderhevig zijn. Maar kenmerkend is juist dat de
aard van die relatie, en in het bijzonder de verhouding tussen post en propter - in
hoeverre heeft het werk een collectieve psychische dispositie (mede) beïnvloed,
dan wel begunstigde deze dispositie de appreciatie van het werk - zich niet laat
bepalen.
Na Jauss heb ik Hannelore Link besproken, die de receptiehistorie in dienst
gesteld wil zien van een normatieve receptie-esthetica. In de ogen van Link moet
ik een kans voor open doel gemist hebben met niet te betogen dat de lezing van
de verdedigers de enige adequate is geweest. Gemeten aan bepaalde interpretatieve
normen is dat standpunt mogelijk te verdedigen, maar ik heb me opzettelijk
historisch-descriptief opgesteld. In mijn optiek is als een waardevol resultaat van
dit onderzoek te beschouwen dat ook ons vreemd geworden concretisaties
begrijpelijk zijn geworden in het licht van bepaalde referentiekaders, en dat ze
derhalve als zodanig hun eigen adequaatheid hebben.
In dit verband mag ik me misschien een uitstapje veroorloven naar de Nederlandse
onderzoekers die over de Werther-receptie hebben geschreven, omdat ook hun
beschouwingen blijk geven van een sterk normatief gezichtspunt. Algemeen heerst
bij hen de mening dat slechts weinige of zelfs helemaal geen lezers hier te lande
indertijd de essentie van de roman hebben gevat. In de wel zeer radicale woorden
van Prinsen:
De groote revolutionaire beteekenis van Werther ging ver boven het
Hollandsch plat-burgerlijke besef van een manneke als Feith. [...] Ik geloof
niet, dat iemand in het achttiende-eeuwsche Holland de ware beteekenis
van Werther begrepen heeft, zijn geest stond absoluut buiten het beperkte
22
brein en het slappe gevoel van den bloemzoeten Hollander dier dagen.
Duidelijk moge zijn geworden dat de botsing van mentaliteiten die in de
Werther-receptie zichtbaar wordt, allerminst bloemzoet was, en een
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serieuzere aandacht verdient dan die waarvan de kwalificaties ‘het beperkte brein
en het slappe gevoel’ getuigen. De sentimentele identificatie met Werthers beleving
van de liefde hield mogelijk heel wat meer revolutionair - want de maatschappij in
een van haar fundamenten rakend - protest in dan Prinsen en anderen hebben
beseft. Wie het wél doorzagen waren de critici, getuige de heftigheid van hun
reacties.
Met deze korte excursie heb ik niet willen suggereren dat ik Links poging om het
concept van de adequate interpretatie te handhaven, gelijk zou stellen met het
historische onbegrip van iemand als Prinsen. Toch valt niet te loochenen dat Links
normatieve model, waarin de receptiegeschiedenis voorgesteld wordt als dikwijls
niet meer dan een aaneenschakeling van misverstanden, maar al te gemakkelijk
kan leiden tot een niet werkelijk serieus nemen van concretisaties die niet
convergeren met de lezing van de onderzoeker zelf of met de aan de auteur
toegeschreven intentie.
Tegen het beoefenen van receptiehistorisch onderzoek vanuit een
normatief-interpretatieve optiek verzet zich ook Grimm. Zijn belangstelling richt zich
evenals de mijne op de concretisaties als zodanig, en vooral op de factoren die een
rol hebben gespeeld bij het tot stand komen ervan. Het zware accent dat Grimm
daarbij legt op niet-literaire predisposities is in zoverre gerechtvaardigd gebleken
dat bij de receptie van Werther de tegengestelde appreciaties van critici en
bewonderaars in de eerste plaats berustten op de onderscheiden waarde die zij
hechtten aan de belevingswereld van de hoofdpersoon, en inderdaad gaat een
verklaring daarvan een strikt literair-historisch kader te buiten. Daar staat tegenover
dat Grimm wel erg eenzijdig is, en bovendien overschat hij grenzeloos de
mogelijkheden van het sociaal georiënteerde historische receptie-onderzoek.
Eenzijdig is Grimm met name omdat hij aan het belang van de literaire component
van de verwachtingshorizon nauwelijks aandacht besteedt. In dit onderzoek is
evenwel gebleken dat de verdedigers van Werther zich van de critici en de
bewonderaars onderscheidden door het huldigen van andere romanopvattingen.
Het aanwijzen van een maatschappelijke determinant lijkt me in dit geval heel
moeilijk, maar dat kan toch geen reden zijn om aan deze receptievariant voorbij te
gaan. Hoe beperkt daarnaast de mogelijkheden zijn om een receptieproces in een
sociale context te plaatsen, is gebleken bij mijn pogingen om de sentimentele
bewondering te reconstrueren: een maatschappelijke factor laat zich hier wel
vermoeden (verzet tegen de gangbare huwelijkspraktijk),
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maar echt overtuigende aanwijzingen heeft het onderzoek niet opgeleverd, laat
staan dat het gelukt zou zijn om een helder beeld te krijgen van de specifieke sociale
condities waaronder de Werther-idolatrie kon gedijen. Er is ook geen sprake van
dat er een antwoord te geven zou zijn op de vraag in hoeverre concretisaties
‘schichtenspezifisch’ blijken. We hebben kunnen constateren dat de critici in de
openbare meningsvorming de dienst uitmaakten, en dat de sentimentelen zich er
ternauwernood lieten horen. In hoeverre dit niet voornamelijk een kwestie van leeftijd
was, maar ook correspondeert met een maatschappelijke differentiatie, laat zich
niet vaststellen. En tenslotte is Grimms criterium van de verbreidheid van een
concretisatie als bepalend voor de sociale relevantie, onbruikbaar gebleken. In het
bijzonder van de bewondering is de omvang noch absoluut noch relatief bij
benadering vast te stellen. Bovendien kan sociale relevantie in de
literatuurgeschiedenis moeilijk de enige norm zijn: dat zou immers betekenen dat
het literair-historische belang van een naar alle waarschijnlijkheid relatief kleine
groep als de verdedigers, a priori genegeerd wordt.
Als laatste van de theoretici is Vodička besproken. Zijn beschouwingen riepen in
hun genuanceerdheid maar weinig bezwaren op, en de praktijk van het onderzoek
blijkt evenmin tot fundamentele kritiek te leiden. Op drie punten hebben de in
hoofdstuk II geplaatste kanttekeningen echter meer reliëf gekregen. In de eerste
plaats is gebleken dat Vodička's voorstel om alleen die concretisaties tot het domein
van de literatuurgeschiedenis te rekenen, waarin althans enigszins recht wordt
gedaan aan de esthetische functie van het werk, inderdaad met grote soepelheid
gehanteerd moet worden. In de overgeleverde Werther-referenties speelt esthetiek
in de eigenlijke zin van het woord ternauwernood een rol, maar men zou mijns
inziens de literaire historie wezenlijk tekort doen als men om die reden dit soort
receptieprocessen zou verbannen uit het door haar bestreken gebied. In de tweede
plaats is zeer duidelijk naar voren gekomen dat Vodička's voorstelling aangaande
de representativiteit van de (min of meer geïnstitutionaliseerde) kritiek niet houdbaar
is: het kan voorkomen dat belangrijke, misschien kwantitatief zelfs dominerende,
lezersgroepen niet of nauwelijks over representanten op dit forum beschikken, zoals
in ons geval de sentimentele bewonderaars. En tenslotte toont Vodička zich veel
te optimistisch omtrent de beschikbaarheid van gedetailleerde concretisaties. Indien
men historisch receptie-onderzoek ook wil bedrijven in periodes die niet gekenmerkt
worden door een grote bloei van literair-
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kritische tijdschriften, zal men doorgaans aangewezen zijn op zeer summiere
opmerkingen in zeer uiteenlopende soorten bronnen. Dat daarmee de mogelijkheden
om te onderzoeken hoe vroegere lezers een tekst precies hebben gelezen zeer
beperkt zijn, is maar al te duidelijk gebleken. Dat een dergelijk onderzoek toch niet
bij voorbaat geheel kansloos hoeft te zijn, hebben we eveneens kunnen vaststellen.

Besluit
In de receptiehistorische theorievorming, zo mogen we besluiten, worden de
mogelijkheden van het praktische onderzoek schromelijk overschat, en de
beperkingen evenredig onderschat. Dit is gebleken bij toetsing aan de hand van
een casus die op zichzelf veel documentatie heeft opgeleverd, wat - zo hebben we
ervaren - allerminst impliceert dat daarmee een rijke oogst aan informatie kan worden
binnengehaald. Over de mogelijkheden tot reconstructie van de receptieprocessen
van werken die indertijd minder de aandacht hebben getrokken, of uit periodes
waaruit überhaupt slechts weinig kritische documentatie is overgeleverd, hoeft men
zich derhalve niet veel illusies te maken. En ook die gevallen of periodes waaromtrent
meer of althans substantiëlere informatie is overgeleverd, blijven in belangrijke mate
aan de onder Debet geformuleerde beperkingen onderhevig.
Ik zou uit deze praktische ervaringen drie aanbevelingen voor het historische
receptie-onderzoek willen destilleren:
- het dient bescheiden te zijn in zijn doelstellingen;
- het kan niet autonoom verricht worden;
- het moet niet naar volledigheid streven, maar zich beperken tot exemplarische
gevallen.

Historisch receptie-onderzoek dient bescheiden te zijn in zijn doelstellingen. Gebleken
is hoe belangrijke vragen betreffende de receptie zelf, de recip̌iënten en de
receptiebepalende factoren niet te beantwoorden waren, en dit niet zozeer doordat
er te weinig documentatie zou zijn overgeleverd, als wel doordat de referenties niet
het soort informatie behelzen waarover de receptie-onderzoeker graag zou
beschikken. Hij is nu eenmaal niet de adressaat voor wie de referent zijn boodschap
bestemd had, en hijzelf stelt vragen die de referent niet bezighielden. Dankzij deze
verschillende interesses zal er altijd in meerdere of mindere mate sprake zijn van
communicatiestoornis. Dit betekent dat
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claims als die van Jauss (het bepalen van de maatschappijveranderende functie
van literatuur), of van Grimm (‘Wer hat warum was warum wie gelesen?’) veel te
pretentieus zijn. Opgezadeld met de last van dergelijke hooggespannen
verwachtingen kan het receptie-onderzoek slechts spoedig in frustraties ten onder
gaan. Iets als een ‘totale’ reconstructie van het literaire leven kan geen einddoel
zijn. Realistisch, zij het veel minder spectaculair, is slechts de vraag: Is het mogelijk
om in bepaalde gevallen, en rekening houdend met alle voorbehouden waaraan
een dergelijk onderzoek onderworpen is, iets zichtbaar te maken van de wijze(n)
waarop en de achtergronden van waaruit vroegere generaties een tekst lazen?

Historisch receptie-onderzoek kan niet autonoom verricht worden. In de theorie
wordt veelal de indruk gewekt dat receptie-onderzoek harde feiten oplevert, en
daarom niet onderhevig is aan de vaagheid en subjectiviteit die het traditionele
letterkundige onderzoek zou kenmerken. De praktijk wijst anders uit: er zijn nauwelijks
werkelijke feiten aan het licht gekomen, het merendeel van de opgedolven gegevens
moest zorgvuldig geanalyseerd en geïnterpreteerd worden. Met andere woorden:
receptie is een terrein waarop naïef empirisme volstrekt uitgesloten is.
Het interpreteren van het materiaal vergt kennis van de literaire en de
buiten-literaire context, en veronderstelt daarmee een referentiekader dat het bestek
van het onderzoek zelf ver te buiten gaat. Met deze constatering wil ik allerminst
Grimms suggestie volgen om receptie-historisch onderzoek van meet af aan in te
bedden in een algehele reconstructie van het socio-culturele leven van de betreffende
periode. Waar het mij om gaat is dat de onderzoeker zijn materiaal slechts begrijpen
kan indien hij zich naar vermogen heeft georiënteerd binnen de context in de ruimste
zin. Anders gezegd: niet de onderzoeker die als het ware tabula rasa maakt, zal de
beste resultaten boeken; dat doet degeen die over een zodanige kennis van en
inlevingsvermogen in de periode van het onderzoek beschikt, dat hij zijn
wetenschappelijke distantie gepaard kan doen gaan met een zekere vereenzelviging
met de referenten, of met de lezers voor wie de informatie was bestemd.
Historisch receptie-onderzoek moet niet naar volledigheid streven, maar zich
beperken tot exemplarische gevallen. Een onderzoek als het door mij verrichte is
uiterst tijdrovend, en dan gold het hier slechts de receptie van één roman gedurende
een beperkte periode. Het zal duidelijk zijn -
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ofschoon in de theoretische literatuur aan dit probleem nauwelijks aandacht wordt
geschonken - dat het ontwikkelen van een onderzoeksstrategie voor het in principe
vrijwel onbegrensde domein van de literaire receptie noodzakelijk is. Niemand zal
immers serieus willen bepleiten dat voor alle teksten die ooit het licht hebben gezien
een vergelijkbare studie wordt ondernomen. Zo'n streven naar volledigheid zou ook
overbodig zijn: in de eerste plaats is te voorzien dat het in veruit de meeste gevallen
niets of niets noemenswaards zou opleveren, en bovendien zal men al heel gauw
op een punt aanlanden waarop nieuwe receptiedata geen nieuwe dimensies meer
toevoegen aan het beeld dat men zich al heeft kunnen vormen.
Vruchtbaarder lijkt het om exemplarisch te werk te gaan, hetzij per genre, hetzij
per periode. Het object van onderzoek wordt dan bepaald door de verwachting een
antwoord te vinden op vigerende literair-historische vragen, of een aanvulling dan
wel een correctie op een bestaande visie. Alleen bij een dergelijke beperking is ook
een dieper graven mogelijk dan alleen in de laag van de meest voor de hand liggende
bronnen, en ik geloof te mogen stellen dat juist referenties op onverwachte plaatsen
aan het beeld van de receptie van Werther het meeste reliëf hebben gegeven. Op
basis van studies van zorgvuldig geselecteerde exemplarische gevallen kan men
de verwachtingshorizon op een zeker tijdstip althans partieel reconstrueren, en ook
veronderstellingen wagen omtrent de receptie van werken waarvoor een compleet
onderzoek niet lonend lijkt. Voor zover daaromtrent toch receptiedata overgeleverd
blijken, kunnen die worden gebruikt ter toetsing en bijstelling.
Gedeeltelijk behelst wat ik voorstel derhalve een nieuw soort van onderzoek,
gedeeltelijk komt het neer op een wetenschappelijke verantwoording en
systematisering van wat iedere onderzoeker van historische literatuur meer of minder
bewust altijd al heeft gedaan, enkele aanhangers van een extreem tekstimmanente
benadering daargelaten. Elke historiserende lezing van een tekst veronderstelt
immers bezinning op de vraag hoe de lezers van destijds erop gereageerd zouden
hebben. Daarmee construeert men reeds een hypothetische receptie, en wel op
basis van enerzijds tekstuele gegevens, en anderzijds kennis van de betreffende
periode in het algemeen en van de heersende literaire opvattingen in het bijzonder.
Indien er receptiegegevens bekend waren, werd daar ook in het verleden dankbaar
gebruik van gemaakt om deze veronderstellingen te schragen dan wel te corrigeren.
Evenwel, dit alles gebeurde meestal grotendeels impliciet,
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en de doorgaans schaarse receptiedata werden vaak al te onbekommerd
geïnterpreteerd als de hypothese ondersteunend. De traditionele voorstelling van
de Werther-receptie is hiervan een karakteristiek voorbeeld.
Een meer gerichte en problematiserende aandacht voor de receptie-aspecten
van het literaire gebeuren zou derhalve een verrijking kunnen betekenen van het
historische letterkunde-onderzoek, al zal de oogst zelden sensationeel zijn, en al
moet men zeker geen definitieve inzichten verwachten. Is deze conclusie nu niet
een erg karig resultaat van mijn poging om de mogelijkheden van het historische
receptie-onderzoek aan een praktijkgeval te toetsen? Het hangt af van de
verwachtingen die men koesterde. Voor wie meende dat receptie-onderzoek het
perspectief bood op volstrekt nieuwe en afgeronde visies op leesprocessen in het
verleden, moet mijn studie teleurstellend zijn geweest: zij heeft weinig antwoorden
opgeleverd en veel vragen opengelaten, of zij stelde er nieuwe voor in de plaats.
Wie daarentegen van mening was dat een dergelijk onderzoek weinig nieuws zou
opleveren, heeft kunnen constateren dat ons inzicht in de wijze waarop lezers van
toen literatuur recipieerden, ondanks alle beperkingen toch wel degelijk is verrijkt.
En degenen die van oordeel zijn dat niet alleen het streven naar resultaten, maar
ook het toetsen en problematiseren van gevestigde voorstellingen - of het daarbij
nu gaat om theoretische concepties dan wel om historische inzichten - essentiele
onderdelen vormen van het wetenschappelijke bedrijf, zullen zich misschien juist
aangesproken voelen door de evenwichtige balans van credit en debet die dit
onderzoek heeft opgeleverd.
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meer anderen van dat soort. Voorzigtig! mijn lieve Charlotte! wat men ook zeggen moge,
voorzigtig! daar is, voor u, vergif in!’ (p. XXIV)
17 Te weten Huet, Prinsen, Spoelstra en Vieu-Kuik; zie hfdst. 1.
18 Dl. 4 p. 204, dl. 6 p. 361-362. In het eerste geval is de waarschuwing afkomstig van Adriana
Belcour, in het tweede van de moeder van Coosje Veldenaar.
19 Ook in de andere voor Cornelia Wildschut verschenen werken van beide schrijfsters wordt
Werther nergens genoemd. Een eerste toespeling is te vinden in het tweede deel van Brieven
van Abraham Blankaart (1787), waar wordt gezegd dat de door sentimenteel gevoel geteisterde
jongeling zich niet om de smarten van zijn ouders bekommert, ‘terwyl zyne verwoede verbeelding,
hem den martelkroon der Liefde vertoonende, in stuiptrekkende blydschap den geest doet
uitblaazen; of het pistool door de harssens drukken.’ (p. 106)
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In de overgeleverde correspondentie van Wolff en Deken komt Werther nergens ter sprake
(vriendelijke mededeling van dr. P.J. Buijnsters, die een nieuwe uitgave van de brieven van de
schrijfsters voorbereidt).
20 Men zou er ter verdediging van deze mogelijkheid op kunnen wijzen dat er nóg een grote afwezige
is in Willem Leevend, namelijk Feith als auteur van Julia. (Als criticus wordt hij instemmend
aangehaald in de voorrede bij dl. 5, p. XX.) Maar met betrekking tot hem ligt de verklaring voor
de hand dat Wolff en Deken hem als persoon en als auteur van ander werk te zeer respecteerden,
om hem openlijk wegens zijn sentimentele opvattingen aan te vallen. Ook in het overige werk
van Wolff en Deken wordt Feith nergens als protagonist van het sentimentele ter sprake gebracht.
21 Zoals uit de documentatie blijkt, zijn er geen uitspraken uit de tijd zelf overgeleverd waarin een
dergelijke relatie wordt gelegd.
22 Prinsen, ‘Het sentimenteele’ p. 246-247.
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Bijlage De Nederlandse vertalingen van Werther
1

Bibliografische beschrijving

Hieronder worden beschreven de 18e-eeuwse Nederlandse Werther-drukken en
2
de respectieve uitgaven daarvan. Men vindt achtereenvolgens een volledige
beschrijving van de titelpagina van het hele werk en van de pagina's die een nieuw
deel aankondigen (waarbij spelling en interpunctie gehandhaafd zijn, maar het
gebruik van kapitaal, onderkast, cursief etc. is genormaliseerd), een beschrijving
van het colofon indien aanwezig, een vermelding van het aantal pagina's zoals in
het boek zelf opgegeven, een collatieformule, en een korte inhoudsbeschrijving.
Reproducties van de titelpagina's treft men aan in deel 2, op p. 12, 38, 43, 75, 93
en 97.
1. De eerste druk van de Utrechtse vertaling van 1776
titelpagina deel 1:
Het lyden van den jongen Werther. Uit het Hoogduitsch. Eerste deel.
Moest dan de Liefde, een drift zoo heilig en zoo rein
Moest die helaes! een bron van zoo veel jammers zijn!
Te Utrecht, by H. van Emenes, boekverkoper aen de Maertensbrug 1776.
titelpagina deel 2:
Het lyden van den jongen Werther. Tweede deel.
Weerhou geen traen die bij zijn graf u 't oog ontvliet,
Maer echter wees een man, en volg zijn voorbeeld niet!
Te Utrecht, by H. van Emenes, boekverkoper aen de Maertensbrug 1776.
o

2

8

225 p. 8 : [1] A-O χ1
[1]1r titelpagina dl. 1; [1]1v blank; [1]2r Al wat ik van de geschiedenis...; A1r tekst
dl. 1; G7r titelpagina dl. 2; G7v blank; G8r tekst dl. 2; χ1v blank.
2. De tweede druk van de Utrechtse vertaling, 1786, 1787
a. Eerste uitgave, 1786
titelpagina:
Het lijden van den jongen Werther. Uit het Hoogduitsch. Tweede druk. Vermeerdert
met een gesprek over het zelve.
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Te Utrecht, bij B. Wild. MDCCLXXXVI
titelpagina deel 2:
Het lijden van den jongen Werther. Tweede deel.
titelpagina deel 3:
Het lijden van den jongen Werther onderzocht, of de zelfmoord veroordeeld. Derde
deel.
colofon:
Ter boekdrukkerije, van Evert Tijhoff, te Harderwijck.
o

8

270 p. 8 : A-R
A1r titelpagina; A1v blank; A2r Al wat ik van de geschiedenis...; A3r tekst dl. 1;
G4r titelpagina dl. 2; G4v blank; G5r tekst dl. 2; O1r titelpagina dl. 3; O1v blank; O2r
Inleiding; O3r tekst dl. 3; R7v colofon; R8 blank.
b. Tweede uitgave, 1787
Heruitgave van 2a, waarbij het buitenste folium van katern A (A1 en A8) en geheel
katern R opnieuw (pagina-voor-pagina) gezet zijn. De beschrijving is gelijk aan die
van 2a, met uitzondering van de titelpagina en het colofon.
titelpagina:
Het lijden van den jongen Werther. Uit het Hoogduitsch. Tweede druk. Vermeerdert
met een gesprek over het zelve en vier fraaie platen.
Te Utrecht, bij B. Wild. MDCCLXXXVII
colofon:
Ter boekdrukkerije, van J. Altheer, te Utrecht,
3. De derde druk van de Utrechtse vertaling, 1790
titelpagina:
Het lijden van den jongen Werther. Uit het Hoogduitsch. Vermeerdert met een
gesprek over het zelve, en vier fraeie platen. Derde druk.
Te Utrecht, bij B. Wild en J. Altheer. MDCCLXXXX.
op de verso-zijde:
Moest dan de Liefde, een Drift zo Heilig, en zo rein
Moest die helaes! een Bron van zo veel jammers zijn.
titelpagina deel 2:
Het lijden van den jongen Werther. Tweede deel.
op de verso-zijde:
Weerhoud geen Traen die op zijn Graf u 't oog ontvliedt.
Maer weest een Man en volgd Zijn voorbeeld niet.
titelpagina deel 3:
Het lijden van den jongen Werther onderzocht, of de zelfmoord
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veroordeeld. Derde deel.
colofon:
Ter boekdrukkerije, van J. Altheer, te Utrecht,
o

8

270 p. 8 : A-R
A1r titelpagina; A1v Moest dan de Liefde...; A2r Al wat ik van de geschiedenis...;
A3r tekst dl. 1; G4r titelpagina dl. 2; G4v Weerhoud geen Traen...; G5r tekst dl. 2;
O1r titelpagina dl. 3; O1v blank; O2r Inleiding; O3r tekst dl. 3; R7v colofon; R8 blank.
4. De Amsterdamse vertaling van 1792-1793
a. Exemplaren gedateerd 1792
titelpagina:
Het lijden, van den jongen Werther. Uit het Hoogduitsch. [Vignet, voorstellende
een Cupido die zijn boog breekt, met daaronder de regel: Moest dan de liefde - een
bron van zo veel jammers zijn.]
Te Amsterdam, bij Johannes Allart, MDCCXCII.
‘titel’-pagina deel 2:
Tweede deel.
op de verso-zijde:
Weêrhou geen traan die op zijn graf u 't oog ontvliet;
Maar wees een Man, en volg zijn voorbeeld niet.
o

XIV, 270 p. (p. 241-260 genummerd: 251-270) 8

62

8

2

: π1 * π1 A-Q R π1r titelpagina;
π1v blank; *1r Voorrede des vertaalers van deeze uitgaave; A1r tekst dl. 1; I1r
‘titel’-pagina dl. 2; I1v Weêrhou geen traan...; I2r tekst dl. 2.
b. Exemplaren gedateerd 1793
Geheel identiek aan 4a, van hetzelfde zetsel. Het enige verschil is dat er in het
jaartal op de (gegraveerde) titelpagina een Romeinse I is bijgestoken: MDCCXCIII.
(De oorspronkelijke punt is in deze laatste I nog vaag zichtbaar.) Hoogstwaarschijnlijk
hebben we hier te maken met een correctie tijdens het drukken, en gaat het dus
3
niet om twee uitgaven maar om twee staten.

Exemplaren
Van 1, de editie van Van Emenes, zijn mij twee exemplaren bekend: één in de
Nationale Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen Literatur in Weimar, en
4
één in het Frankfurter Goethemuseum. Dit laatste exemplaar is hier beschreven.

J.J. Kloek, Over Werther geschreven...

221
Het enige door mij gevonden exemplaar van 2a (Utrecht 1786) bevindt zich in de
5
bibliotheek van Yale University.
Ook van 2b (Utrecht 1787) ken ik slechts één exemplaar, aanwezig in het
6
Frankfurter Goethemuseum.
Van de overige edities noteerde ik - zonder volledigheid na te streven - de volgende
exemplaren: 3 (Utrecht 1790) bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek, in de
Universiteitsbibliotheken van Leiden en Utrecht, en in het Goethemuseum te
Düsseldorf. Beschreven is een exemplaar uit eigen bezit, afkomstig uit de
verzameling Buisman. Van 4a (Amsterdam 1792) zijn exemplaren aanwezig in de
Bibliothèque Nationale te Parijs, de bibliotheek van Yale University, en in de Nationale
Forschungs- und Gedenkstätten in Weimar. Het beschreven exemplaar is eigen
bezit, eveneens afkomstig uit de verzameling Buisman. 4b (Amsterdam 1793)
tenslotte is te vinden in de Koninklijke Bibliotheek (2 exx.), de universiteitsbibliotheken
van Leiden en Amsterdam, de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden, en op het
Instituut De Vooys van de Universiteit van Utrecht; voorts in de bibliotheek van
Princeton University en in het Goethemuseum te Düsseldorf. Het Utrechtse
exemplaar is beschreven.
In geen van de door mij geraadpleegde exemplaren waren 18e- of 19e-eeuwse
provenancegegevens of significante gebruikerssporen te vinden.

Nadere beschrijving van de respectieve edities
Zoals uit de beschrijving al is gebleken, zijn er twee groepen Nederlandse
Werther-edities te onderscheiden, respectievelijk uitgegeven te Utrecht en te
Amsterdam.
De Utrechtse editie beleefde drie drukken, waarvan de eerste is uitgegeven door
H. van Emenes, de tweede door B. Wild, en de derde door B. Wild en J. Altheer.
Altheer, een neef van Wild, was inmiddels - in 1788 - als compagnon bij zijn oom
7
in de zaak opgenomen. Gegevens omtrent een eventuele transactie tussen Van
Emenes en Wild heb ik niet kunnen achterhalen.
Van de tweede druk zijn twee uitgaven bekend. De tweede onderscheidt zich van
de eerste doordat het buitenste dubbelblad van het eerste katern opnieuw gezet is,
evenals het gehele laatste katern. De eerste wijziging is verklaarbaar uit het feit dat
aan deze uitgave vier platen waren toegevoegd, waarvan Wild melding maakte op
de titel-
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pagina. Derhalve moest blad A1 met het conjuncte A8 worden vervangen. Tevens
is het jaartal aangepast. De tweede wijziging kan ik niet goed verklaren. Het ziet
ernaar uit dat Altheer, die we voor het eerst als drukker tegenkomen wanneer hij
8
begin 1787 benoemd wordt tot adjunct-drukker van de Staten van Utrecht , zich als
zodanig heeft willen afficheren door het restant van de druk van Tyhoff op zijn eigen
naam te stellen. Daarvoor was het echter voldoende geweest om het blad met het
colofon te vervangen, eventueel met het conjuncte blad R2. Heeft Altheer mogelijk
het hele laatste katern opnieuw gezet en gedrukt om zich in te dekken tegen
aanspraken van Tyhoff? Ook omtrent de contacten tussen Wild en Altheer aan de
ene en Tyhoff aan de andere kant ben ik verder niets te weten kunnen komen.
Het belangrijkste verschil tussen de eerste en de tweede druk is de toevoeging
van wat het ‘derde deel’ wordt genoemd. In feite is dit de vertaling van een van de
Duitse ‘Gegenschriften’ tegen de roman, en wel Über die Leiden des jungen
9
Werthers. Gespräche van een zekere Riebe. Verder zijn de gedichtjes op de beide
titelpagina's in de tweede druk komen te vervallen, zijn spelling en interpunctie
enigszins gewijzigd, en is er een aantal zetfouten ingeslopen. De zetspiegel van de
tweede druk is iets ruimer: die van de eerste druk meet ca. 113 bij 64 mm., met 28
regels per bladzij uit een 10 punts letter, die van de tweede druk ca. 116 bij 72 mm.,
met 26 regels per bladzij eveneens uit 10 punts.
Aan de tweede oplage van de tweede druk zijn, als gezegd, vier platen toegevoegd
van de hand van J.E. Grave, achtereenvolgens voorstellende Werther die de te
Wahlheim op hun moeder wachtende kinderen tekent, Werthers kennismaking met
de broodsnijdende Lotte, de knecht die de stervende Werther vindt, en de
10
gesprekspartners uit het ‘derde deel’, Alcimor en Philantropus, bij Werthers graf.
11
Deze gravures zijn genummerd I-IV , men vindt een reproductie ervan in deel 2, p.
45-51. Overigens bevat ook het beschreven exemplaar van 2a deze platen;
vermoedelijk betreft het hier een afzonderlijk gekochte set (cf. 1787-1), die de koper
zelf heeft laten meebinden.
De derde druk van 1790 (een pagina-voor-pagina-herdruk van de tweede) is in
principe niet veranderd: ook deze bevat het ‘derde deel’ en de platen. De twee
gedichtjes van de eerste druk zijn hier echter teruggekeerd, nu op de verso-zijden
van de beide titelpagina's. Tot de niet-intentionele veranderingen moet worden
gerekend de aanzienlijke toename van het aantal zetfouten, soms met consequenties
12
voor de betekenis van de tekst. De zetspiegel is gelijk aan die van de tweede druk.
De platen zijn in de door mij geraadpleegde exemplaren
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(dat zijn de daarstraks genoemde voor zover in Nederland aanwezig) voorzien van
13
het paginanummer van de bladzijde waarop zij betrekking hebben , met uitzondering
14
van het Leidse exemplaar, waarin de platen genummerd zijn als in de tweede druk.
De Amsterdamse druk, tenslotte, pretendeerde ‘in eene betere gedaante [...] te
verschijnen, dan de twee voorige uitgaaven, welke onze Nederlanders reeds daarvan
15
bezitten’. Inderdaad ziet deze editie er aantrekkelijker uit dan haar voorgangsters:
zij is veel royaler van formaat, erg ruim gezet - een zetspiegel van ca. 137 bij 72
mm., met 26 regels uit een 12 punts letter, en met zeer brede marges en opvallend
veel regels wit - en de eraan toegevoegde platen zijn artistiek onmiskenbaar van
een hoger gehalte dan die van Grave. Deze vier gravures, naar een ontwerp van
J. Buys uitgevoerd door Reinier Vinkeles en D. Vrydag, zijn ondertiteld met de tekst
waarop zij betrekking hebben. Zij stellen voor Werthers kennismaking met Lotte,
zijn afscheid van Lotte en Albert, zijn ontmoeting met de krankzinnige, en de knecht
16
bij de stervende Werther. Zij zijn in deel 2 gereproduceerd, p. 99-105.

De verhouding tot het origineel
De eerste editie van Die Leiden des jungen Werthers verscheen in de herfst van
1774 bij Weygand te Leipzig, en zij werd onmiddellijk gevolgd door een reeks
17
herdrukken bij Weygand zelf en door nog meer roofdrukken elders. De Nederlandse
vertaling zag het licht in september 1776 (cf. 1776-2). De door de vertaler gebruikte
Duitse editie zal dus naar alle waarschijnlijkheid uiterlijk in de eerste maanden van
1776 verschenen zijn.
Een terminus post quem wordt gegeven door de dichtregels op de beide
titelpagina's van de vertaling. Van der Laan (Goethe in de Nederlandsche letterkunde
p. 37-38) heeft al opgemerkt dat het bewerkingen zijn van de gedichtjes die Goethe,
naar het schijnt uit verontrusting over de bijval voor zijn personage, op de Duitse
titelpagina's had laten zetten. Ze figureren daar voor het eerst in de ‘zweyte ächte
Auflage’ van Weygand, die het licht zag in het begin van 1775. De tekst voor het
eerste deel luidt:
Jeder Jüngling sehnt sich, so zu lieben,
Jedes Mädchen, so geliebt zu sein.
Ach, der heiligste von unsern Trieben,
Warum quillt aus ihm die grimme Pein?

J.J. Kloek, Over Werther geschreven...

225
Die voor het tweede deel:
Du beweinst, du liebst ihn, liebe Seele,
Rettest sein Gedächtnis von der Schmach;
Sieh, dir winkt sein Geist aus seiner Höhle:
18
Sei ein Mann und folge mir nicht nach.

Een tweede aanwijzing dat voor de vertaling geen eerdere editie dan de ‘zweyte
ächte Auflage’ gebruikt kan zijn, wordt gegeven door het feit dat een hierin voor het
eerst opgenomen tussenzinnetje (‘- dir darf ich's wohl sagen, du hast Sinn für so
19
etwas -’; Werther I br. 13 juli) ook in de vertaling is te vinden (p. 63).
Een nog iets verdergaande precisering is mogelijk. De eerste oplage van de
3

‘zweyte ächte Auflage’ - de zgn. E - heeft, evenals zijn voorgangers, als datering
voor een brief in het tweede deel am 18. Juni. In de volgende oplagen - in de
4

6

‘Werther-Forschung’ gecodeerd E tot en met E maar alle nog steeds met op de
titelpagina zweyte ächte Auflage - is deze dagtekening veranderd in am 18. Juli. De
vertaling heeft Den 18. Julij. Tenzij er een heel toevallige zetfout in het geding is,
mag men concluderen dat de vertaler van Van Emenes als bron heeft gebruikt een
4

5

6

exemplaar van E , E of E , of van een van de daarvan afgeleide nadrukken. De
onderlinge verschillen hiertussen zijn zo gering dat nauwkeuriger bepaling haast
niet mogelijk lijkt, en in ieder geval niet tot verrassende resultaten zou leiden. Voor
de germanistiek mag nog de gevolgtrekking gemaakt worden, dat de vroegste van
4

20

deze oplagen, E , derhalve niet veel later dan begin 1776 verschenen kan zijn.

De door Van Emenes gepresenteerde vertaling mag zeer getrouw worden genoemd
in die zin dat de vertaler zich geen enkele ingreep in de tekst veroorloofd heeft, en
evenmin commentaar geeft in een voor- of nawoord, in toegevoegde voetnoten etc.
De enige inhoudelijke afwijking van het origineel wordt gevormd door het
21
comprimeren van de titelgedichtjes. Met uitsluitend deze geringe ingreep
onderscheidt de Nederlandse Werther-vertaler zich van zijn contemporaine Franse
22
en Engelse collega's. Voorts is de kwaliteit van de vertaling naar mijn indruk relatief
zeer redelijk: er zijn weinig aperte fouten in te vinden en ook het aantal evidente
germanismen is gering. Van der Laan wijst erop hoe gunstig de vertaling van Werther
afsteekt bij die van Clavigo en Egmont (p. 38). Toch geeft de Nederlandse versie
van Werther maar een flauw beeld van het oorspronkelijk, en wel omdat er niets in
doorklinkt van de karakteristieke stijl daarvan. De vertaler heeft - opzettelijk? uit
onvermogen? - Goethes pregnante,
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hartstochtelijke Sturm und Drangtaal omgesmolten in traditionele gietvormen, en
het resultaat is - naar 20e-eeuwse smaak - veelal een krachteloze omslachtigheid.
Veelzeggend is dat de vertaling bijna 25% meer woorden telt dan het origineel (niet
meegerekend de vele in het Nederlands onmogelijke gevallen van enclisis). Enkele
voorbeelden:
Aber ich hab sie gehabt, ich habe das
Herz gefühlt, die grosse Seele, in deren
Gegenwart ich mir schien mehr zu seyn
als ich war, weil ich alles war was ich
seyn konnte. (p. 9, I br. 17 mei)

Maer ik heb mij in haer bezit mogen
verheugen, ik heb den invloed gevoeld
van dat hart, van die uitgebreide ziel, in
welker tegenwoordigheid ik aen mij
zelven meer scheen te zijn dan ik was,
wijl zij mij alles deed zijn wat ik zijn kon.
(p. 11)

Ich bin zu nah in der Atmosphäre, Zuk! dan ben ik te digt onder haren dampkring
so bin ich dort. (p. 46, I br. 26 juli)
en word er zoo eensklaps nae toe
getrokken. (p. 70)

Es ist ein Unglük, Wilhelm! all meine
thätigen Kräfte sind zu einer unruhigen
Lässigkeit verstimmt, ich kan nicht
müssig seyn und wieder kan ich nichts
tun. Ich hab keine Vorstellungskraft, kein
Gefühl an der Natur und die Bücher
speien mich alle an. Wenn wir uns selbst
fehlen, fehlt uns doch alles. (p. 61-62, I
br. 22 aug.)

Is het niet ongelukkig, Willem! alle mijne
dadelijke krachten zijn aen 't kwijnen, en
ontaerden in een rusteloze vermoeidheid;
ik kan niet ledig zijn en echter kan ik niets
doen. Ik heb geen verbeeldingskracht, ik
gevoel niets meer op het beschouwen
der natuur, en alle boeken walgen mij.
Wanneer wij ons zelven te kort schieten,
zoo gebreekt ons toch alles. (p. 95)

und warf mich an die Erde und weinte
mich aus, (p. 69, I br. 10 sept.)

en wierp mij op den grond om door het
storten van een zee van tranen mijn
beklemd hart enigsints lucht te geven;
(p. 108)

Gott! bin ich strafbar, dass ich auch jezt
noch eine Seligkeit fühle, mir diese
glühende Freuden mit voller Innigkeit
zurück zu rufen,

O God! ben ik strafbaer, om dat ik er
zelfs thans nog ene gelukzaligheid in
vind, deze gelukkige ogenblikken terug
te roepen, en
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Lotte! Lotte! - (p. 115, II br. 17 resp. 14
dec.)

die vurige vreugde met volle krachten in
mijn ziel te verlevendigen! O Charlotte!
Charlotte! - (p. 174)

Dit zij genoeg voor een indruk - veel méér dan een indruk is trouwens niet te
geven, bij gebrek aan studies over 18e-eeuwse stilistiek en aan historisch
vertaalonderzoek.
De tweede en derde druk van de vertaling vertonen inhoudelijk geen afwijkingen,
al betekent de toevoeging van een geschrift waarin Werthers theorie en praktijk van
de zelfmoord worden veroordeeld, natuurlijk wel een belangrijke editorische ingreep.
Wat de editie van Allart betreft: in de voorrede daarbij wordt niet alleen geclaimd
dat de ‘gedaante’ beter is dan die van de Utrechtse drukken, maar ook dat hetzelfde
geldt voor de kwaliteit van de vertaling. Dit is een wel heel brutale aanmatiging:
Allart blijkt namelijk hier een van zijn beruchte piratenstreken te hebben uitgehaald
door de Utrechtse vertaling schaamteloos te plunderen, waarbij misschien genoeg
is veranderd om aan de beschuldiging van plagiaat te ontkomen, maar ook vooral
23
genoeg ongewijzigd is overgenomen om de kosten laag te houden. Veruit de
meeste veranderingen betreffen formuleringskwesties van ondergeschikt belang,
waarbij Allarts ‘vertaler’ geen Duits voorbeeld bij de hand hoeft te hebben gehad.
Verscheidene fouten in de Utrechtse edities zijn dan ook bij hem blijven staan, en
24
door slordig overnemen zijn er bovendien nog een paar bijgekomen. Zelfs de
titelversjes zijnzij het met een nog verdere reductie van de eerste strofe overgenomen. Bij dit alles moet overigens worden erkend dat het Nederlands vaak
wat soepeler is gemaakt, terwijl er bovendien weinig zetfouten zijn te vinden. Gezien
de apologie van Werther in de voorrede, is het niet te verwonderen dat Allart Wilds
‘derde deel’ achterwege heeft gelaten; niet goed te verklaren is waarom hij het
‘uitgeversbericht’ - ‘Was ich von der Geschichte des armen Werthers’ etc. - niet
heeft opgenomen.
Er zijn echter een paar afwijkingen bij Allart die erop wijzen dat zijn ‘vertaler’ toch
ook een Duits origineel bij de hand moet hebben gehad. Die zijn uitsluitend in het
eerste deel te vinden. Het gaat om enkele formuleringen die niet als varianten van
de Utrechtse vertaling kunnen worden beschouwd, verder om een paar kleine
toevoegingen, en zelfs om drie geheel nieuwe brieven. Al deze noviteiten zijn zonder
uitzondering afkomstig uit de inmiddels - in 1787 - verschenen zweite Fassung van
Werther. Merkwaardigerwijs is dus juist voor het tweede
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deel, dat Goethe veel ingrijpender heeft herschreven dan het eerste, getrouw de
25
oorspronkelijke versie gevolgd.
De verklaring voor Allarts vreemde hybridisatie van Werther blijkt te vinden te zijn
in Duitsland. Zijn versie klopt exact met een van de meest verknoeide roofdrukken
26
aldaar, verschenen in 1790 in Frankfurt en Leipzig. Heeft Allart toevallig een al
heel ongelukkige keuze gedaan, of heeft deze uitgekiende zakenman welbewust
een editie gebruikt die níet een nieuwe vertaling vereiste, maar toch een Nederlandse
versie opleverde die kon pretenderen dat wél te zijn? Hoe dit ook zij: de Nederlandse
lezer die geen vreemde talen machtig was, heeft in de 18e eeuw geen kennis kunnen
27
nemen van de zweite Fassung van Werther. In de 19e eeuw trouwens evenmin Allarts Werther bleef de laatste tot 1916, toen de vertaling van S. Person het licht
28
zag , die op haar beurt pas in 1975 werd gevolgd door een overzetting van Thérèse
29
Cornips. Beide volgen de zweite Fassung.

Eindnoten:
1 Deze bijlage is te beschouwen als een aangevulde en gecorrigeerde versie van mijn
‘Werther-vertalingen’ van 1974. Buiten beschouwing blijft, evenals daar, de in 1776 bij Dufour
& Roux te Maastricht verschenen Franse vertaling. Anders dan in 1974 wordt in deze
inventarisatie geen editie genoemd die, naar de opgave van Buisman nr. 714, in 1776 te
Amsterdam bij Dóll verschenen zou zijn. Ofschoon het bijna onmogelijk is om te bewijzen dat
een bepaalde editie niet heeft bestaan, ben ik er toch wel van overtuigd geraakt dat de vermelding
van de Werther van Dóll op een vergissing moet berusten. De enige plaats die ik ken waar
Werther in verband met Dóll wordt genoemd, is een fondslijst opgenomen in Dólls uitgave De
vreugde van den jongen Werther (ex. Univ. bibl. Amsterdam): ‘By J. Dóll te Amsterdam wordt
uitgegeven’, waarin als laatste Werther figureert. (Als voorlaatste trouwens De jonge Werther.
Treurspel, dat alleen als uitgave van Schalekamp bekend is.) De vraag is echter of ‘uitgegeven’
hier letterlijk moet worden opgevat, of dat Dóll ook werken heeft opgenomen die in zijn boekhandel
verkrijgbaar waren. Het laatste (in de 18e eeuw allerminst ongebruikelijk) lijkt me hier het geval
te zijn, temeer omdat Dóll in de voorrede bij De vreugde wél zijn uitgave van Nicolais Sebaldus
Nothanker ter sprake brengt, maar zwijgt over een ‘eigen’ Werther. Bovendien zou de Werther
van Dóll, gelet op de (zeer overvloedige) paginaverwijzingen in De vreugde, exact dezelfde
paginering moeten hebben gehad als die van Van Emenes. Al met al lijkt het me hoogst
waarschijnlijk dat Buisman - wiens pretentie van beschrijving op grond van autopsie, naar iedere
gebruiker weet, niet altijd gerechtvaardigd is - zijn vermelding baseert op Dólls fondslijst.
2 Ik conformeer me aan de terminologie die Janssen heeft voorgesteld in ‘Notities bij de aanduiding
van herdrukken’:
- editie: elke gedrukte presentatievorm;
- druk (Eng. edition): alle edities die direct of indirect van hetzelfde zetsel afkomstig zijn;
- oplaag (Eng. impression): groep afdrukken die binnen één tijdsgeheel van de pers komt;
- uitgave (Eng. issue): groep afdrukken in dezelfde presentatievorm binnen druk of oplaag.
Voorts wil ik op deze plaats graag drs. B. van Selm en drs. A. Plak danken voor hun bibliografische
bijstand.
3 Theoretisch is het mogelijk dat er twee, opzettelijk verschillend gedateerde, uitgaven zijn geweest.
Gegeven echter het feit dat de verschijning van het werk in mei 1793 voor het eerst wordt
aangekondigd (zie 1793-3,4), lijkt het me waarschijnlijker dat het om één en dezelfde uitgave
gaat. Misschien berustte de oorspronkelijke datering op een vergissing, misschien ook werd
tijdens het drukken van de titelpagina duidelijk dat 1792 als jaar van verschijning niet gehaald
zou worden.
4 Sign. III E 47/a 5. Een fotokopie ervan bevindt zich in de bibliotheek van het Instituut De Vooys
van de Universiteit Utrecht.
5 Sign JCz 3f. Een microfilm in de bibliotheek van het Inst. De Vooys
6 Sign. III786 E 47/a 5/1. Een fotokopie in de bibliotheek van het Inst. De Vooys.
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7 Althans vanaf dat jaar verschijnen er voor het eerst uitgaven onder de naam van Wild & Altheer.
Ook Ledeboer noemt in zijn De boekdrukkers (p. 370) en Alfabetische lijst (p. 192) 1788 als
begin van hun associatie. Altheer was al eerder, in 1782, bij Wild in dienst getreden, vermoedelijk
als drukker. Zie Evers, ‘Gegevens betreffende de Utrechtsche drukkers’ p. 35-36.
8 Evers, ‘Gegevens betreffende de Utrechtsche drukkers’ p. 12-13, 14.
9 Zie verder de aant. bij 1786-2.
10 Deze vier gravures zijn ook aanwezig in het Rijksprentenkabinet, port. H 155, no. 3875-3878.
Ze worden niet genoemd in De la Fontaine Verwey, De illustratie van letterkundige werken.
11 Waarbij de cijfers I en II abusievelijk verwisseld zijn.
12 Bijv. Den 26 July is den 26. Juny geworden (p. 67), Den 6 Sept. werd den 3. Sept. (p. 136 tweede
brief), voor van node hebben staat van doen hebben (p. 156). Twee maal werd zonde tot zoude
(p. 151 en 196), zonder dat dit onmiddellijk als fout herkenbaar is.
13 Resp. 20, 29, 206 en 116. Dit laatste moet een zetfout zijn voor 216.
14 Eveneens met verwisseling van I en II.
15 ‘Voorrede des vertaalers van deeze uitgaave’ p. 1. Klaarblijkelijk rekende de ‘vertaler’ de drukken
van Wild (en Altheer) voor één uitgave.
16 Niet aanwezig in de portefeuilles met boekillustraties van Vinkeles, van Vrydag of van Buys in
het Rijksprentenkabinet. Over deze prenten: De la Fontaine Verwey, De illustratie van
letterkundige werken p. 93. Volgens haar is de eerste ontleend aan het titelvignet van Chodowiecki
bij de in 1776 te Maastricht verschenen Franse vertaling van Werther (zie noot 1).
17 Voor wat betreft de Duitse edities steun ik in het volgende geheel op Seuffert, ‘Lesarten Werther’.
18 Hier geciteerd naar Werke dl. 1, p. 92. Over Goethes motieven bijv. Migge, ‘Goethes “Werther”’
p. 67, en Jäger, ‘Die Wertherwirkung’ p. 408. Bij de herziening van 1787 heeft Goethe de
gedichtjes laten vervallen.
19 De ‘zweyte ächte Auflage’ mist bovendien als eerste het jaartal 1771 in de datering van de eerste
brief. Ook de Nederlandse vertaling (die - behoudens één evidente vergissing: Den 16. Maert
voor am 17. Dez. - in de datering het origineel getrouw volgt) heeft geen jaartal.
20 Uit het gebruik van E4, E5 of E6 (of een nadruk daarvan) voor de vertaling laat zich één van de
twee ernstige vertaalfouten verklaren die Van der Laan (Goethe in de Nederlandsche letterkunde
p. 39) heeft aangewezen. Het gaat om de passage: ‘Um Gottes willen, sagte mir Lotte heute,
ich bitte Sie! keine Scene wie die von gestern Abend. Sie sind fürchterlich, wenn Sie so lustig
sind.’ (p. 48, I br. 30 juli). De vertaling geeft: ‘Wat ik u bidden mag, zei Charlotte van daeg, om
Gods wille toch gene vertoningen weer zoo als die van gisteren avond! zij zijn al te vrolijk en
doen mij vrezen’ (p. 73). Het Duitse citaat komt in de aangehaalde vorm uit de eerste druk. Vanaf
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E echter staat er: ‘[...] ich bitte Sie! [...] sie sind fürchterlich, wenn sie so lustig sind’. Men kan
er de vertaler niet te hard om vallen dat hij bij deze willekeur in het gebruik van kapitalen in de
aanspreekvorm, op een dwaalspoor is geraakt.
De wijziging is natuurlijk niet geheel zonder betekenis: de generaliserende uitspraak in de eerste
strofe is komen te vervallen; tevens wordt aan Werther hier geen posthume bekering
toegeschreven, doordat de tekst, als gevolg van de verandering in de tweede strofe, niet meer
van hemzelf afkomstig is. Het lijkt me, anders dan in 1974 (‘Werther-vertalingen’ p. 221 nt. 38),
echter te weinig om te gaan speculeren over de beweegredenen van de vertaler.
Cf. voor de Franse vertalingen: Appell, Werther und seine Zeit p. 11-12; Baldensperger,
Bibliographie critique nrs. 31-43; Gsteiger, ‘Westschweizer als Entdecker’ p. 219-222. Over de
kwaliteit van de Engelse vertalingen: Appell p. 12-14; Long, ‘English translations’.
Cf. voor een geheel vergelijkbaar geval: Kloek, ‘Werther-vertalingen’ p. 220. Zie ook Broos,
‘Boeken zijn zo goed als geld’.
Een voorbeeld hoe soms verminkt Nederlands in de Utrechtse 3e druk door Allarts ‘vertaler’
begrijpelijker wordt gemaakt ten koste van het origineel, is te vinden in de brief van 13 juli uit
het eerste deel.
Duits: ‘Mich liebt! Und wie werth ich mir selbst werde! Wie ich - dir darf ich's wohl sagen, du hast
Sinn für so etwas - wie ich mich selbst anbethe, seitdem sie mich liebt.’
De zin tussen de gedachtenstrepen is in 1776 vertaald als: ‘- u durf ik het wel zeggen, gij kunt
iets diergelijks begrijpen -’.
Dit is in de tweede druk hetzelfde gebleven. In de derde is echter het woordje u weggevallen: ‘durf ik het wel zeggen, gij kunt iets diergelijks begrijpen -’. In Allarts ‘vertaling’ is er althans weer
lopend Nederlands van gemaakt: ‘- durf ik het wel zeggen? doch gij kunt iets diergelijks begrijpen
-’.
Door het geringe aantal van de wijzigingen in het eerste deel en het weinig ingrijpende karakter
ervan valt het composiet-karakter van Allarts Werther nauwelijks op. De enige inconsistentie die
is ontstaan, is dat de brief van 30 mei, waarin de boerenknecht wordt geïntroduceerd die in het
tweede deel van de herziene versie een moord begaat, nu geen vervolg krijgt. Voor het overige
lijkt het weinig zinvol om een zorgvuldige collatie te geven. De belangrijkste uit de zweite Fassung
overgenomen elementen zijn (behalve de zojuist genoemde brief): de ‘toelichting’ op Lottes
verzuchting ‘Klopstock!’ (brief 16 juni), het eerste briefje van 26 juli (maar het toegevoegde
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zinnetje in de volgende brief, dat hierop terugslaat, ontbreekt weer), en het vervolg van de brief
van 8 augustus.
Seuffert beschrijft deze editie in ‘Lesarten Werther’ op p. 338 onder nr. 6, met de
tekstgeschiedenis. Het is volgens hem ‘elendeste, auf Blendung der Käufer berechnete
Marktwaare’. Een fotokopie ervan is aanwezig op het Inst. De Vooys.
Allarts enige substantiële afwijking van zijn Utrechtse voorbeeld die niet tot deze Duitse editie
is te herleiden, is de omissie van de inleidende woorden ‘Was ich von der Geschichte...’. Verder
heeft de Duitse editie in de datering van de brieven hier en daar de zweite Fassung gevolgd,
terwijl Allart de oorspronkelijke datering aanhoudt.
Noch ook de lezer die wel Frans of Engels kende: de eerste Franse vertaling van de zweite
Fassung verscheen in 1800 (Baldensperger, Bibliographie critique nr. 42), de eerste Engelse in
1801 (Long, ‘English translations’ p. 191).
Uren met Goethe. Een keur van stukken uit zijne werken, vertaald en van inleidingen en
aantekeningen voorzien, dl. 1, De ‘Werther’. Vertaald door S. Person en ingeleid door Frans
Coenen. Baarn 1916.
J.W. Goethe, Het lijden van de jonge Werther. Vertaling Thérèse Cornips. Amsterdam 1975. De
volgende drukken hiervan (in feite nieuwe oplagen van de eerste druk) zijn voorzien van een
nawoord van Gerrit Komrij.
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Zusammenfassung
Dieser Untersuchung liegt ein zweifaches Thema zugrunde. Zunächst wird der
Widerhall erforscht und analysiert, den Goethes Leiden des jungen Werthers in den
Jahren zwischen 1775 und etwa 1800 in den Niederlanden gefunden hat. Es handelt
sich damit um einen Forschungszweig, der seit gut fünfzehn Jahren ein lebhaftes
Interesse erregt: Rezeptionsgeschichte. Mit der Popularität der Rezeptionsforschung
ist es aber merkwürdig bestellt. Die Zahl der theoretischen Abhandlungen ist ungleich
grösser als die der praktischen Untersuchungen, vor allem, wenn man von den
letzteren diejenigen Beiträge abzieht, in denen das Wort ‘Rezeption’ nicht mehr ist
als ein modisches Aushängeschild, hinter dem sich eine überwiegend herkömmliche
Forschung verbirgt. Diese Diskrepanz von Theorie und Praxis gibt zu denken. Fehlt
es an den Praktikern, oder sind die Erwartungen der Theoretiker zu hoch gespannt?
Meine Abhandlung hat darum zugleich die Absicht, ein exemplarischer Kasus zu
sein: es geht mir nicht nur um die Einsicht in das Wie und Warum der Reaktionen
auf Goethes Werther in den Niederlanden, sondern ich möchte auch versuchen,
anhand dieses praktischen Falles die Möglichkeiten und die Grenzen der historischen
Rezeptionsforschung zu erkunden.
Diese doppelte Zielsetzung erfordert eine doppelte Einführung. Zunächst soll die
Frage geklärt werden, inwiefern eine neue Untersuchung zu der niederländischen
Werther-Rezeption sinnvoll ist. Im ersten Abschnitt lege ich dar, wie sich im Laufe
des 19. und 20. Jahrhunderts ein Bild von den Reaktionen auf Goethes Roman
geformt hat. Im allgemeinen stellt man die Sachlage so dar, als habe Werther in
den Niederlanden dank der weit verbreiteten, bornierten Empfindsamkeit einen
exaltierten Beifall gefunden, wobei jedoch niemand die wirkliche Bedeutung des
Werkes verstanden habe. Bei kritischer Überprüfung zeigt sich aber, dass dieses
Bild auf nur sehr spärlichem und überdies zum Teil falsch interpretiertem Material
beruht. Auch wird dieses Urteil geprägt von einer gewissen Abneigung gegen die
Empfindsamkeit einerseits, und andererseits von der Neigung, die zeitenthobene
Grösse Goethes hervortreten zu lassen im Kontrast zu dem ihn nicht verstehenden
Publikum. Eine neue, breit angelegte Forschung
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schien also nicht unberechtigt zu sein.
Im Hinblick auf die zweite Zielsetzung sollte der eigentlichen Ermittlung auch eine
Geländeaufklärung im Felde der Theorie vorausgehen: was erwartet die Theorie
an Ergebnissen, und was bietet sie dem Praktiker, der einen historischen
Rezeptionsprozess untersuchen will? Im II. Abschnitt werden vier bekannte Modelle
besprochen, die vor allem auf ihre Verwendbarkeit für eine konkrete Untersuchung
geprüft werden: die Modelle von Hans Robert Jauss, Hannelore Link, Gunter Grimm
und Felix Vodička. Der Wert des Jauss'schen Programms, so stellt sich heraus,
liegt für den an der Praxis interessierten Forscher eher in seiner Funktion als
stimulierender Aufruf als in der eines Untersuchungsmodells. Im Grunde handelt
es sich um ein ganzes Bündel von Zielsetzungen und somit auch von
Forschungstypen, wobei das Interesse an den Reaktionen eines faktischen
historischen Publikums nicht im Vordergrund steht. Es ist also nicht zu verwundern,
dass Jauss sich nicht vertieft in die Frage, auf welche Weise man einen historischen
Rezeptionsprozess und den ihm zugrunde liegenden Erwartungshorizont
rekonstruieren soll. Seinen eigenen Versuchen dazu in seinen mehr praktisch
ausgerichteten Beiträgen kann schwerlich paradigmatischer Wert zugesprochen
werden.
Auch Hannelore Link bietet dem Praktiker wenig Hilfeleistungen bei seiner Arbeit.
Ausserdem verknüpft sie die rezeptionshistorische Frage ‘Wie sind Texte gelesen
worden?’ mit der rezeptionsästhetischen Frage ‘Wie sollen sie gelesen worden?’
Abgesehen davon, dass es ihr meines Erachtens nicht gelungen ist, eine
befriedigende Methode zu entwerfen zur Beantwortung der zweiten Frage, droht
bei ihrer Arbeitsweise die Gefahr, dass das Studium historischer Rezeptionsprozesse
unter den Druck eines normativen Textbegriffes gerät. Die Unbekümmertheit, mit
der Link in dervon ihr als Beispiel angeführten deutschen Werther-Rezeption von
‘Unangemessenheit’ und ‘Fehlinterpretation’ spricht, ist in diesem Zusammenhang
vielsagend: sie gibt damit im Grunde zu verstehen, Goethes Publikum sollte besser
gelesen haben, und diese Haltung kommt einem ernsthaften Interesse am Warum
von uns fremd gewordenen Interpretationen nicht zugute. Ich stelle mich darum auf
die Seite Gunter Grimms, wenn er den Standpunkt vertritt, dass es für den
Rezeptionsforscher wichtiger ist zu untersuchen, zu welchen Interpretationen ein
Text geführt hat und wie diese zu erklären sind, als der Frage nachzugehen, inwieweit
sie in den Augen des heutigen Forschers adäquat sind. Allerdings legt er den
Schwerpunkt der Forschung meines Erachtens zu einseitig auf die
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sozialen Determinanten des Rezeptionsprozesses. Der Text als bestimmender
Faktor wird nicht gebührend gewürdigt, und auch die - von Jauss freilich überschätzte
- literarische Komponente des Erwartungshorizontes erhält bei Grimm zu wenig
Konturen. Überdies führt die Einbeziehung der Gesamtheit der soziokulturellen
Faktoren zu derart ambitiösen und vielumfassenden Fragestellungen, dass jeder
Forschungsentwurf von vornherein unzureichend ist. Dies ist um so mehr der Fall,
als Grimm in seinen weiteren Ausführungen mehr Interesse zeigt an weitgehenden
terminologischen Verfeinerungen und erschöpfenden Bestandsaufnahmen der
theoretischen Modalitäten als an der praktischen Anwendbarkeit seines Modells.
Symptomatisch ist übrigens, dass Grimms eigene Untersuchungen von vier konkreten
Fällen kaum zu verbinden sind mit seiner Theorie.
Der letzte der besprochenen theoretischen Beiträge ist das schon etwas ältere
Programm von Felix Vodička. Vodička, der desgleichen der Meinung zugetan ist,
der Rezeptionsforscher solle Konkretisationen von literarischen Texten erläutern
und nicht prüfen, inwiefern sie ‘adäquat’ sind, weckt durch seinen Sinn für Relativität
bei dem Praktiker weniger Unbehagen als namentlich Jauss und Grimm mit ihren
viel anspruchsvolleren Programmen. Weniger leuchtet mir Vodičkas Auffassung
ein, dass in der Untersuchung die Konkretisationen der Kritiker im Mittelpunkt stehen
sollen, weil sie das Sprachrohr des Publikums seien. Das literarische Leben, auch
das der Oberschichten, ist, so scheint mir, fast immer viel differenzierter gewesen,
als in der Kritik zum Ausdruck kommt, und deshalb muss eine repräsentative
Rezeptionsuntersuchung wesentlich breiter angelegt werden, als Vodička es sich
vorstellt. Dies bringt nicht nur einen sehr grossen Zuwachs an zu untersuchenden
Quellen mit sich; daraus ergeben sich auch interpretative Schwierigkeiten. Sobald
man sich nicht mehr auf die Konkretisationen, in denen Meinungen begründet
werden, beschränkt, sondern auch beiläufige Aussagen über das betreffende Werk
in die Untersuchung einbezieht, wird man sich oft die Frage nach dem Aussagewert
dieser Quellen stellen müssen. Und schliesslich kann man bei Vodičkas Programm
vielleicht noch die Randbemerkung machen, dass er die ästhetischen Aspekte der
Konkretisation zu sehr hervorhebt, während man bei der Rezeption eines Romans
im 18. Jahrhundert z.B., und ganz sicher bei Werther, davon ausgehen kann, dass
die moralischen und nicht die ästhetischen Qualitäten im Vordergrund stehen.
Das soeben erwähnte Zurückbleiben der Praxis der Rezeptionsforschung
gegenüber der Theorie ist also wenigstens zum Teil der Tat
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sache zuzuschreiben, dass es den Theoretikern noch nicht gelungen ist, ein Modell
zu entwerfen, das dem Praktiker ausreichende Anwendungsmöglichkeiten bietet.
Vielleicht kann die vorliegende Untersuchung einen Beitrag liefern zu einer mehr
praxisbezogenen Modellbildung.
Im III. Abschnitt wird der Forschungsverlauf beschrieben und begründet. Zunächst
habe ich versucht, alles zu ermitteln, was in den Niederlanden über Werther
geschrieben worden ist, von der Abhandlung bis zur beiläufigen Anspielung. Um
dem Leser die Möglichkeit zu geben, meine Schlussfolgerungen zu überprüfen und
sich einen Eindruck von der Art des Materials zu verschaffen, werden diese Aussagen
*
im zweiten Teil dieses Buches veröffentlicht.
Es bedarf wohl keiner Erklärung, dass Vollständigkeit nie zu erreichen ist.
Selbstverständlich wurden die Übersetzungen von Werther, die Anzeigen und die
Rezensionen des Werkes untersucht, zudem habe ich alle literarischen Zeitschriften,
Abhandlungen u.s.w. durchgenommen. Sodann erreicht man jedoch den Punkt, an
dem die Forschung nicht mehr systematisch durchgeführt werden kann und man
sich, im Vertrauen auf Fachkenntnis und Intuition und in der Hoffnung auf einiges
Glück, mit Stichproben begnügen muss. Noch unbefriedigender ist es, dass eine
mehr oder weniger systematische Ermittlung der handschriftlichen Quellen ganz
ausgeschlossen ist. Vorläufig ist der Forscher hier grossenteils von Zufallstreffern
abhängig.
Eine Analyse des Materials findet man im IV. Abschnitt. Zunächst zeichnen sich
in der Werther-Rezeption drei Phasen ab: 1775 bis 1785, die Periode, in der der
Roman zwar in den Niederlanden bekannt geworden ist - die erste Übersetzung
erscheint 1776 - aber noch kaum wahrnehmbar die Aufmerksamkeit auf sich zieht;
1786 bis 1795, das Jahrzehnt, in dem das Interesse für Werther deutlich einen Gipfel
erreicht; schliesslich das Ausklingen nach 1795, wenn das Werk allmählich
Geschichte wird. Für jeden dieser drei Zeitabschnitte wird das Material unter zwei
Gesichtspunkten untersucht: (a) Was sagt es aus, sei es direkt, sei es indirekt (z.B.
durch den Zusammenhang, in dem die Aussagen stehen), über Bekanntheit und
Popularität von Werther? Und (b) Welche Ansichten über diesen Roman lassen sich
daraus entnehmen?

*

Die Aussagen wurden numeriert mit der Jahreszahl und einer laufenden Nummer. Mit Hilfe
dieser Numerierung wird im Text des 1. Teils auf die betreffende Aussage verwiesen.
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In bezug auf die erste Frage ist zu sagen, dass sich in dem Material deutlich die
zunehmende Bekanntheit des Werkes abzeichnet. Zunächst gibt die relativ grosse
Zahl von neuen Auflagen der Werther-Übersetzungen und von Wertheriaden einen
quantitativen Anhaltspunkt (wobei man nicht vergessen darf, dass eine nicht geringe
Anzahl Leser das Buch auf französisch oder wohl auch auf deutsch gelesen haben
wird). Zudem nimmt, vor allem nach 1785, die Zahl der Verweise auf den Roman
stark zu, und das Quellenmaterial wird reichhaltiger. Aus der Art, wie dann über
Werther gesprochen wird, geht hervor, dass das Werk als bekannt vorausgesetzt
wird. Aufgrund von allerlei Hinweisen lässt sich vermuten, dass Werther auch zu
Lesergruppen, die nicht zu dem üblichen Kreis von Romanlesern gehörten,
vorgedrungen war. Nach 1795 nimmt das Interesse jedoch schnell ab, man kennt
das Werk, aber als ein merkwürdiges Phänomen aus der Vergangenheit.
Aus all dem kann mit Fug und Recht geschlossen werden, dass Werther in den
Niederlanden eine Zeitlang aussergewöhnlich populär gewesen ist - aber wenn wir
die in den Quellen geäusserten Ansichten über den Roman betrachten, zeigt sich,
dass die Bewunderung auffallend wenig Spuren hinterlassen hat. In dem gesamten
Quellenmaterial steht die Kritik an Werther stark im Vordergrund, eine Kritik, die,
wie zu erwarten war, auf moralischer Ebene liegt. Namentlich Werthers
Liebesauffassungen erregten Widerspruch, weil sie, so warnte man immer wieder,
jungen Mädchen überspannte Erwartungen einflössen würden und jungen Männern
einen Freibrief für unrechtmässige Ansprüche ausstellten. Gerade die Heftigkeit
dieses Protestes ist ein Hinweis darauf, dass es eine lebendige Anteilnahme an
Werthers Geschichte gegeben haben muss, die sich jedoch kaum direkt beobachten
lässt. Offenbar gehörten die Bewunderer zu einer Gruppe, die - wohl aufgrund ihres
Alters - kaum Vertreter hatte in der ‘literarischen Öffentlichkeit’. Nahezu die einzigen
Äusserungen ihres Beifalls, die uns überliefert sind, sind einige einfache
Werther-Gedichte. Aus diesen geht eindeutig hervor, dass es in der Tat Werthers
Liebe war, die seine Bewunderer so sehr ansprach. Der Nachdruck, mit dem diese
Liebe, häufig in idealisierter Form, den trivialen Umständen gegenübergestellt wird,
die derartige erhabene Gefühle nicht gestatteten, weckt die Vermutung, dass die
Begeisterung für Werther mehr war als eine Modelaune, dass sie genährt wurde
von einem wachsenden Unfrieden der Jugend mit den herrschenden pragmatischen,
materialistischen Ansichten von Liebe und Ehe. In diesem Falle wäre die empfind
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same Aneignung des Romans in erheblichem Masse von soziokulturellen Faktoren
bestimmt. Diese Hypothese, deren Bedeutung eine viel grössere Reichweite hat
als die der Werther-Rezeption, erfordert eine eingehendere Untersuchung.
Für die Bewunderer war Werther also die Verkörperung des erhabenen Gefühls,
für die Kritiker die überspannte, auf Abwege führende Empfindsamkeit selbst. In
den Jahren, in denen die Diskussion über Werther zur Entfaltung kommt, entbrennt
in den Niederlanden der Streit um die Empfindsamkeit, und diese beiden Phänomene
sind selbstverständlich eng miteinander verwandt (ohne dass diese Verwandtschaft
sich leicht auf eine Formel bringen liesse). Häufig finden sich die Hinweise auf
Werther in Auseinandersetzungen über die Empfindsamkeit. Dies hat zur Folge,
dass die jeweiligen Meinungen sich einerseits stark profilieren, aber andererseits
wenig nuanciert sind und überdies nur selten eingehender erläutert werden.
Augenscheinlich ist in bezug auf die Empfindsamkeit ein Polarisationsprozess
eingetreten, in welchem Goethes Roman und dessen Hauptperson als Prüfstein
dienten: man bewunderte Werther als feinfühligen Protagonisten der Empfindsamkeit
oder lehnte ihn als solchen ab; eine Rechtfertigung dieser Position war unnötig und
ein nuancierter Blick kaum möglich.
Bewunderer und Kritiker des Werther kamen zu gegensätzlichen Ergebnissen
bei der Bewertung, aber nicht bei der Interpretation des Romans. Beide Gruppen
hielten Werther für eine Romanfigur, die als Vorbild oder Ideal beabsichtigt war. Es
gab indes einzelne Kritiker, die die Möglichkeit offenliessen, Goethe habe Werther
nicht als nachahmenswert hingestellt. Das veranlasste sie jedoch nicht, ihr Urteil
zu mildern. Die Tatsache, dass die beanstandete Interpretation möglich war,
verurteilte das Werk ihrer Ansicht nach auf jeden Fall. Die Werther-Kritik zeigt
exemplarisch, wie in den landläufigen romanpoetischen Auffassungen dem Autor
vorbehaltslos die moralische Verantwortlichkeit für seine Leser aufgebürdet wurde.
Vereinzelt aber stösst man auf Aussagen, die nicht in die Schablone von
moralischer Kritik gegenüber empfindsamer Bewunderung passen. Werther, so
urteilen diese Leser, stellt nicht ein Vorbild zur Nachahmung dar, sondern lässt
überzeugend sehen, wie es einem bestimmten Charakter unter bestimmten
Umständen ergeht. Diese durchaus positive Wertung (die bei einem ihrer Vertreter
angeregt zu sein scheint von Blanckenburgs Rezension von Werther) unterscheidet
sich also genauso grundsätzlich von der empfindsamen Bewunderung wie von der
moralischen Kritik. Der Keim einer in den Niederlanden noch ganz
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neuen Romanauffassung wird hier sichtbar. Vom Autor wird im Prinzip kein
moralischer Idealismus mehr gefordert, sondern psychologischer Realismus; der
Leser trägt selbst die Verantwortlichkeit, über die Qualitäten der Personen zu
entscheiden. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts wird dieses Werther-Bild, und
überhaupt diese Auffassung von der Gattung Roman, allgemeinere Anerkennung
finden.
In einem Anhang zu diesem Abschnitt wird versucht, aufgrund von Angaben in
Auktionskatalogen die Verbreitung des Werther in privaten Büchersammlungen
festzustellen. Dieser Teil der Forschung war sehr unergiebig: nur einzelne Hinweise
sind mir begegnet, und selbst im Nachlass der Autoren, die über das Werk
geschrieben haben, war oft nichts zu finden. Offenbar hatte Werther nur geringe
Überlebenschancen, jedenfalls viel weniger als die zum Vergleich mitinventarisierten
Romane Richardsons, deren erbaulicher Charakter nicht in Frage stand.
Der v. und letzte Abschnitt enthält die Bilanz der Untersuchung. Auf der Habenseite
können einige unzweideutige Ergebnisse verzeichnet werden. Das Bild der
Werther-Rezeption, das sich jetzt herausgebildet hat, stützt sich auf sehr viel mehr
Material als die herkömmliche Vorstellung und ist folglich ungleich vielseitiger und
nuancierter. Die gangbaren Darstellungen wurden in wesentlichen Punkten korrigiert,
sowohl was den Rezeptionsverlauf als was die Differenzierung der Standpunkte
betrifft. Unsere Einsicht, nicht nur in die Werther-Rezeption, sondern in den jeweiligen
literarischen Kommunikationsprozess überhaupt, hat sich unleugbar vertieft. Dazuhin
fordert diese Untersuchung zu weiteren Forschungen heraus, namentlich auf dem
Gebiet der sozial-kulturellen Determinanten der empfindsamen Liebesauffassung
sowie auf dem der Entwicklung der romanpoetischen Ansichten. Historische
Rezeptionsforschung hat sich also unter gewissen Voraussetzungen als durchaus
wertvoll erwiesen.
Andererseits stehen beträchtliche Debetposten offen. Ein massgeblicher Befund
war, dass wesentliche Fragen unbeantwortet geblieben sind. Trotz aller intensiven
Nachforschungen stellte es sich zum Beispiel als unmöglich heraus, die Kreise der
empfindsamen Leser und die Intensität ihrer Bewunderung zu bestimmen. Was die
Kritik an Werther betrifft,so gibt es gelegentlich Hinweise, die vermuten lassen, dass
sich hinter den vielen stereotypen Ablehnungen nuanciertere Meinungen verbergen,
denen jedoch nicht beizukommen ist.
Eine getreue historische Rekonstruktion lässt sich also nur teilweise verwirklichen.
Drei komplizierende Faktoren sind hier insbesondere zu nennen:
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1. Die Erforschung der Werther-Rezeption hat zwar ein reiches Informationsmaterial
ergeben; auffallend ist aber, dass die meisten Aussagen so wenig Auskunft bieten.
Wohl lässt sich in der Regel ein Pauschalurteil daraus ableiten; selten wird jedoch
dargelegt, was gewürdigt oder abgelehnt wird, und eine Begründung findet sich so
gut wie nie. Kennzeichend ist, dass gerade die Eigenschaft des Werther, durch die
er so viel mehr Teilnahme erregt haben muss als andere empfindsame Romane,
nämlich die literarische Gestalt, fast nie erwähnt wird. Aus der niederländischen
Rezeption lässt sich nicht einmal erkennen, dass es sich um einen Briefroman
handelt.
2. Aus dem Umstand, dass die Untersuchung sich notwendigerweise hauptsächlich
auf öffentliche Aussagen beschränkte, folgt zweifellos eine drastische Entstellung
des Bildes. Jede veröffentlichte Meinung steht in einem bestimmten Zusammenhang,
und besonders von den literarischen ‘opinion-leaders’ des 18. Jahrhunderts darf
man annehmen, dass sie nicht sosehr ihre eigene, private Ansicht äusserten, als
vielmehr eine Ansicht, von der sie fanden, das Publikum sollte sie vertreten.
Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang eines der wenigen persönlichen Stücke
in dem Quellenmaterial, nämlich ein Brief von Hemsterhuis an die Gallitzin. Es zeigt
sich, dass der damals 68-jährige Philosoph von Werther hingerissen ist. Undenkbar
wäre es, dass er diese Reaktion in einer öffentlichen Stellungnahme auch nur hätte
durchschimmmern lassen.
3. Der Rezeptionsforscher wird sich in erster Linie auf dasjenige richten, was über
ein Werk ausgesagt wird. Aber auch die Tatsache, dass gewisse Aussagen nicht
gemacht werden, kann aufschlussreich sein, und gerade die Feststellung, dass das
betreffende Werk in einem bestimmten Kontext nicht genannt wird, ist möglicherweise
vielsagend. Aber wie man solche negativen Ergebnisse deuten soll, ist äusserst
problematisch. Dies kann anhand von zwei Beispielen verdeutlicht werden: erstens
die Abwesenheit von Erwähnungen des Werther in allen niederländischen
Abhandlungen des 18. und frühen 19. Jahrhunderts über den Selbstmord, und
zweitens das Fehlen von Anspielungen auf den Roman in einigen der bekanntesten
Angriffe auf die Empfindsamkeit.
Die endgültige Schlussfolgerung kann also wohl sein, dass Rezeptions-forschung
ohne jeden Zweifel einen wertvollen Beitrag zur Vertiefung der Einsicht in historische
Kommunikationsprozesse liefert, aber auch, dass man die Möglichkeiten dieses
Forschungszweigs nicht überschätzen soll. Sie bringt uns dazu, wenigstens teilweise
Verständnis
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aufzubringen für uns fremdgewordene Reaktionen auf ein literarisches Werk und,
sozusagen, deren eigene Adäquatheit zu verstehen. Andererseits bleibt nur zuviel
übrig, das sich der Beobachtung der späteren Forscher entzieht. Dies scheint mir
ein Befund zu sein, der nicht nur spezifisch ist für den hier ermittelten Kasus, sondern
der damit zusammenhängt, dass der heutige Literarhistoriker zum Teil andere
Auskunft erwartet, als was die früheren Rezipienten mitgeteilt haben. Daraus folgt
zum ersten, dass die Zielsetzungen der historischen Rezeptionsforschung viel
bescheidener sein sollten als die bis jetzt in der Theorie formulierten Ansprüche.
Zweitens wird aus dieser Untersuchung ersichtlich, dass Rezeptionsforschung nie
eine autonome literarhistorische Methode sein kann: Analyse und Interpretation des
überlieferten Materials erfordern eine Kenntnis und ein Verständnis der betreffenden
Epoche, die auch auf anderem Wege erworben werden müssen. Und drittens möge
deutlich geworden sein, dass eine derartig breit angelegte Untersuchung wie die
vorliegende nur für eine beschränkte Zahl von Werken lohnend sein kann.
Rezeptionsgeschichte ist keine Alternative für andere Arten literarhistorischer
Forschung, sondern vermag, anhand von exemplarisch ausgewählten
Untersuchungs-objekten, eine wertvolle Ergänzung zu bieten.
In der Beilage findet man die Bibliographie und Beschreibung der niederländischen
Werther-Übersetzungen des 18. Jahrhunderts.
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Stellingen bij J.J. Kloek, Over Werther geschreven...
te verdedigen op 21 juni 1985.
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1.
Wil historisch receptie-onderzoek niet vervallen in speculatie of verzanden in
trivialiteiten, dient het
- bescheiden te zijn in zijn doelstellingen;
- niet autonoom verricht te worden;
- zich te beperken tot exemplarische gevallen.

2.
De ‘middengroep’ die zich in de loop van de 18e eeuw als specifiek leespubliek is
gaan profileren, omvatte rond 1800 in Nederland niet meer dan 5% van de bevolking.

3.
Het door Van den Berg gesignaleerde eigenaardige gebruik van de term ‘romantisch’
in de literatuurgeschiedschrijving te onzent heeft een tegenhanger in de hantering
van het begrip ‘klassicistisch’: ook dit wordt dusdanig elastisch toegepast dat het
betekenisloos dreigt te worden en ook hierbij treft veelal een evaluatieve - zij het
tegengestelde - connotatie. Beide verschijnselen hangen ten nauwste samen: het
door Van den Berg bepleite ‘nauwkeurig verslag van de beeldvorming van de
Nederlandse romantiek’ kan niet gegeven worden zonder een even nauwkeurig
verslag van de beeldvorming van het Nederlandse klassicisme.
(W. van den Berg, ‘Kanttekeningen bij de letterkundige romantiek’. In: De
negentiende eeuw 8 (1984-85) p. 53-71.)

4.
Het opmerkelijke feit dat nog in de 19e eeuw volks-liedboekjes in de gothische letter
werden gedrukt, moet worden verklaard uit religieus conservatisme.

5.
Busken Huets Lidewyde is te beschouwen als produktieve receptie van Van Lenneps
Klaasje Zevenster.
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6.
Kloeks zesde stelling is niet meer te verdedigen.
(J. Kloek, Het begrip regressie. Diss. Amsterdam 1941.)

7.
In de wel zeer ongelijke verdeling van rechten en plichten is de relatie z.w.o. subsidievrager pijnlijk analoog aan de verhouding mecenas - protégé.

8.
De nadruk die in het huidige onderzoeksbeleid wordt gelegd op centralisatie,
concentratie en planning getuigt van onbegrip voor het dichterlijke in de wetenschap.
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[Deel 2]
Verantwoording
De volgorde van de hierna opgenomen citaten is bepaald door het jaartal op de
titelpagina van het betreffende werk. Dit hoeft niet het werkelijke jaar van verschijnen
te zijn. Met name almanakken verschenen altijd in de laatste maanden van het
voorafgaande jaar.
Alleen van Werther zelf en van de Wertheriaden zijn de herdrukken opgenomen.
De context van de aangehaalde passages wordt zonodig geschetst in een
toegevoegde aantekening. Tevens worden daarin woorden en zaken verklaard.
De noten bij de aantekeningen vindt men op p. 148 e.v.
In de citaten zijn alleen de volstrekt evidente zetfouten stilzwijgend gecorrigeerd.
Voor de biografische data is gebruik gemaakt van de bekende
literatuurgeschiedenissen, en van het Biographisch woordenboek van Witsen
Geysbeek, het Biographisch woordenboek der Nederlanden en het Nieuw
Nederlandsch biografisch woordenboek.
Gebruikte afkortingen:
Appell: Appell, Werther und seine Zeit.
Braun: Goethe im Urtheile seiner Zeitgenossen, ed. Braun.
Van der Laan: Van der Laan, Goethe in de Nederlandsche letterkunde.
Mandelkow: Goethe im Urteil seiner Kritiker, ed. Mandelkow.
Müller: Der junge Goethe im zeitgenössischen Urteil, ed. Müller.
Werther: Goethe, Die Leiden des jungen Werthers, ed. Merker.
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Bronnen
1775-1 Otto C.F. Hoffham (1744-1799)
[O.C.F. Hoffham, Particuliere brief aan P.J. Uylenbroek.]
Berlin 2 May 1775
[...] Nieuws in de Duitsche geleerde waereld, waarnaar Gy vraagt, is hier
genoeg; maar zulks is verbaasd wydloopig, en voor het grootste deel niet
bruikbaar noch interessant voor U. - Duitschland bezit thans voortreflyke
koppen, en een Abt, een Isselin, een Lavater, een Kant, een Göthe, en
anderen, leveren geduurig doorwrochte en körnighe Werken in de fraaije
weetenschappen. - Is U by toeval nog niet bekend geworden: Die Leiden
des jungen Werthers? - Zo Gy het nog niet kent, durf ik het U wel
aanraden; en waarschynlyk zal Schreuder het wel hebben. Het is van
Göthe, een uitmuntend Genie, en behelst (onder dien versierden naam)
de geschiedenis van den zoon des Abts Jerusalem, die zich heeft
doodgeschoten. - Nog durf ik U aanraaden: Über die Ehe, van een
onbekenden schryver. - Dit kan ik U verzekeren, dat ik nimmer
Neêrduitsche boeken heb geleezen, die een zweem van deeze twee,
slechts kleine werkjes hebben.
De brief bevindt zich in de collectie brieven aan P.J. Uylenbroek, K.B. sign. 133 M
140. De hier gecursiveerde woorden en namen staan in het origineel in fraktuurschrift,
met uitzondering van het onderstreepte Schreuder.
Berlin: Hoffham, Duitser van origine, was na vanaf zijn tiende jaar in Nederland
te hebben gewoond, in 1773 naar zijn vaderland teruggekeerd.
Schreuder: Bedoeld is naar alle waarschijnlijkheid de Amsterdamse boekhandelaar
1
Johannes Schreuder, die ook een zaak in Leipzig bezat.
Het is van Göthe: Ofschoon Werther anoniem was verschenen, raakte al spoedig
algemeen bekend dat Goethe de auteur was. de geschiedenis van den zoon des
Abts Jerusalem: Inderdaad stond voor Werther gedeeltelijk model Karl Wilhelm
Jerusalem (1747-1772), zoon van een ook in ons land door verscheidene ge-
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schriften bekende theoloog. Onder meer was hieraan bekendheid gegeven in het
als sleutel tot de roman gepresenteerde pamflet van Von Breitenbach, Berichtigung
der Geschichte des jungen Werthers (1775).
Über die Ehe: Lovende beschouwing over het huwelijk van de hand van T.G. von
Hippel (1741-1796). Het in 1774 verschenen werkje beleefde vele herdrukken.

1776-1 Hillebrand van Emenes (werkzaam 1771-1793)
[Annonce in de] Utrechtsche courant, 8 april 1776.
H.V. EMENES,

Boekverkoper te Utrecht [...] heeft doen vertalen en staat
binnen weinig dagen uittegeven: Het lyden van den jongen Werther.

1776-2 Hillebrand van Emenes
[Annonce in de] Utrechtsche courant, 2 september 1776.
H.V. EMENES,

Boekverkoper in de Ligtegaart te Utrecht, heeft gedrukt en
alomme verzonden: Het LYDEN van den jongen WERTHER, uit het
Hoogduitsch, 2 Deeltjes, in Octavo. De prys is 18 st.

1776-3 Hillebrand van Emenes
[Annonce in de] Utrechtsche courant, 4, 6 en 9 september 1776.
Boekverkoper te Utrecht, geeft uit en heeft alomme
verzonden: Het LYDEN van den JONGEN WERTHER, een beroemd
Hoogduitsch Werkje, vertaald in 2 Deeltjes, in klein 8vo., vol van
aandoen-lyke Tooneelen, en naast de Lydende Freule van STERNHEIM
van den Hr. WIELAND, en de lydende CLARISSE van den Hr. RICHARDSON,
waardig om gelezen en herdacht te worden van alle gevoelige harten; de
prys is 18 stuiv.
H.V. EMENES,

de Lydende Freule van Sternheim van den Hr. Wieland: Bedoeld is: [Sophie von La
Roche], Geschichte des Fräuleins von Sternheim [...] Herausgegeben von C.M.
Wieland (1771). Een Nederlandse vertaling was verschenen als: De Hoogduitsche
Clarissa, of geschiedenis van de Freule van Sternheim: door ene van hare
vriendinnen uit oorspronglyke stukken getrokken. Uitgegeven door C.M. Wieland.
Utrecht 1772.
de lydende Clarisse van den Hr. Richardson: Samuel Richardson,
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Clarissa. Or the history of a young lady (1747-1748). Vertaald als Clarissa, of de
historie van eene jonge juffer, waarin de gewigtigste belangen des gemeenen levens
vervat zijn. Harlingen 1752-1755.

1776-4 Het lyden van den jongen Werther
Het lyden van den jongen Werther. Uit het Hoogduitsch. Utrecht, H. van Emenes,
1776.
Het boekje, in klein octavo, bestaat uit twee delen in één band, met doorlopende
paginering. Het bevat geen voor- of narede, noch andere ingrepen van de vertaler.
Op de titelpagina van het eerste deel is als motto afgedrukt:
Moest dan de Liefde, een drift zoo heilig en zoo rein
Moest die helaes! een bron van zoo veel jammers zijn!

Op de titelpagina van het tweede deel:
Weerhou geen traen die bij zijn graf u 't oog ontvliet,
Maer echter wees een man, en volg zijn voorbeeld niet!

Deze disticha zijn bewerkingen van de mottoverzen die Goethe heeft toegevoegd
op de titelpagina's van de ‘zweyte ächte Auflage’ van begin 1775.
Verdere gegevens over de vertalingen zijn te vinden in de Bijlage.

1776-5 Vaderlandsche Letteroefeningen
Vaderlandsche letteroefeningen 1776 dl. 1, p. 558. [Recensie van] Het lyden van
den jongen Werther. Uit het Hoogduitsch.
WERTHER is een hartstogtlyke Jongeling, die zigzelven ongelukkig maakt.
Hy lydt, 't is waar, en drukt zyn lyden, dat ten leevendigste afgemaald
wordt, zeer natuurlyk uit. Maar hy lydt door zyne eigen schuld, ter oorzaake
dat hy zyne hartstogten niet heeft leeren beteugelen, en hy pleit voor 't
involgen zyner hartstogten, als ware zulks, uit hoofde der menschlyke
natuure, verschoonlyk. Dit maakt deezen Roman eenigzins gevaarlyk
voor de Jeugd. De manier van voor-draagen is inneemend voor
hartstogtlyke gestellen; en de Zedeleer boezemt denkbeelden in, die, uit
eigen aart, het pleitgeding voor 's menschen neiging ter involginge der
driften begunstigen. Het tegengift zou nog zyn, de ongelukkige uitslag
van alles, daar Werther zigzelven van 't leeven berooft; maar ook de
Zelfsmoord wordt door Werther vrygesproken; en dus vervalt de kragt,
welke die ongelukkige
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1. Titelpagina van de door Van Emenes uitgegeven vertaling (1776-4).

uitkomst anders mogt hebben. - Werther naamlyk is verliefd op Charlotte,
die reeds verloofd was; Werther wederstaat zyne drift niet ernstig, maar
kweekt ze eerder aan. Charlotte gedraagt zig in die dagen, en vervolgens,
gehuwd zynde, schoon tot geene volstrekte buitenspoorigheden
overslaande, niet zo voorzigtig omtrent Werther, als wel betaamde.
Werther blyft, na Charlottes huwelyk, nog even dezelfde; en een
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samenloop van omstandigheden doet hem eindelyk, uit mistroostigheid
over zyn lot, wanhoopig, zich door den kop schieten. - Die 't leest; die
leere 'er uit opmerken, hoe gevaarlyk het is, aan eene zyner driften den
vryen teugel te geeven; want het geen hier plaats heeft in dit geval, kan
in andere gevallen plaats hebben. Niet wel bestierde hartstogten hebben
altoos gevaarlyke gevolgen.

1776-6 De jonge Werther, treurspel
De jonge Werther, treurspel. Amsteldam, M. Schalekamp, 1776.
Het werkje is een vertaling van Die Leiden des jungen Werthers, ein Trauerspiel in
drey Aufzügen, fürs deutsche Theater. Ganz aus dem Original gezogen. Frankfurt
2
am Mayn 1776. In het eveneens vertaalde voorbericht wordt, waarschijnlijk voor
het eerst in ons land, Goethe in het openbaar genoemd als auteur van Werther.
3
De belangrijkste scènes van het onhandig samengeflanste stuk zijn de ontmoeting
van Werther en Wilhelm (!) met de krankzinnige klerk, het afscheid van Werther en
Lotte, en Werthers zelfmoord. Alberts ongevoeligheid wordt erg zwaar aangezet,
aan de andere kant wijst Wilhelm voortdurend op het gevaar van Werthers hartstocht.
Het laatste woord is ook aan hem: ‘ach God! hy is dood! - ach! die schriklyke
hartstogt! rampzalige Werther!’ (p. 51)
Het boekje is afzonderlijk geannonceerd in de Utrechtsche courant van 11
november 1776. In het voorjaar van 1777 verschijnen er aankondigingen van de
roman en het treurspel samen (zie 1777-2). Recensies in de Vaderlandsche
letteroefeningen (zie 1777-3) en in de Nederlandsche bibliotheek (zie 1777-4).
Ik heb geen vermelding van een opvoering gevonden.

1777-1 De vreugde van den jongen Werther
De vreugde van den jongen Werther. Door den Heer Fredrich Nicolai. Schryver van
Het leven en de gevoelens van Sebaldus Nothanker. In drie deelen. Uit het
Hoogduitsch vertaald. Amsterdam, J. Dóll, 1777.
Het kleine werkje, 't welk wy hier onzen Lezeren aanbieden, kan
aangemerkt worden, als eene volgeestige Parodie op den onlangs in 't
Hoogduitsch uitgekomen en in 't Nederduitsch vertaalden Roman, het
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Lyden van den Jongen Werther. [...] Wy zullen aangaande dit kleine werkje
nog maar met weinige woorden aanmerken, dat het eenige of voornaamste
doelwit des Schryvers, zo het ons toeschynt geweest zy, door eene
gepaste aartige en geestige ironie, die overal doorstraalt, het Lyden van
den Jongen Werther, op eenen zeer bescheiden en wysgeerigen trant in
zo verre ten toon te stellen, als dat Werkje door de buiten-spoorige
romaneske en zomwylen gevaarlyke trekken en stellingen, die 'er in
gevonden worden, op de onbedagtzaame gemoederen van jonge Lezeren
schadelyke indruksels maken konde: de Heer Nicolai tragt dit gevaarlyke
en schadelyke, zo veel als mooglyk is, weg te neemen, door den Lezer
zeer gepast het ongerymde en belagchlyke eener blinde hartstogt, die
geene grenzen of paalen kent, onder 't oog te brengen. Zyn redeneertrant
is niet minder nut dan aangenaam, zynde doormengd met de zuiverste
zedelyke beginsels en de nuttigste Lessen tot waarschuwing voor een
ieder die gevaar mogt loopen om in de rampzalige voetstappen van den
dwaazen en ongelukkigen Werther te treeden. (‘Voorberigt van den
uitgever’)
Nicolais Freuden des jungen Werthers. Leiden und Freuden Werthers des Mannes
4
(1775) was een van de bekendste reacties op Werther. In het boekje debatteren
Hanns (21 jaar) en Martin (42 jaar) over Goethes roman. Hanns (in de vertaling:
Jan) dweept met de hoofdpersoon, maar Martin (Marten), die het boek bewondert,
laakt Werthers karakter, met name zijn afkeer van de burgerlijke moraal. Ook acht
Martin zelfmoord niet de enige weg die Werther nog openstond: een geringe
verandering van de omstandigheden, zo betoogt hij, zou tot een heel ander verloop
van de geschiedenis hebben geleid. Dit andere verloop is dan het verhaal van
Werthers vreugde, lijden en vreugde:
Albert heeft, Werthers voornemen doorziende, de pistolen geladen met een blaas
gevuld met ganzebloed. Als Werther denkt te sterven, leest hij hem de les over zijn
dwaze daad en... staat hem Lotte af. (In Nicolais verhaal zijn Albert en Lotte nog
niet in de echt verbonden.) Na een kortstondige periode van geluk wordt het huwelijk
van Werther en Lotte door allerlei gebeurtenissen zwaar op de proef gesteld, maar
dankzij het ingrijpen van de wijze Albert, en dankzij het feit dat Werther tot het inzicht
komt dat zijn vroegere individualistische opvattingen in het maatschappelijke leven
5
onbruikbaar en ongewenst zijn , komt alles terecht: Werther accepteert de
conventionele
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waarden, en leeft met Lotte tevreden verder.
Na dit verhaal erkent Hanns dat het inderdaad ook zó met Werther had kunnen
aflopen, en dat de zelfmoord niet nodig en dus onverstandig was.
Het werk is geschreven in een stijl die de Sturm und Drang-taal parodieert. In de
vertaling is daar weinig van terug te vinden.
De verschijning van De vreugde wordt door Dóll zonder verder commentaar
geannonceerd in de Utrechtsche courant van 23 december 1776. Recensie in de
Nederlandsche bibliotheek (zie 1777-5). Ter verklaring van de felle kritiek die daarin
geleverd wordt op Nicolai, is het volgende van belang: In het hier niet opgenomen
deel van de voorrede verklaart de uitgever dat Nicolai zich reeds als een verdienstelijk
en scherpzinnig auteur heeft doen kennen met zijn roman Het leven en de gevoelens
6
van den eerwaarden heer Sebaldus Nothanker ; hij verwijt de recensent van de
Nederlandsche bibliotheek dat deze in zijn bespreking van dat boek Nicolai volstrekt
ten onrechte heeft gekwalificeerd als vrijgeest en religieuze spotter. (Sebaldus
Nothanker hekelt het orthodoxe fanatisme, hetgeen de heftige reactie van de zeer
7
orthodoxe Nederlandsche bibliotheek begrijpelijk maakt. )

1777-2 Hillebrand van Emenes (werkzaam 1771-1793)
[Annonce in de] Utrechtsche courant, 3 en 12 maart 1777.
H. van EMENES en M. SCHALEKAMP Boekverkopers te Utrecht en Amsterdam

hebben gedrukt en alom verzonden [...] By dezelven word mede
uitgegeven Het LYDEN van den JONGEN WERTHER uit 't Hoogduitsch 2
Deelen 8vo. a 18 st. DE JONGE WERTHER Treurspel uit het Hoogduitsch a
6 st.

1777-3 Vaderlandsche Letteroefeningen
Vaderlandsche letteroefeningen 1777 dl. 1, p. 187-188. [Recensie van] De jonge
Werther. Treurspel.
Het rampzalig uiteinde van den jongen Werther, een gevolg zyner
onbeteugelde drift, waar van wy onlangs ter waarschuwinge gewag
maakten, wordt hier ten Tooneele gevoerd. Het Tooneelstuk vangt aan
met eene ontvouwing van zyne verbystering, die hem den dood boven
het leeven doet waardeeren; en een samenloop van omstandigheden
strekt om deeze verbystering ten hoogsten top te brengen, die hem ten
laatste zigzelven van 't leeven doet berooven. - De

J.J. Kloek, Over Werther geschreven...

16
uitvoering is sterk, even als de voorgemelde beschryving van 't lyden van
dien Jongeling.
Zie voor het stuk zelf 1776-6.

1777-4 Nederlandsche bibliotheek
Nederlandsche bibliotheek 1777 dl. 1, p. 305. [Recensie van] De jonge Werther,
treurspel.
Een zoo genaamd rijmloos Treurspel, waar in WERTHER, de Held van dit
toneel, den desperaaten speelt wegens het gemis van CHARLOTTE, (vrouw
van zijnen vriend ALBERT en van eene twijffelbaare standvastigheid) waar
op hij smoorlijk verliefd is. Na veel zot geklap, in den smaak der doolende
Ridderschap, uitgeslagen te hebben, neemt hij een pistool, dat hij kust,
om dat CHARLOTTE, het heerlijkste schepzel op aarde, en Gods evenbeeld,
het met haare handen aangeraakt heeft, en schiet zich zelven voor den
kop, zoo dat 'er de dood na volgt.
Behalven dat in dit Treurspel dikwerf Gods naam ijdelijk misbruikt en
ligtvaardig aangeroepen wordt, behelst het niet een eenige schoone
gedagte, maar daarentegen veel, het welk voor de goede zeden en
maatschappij nadeelig is.
Zie voor het stuk zelf 1776-6.
De streng orthodoxe Nederlandsche bibliotheek placht in het geheel geen aandacht
te besteden aan niet-stichtelijke lectuur. Het feit dat het tijdschrift geen bespreking
geeft van Het lijden van den jongen Werther, wekt dan ook minder verwondering
dan het wél recenseren van het treurspel. Als mogelijke verklaring diene de volgende
reconstructie: Onmiddellijk na deze recensie volgt de bespreking van Nicolais De
vreugde (zie 1777-5); het verschijnen van dat boekje gaf het tijdschrift de gelegenheid
om nog eens af te rekenen met de gehate Nicolai - een reactie waartoe de uitgever
van De vreugde in zijn voorrede bijna had uitgenodigd. Het bespreken van de parodie
op Werther noodzaakte de recensent evenwel min of meer om de lezers ook in
kennis te stellen van het origineel. Waarom hij echter het treurspel recenseerde in
plaats van de roman is me niet duidelijk.

1777-5 Nederlandsche bibliotheek
Nederlandsche bibliotheek 1777 dl. 1, p. 305-308. [Recensie van] De
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vreugde van den jongen Werther, door den Heer Fredrich Nicolai.
De Schrijver wil het Lijden van den jongen WERTHER, zoo als het te voren
uitgekomen en naderhand in de form van een Treurspel (zie onze naast
voorgaande Aankondiging) gebragt is, op zijne wijze verbeteren. Het stoot
hem, dat CHARLOTTE een getrouwde vrouw is, en dat WERTHER zich zelven
vermoordt. Het een en ander dunkt hem maakt den Roman van WERTHER
schadelijk voor jonge en onbedagtzaame Leezers. Dit is in zoo ver zeer
wel gedagt, en het verblijdt ons dat een Man, die nog onlangs, in zijnen
NOTHANKER, zoo baldaadig den draak gestooken heeft met de tederste
leerstukken van het Christendom, nu zoo conscientieus geworden is, dat
hij zelfs geen Romaniek praatje van eenen jongeling, wiens herzens op
hol zijn, jegens een getrouwde vrouw kan verdraagen, noch dulden dat
WERTHER, in navolging van den eertijds zoo hemelhoog gepreezenen held
en wijsgeer CATO, zich zelven om hals brengt, (p. 307)
Zie voor het werk zelf 1777-1 en de aantekening daarbij. De aangehaalde passage
wordt gevolgd door een parafrase van het eerste deel van het boekje. De recensent
acht het - sarcastisch - even weergaloos van vinding als De menuet en de dominees
pruik van Betje Wolff.

1777-6 Hillebrand van Emenes (werkzaam 1771-1793)
[Annonce in de] Utrechtsche courant, 1 augustus 1777.
Tot den laatsten SEPTEMBER dezes lopenden jaars, word by den
Boekverkoper H. van EMENES in de Ligtegaart te Utrecht, voor den geringen
prys van 18 st. (indien 200 Exempl. zo lang strekken kunnen), afgelevert:
't LYDEN van den JONGEN WERTHER (Zoon van den Abt JERUSALEM.) Dit
fraaye en plaisant Werkje ziet reeds in alle Taalen om deszelfs
waardigheid ter leezing, het licht; in 't zelve vind men de levensloop en
liefdegeschiedenis van den Ongelukkigen en by ieder beklaagden
WERTHER, van 't begin zyner komste by CHARLOTTE tot zyn naare en
Elendige doods uur toe. Dit Werkje is zeer net en compres in 2 Delen in
klein 8vo. gedrukt, en is mede alome te bekomen.
Deze annonce wordt in bijna alle volgende nummers tot 1 oktober herhaald, zij het
dat de 200 exemplaren er vanaf 5 september nog maar 100 zijn.
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Zoon van den Abt Jerusalem: Zie de aantekening bij 1775-1.
ziet reeds in alle Taalen [...] het licht: In werkelijkheid was Werther behalve in het
Nederlands nog alleen in het Frans vertaald. In Engeland verscheen de eerste
vertaling in 1779, in Italië en Rusland in 1781.

1778-1 Hiëronymus van Alphen (1746-1803)
H. van Alphen, Theorie der schoone kunsten en wetenschappen, grootendeels
overgenomen uit het Hoogduitsch van F.J. Riedel, en met bijvoegselen,
aanteekeningen, en eene inleiding vermeerderd, dl. 1. Utrecht 1778.
En daarom heeft men altoos prijs te stellen op goede kunstrigters.
Voorbeelden van zulke beoordeelingen zijn b.v. SHAFTESBURY over de
schilderij van het oordeel van Hercules (Charakteristiks Vol. III) GELLERTS
Beurtheilung einiger Fabeln ---- KLOPSTOCKS urtheilen über einige
gemählde ----WINKELMAN over den Laöcoon, de Niobe, en den Apollo; het
Essay on the genius and writings of Pope van Warton en de Observations
on the Fairij Queen van Spenser --- de recensie van die Leiden des jungen
Werthers in de Leips. Bibl. der sch. Wissenschaften --- Het hapert ons
voornamelijk aan kunstrigters over de uitkomende poetische stukken:
zelden of nooit worden ze grondig beoordeeld, en het goede zo wel als
het kwade van dezelven overtuigend aangewezen. Wil men dergelijke
recensien zien, die in hun soort meesterstukken zijn, men moet ze
voornamelijk thands bij de Duitschers zoeken. (‘Inleiding’ p. LXXXV-LXXXVI
nt.(t))
De Werther-recensie waarnaar Van Alphen verwijst was verschenen in de Neue
Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freien Künste 18, 1775, dl. 1, p.
8
46-95. Het anonieme stuk is van de hand van de bekende theoreticus van de roman
Friedrich von Blanckenburg. Het blinkt uit onder de Duitse recensies van Werther
door de interpretatieve diepgang en door de zeer uitvoerige aandacht die besteed
wordt aan de artistieke aspecten van het werk. Blanckenburgs recensie zal nog ter
sprake komen op p. 161-162 van deel 1.

1778-2 De wysgeer voor de weereld
De wysgeer voor de weereld. In het Hoogduitsch uitgegeven, door J.J. Engel. z.p.
1778. In de tweede druk van 1796 p. 64-75.
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Over Werther. uit een brief
- Ik heb het karakter van den Jongen Werther ook ten uiterste belangrijk
gevonden. Ik stem volkomen overeen met zijne gevoelens over het lot
der menschheid, over het leven en den doorgaanden dood der Natuur,
over de duisterheid en den overvloed onzer voorstellingen van het
toekomende en het verr'afgeleegene, welken ons, even daerom, beiden
zoo aentrekkelijk schijnen, daer zij in tegendeel bij de aennadering
volkomen met het gewone overeenkomen, dewijl onze bepaeldheid
dezelfde blijft, en wij het voorleedene en het tegenwoordige niet tegelijk
omvatten, maer altoos in een even engen kring staen blijven. Anders zijn
Werthers gevoelens ten enenmale overspannen: enen minderen trap van
gevoeligheid, die ook wezenlijk zeer uitgebreid en juist zijn kan, veracht
hij met dien laekbaren hoogmoed, met welken een groot geleerde enen
minder beleezenen gewoon is te verachten. Hij heeft geen algemeen
menschen-gevoel. Aen den enen kant ziet hij niet dan schurken en duivels;
aen den anderen niet dan Engelen. Doch ofschoon ik hem in gevoelens
niet volgen kan, die van ene natuur-gesteldheid afhangen, welke over 't
geheel strijdig zijn met de mijnen: zoo kan ik echter begrijpen, hoe dit in
zulk ene ziel plaets gevonden heeft, en ik zie de ware, mij ook bekende
indrukselen der Natuur, hoewel zij enen stempel dragen die mij vreemd
is, dien ener andere zintuig-vorming; -Het Lijden van den Jongen Werther heeft mij veel opmerkzamer omtrend
den Auteur gemaekt, dan alles, wat hij te voren geschreven had. Hij is,
geloof ik, een van die Schrijvers, welken veel invloed op onze tijdgenoten
zullen hebben. Hij heeft verstand, gevoeligheid en moed; veel ingang bij
't Publiek, en ene sterke neiging tot heerschen. [...] Gij vraegt mij mijne
gedachten over den zelfmoord. Mijns bedunkens, komt daeromtrent alles
op deze éne overweeging uit: dat de mensch in dingen van gewicht, die
niet van hem herkomstig zijn, door hem niet bestierd en onderhouden
worden, hem niet eens recht bekend zijn, den loop der Natuur door
onherstelbare veranderingen zoo weinig als mogelijk storen moet. Deze
overweeging wordt nog sterker voor zulk een, die deze zelfde dingen,
welken van hem niet voortkomen en door hem niet beschikt zijn, aen den
wijsten, grootsten, machtigsten, besten Geest als Schepper, Bestierder
en Onderhouder, toekent. Wanneer hij zich den loop der Natuur overlaet,
zoo betrouwt hij zijn lot der Hoogste Wijsheid aen; maer stoort hij dezen
loop, dan brengt hij uitwerkselen voort, die het naest van zijne blindheid
en onkunde afhangen. Ik weet niet, zegt Werther zelve, wat het heet:
Leven,
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Sterven. Ik weet het, bij al wat heilig is! ook niet. Maer hoe kan ik het dan
wagen, mijne hand in deze donkerheid uittestrekken, en daer slagen
toetebrengen, die mijn oog niet afziet?
Ik weet, dat men deze stelling te ver zou kunnen trekken, en dan ook de
opoffering van een onzer ledematen, de vernietiging van het een of ander
gedeelte der Natuur, voor ongeoorloofd houden. Doch het gezond verstand
ontdekt ogenblikkelijk het juiste onderscheid, dat door wijsgeerig
redenkavelen slechts moeilijk en langzaem zou te ontwikkelen zijn.
Ik zie namelijk in het groot Heel-al, in 't welk ik ben en voortleef, enen
kring, die voor mijne kennis, beoordeeling en werkzaemheid is
voorbeschikt. Daer vinden kunst, wetenschap, waerneeming der gevolgen,
verbeetering der hulpmiddelen; met één woord, een oogmerk en een
ontwerp, plaets. Zoo verre, als deze kennis der gevolgen strekt, zoo verre
durf ik ook eige inrichtingen en veranderingen in de Natuur maken. Ik zie
het af, waer 't op uit zal lopen, wanneer ik mij den arm gelukkig laet
afzetten; ik zal met énen arm voortleeven, en, in den staet en het genot
der menschheid, ofschoon niet zonder ongemak en pijnen, blijven. Maer
zoo ik mij om 't leven breng? ja, dan weet ik niets meer van mijzelven; ik
weet geen een der gevolgen, die de scheut door mijne harssenen op mijn
denkend en willend wezen zal voortbrengen. Leven en dood kan bijgevolg
niet tot mijnen kring behoren; maer behoort tot den hogeren kring van
den Geest, die mij doet geboren worden, opwasschen, leven en sterven;
die alles weet, wat vóór mij was, die weet, wat na mij zijn zal; die een
ontwerp en hulpmiddelen heeft, welken eerder aenvangen en verder
reiken, dan mijn leven.
Doch, het is iets anders, te onderzoeken: of het met de Natuur des
menschen en der dingen overeenkomstig, dat heet, geoorloofd zij, zich
om 't leven te brengen; iets anders, te vragen: hoe een mensch, die er
door ongeluk en hartstocht, toe aengedreeven wordt, teruggehouden;
hoe de nog niet geheel ongelukkige, maer zeer gevoelige en
zwaer-moedige mensch er voor behoed worden zal? Buiten twijffel alleen
door het voorkomen der hartstocht zelve.
En dit is een nieuwe grond tegen den zelfmoord. De toestand der ziel, in
welken men er toe bekwaem is, is altoos een ontstelde, verdorven
toestand. Gene waerheid in het aenschouwen der dingen; gene juistheid
in het schatten derzelven; geen vooruitzien op een vaek nabij zijnd'
toekomende; geen omzien nae al wat neven ons is: maer ene ongelukkige
vereeniging aller ziels-krachten op een enkel zwart punt!
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Dit maekt bij Werther een gedeelte zijner schuld uit, dat hij dezen
zamendrang, deze vereeniging zijner gehele, grote aendoenlijkheid
omtrend elk klein voorwerp, voor ene verdienste houdt, zich meer en
meer daer in oeffent, en alles wat zijne opmerkzaemheid op wichtiger
voorwerpen trekken kon, voor verstrooijing, voor afhouding van zijn
streeven nae volmaektheid aenziet. Hier van daen ook zijn hoogmoed,
welke anders met de liefde voor de geringste menschen, en zelfs voor
planten en insekten, die hij tot zijne meest geliefkoosde eigenschap maekt,
zoo weinig bestaen kan. Wanneer hij eenzaem de Natuur beschouwt,
dan denkt hij slechts in zoo verre aen zich zelven, als hij er
overeenkomsten mede gewaer wordt; die vindt hij tot in de verachtste
dingen, en valt er dan op met de volle denkens- en gevoelens-kracht
zijner ziel. Maer komt hij in gezelschap van menschen; o dan verschijnt
de oneindig sterker voorstelling zijns zelven wederom, en hij gevoelt
slechts het onderscheid, en niet meer zijne overeenkomst met de anderen,
vooral naermate die anderen hem in stand en uiterlijken rang nader bij
komen. Heeft hij een of twee menschen gevonden, die deeze moeilijkheid,
van in zijn hart te dringen, te boven komen en zijne achting verwerven,
dan stapelt hij op dezen, in zijne verbeelding, alle volmaektheden te
zamen, die hij den overigen menschen ontrekt. Hij veracht en mijdt deze
overigens zoo zeer, dat het hem onmogelijk wordt, het goede en
achtingswaerdige, 't geen hij bij nadere kennis zekerlijk aen hun ontwaer
zou worden, te ontdekken.
Terwijl hij dus aen den enen kant de Natuur in haer geheel en zelfs tot in
hare meest vergeetene en veronachtzaemde werkingen levendig, schoon
en belangrijk vindt; zoo vindt hij aen den anderen kant, juist in het
wichtigste gedeelte der Schepping, onder de menschen, zeer weinigen
die zijne achting en liefde waerdig zijn. Van dezen kant zijn zij allen
beneden zijne voorstelling en verwachting, gelijk van genen kant alles
zijne voorstelling overtreft. Uit deze gemoedsgesteldheid ont-staet voor
eerst ene neiging tot eenzaemheid en tot bloot ongezellig peinzen; ten
tweede gebrek aen meerendeels aengename en 't gemoed vervrolijkende
indrukselen, die uit de achting en liefde jegens anderen ontstaen; ten
derde haet en misnoegen van deze anderen tegen hem, van wien zij zich
zoo onrechtmatig veracht zien, zonder dat zij zijne grootere volmaektheden
kenden of er genot van hadden; ten vierde een wederzijdsche
vermeerderde afkeer van den kant des hoogmoedigen. En laet nu zoo
een hart, 't geen omtrend de dode Natuur gevoelig, maer tegen de
menschen verbitterd, onverschillig of trotsch is; laet dat nu nog van ene
hevige liefde aengetast worden en er ongelukkig in zijn:
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wat blijft er dan wel overig? Eén enkel mensch had die ongelukkige slechts
gevonden, dat hem recht dierbaer was; dit mensch is weg. Onder den
groten overigen hoop, kan hij niets zoo dierbaer uitdenken, 't welk hem
dit verlies draeglijk zou kunnen maken. Hij weet het, dat hij niet van hen
bemind wordt. De eenzame, dode, stille Natuur schijnt hem veel edeler
en groter. Zoo word dus all' de gevoeligheid des harte te zamen gedrongen
om het menschelijk leven, zoo als het thans is, te haten, en alleen het
aenwezen der Natuur te beminnen, met dewelke wij ons in den dood
schijnen te vereeningen. --Men heeft het Lijden van Werther hier en daer voor een gevaerlijk boek
gehouden, 't geen tot den zelfmoord verleiden konde. Uwe gedachten
hier over zijn juist. Men wordt niet wel tot zelfmoord verleid. Evenwel kan
het niet geheel en al onverschillig zijn, tot welk ene meening de mensch
zich over dit stuk bepaele; zodanig ene, die de hartstochten begunstigt,
of wel zulk ene, die zich tegen dezelven aenkant, en haer, zoo niet geheel
en al verstikt, ten minste tracht te stuiten. En is dit zoo, dan ware het
zekerlijk onrechtmatig, de spitsvindigste schijngronden vóór die daed met
alle kracht van welspreekendheid voortedragen, terwijl de ware
bewijsgronden er tegen voorbijgegaen of slecht verdeedigd wierden. Elke
daed moet uit een tweevouwdig gezichts-punt beschouwd worden; uit
het één, wanneer zij begaen is; uit het ander, wanneer zij begaen zal
worden. Beide gezichtspunten zijn gewichtig. Iemand die mij den geheelen
loop ener laekbare daed aentoont; die mij derzelver gronden uit 's
menschen karakter en plaetsing ontwikkelt; die mij de valsche
gevolgtrekkingen, de verkeerde grondbeginselen openlegt, volgens welken
hij gehandeld heeft: die verdient mijne oprechtste dank-betuiging; want
hij bevordert mijne menschen-kennis, mijne menschen-liefde, mijne
verdraegzaemheid, mijne wijsheid. Maer geensints moet hij er het ander
gezichts-punt bij vergeeten; dat is, hij moet mij de valsche
gevolg-trekkingen als valsche gevolg-trekkingen, de verkeerde begrippen
als verkeerd, de valsche grondbeginsels als valsch, en de daer uit
ontstaende verwerpelijke daden als wezenlijk verwerpelijk voorleggen.
Dat de Schrijver van het Lijden des Jongen Werthers dit niet gedaen, of
niet genoeg gedaen hebbe, is wel de grootste beschuldiging die men hem
doen kan, en waer omtrend hij mogelijk het minst zou te verdedigen zijn.
-Het stuk is oorspronkelijk (eveneens anoniem) verschenen als: ‘Aus einem Briefe,
über die Leiden des jungen Werthers’, in: Der Philosoph für die Welt, hrsgeg. von
J.J. Engel, dl. 1 2e st.,
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Leipzig 1775, p. 21-33. De auteur ervan is Christian Garve.

1780-1 Gerard van Hasselt (1751-1825)
G. van Hasselt, Over de eerste vaderlandsche klugtspelen. Utrecht 1780.
[...]en het was te wenschen, dat ieder boek in zulke omstandigheden
geleezen wierd, als van den schryver daer voor bestemd zyn, of in zulk
eene plaets, die ons zyn egtheid moet voorstellen. [...] Indien u Youngs
beste werk op uwe kamer bekoorde, gaet 'er dan s'avonds mede, als de
bleeke maen opkomt, onder zodanig grot als Numaes Nimph bewoonde,
of overdenk het in onze Veluwsche bosschen. Ik denk ook op Werther,
maer hael dit niet verder uit; [...] (p. 31)
En hier mede een einde maekende, zo besluit ik, dat men nu beter leeft,
dan te voren, en dat 'er na deeze Eeuw nog eene die beschaefder is
wezen zal, waer in ernstige zaken ernstig zullen behandeld worden; de
wetten daer zy tog zo heilig worden uitgevoerd, meer gezuiverd wezen;
al wat daer in niet meer te pas komt overgeslagen zal worden; gebruiken,
die oudtyds plaets moesten hebben, maer heden niet, afgeschaft zullen
zyn; --- ik trek niet gaern strepen in de plaets van woorden, doch hier kan
(*)
ik my niet anders uitdrukken . -

Youngs beste werk: Edward Young, Night thoughts on life, death and immortality
(1742-1745). In de jaren 1766-1767 waren hiervan twee Nederlandse vertalingen
verschenen.
ik trek niet gaern... + noot: Het citaat is te vinden in de brief van 10 oktober in het
tweede deel (p. 99-100), waar Werther aarzelt uit te spreken dat Albert niet zo
gelukkig met Lotte is als hijzelf zou zijn geweest. Van Hasselts formulering komt
woordelijk overeen met die in de vertaling van Van Emenes (p. 149); gegeven het
10
strepen in de plaets van woorden voor Gedankenstriche lijkt dat geen toeval te zijn.

1781-1 De mensch van zijne zwakke zijde beschouwd
De mensch van zijne zwakke zijde beschouwd, [uit het Duits], dl. 1. Dordrecht 1781.
ô! Roept een ander, hebt gij hem dan al geleezen - dien met de lamme

(*)

(Gothe) D. leiden des jungen Werthers. II. XXII. (p. 115)

J.J. Kloek, Over Werther geschreven...

24
hand? met de ijzeren wilt gij zeggen? Nu, dat kan wel wezen: ook den
DON QUICHOT? Daar haalt evenwel niets bij 't Lijden van den jongen
WERDER. [...] Leezen dat gaat bij mij noch boven eeten en drinken.-(p.
39)
Het lijden van den jongen WERDER? - nu, 't is bekend, gij [nl. de navolgers]
hebt deerlijk geleeden, en de geheele hoop dwaas nageschrijf geeft de
ballast wellicht voor een gansche vloot. (p. 250)
Het boek bevat een verzameling karakterbeelden. Het eerste citaat is afkomstig uit
‘De beleezene’ (p. 36-39), en geeft een stukje conversatie van overgeven lezers.
Het tweede citaat komt uit ‘De navolger’ (p. 249-256), waarin onder meer de vele
navolgers van Sternes Tristram Shandy en van Werther worden gehekeld.
met de lamme hand? met de ijzeren wilt gij zeggen: Verwijst naar Goethes
toneelstuk Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand.

1782-1 Rhijnvis Feith (1753-1824)
R. Feith, Verhandeling over het heldendicht. In: Prijsverhandelingen, uitgegeeven
door het tael- en dichtlievend genootschap, ter spreuke voerende: Kunst wordt door
arbeid verkreegen, dl. 1. Leyden 1782.
'Er is een grooter overeenkomst tusschen ons gevoel dan men in den
eersten opslag wel denken zou. Deeze indrukken, die des Oceaans, eener
Echo, en een verbazend getal, die ik 'er zou kunnen bijvoegen, zijn vrij
algemeen. Ik herinner mij in een gezelschap van smaak het Lijden van
den jongen Werther van Göthe te hebben horen voorlezen. Wij kwamen
aan den laatsten brief van het eerste deel, daar Charlotte tot Werther,
beide in den maaneschijn wandelende, zegt: Nooit ga ik in den
maaneschijn wandelen, of altoos denk ik aan mijne gestorven Vrienden,
altoos overvalt mij het denkbeeld van den dood en van toekomenheid en met eenen mond vielen wij den lezer in, om te betuigen, dat wij in
dezelfde gelegenheid juist het zelfde gevoel hadden. (p. 41)
Ik heb twee voorbeelden bij de hand die het tot hier toe beredeneerde
staven kunnen, beide zijn ze juist uit het gevoel, dat het maanlicht, en
een bosch verwekken, genomen; beide hebben op mijn hart de grootste
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uitwerking gedaan. Het eerste is uit den Werther van Göthe getrokken.
Werther, wiens Ziel onafscheidbaar met die van Charlotte, een meisje,
dat aan een ander verloofd was eer Werther ze kennen leerde, vereenigd
is, mistrouwt zijne deugd in langer bij haar te vertoeven. Hij is bepaald
om haar des anderen daags te verlaten. Hij vreest dat deeze scheiding
eeuwig zijn zal - zijn voornemen is voor haar verborgen - den avond voor
zijne reis bezoekt hij haar voor 't laatst - ten prooi aan de hevigste
aandoeningen, bewandelt hij een laan van beuken boomen, die aan haare
plaats behoorde, en die door een boschje, dat 'er aanraakte, gestadig al
donkerder werd - midden in deeze mijmering hoort hij Charlotte op het
terras klimmen - hij loopt haar te gemoet en met eene zekere grilling vat
hij haare hand en kust ze - naauwlijks waren ze boven op het terras, of
de maan ging achter een boom-rijken heuvel op - zij gaan voort, en komen
ongemerkt in een donker prieel. - Hier rakenze in een gesprek, dat
verstijven doet, over den dood - over de eeuwigheid - eindelijk - het
gevreesde oogenblik van scheiding komt; en zie hier hoe Werther het
afmaalt: Zij stond op, en eensklaps ontwaakte ik en begon te trillen: ik
bleef zitten, en hield haare hand vast. Wij moeten heen, zei zij, het word
tijd. Zij wilde haare hand te rug trekken, maar ik hield haar nog vaster,
Ja! wij zullen elkander wederzien, riep ik uit, wij zullen ons weervinden,
onder alle gedaantes zullen wij ons herkennen. Ik ga, voer ik voort, ik ga
gewillig, en evenwel zoo ik zeggen moest voor eeuwig - neen! dit zou ik
niet kunnen uitstaan. Vaar wel Charlotte! - wij zien elkaêr weder. - Morgen
denk ik, antwoordde zij lagchende; o ik voelde dat Morgen! Helaas zij
wist niet toen zij haar hand uit de mijne trok... Zij ging de laan uit, ik bleef
staan, keek haar door 't maanlicht na, en wierp mij op den grond om door
't storten van eene zee van traanen mijn beklemd hart eenigzins lucht te
geven; ik sprong weer op, liep naar voren op het terras, en van verre zag
ik in de schaduw der hooge lindeboomen haar wit kleed bij de tuindeur
nog schemeren; ik strekte mijne armen uit, en het verdween. Hoe
belangrijk wordt hier dat schemeren van Charlottes wit kleed - gewis!
alles wordt belangrijk zo dra smaak en gevoel het bezigen - niets
uitgezonderd! (p. 42-44).
Het eerste citaat staat in de context van een betoog dat de emotionele reacties op
een tekst niet strikt individueel gebonden zijn. De suggestieve beschrijving van
bijvoorbeeld de oceaan, de echo, een duister bos werkt op het gemoed van iedere
lezer, evenals die - zoals Feith in de aangehaalde passage illustreert - van de
maneschijn.
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In de tweede passage wil Feith in dit verband aantonen dat ook details uiterst
belangwekkend kunnen zijn voor de ontvankelijke lezer.
Beide door Feith weergegeven momenten zijn te vinden in de laatste brief van
het eerste deel van Werther (10 september). Werther beschrijft hier de laatste avond
van zijn eerste verblijf te Wahlheim; in een prieeltje voert hij met Lotte en Albert een
gesprek over het voortbestaan na de dood. Feiths weergave in het eerste citaat,
als zouden Lotte en Werther getweeën in de maneschijn wandelen, is dus niet erg
adequaat.
Deze eliminatie van Albert berust niet op een vergissing, hetgeen blijkt uit het
tweede citaat. In het fragment dat Feith daar aanhaalt volgt hij de tekst getrouw 11
en wel in de vertaling van Van Emenes - maar met enkele kleine ingrepen werkt
hij de plaatsen die getuigenis afleggen van Alberts aanwezigheid weg. Achter ‘Vaar
wel Charlotte!’ volgt ‘Vaar wel Aelbert!’; er staat niet: ‘zij ging de laan uit’, maar: ‘zij
gingen’; niet: ‘keek haar door het maanlicht na’, maar: ‘keek hen’.

1782-2 Hiëronymus van Alphen (1746-1803)
H. van Alphen, Verhandeling over het aangeboorne in de poëzij. In: Digtkundige
verhandelingen, Utrecht 1782, p. 1-240.
Dan hier komt nog bij, dat men ook zulke Schrijvers niet vergeten moest,
welken, schoon zij in geen gebonden stijl geschreven hebben, veel van
het digterlijke in hunne schriften vertoonen. Ik bedoel hier zo zeer niet de
schrijvers van het zogenaamd poëtisch proze; [...] maar ik heb het oog
op zulken, wier werken van dien aart zijn, dat zij, als de schrijver geen
digterlijke genie gehad had, egter wel zouden hebben kunnen worden
uitgevoerd. Bij voorbeeld sommige Romanschrijvers. FENELON'S
Telemachus verraadt den Digter; zo wel als WIELANDS Agathon, de
Nouvelle Heloise van ROUSSEAU, en Die Leiden des jungen Werthers van
GÖTHE; ook vooral RICHARDSON, dien ik het laatst noem, omdat hij boven
allen uitsteekt. (p. 53-54)
Het gebrek aan sensibiliteit maakt een vers droog, en men hoeft dikwijls
niet te vragen, waarom N.N. zijne stoffen droog behandeld heeft. Het
antwoord is gereed, om dat hij insensibel is. Men geeft mij een vers op
het huwelijk van A.B. op de dood van B.C. en zij treffen mij niet? Waarom
tog niet? Er is meer of min geest in; er zijn geen
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fouten in; Ik zeg maar, de maker heeft zijn voorwerp met geen gevoelig
hart beschouwd, en wat zal ik dan gevoelen? maar ik lees in tegendeel
de lijkklacht van David op Jonathan, den Zegezang van Mozes, en ik hoef
niet te vragen of de digter aangedaan is geweest onder de behandeling
van zijn onderwerp; ik gevoel het zelf.
Schoon nu deze gevoeligheid dan buitensporig wordt, wanneer zij boven
het menschelijke is, gelijk in Werther; of op eene verkeerde wijze kan
opgewekt worden, gelijk in dweepers, is zij egter zulk eene noodzakelijke
eigenschap in den digter, dat men volstrekt zeggen kan, dat een mensch,
die dezelve mist, geen geschiktheid ter weereld hebbe, om een digter te
zijn; en dat de grooter of kleiner mate van dezelve den groter, of kleiner
digter maakt; zo dat schrijvers, die teergevoelig zijn, zonder de
geschiktheid tot eene harmonische uitdrukking te bezitten, in hun prose
zelfs poëtisch schrijven, gelijk Fenelon, Rousseau, Göthe, Lavater, en
dergelijken. (p. 105-106)
was bij uitstek met deze teergevoeligheid begaafd; vooral
blijkt dit daar uit, dat zijne gevoeligste karakters zig zelf nimmer ongelijk
zijn; maar altoos zodanig zijn, als zij, naar zijn geheele plan, wezen
moeten. Zijne Clementina b.v., die zo bij uitstek sensibel is, is zulk een
meesterstuk van die teergevoeligheid, welke zig in alle omstandigheden
van een ander, de kleinste niet uitgezonderd, verzetten kan, dat men het
tafereel niet volkomener zoude kunnen hebben, bijaldien er eene
Clementina aanwezend was, en deze haar eigen aandoeningen
geschilderd had. Van dit vermogen ziet men ook zo veele trekken in de
beschrijving van GÖTHE'S Werther, dat ik mij niet verwonderen zou, dat
hij hier en daar zig zelven geschilderd had. (p. 110)
RICHARDSON

[Men vindt zulk eene teergevoeligheid] niet minder in het zangstukjen van
WIELAND genaamd Lotte am Werthers grabe, vooral in de volgende
coupletten:
Einsam weil ich auf der rasenstelle,
Wo uns oft der späte mond belauscht:
Jammrend irr' ich an der silberquelle
Die uns lieblich wonne zugerauscht.
Bis zum lager wo ich träumend leide,
AEngsten schrecken meine phantasie:
Blutig wandelst du im sterbenkleide
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Mit den waffen die ich selbst dir lieh.
Dann erwach ich bebend, und ersticke
Noch den seufzer, die mir schon entrann,
Bis ich weg von Alberts finstern blicken
Mich zu deinen grabe stehlen kan.
Hier am grabe fullt mich heilger schauer;
Jetst noch trauert die natur um dich,
Rasen pflänzt' ich an des kirchofs mauer,
Selbst die rasen, ach! sie blühen nicht. (p. 119)

Clementina: Een van de hoofdpersonen in Richardsons roman The history of Sir
Charles Grandison.
het zangstukjen van Wieland: Merkwaardigerwijs citeert Van Alphen hier een
composietgedicht, waaraan Wieland part noch deel heeft gehad. De eerste drie
strofen zijn afkomstig uit de in Duitsland zeer populaire, in vele bundels opgenomen
Wertheriade ‘Lotte bey Werthers Grab’ (‘Ausgelitten hast du - ausgerungen’), die
wordt toegeschreven aan C.E. von Reitzenstein. De laatste strofe is ontleend aan
‘Klagen unglücklicher Liebe, bey Werthers Grabe im Mondschein’, waarvan de
auteur zich verschuilt achter de initiaal R. Dit gedicht was gepubliceerd in de
12
Almanach der deutschen Musen 1777, p. 215-216. De Rasen in Van Alphens
versie zijn in het origineel Rosen.

1782-3 Voorrede Stella
Stella, toneelspel voor verliefden, in vyf bedryven. Gevolgt naar het Hoogduitsche
van de Heer Goethe, Schryver van Werther. Deventer 1782. ‘Voorreden van den
vertaler’.
Onder het overzetten, dagt ik geduurig, zou GOETHE met het schryven
van zyn' WERTHER en STELLA, hoe geestig, hoe vernuftig, hoe gevoelig
ook geschreven, aan het gros zyner leezeren, die voor 't grootste gedeelte
jonge menschen zyn, niet meer nadeel, dan voordeel toegebragt hebben?
STELLA en WERTHER hebben dit gemeen, dat zy onbegrypelyk aandoenlyk,
en daarom voor gevoelige Zielen, die altoos een weinigje naar het
melancolique trekken, gevaarlyk zyn; vooral kan WERTHER doodelyk
weezen voor een' jongman, die in diergelyke of byna dezelve omstan-
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digheden is, en dit wil eene verhitte verbeeldingskracht ons in onze jeugd
al ligt diets maaken;
Waarom moet juist de uitkomst van WERTHER zoo elendig tragiek zyn?
Zou het niet mogelyk zyn, dat iemand, met de gevoeligheid en het hart
van WERTHER, zich aan eene Stille Vriendschap en zagtere aandoeningen
met CHARLOTTE gewend had? WERTHER heeft geen algemeen gevoel van
menschelykheid, die hy veracht is een' Duivel, die hy bemind een Engel,
en in zyne verbeelding was CHARLOTTE zeker het voortreffelykste van alle
wezens, op deeze waereld, - hierom dan hadt WERTHER Werther kunnen
blyven, wanneer hy begrepen hadt, dat zyn leven eene aaneenschakeling
van aangenaamheden en vergenoegens zou geworden zyn, door eene
Vriendschap van dien verheven' aart, als de zyne met CHARLOTTE hadt
kunnen worden; 't Is waar hy beminde haar, jonge zielen vergeeten niet
gemaklyk de indrukzelen der liefde, het kost haar veel de Vriend te moeten
worden van haar, die zy bemind hebben of noch beminnen, - God weet,
wat dit kost! Maar dit is evenwel mogelyk, en had, zeer wel, natuurlyk
geschilderd kunnen worden. In dit geval hadt men WERTHER op het punt
kunnen brengen van die wanhoopige daad, daar zyn lyden nu mede
eindigt, en, wanneer hy 'er van te rug gekomen was, het schadelyke, het
ongelukkige der hevige driften kunnen tekenen, en met zulk eene uitkomst
hadt WERTHER oneindig veel nuttiger geweest, en zachtere aandoeningen
in het hart van den Leezer nagelaaten, die nu, zo hy maar een grein
gevoel bezit, by den dood van die armen jongeling verscheurd word. (p.
*2v-*3v)
De toevoeging Schryver van Werther achter Goethes naam op de titelpagina komt
waarschijnlijk voor rekening van de uitgever; ik heb althans geen Duitse editie met
een dergelijke aanprijzing gevonden.
In de voorrede dankt de vertaler de schrijver voor de ‘menige verkwikkelijke traan’
die Stella hem heeft doen schreien. Maar belangrijker nog acht hij ‘die gelukkige
mengeling van liefde en Godsdienst’ die hij in het stuk heeft aangetroffen - ‘het juiste
middel, om ons tegens de woede der driften te waarschouwen, en het voortreffelyke
13
der zuivere liefde te doen zien’. Dit brengt hem op de aangehaalde beschouwing
over Werther.
Werther heeft geen algemeen gevoel [...] een Engel: Vrijwel woordelijk ontleend
aan het stuk ‘Over Werther’ in De wysgeer voor de
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weereld; zie 1778-2 eerste alinea.

1783-1 Rhijnvis Feith (1753-1824)
R. Feith, Julia. Leyden 1783.
14

Al dikwijls is opgemerkt dat Feiths roman Julia allerlei reminiscenties aan Werther
wekt, onder meer in de thematiek van de absolute, maar belemmerde liefde, in het
15
sensibele karakter van de hoofdpersoon, en in karakteristieke zinswendingen.
Bovendien figureren er in Julia twee personages die de naam Werther dragen, en
wel in het titelverhaal (in de hoofdstukken ‘De rampzalige’ en ‘De uitkomst’, p.
118-128), en in het Mengelwerkgedicht ‘Werther aan Ismeene’ (p. 221-225).
Allereerst zij hier de rol van Eduards vriend en lotgenoot besproken. Ofschoon
16
de roman buitengewoon vaag is wat diens voorgeschiedenis aangaat , laten zich
17
de verspreide indicaties toch wel coherent aaneenvoegen. Werther heeft indertijd
het meisje ontmoet waarvan hij ogenblikkelijk wist dat zij de enige uitverkorene voor
hem was, maar om de een of andere reden (waarschijnlijk de oudere rechten van
een andere, ‘ongevoelige’ minnaar) kan hij in dit leven niet hopen op haar bezit, en
slechts uitzien naar de vereniging in het hiernamaals. Het meisje wilde of kon
Werthers gevoelens niet beantwoorden, maar ze stond hem de omgang met haar
toe, waardoor hij - zo is wel de implicatie - althans de zuivere zielsliefde kon beleven,
zoals ook Eduard en Julia voor hun scheiding. Op een kwade dag heeft Werther
zich evenwel laten gaan, misschien op het moment dat - zoals hij het uitdrukt - zijn
mond zijn gehele ziel durfde openbaren. Het lijkt niet te gewaagd om hier te denken
aan een uiting van verlangen naar het fysieke bezit van de geliefde, waarmee hij
dan inderdaad even de geliefde (en de verheven liefde, de ‘onstoffelijke wellust’)
onwaardig zou zijn geweest. Het meisje is door deze gebeurtenis verontrust en
verstoord, ze miskent Werthers oprechte, zuivere bedoelingen, en ze ontzegt hem
verder iedere vorm van contact. Werther kan nu nog slechts hopen op een vereniging
in het hiernamaals, waar hij zijn geliefde ‘waardiger’ zal zijn en waar het ‘in den
schoot der Liefde geen misdrijf [zal] zijn zuiver te beminnen’ (p. 122).
In het licht van deze reconstructie lijdt het nauwelijks twijfel
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dat Feiths personage zijn naam niet uitsluitend draagt om een karakterverwantschap
met Goethes Werther aan te duiden: de geschiedenis van beiden is tot op grote
hoogte identiek. Zozeer identiek, dat ik vermoed dat Feith van zijn lezers verwacht
heeft dat dezen aan de naam Werther genoeg hadden om de vage aanduidingen
in zijn roman als het ware in te vullen met de gegevens die hun uit Werther bekend
waren. Voor de lezer van Julia die dat inderdaad doet, bestaan er geen vragen met
betrekking tot de beletselen van Werthers liefde, en voor hem is ook het incident
18
dat tot de breuk leidde volledig duidelijk. Het zinnetje: ‘toen mijn mond haar eene
enkle keer mijne geheele ziel dorst openbaren’ (p. 126) heeft in dit perspectief een
pregnante inhoud: het verwijst niet naar een verbale liefdesbekentenis, maar naar
het cruciale moment van: ‘und dekte ihre zitternde stammelnde Lippen mit wüthenden
Küssen’ (Werther p. 145). Het verbod tot verdere omgang dat Feiths ‘rampzalige’
van zijn geliefde opgelegd krijgt (p. 121), correspondeert met Lottes omineuze
woorden: ‘Das ist das leztemal! Werther! Sie sehn mich nicht wieder’ (Werther p.
145). Ook in detaillistischer zaken zijn de overeenkomsten treffend en soms
verhelderend. De vergeving die Feiths Werther vraagt voor het storen van de rust
van zijn geliefde (p. 126), is de echo van een gelijksoortig verzoek aan Lotte (Werther
p. 155, cf. ook p. 124, 129). Het aanstippen van de verbintenis met ‘eenen
ongevoeligen’ die het meisje ongelukkig zal maken (p. 122), correspondeert met
Werthers overtuiging dat Lotte met hem gelukkiger zou zijn geweest, gezien Alberts
‘Mangel an Fühlbarkeit’ (Werther p. 91, II br. 29 juli). Het enigmatische ‘schoon ook
zijn lot veranderde - dat hij echter niet wenscht’ (p. 121) is op te vatten als een
toespeling op Werthers minder verholen weergegeven fantasie over een mogelijke
dood van Albert (Werther p. 92, II br. 21 aug.). Na de uitvoerige bespreking van de
Werther-episode in het Julia-verhaal kan de toelichting op het gedicht ‘Werther aan
19
20
Ismeene’ veel korter zijn: het gaat daarin om een vrijwel identieke situatie. Werther
schrijft een definitieve afscheidsbrief aan zijn geliefde, Ismeene. Ook deze Werther
is ‘voor de eeuwigheid verliefd, en eeuwig hooploos tevens’ (r. 11), zonder dat
medegedeeld wordt waarom. Evenwel ‘eischt Rede, eischt Godsdienst, dat ik u
vergeten zal’ (r. 88), zo verzucht hij, waaruit af te leiden valt dat zijn wensen niet
alleen onvervul-
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baar, maar ook moreel ontoelaatbaar zijn. Dit moet welhaast betekenen dat Ismeene
21
reeds gebonden is.
Klaarblijkelijk heeft ook in dit geval Werther de een tijdlang toegestane
vriendschappelijke omgang met de aanbedene verspeeld (r. 29-36). Hij verzekert
Ismeene dat zij hem met haar misschien al te strenge deugdopvatting verkeerd
heeft beoordeeld, en dat zijn liefde altijd volstrekt zuiver was. Reikhalzend ziet hij
nu uit naar het graf.

1783-2 Vaderlandsche letteroefeningen
Vaderlandsche letteroefeningen 1783 dl. 2, p. 222-223.
IETS, UIT DE LEVENSBESCHRYVING VAN MYN' NEEF WILLEM
De overledene was omtrent agttien Jaaren, toen hy verliefde op eene
Jonge Schoone. - In weêrwil van al zyne Wysbegeerte, gevoelde hy zyne
menschheid. Zyn medeminnaar was een minnaar naar den
tegenwoordigen smaak; doch de ziel van het meisje was te edel, om den
hedendaagschen minnaar den voorrang te geven. Myn neef Willem
zegepraalde. - Ik zal, zeide hy, een zegeteken voor deze overwinninge
oprigten! - Toen schreef hy, - (ik heb het handschrift nog) Historia Amoris, sine complimentibus,
in usum Batavorum conscripta.
Wanneer de geduurige ongestadigheid ophoudt, is de waereld geen
waereld meer. Ondanks de tederste liefde, - in weerwil van het
toegevendste vertrouwen, - ten spyt van het lagchendste vooruitzigt, verliet Emilia, - zoo was de naam van het meisje, - myn' Willem, en ging
met haaren anderen minnaar voort. - ‘Hemel! is het mogelyk! en schoot
hy zich niet dood? - of ging hy niet dagelyks, in het bosch, zyne
ongelukkige liefde beweenen, tot de droefheid hem in het graf stortte?’....
Verschoon my, Mevrouw! niets van dat alles! Myn neef was een Minnaar,
doch ook een Wysgeer! 't Is waar: hy hadt Werther gelezen! maar hy
heeft my dikwyls verzekerd, dat die lezing slegts een' oogenbliklyken
indruk op hem gemaakt hadt. Werther is een gek! zeide hy; en zy, die
hem, in goeden ernst, beklaagen, zyn ook gek! Ik heb het onderscheid
leeren kennen, tusschen waare - en ingebeelde rampen: het ongeluk van
Werther was slegts een ingebeelde ramp. Dat ons hart spreeke: maar!
dat de rede nimmer slaape!
- ‘Vry styf!’... Zo styf niet: myn lieve Juffer! waarlyk! zulk soort van minnaars
verdient de voorkeur niet! Hunne liefde is een zedelyke
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ziekte, die de ziel ontzenuwt, - en dus voor de oogmerken der Natuur
hinderlyk is. Wat is toch dat enkel beminnen van de ziel? Een
harssenschim! - en alle de vertellingen van die liefdegevalletjes zyn
romans, voor een soort van wezens, - zo al geen Engelen, - ten minsten
tusschen ons en de Engelen geplaatst! - Dat de sterveling - de mensch,
deugdzaam zy! - maar! dat hy mensch blyve! 't zou, voor een Haas, eene
vergeefsche pooging zyn een Leeuw te willen worden!
Myn meisje heeft my verlaaten! het smert my! zeide de gevoelige Willem.
- Maar verdient zy, zeide de wysgeerige Willem, uwe gevoeligheid? Willem
beminde als mensch: hy waardeerde de edele hoedanigheden der ziele;
- doch hy was nimmer van gevoelen dat het Lighaam te vergeefsch
geschaapen was.
Emilia is my ontrouw geworden, zeide Willem; - nu zal ik Cecilia beminnen!
Hy beminde haar; - en was gelukkig! Juist op den zelfden dag, dat hy
zich, voor eeuwig, met Cecilia zou verbonden hebben, rukte een hartvang
Cecilia uit het leeven. Zy is dood! zeide Willem. Zy is dood! Zyne geheele
ziel deedt dezen uitroep. - Maar! ging Willem in het graf zyner afgestorvene
bruid, om zich met haar te laaten begraaven? Neen! Willem bleef een
Wysgeer, terwyl zyn hart schreide! - Willem was meermalen ongelukkig;
- doch hy bleef een Wysgeer.B.
De stijl van het stukje doet denken aan Bellamy, en de ondertekening B. versterkt
de gissing dat deze de auteur zou kunnen zijn. Het wordt evenwel niet genoemd in
22
het door Nijland gegeven lijstje van bijdragen van Bellamy aan de Letteroefeningen.

1783-3 De rhapsodist
De rhapsodist dl. 6, 1783, p. 215-268. J.J.G. Schelle, ‘Redevoering over de vorming
van het hart [...]’.
Welke zyn dan de uitwerksels van het naarstig leezen en beoefenen dier
aangenaame, hartroerende, vertederende schriften? Daardoor worden
zeer dikwils lieden gevormd, welkers zenuwen allengs verslappen en die
nergens weêrstand kunnen bieden; lieden, die slaaven worden van hunne
verbeeldingskracht, en die hunne harssenschimmen voor zinnelyke
gewaarwordingen houden; [...] Vandaar ontstaan juist die menigte van
ongelukkigen, welkers hart by ieder niet vooruitgezien ongelukkig voorval
wegsmelt, en die straks den moed verliezen
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en nooit wedervinden, maar geheel en al wanhoopig worden. Van daar
ontstaan juist die jonge Werthers, die aan allen weêrstand ongewoon,
wanneer zy hunne eigenzinnigheid en toomelooze begeerten niet kunnen
verzadigen, zich veel liever voor het hoofd schieten, dan dezelve
beteugelen; en dewyl zy de waereld niet kunnen gebieden, liever dezelve
trotschlyk willen verlaaten, dan 'er zich naar plooijen en schikken. Want
zulk een man immers moet die vergoode Werther geweest zyn. - Zie daar
de vruchten van eene groote, ongeregelde, onbeperkte aandoenlykheid!
(p. 228-230)
De fraaije Wetenschappen, om thans niets van de fraaije Kunsten te
zeggen, zyn zekerlyk op zichzelve geen oorzaak van eene alte groote
aandoenlykheid, noch minder van de uitwerking der laatste.
Niettegenstaande zich de jonge Werther dood schoot, na dat hy in
Homerus geleezen had, ken ik daarentegen veel Geleerden, die Homerus
ook geleezen en misschien dikwyls by herhaaling doorleezen hebben,
en die hem, zo niet beter, ten minsten even zo goed verstonden als
Werther; die hem ook niet zonder smaak en aandoening geleezen en
zich evenwel niet dood geschooten hebben, en zich ook naar alle
waarschynelykheid niet doodschieten zullen. Bygevolg heeft de goede
Homerus zo min schuld aan den dood van Werther, als aan den dood
van den Conrector Dresigs te Leipzig, die omtrent dertig jaaren geleeden,
zich verhing en Horatius in zyn zak had. (p. 235)
Deze bestrijding van een al te grote aandoenlijkheid is blijkens allerlei verwijzingen
uit het Duits vertaald. Het origineel heb ik niet gevonden. Schelle is niet opgenomen
in de Allgemeine deutsche Biographie.

1784-1 Rhijnvis Feith (1753-1824)
R. Feith, Brieven over verscheiden onderwerpen dl. 1. Amsterdam 1784.
‘Ik heb het schoone werkje van den Heer*** gelezen, en op ieder bladzijde
de tederheid en kieschheid van gevoel in dien Schrijver bewonderd [...].
[Anderen evenwel zijn van mening:] “De geheele kleene Roman is met
gevoel en kieschheid geschreven - alleen is het te bejammeren, dat alle
de sentimenten boven de natuur, de hartstochten geoutreerd, en een
groot gedeelte der toneelen romanesk zijn. In een woord; hij [de schrijver]
kan bij ons worden, wat, GÖTHE bij de Duitschers ROUSSEAU bij de
Franschen, PETRARCHA bij de Italiaanen, en
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RICHARDSON

bij de Engelschen is.”’ (p. 59-61)

De Vernuften, die in de renbaan der fraaie Letteren als starren van de
eerste groote uitgeblonken hebben, bezaten eenen hoogen trap van
gevoel - eene sterke en vruchtbaare verbeeldingskracht, die elk voorwerp,
dat hen omringde, het kleenste niet uitgezonderd, gretig ontving en met
verdubbeling te rug kaatste. Hier bij hadden ze zich door eene vlijtige
oeffening die algemeene kundigheden verkregen, die zo onontbeerlijk
voor den Dichter zijn, en elk deezer kundigheden werd door hun verfijnd
en uitgebreid gevoel bezield en gebezigd. Kan het nu anders zijn of de
met minder gevoel en kunde begaafde Lezers hunner schriften moeten
dezelve over 't algemeen geoutreerd en romanesk vinden, en vooral op
die plaatsen, die aan gevoelige harten en geoeffende hoofden het meeste
behagen moeten, om dat ze 'er hunne eigen gewaarwordingen in
ontmoeten, en de Dichter daar, om zo te spreken, zijn geheel gevoel in
uitgeput heeft?
Hoe is het mogelijk, bij voorbeeld, dat de meeste Jongelingen de nouvelle
Heloïse van ROUSSEAU niet geoutreerd zouden vinden, daar bijna alle
zijne toneelen door het fijnste gevoel gekozen zijn, en alom eenen
Schrijver verraden, die bij het kleenste voorwerp genieten kan, en geen
zandkorrel ongemerkt voorbijgaat, zonder dat dezelve eenig voedsel aan
zijn gevoelvermogen verschaft heeft; daar alle de sentimenten uit een
hart voortspruiten, zo als 'er weinig, zeer weinig harten gevonden worden,
dat, voor de fijnste nuances van edelmoedigheid en grootheid vatbaar,
hiervoor de grovere zinnelijke genietingen ten eenenmaal vergeet; hoe
is het mooglijk, vraag ik nog eens, dat het werk van zulk een' Schrijver
natuurlijk zou voorkomen aan die groove harten, die geen wellust kennen
dan dien ze met de dieren gemeen hebben? Voor hun zijn zeker de
gevoelens van eene Julie en eenen Saintpreux onnatuurlijk en romanesk.
Ik bepaal mij hier nu nog maar bij ROUSSEAU, om dat gij hem het eerste
noemt, wat moet GÖTHE, de uit enkele snaaren van het verhevenste gevoel
samengestelde GÖTHE voor hun zijn? - Vooral zijn Werther? Zeker de
hoogste ongerijmdheid of - een verzegeld boek. [...]
Van RICHARDSON zal ik hier niets zeggen. Zijne Clarisse vinde ik zeer
schoon - zijn' Grandison minder schoon - maar Pamela behaagt mij in 't
geheel niet. Ondertusschen zoude ik niet durven beweeren, dat bij deezen
uitmuntenden, en voor de jeugd zeer stichtelijken, Schrijver alles uit de
natuur genomen zij, schoon ik gewillig erken, dat eene lengte van
schoonheden van den eersten rang dit gebrek alom zodanig
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vergoedt, dat men zich gemaklijk geneigd vindt om het te vergeten. (p.
77-81)
Beide citaten zijn afkomstig uit de derde brief, getiteld: ‘Over het onnatuurlijke,
geoutreerde, onwaarschijnlijke enz.’. Dit opstel vangt aan met een ‘Brief van
Mevrouw***’, waarin de schrijfster er haar verbazing over uitspreekt dat een door
haar bewonderd werkje door vele anderen overdreven geacht wordt. Zij vraagt Feith
om een verklaring van dit verschil in smaak. In het eerste citaat is deze briefschrijfster
aan het woord.
Het tweede citaat is uit Feiths antwoord, waarin hij betoogt dat zoals de ene mens
fijner ontwikkelde smaakpapillen heeft dan de andere, er ook verschillen in esthetisch
onderscheidingsvermogen bestaan.
het schoone werkje van den Heer***: Noch de ‘kleene Roman’ noch de auteur
ervan wordt genoemd, maar op grond van de door de briefschrijfster gegeven
karakteristiek kan men zich er in 1784 nauwelijks een andere roman bij voorstellen
dan de het jaar tevoren verschenen Julia.

1785-1 Rhijnvis Feith (1753-1824)
R. Feith, Ferdinand en Constantia. Amsterdam 1785.
ô WILLEM! als ik op het graf van CECILIA nederzitte, en de wind hevig door
de schuddende toppen der dennen ruischt, hoe alle deeze beeldtenissen
mijne krachten dan afstormen! - hoe gaarn ik dan met Werther al mijn
menschzijn 'er voor geven wilde, om met den stormwind de wolken van
een te scheuren, en de wateren der zee te omvatten. -- (dl. 2 p. 60)
De roman bevat een groot aantal reminiscenties aan Werther, zowel in de structuur
van het verhaal als in het karakter en de belevingswereld van Ferdinand, als ook
23
in vele woordelijk aan Goethe ontleende beelden en zinswendingen. De enige
keer dat Werther met name wordt genoemd, verwijst naar: ‘O Wilhelm, wie gern
hätt ich all mein Menschseyn drum gegeben, mit jenem Sturmwinde die Wolken zu
zerreissen, die Fluthen zu fassen.’ (Werther p. 114, II br. 8 (resp. 12) dec.)

J.J. Kloek, Over Werther geschreven...

37

1786-1 Bartholomeus Wild (ca. 1735-ca. 1810)
[Annonce in de] Utrechtsche courant, 11 augustus 1786 (en regelmatig herhaald
tot 27 september).
Boekverkoper te Utrecht geeft uit, en heeft alomme aan zyne
Correspondenten verzonden: [...] HET LYDEN VAN DEN JONGEN WERTHER;
naar het Hoogduitsch, NIEUWE DRUK vermeerdert met een ZAMENSPRAAK
over het zelve; op best Schryfpapier gedrukt in kl. 8vo. à f 1 - 2 -: zo ras
doenlyk zal 'er een net Stel plaatjes tot dit Werkje uitgegeven worden.
B. WILD,

1786-2 Het lijden van den jongen Werther
Het lijden van den jongen Werther. Uit het Hoogduitsch. Tweede druk. Vermeerdert
met een gesprek over het zelve. Utrecht, B. Wild, 1786.
Deze tweede druk is een herdruk van de vertaling van Van Emenes. Het enige
inhoudelijke punt van verschil is (afgezien van een aantal ingeslopen zetfouten) dat
24
de versjes op de beide titelpagina's zijn komen te vervallen.
Het ‘gesprek’ waarmee de uitgave als ‘derde deel’ verrijkt is, is een vertaling van
een anonieme, aan een zekere Riebe toegeschreven dialoog over Werther, getiteld:
25
Ueber die Leiden des jungen Werthers. Gespräche. Berlin 1775. In de inleiding
verklaart de auteur tot het schrijven ervan bewogen te zijn door de zorg dat jonge
lieden Werther als voorbeeld beschouwen. Het bewuste gesprek wordt gevoerd
door Philantropus en Alcimor. Alcimor verdedigt Werthers handelwijze als zijnde
noodzakelijk en onvermijdelijk, Philantropus weet hem er in wijsgerig getinte
beschouwingen uiteindelijk van te overtuigen dat Werther zijn hartstocht onder de
controle van zijn verstand had kunnen en had moeten brengen, dat hij zijn liefde
voor Lotte had moeten opgeven, en dat er dan een zinvol leven voor hem mogelijk
geweest was. De zelfmoord veroordeelt hij omdat die naar alle waarschijnlijkheid
Werther geen verlossing voor zijn lijden biedt, en omdat zij moreel ongerechtvaardigd
26
is.

1786-3 Het lyden van de jonge Wertherin
Het lyden van de jonge Wertherin. Naar 't Hoogduitsch. Amsterdam, J.B. Elwe,
1786.
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Er bevindt zich geen exemplaar van dit boekje (Buisman, Populaire prozaschrijvers
nr. 2191) in een van de Nederlandse openbare bibliotheken. Het moet wel een
vertaling zijn van een Duitse Wertheriade: Die Leiden der jungen Wertherinn, van
27
A.K. Stockmann (1775). Hierin wordt Lottes leven en lijden verhaald vanaf haar
kennismaking met Werther tot haar verscheiden, kort na zijn dood.

1786-4 Vaderlandsche Letteroefeningen
Vaderlandsche letteroefeningen 1786 dl. 1, p. 477-478. [Recensie van] Het lyden
van de jonge Wertherin. Naar 't Hoogduitsch.
De jonge Wertherin, hier lydende afgeschetst, is geene andere, dan de
reeds bekende Charlotte, het voorwerp der ongelukkige liefdedrift van
(*)
den jongen Werther, van wiens lyden wy voor eenigen tyd berigt gaven .
- Zy wordt ons in dit Geschrift vertoond, als niet minder gevoelig voor
Werther, dan Werther voor haar was; 't welk Charlotte, terwyl zy haaren
Egtgenoot, Albert, van harte bemint, in eene gestadige verwarring van
hartstogten, en daaruit voortvloeiende strydige bedryven, herom voert;
dat haar zeer veel en gevoelig doet lyden; en 't welk haar, op het
verneemen van Werthers wanhoopig sterflot, in eene kwynende ziekte
stort, die haar eerlang ten grave doet daalen. Men kan, ter zaake van
dien inhoud, dit Stukje aanzien, als een Vervolg van het voorheen gemelde
Geschrift, dat ons het lyden van den jongen Werther maalde; en 't brengt
ons, op eene soortgelyke wyze, onder 't oog, het gevaar van 't onvoorzigtig
involgen eener niet wel geplaatste liefdedrift: welke misslag egter, zo in
't eene als in 't andere Geschrift, in een al te verschoonend licht geplaatst
wordt.

Werther, van wiens lyden wy voor eenigen tyd berigt gaven + noot: Verwijst naar
de recensie van Werther tien jaar tevoren (1776-5).

1786-5 Jan Aukesz. Backer (ca. 1750- ?)
J.A. Backer, Alardus, of de zelfmoord door liefde. Tooneelspel. Amsterdam 1786.
De zo algemeen bekende als treffende geschiedenis van den JONGEN
WERTHER heeft mij aanleiding gegeeven dit stuk te ontwerpen, en zódanig
op te maaken, als de Leezer het hier vindt.

(*)

Zie Hedend. Vaderl. Lett. V D. blz. 558.
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Ik heb de Hoofdäctie van dat werk overgenomen; maar het Tooneel
verplaatst, en de Episodes naar die verplaatzing verschikt. (‘Voorreden’
p. 1)
Wat nu nog de stoffe zelve betreft: bij mij is zij treffend voor een' gevoelig'
mensch, aandoenlijk voor een welgesteld hart; en, hoe beklaaglijk in
haaren afloop, dubbel waardig om op het Tooneel gebragt te worden;
doch de gustibus non est disputandum, en daarom laat ik ieder hier over
oordeelen naar de gevoelens van zijn hart, zonder mij daaraan immer te
stooren. - [...] Maar ik heb noch in het leezen van den WERTHER, noch in
het opmaaken van mijnen ALARDUS, ooit op het onderwerp kunnen stil
staan, zonder die deernis te gevoelen, welke in het hart ontstaat, wanneer
wij de waare edelen onder onze medemenschen, door het lot gedrukt,
voor toevalligheden zien bezwijken, die zij met geene menschelijke
wijsheid konden voorkoomen. (‘Voorreden’ p. VI-VII)
De uit Werther overgenomen ‘Hoofdäctie’ van het in alexandrijnen geschreven stuk
is de ongelukkige liefde van Alardus voor Charlotte, die met Ernestus getrouwd is,
en de daaruit voortvloeiende zelfmoord van Alardus. Vooral de zelfmoordscène
bevat allerlei reminiscenties aan Goethes roman. Voor het overige is het stuk rijk
28
aan incidenten en personages die van Backers eigen vinding zijn. Het gebeuren
heeft plaats te Amsterdam.
Alardus, die moeilijk anders dan als een razende Roeland gekarakteriseerd kan
worden, is in feite niet de hoofdpersoon; veeleer staat het innerlijke conflict van
Charlotte in het middelpunt. Zij hield van jongs af van Alardus, maar is later met
Ernestus getrouwd in de waan dat Alardus op reis in het buitenland gestorven was.
Haar huidige gevoelens voor Alardus worden niet geheel duidelijk. Enerzijds verklaart
ze dat haar liefde voor hem evenals vroeger ‘verfijnde vriendschap’ is, die niet berust
op ‘dwaaze minnetochten’, anderzijds betreurt ze het (‘ô strijd van liefde en plicht’)
dat haar plichtsgevoel jegens Ernestus haar niet toestaat om Alardus liefde te
schenken in plaats van vriendschap. Op een vereniging in het hiernamaals wordt
noch door haar, noch door Alardus gezinspeeld.
Het zelfmoordmotief is wel zeer nadrukkelijk uitgewerkt. Alardus spreekt talloze
malen over zelfmoord, en ofschoon hij
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haar reeds in het begin van het stuk als misdaad kwalificeert, dreigt hij er in bijna
ieder bedrijf wel een of meer keren mee. Uiteindelijk slaat hij inderdaad de hand
29
aan zichzelf (met behulp van een pistool dat door Charlottes handen is gegaan ),
maar hij leeft nog lang genoeg om ten overstaan van alle rond zijn sterfbed
verzamelde overige personages deze daad uitvoerig te betreuren. Het slotwoord is
aan Ernestus: ‘Zie 't naar gevolg van hem die spoorloos heeft bemind’.

1786-6 De hemelvaart van Sebaldus
De hemelvaart van Sebaldus. Blijspel. In: De Nederlandsche dichtkundige
schouwburg dl. 1, Amsterdam 1786, p. 205-284.
30

In dit stuk treedt een in zijn liefde gedwarsboomde sentimentele minnaar op,
genaamd Werther, die eenmaal een (overigens impulsieve en gemakkelijk
verhinderde) poging doet om zichzelf te doorsteken. Het (anonieme) werk wordt
31
daarom door Menne, Van der Laan en Atkins tot de parodieën op Werther gerekend ,
maar in feite zijn er vrijwel geen overeenkomsten met de roman. Noch de situatie
(Eugenia wil graag met Werther trouwen, maar krijgt geen toestemming van haar
vader Sebaldus), noch de intrige (Sebaldus geeft tenslotte toe als hij, in een mand
door de schoorsteen gehesen, denkt ten hemel te varen), wekken reminiscenties
aan Werther. Naast een hekeling van de Böhmistische (‘Beemsche’) mystiek zoals
die wordt beleden door Sebaldus, behelst het stuk echter wél een onmiskenbare
bespotting van Feiths Julia: niet alleen herinnert de karikaturaal sentimentele Werther
in zijn gedrag en opvattingen veeleer aan Eduard, maar bovendien spreekt hij grote
32
stukken op rijm gezette Julia-tekst uit. In de voorrede van dit deel van de
Dichtkundige schouwburg verklaart de auteur dat het stuk een bespotting inhoudt
van de dweperij van ‘Jacob Beem’, en van die van een ‘hedendaagschen [schrijver],
welken hij verkiest hier niet bij naame te noemen, doch wiens gevoelen en wijs van
denken, door den persoon onder den naam van Werther in zijn Tooneelspel ter
toetse gebragt wordt’ (p. 111). Deze geparodieerde auteur is dus onmiskenbaar
Feith.
Het stuk is besproken in de Vaderlandsche letteroefeningen 1787 dl. 1, p. 337.
Ook de recensent maakt geen enkele toespeling op Goethes Werther, en gezien
het bovenstaande is het niet waarschijn-

J.J. Kloek, Over Werther geschreven...

42
lijk dat zijn wens ‘dat een Zotskap, als Werther, in een nog bespottelyker licht zou
voorgesteld zijn’, op de roman betrekking heeft, zoals Van der Laan t.a.p. suggereert.

1786-7 Willem Emmery de Perponcher (1740-1819)
[W.E. de Perponcher], Mengelwerk, onder de zinspreuk Tendimus ad Coelestam
Patriam, 8e stukje, Utrecht 1786, p. 59-106. ‘Gedagten over het sentimenteele van
deezen tyd’.
Ja 't is te vreezen, dat zo het sentimenteele van deezen tyd nog verderen
voordgang maakt, de uitwerking in 't einde zyn zal, de driften ten troon te
voeren; dezelven, onder deezen dekmantel, tot deugden, te vergoden;
en dus, door deeze verwisseling van naam en schyn, een ieder aan te
moedigen, om aan dezelven, gerust en vry, den lossen teugel te vieren;
tot dat hy misschien, in 't einde, in eene vlaag van, tot mymering en
razerny toe aangevuurde sentimenteel-kragt en drift, in de buitenspoorigste
uiterstens, vervalle.
En zyn hier niet reeds voorbeelden van? De jonge Werther; de minnaar
van Zimmermans ongelukkige, engelagtige, eenigste dogter; - wie siddert
niet, op 't gezigt van zulke toneelen, te rug? En is het de geestgesteldheid,
laat ik liever zeggen, de krankheid der ziele, welke deeze gevolgen na
zig sleept, die wy koesteren, aanzetten, en voord-planten willen! (p. 93-94)

het sentimenteele van deezen tyd: Het ‘sentimenteele van deezen tyd’ dat door De
Perponcher in dit opstel bestreden wordt, is een misbruikte, verbasterde
teergevoeligheid die onwenselijke gevolgen heeft. De sentimentele mens meent
volmaakter te worden door zich van de wereld af te wenden en de eigen verfijnde
gevoeligheid en hooggespannen verbeeldingskracht te cultiveren, maar in
werkelijkheid verwijdert hij zich daarmee steeds verder van de ware volmaaktheid.
Dit sentimentele dreigt tot een heersende ‘krankheid der ziele’ (p. 69) te worden.
sentimenteel-kragt en drift: Vertaling van Sturm und Drang?
de minnaar van Zimmermans ongelukkige, engelagtige, eenigste dogter: Met
Zimmerman is bedoeld Johann Georg Zimmermann (1728-1795), auteur van onder
33
meer het toentertijd bekende werk Ueber die Einsamkeit . Het enige wat ik omtrent
de minnaar van zijn dochter Katharina (1756-1781) te weten heb kunnen komen,
is
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3. Titelpagina van de tweede druk, uitgave 1787, uitgegeven door Wild (1787-2).
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hetgeen Zimmermann zelf daarover in het zojuist genoemde werk meedeelt: ‘Zij [de
ziekelijke Katharina] was, bijna, in het geheel niet meer in staat, om te eten, tot
haaren dood toe, zedert dat zij tederhartig, goedwillig, zonder den minsten schijn
van tegenzin, aan mijne hand, vóór eenige jaaren, Zwitserland verlaten, en zederd
dat, eenige weeken daarna, het eerste en laatste voorwerp haarer min, een schoon,
bloozend, zacht en edelaardig Jongeling, zich aldaar met een kogel door het hoofd
had doodgeschoten.’ (De eenzaamheid dl. 3 p. 133-134.)

1787-1 Bartholomeus Wild (ca. 1735-ca. 1810)
[Annonce in de] Utrechtsche courant, 2, 7 en 9 maart 1787.
[...] Ook heeft dezelve thans alomme verzonden: Vier Fraaie Plaatjes tot
het Lyden van Werther à 16 st.

1787-2 Het lijden van den jongen Werther
Het lijden van den jongen Werther. Uit het hoogduitsch. Tweede druk. Vermeerdert
met een gesprek over het zelve en vier fraaie platen. Utrecht, B. Wild, 1787.
De in deze tweede uitgave van de tweede druk opgenomen platen, die blijkens
1787-1 ook los verkocht werden, zijn van de hand van J.E. Grave.
Voor verdere informatie zij men verwezen naar de Bijlage, alwaar ook de (zeer
geringe) verschillen tussen de beide uitgaven worden besproken.

1787-3 Rijklof Michaël van Goens (1748-1810)
[R.M. van Goens, Bijlage bij een particuliere brief aan H. van Alphen, gedateerd 8
januari 1787.]
blz. 7 de door bygeloof vervoerde H.: Karakteriseert dit de
gemoedsgesteldheid van H. die daar beschreeven wordt? Ik beschouw
H. daar in zulk een staat, als die was waarin de Spartanen hunne Slaven
vertoonden aan hunne kinderen, om hen een afkeer van de dronkenschap
in te boezemen. In dien zin zyn zulke schilderyen goed, en by ongeluk
nodig, wyl zy waar zyn. In dien zin is Werther een zeer nuttig boek. Maar
wee het misbruik! Dat moet men in Duitschland van naby zien.
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4. Werther tekent de te Wahlheim op hun moeder wachtende kinderen. Gravure van J.E.
Grave, opgenomen in de tweede uitgave van de tweede druk.
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Brief en bijlage bevinden zich in het zeer omvangrijke Van Goens-archief in de
Koninklijke Bibliotheek. Signatuur brief: 130 C 7 (C 28); van de bijlage: 130 D 13 (A
34
7). Van Goens schreef vanuit Zwitserland, waarheen hij op 7 juni 1786 was
uitgeweken. In de bijlage geeft hij een uitvoerig commentaar op Van Alphens in
1783 verschenen bundel Mengelingen in proze en poëzy.
blz. 7 de door bygeloof vervoerde H.: In zijn inleidende beschouwing in
Mengelingen in proze en poëzy had Van Alphen op p. 7 geschreven dat de
godsdienst ‘geene bewegingen der liefde afkeurt, dan die gelijk zijn aan deze, welken
COLARDEAU in het hart van de ongelukkige, maar door bijgeloof vervoerde Heloize
35
legt’.

1787-4 Rhijnvis Feith (1753-1824)
R. Feith, Brieven over verscheiden onderwerpen dl. 3. Amsterdam 1787.
Dit karakter (zie bladz. 63 en volg.) is zeker meesterlijk getekend; dat 'er
waarlijk menschen gevonden worden, daar alle de bijzondere trekken uit
genomen zijn, stem ik graag toe; ik heb 'er gekend. Ook is dit gedeelte
van 's mans arbeid bij uitstek nuttig. Wij kunnen niet te veel aangespoord
worden om geen pligt, die onder ons bereik valt, hoe kleen ook, te
verwaarloozen, dewijl 'er de betrachting van hooger pligten altijd aan
verbonden is. Maar vloeit dit karakter uit de teergevoeligheid, ik durf meer
zeggen, vloeit het uit eene overgedreevene gevoeligheid zelfs voort? - Ik
ben verzekerd dat de Schrijver, toen hem deeze geheele passage uit de
(*)
pen vloeide, het karakter van Werther voor de oogen gehad heeft , en
bijna zou ik 'er stellig durven bijvoegen, dat hem de brief over dien
ongelukkigen Jongeling, welken wij in den Wijsgeer voor de Waereld van
ENGEL vinden, in de gedachten gespeeld heeft. Ik lees daar, onder
anderen, deeze regels: ‘De gevoelens van Werther zijn ten eenenmaal
overspannen. Eenen minderen trap van gevoeligheid, die ook wezenlijk
zeer uitgebreid en juist kan zijn, veracht hij met dien laakbaaren
hoogmoed, met welken een groot Geleerde eenen minder belezenen
gewoon is te verachten. Hij heeft geen algemeen menschengevoel. Aan
den eenen kant ziet hij niets dan Schurken en Duivels, aan den anderen
niet dan Engelen.’ Maar als wij nu met de geringste menschkunde
spreeken willen, moeten wij dan niet belijden, dat niet al te groote
gevoeligheid, maar hoogmoed, bepaald hoogmoed, de groote drijfveer
is, zo van het karakter van Werther, als van het soortgelijke, dat onze
Schrijver vermaak ge-

(*)

Het slot van bladz. 93. bevestigt mij in mijn gevoelen. Daar komt WERTHER voor den
dag. De schrijver voorspelt vreeslijke gevolgen van het sentimenteele onder ons en
vervolgt hier op dus: En zijn hier niet reeds voorbeelden van? De jonge Werther; de
minnaar van Zimmermans ongelukkige, engelachtige, eenigste dochter; - wie siddert
niet op 't gezicht van zulke tooneelen, te rug? En is het de geestgesteldheid, laat ik
liever zeggen, de krankheid der ziele, welke deeze gevolgen na zich sleept, die wij
koesteren, aanzetten en voortplanten willen! (p. 27-30)
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5. Werthers kennismaking met de broodsnijdende Charlotte. Gravure van J.E.
Grave, opgenomen in de tweede uitgave van de tweede druk.
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vonden heeft van te tekenen? De gevoeligheid, op haar zelve beschouwd,
laat een karakter ten eenenmaal onbepaald, maar zo dra 'er eene
heerschende neiging bijkomt en vooral als die neiging stellig drift wordt,
dan voegt zich de gevoeligheid tot dezelve en neemt eindelijk volkomen
derzelver gedaante aan. Een gevoelig hart, wiens hoofddrift hoogmoed
is, zal een Werther worden; terwijl een evengevoelig hart, maar wiens
voornaamste neiging wellust is, juist een tegenovergesteld karakter zal
worden. En het is 'er zo ver van daan, dat de opgegeven tekening altijd
juist die van eene overgedrevene gevoeligheid zij, dat men bij de
naauwkeurigste waarneming zal bevinden, dat 'er, onder de duizend al
te gevoelige harten, naauwlijks een soortgelijk karakter bestaat. Eene al
te groote gevoeligheid, en vooral in de vrouwen, loopt gewoonlijk op
onbepaalde goedhartigheid, blind vertrouwen, zinnelijke wellust uit. Met
alles medelijden te hebben, onder alles te lijden, elk voor Vriend te houden,
zich zelven om anderen ongelukkig te maaken, zie daar wat haar
gewoonlijk kenschetst. Hier uit besluit ik met grond, dat de tekening van
onzen Schrijver niets tegen de gevoeligheid bewijst, maar wel tegen den
hoogmoed, dewijl de meeste al te gevoelige harten gewoonlijk een juist
tegenovergesteld karakter vertoonen, en dat men 'er dus op zijn best uit
zou kunnen afleiden, dat een onbepaalde hoogmoed, in een gevoelig
hart vallende, een' Werther, of eenen sentimenteelen Held naar de schets
van onzen Schrijver, voor den dag zou brengen.
Het sentimenteele is, ten vierden en vijfden, valsch, wanneer de Jongeling,
wanneer de Man, de bezigheden, die tot zijn ambt, tot zijnen handel, tot
zijn beroep, behooren, en die veelligt aan en voor zich zelven juist niet
zeer edel en wigtig, of niet zeer vermaaklijk zijn, daarom veracht, verzuimt,
zijner onwaardig keurt, en zich te verlaagen gelooft met dingen te doen,
welke duizend andere menschen van een minder fijn gevoel en van eene
mindere edele denkwijze ook doen konden; of wanneer men de pligten
des omgangs, der gezel-
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6. De knecht vindt de stervende Werther. Gravure van J.E. Grave, opgenomen
in de tweede uitgave van de tweede druk.
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ligheid, der vriendschaplijke achting en liefde, aan anderen weigert, om
dat ze niet even zo gevoelig als wij zijn, om dat ze de natuur mooglijk uit
eene grovere stoffe gevormd, of hun meer koel verstand, meer kalme
overlegging gegeeven, en ze meer tot doen dan tot gewaarworden
bestemd heeft. Behalven dat deeze beide nadeelen, even als het
voorgaande, uit gebrek aan kieschheid van gevoel ontstaan, dewijl het
zeker is, dat geene bezigheid, op haar zelve beschouwd, voor een waar
gevoelig hart iets onedels bezitten kan, en het zelve vreugd en zaligheid
weet inteoogsten, waar alle anderen niets dan verdriet en
zelfverveelendheid ontdekken; verraaden zij stellig eenen laakbaaren
hoogmoed in het karakter van hem, die 'er zich aan schuldig maakt. Het
gevoel verwekt uit deszelfs natuur goedhartigheid, gelijk wij bewezen
hebben, en het kan ons nimmer aanzetten om onzen minder bedeelden
evenmensch te verachten, indien het niet door eene nadere laakbaare
drift overdwarst en tegengegaan wordt; zo als het voorbeeld van WERTHER
ons reeds heeft doen opmerken. (p. 115-116)
Het eerste citaat is afkomstig uit de eerste brief, getiteld: ‘Eenige algemeene
aanmerkingen, betreffende zeker werkje, ten tijtel voerende: Gedachten over het
sentimenteele van deezen tijd’. Feith neemt het hier op voor het door De Perponcher
zo hardhandig bestreden sentimentele (cf. 1786-7).
Dit karakter [...] is zeker meesterlijk getekend: De Perponcher had een uitvoerige
beschrijving gegeven van het karakter van de ‘sentimenteelen held’ (p. 63-69). Deze,
zo stelt hij, verheft zich met zijn verhitte verbeeldingskracht en hooggespannen
gevoeligheid tot zulke verheven sferen, dat hij de dagelijkse realiteit voortdurend
als te schraal en dor ervaart. Vandaar dat hij zich aan de samenleving onttrekt, en
in de waan verkerend steeds volmaakter te worden, in feite steeds meer tekort
schiet. Hij tracht op aarde reeds een engel te worden, maar verzuimt intussen de
plichten die hem als mens zijn opgelegd.
de brief [...] welken wij in den Wijsgeer voor de Waereld van Engel vinden: ‘Over
Werther. Uit een brief’ van Garve (1778-2).
Even verder in zijn brief betoogt Feith dat De Perponchers verwijt aan de
sentimentele schrijvers, dat zij de gevaren van het sentimentele verbreiden, te
algemeen is. Hierbij verdedigt hij onder meer ook Goethe: ‘Indien het hier de plaats
was om breedvoerig te zijn, zou men mooglijk kunnen betoogen, dat de herstelling
van den smaak bij de meeste volkeren van dat eigen
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7. Alcimor en Philantropus (de gesprekspartners in het aan de vertaling toegevoegde ‘derde
deel’) discussiëren bij het graf van Werther. Gravure van J.E. Grave, opgenomen in de
tweede uitgave van de tweede druk.
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oogenblik, waarin zich het sentimenteele onder hen verhief, afgerekend moet worden.
Dit is ten minsten zeker, dat men aan onze tegenwoordige Dichtstukken zeer wel
zien kan, wie van derzelver Vervaardigers met de werken der Duitschers
gemeenzaam zijn en wie niet, en dat het niet moeilijk valt te beoordeelen aan welken
van beiden den lauwer toebehoort. 't Is waar, die eigen Duitschers verheffen zich
thans meer dan eenige andere Natie tegen het sentimenteele, maar men vergeete
weer niet, dat het niet tegen dat van een Cronegk, van een Klopstock, van een
Göthe - maar tegen het valsche sentimenteele zij, een gebrek, dat natuurlijk nooit
meer in zwang is, dan als het waare sentimenteele bloeit en in achting is, dewijl zich
juist dan de geest van navolging het sterkst verspreidt.’ (p. 32 noot)
In de derde brief, ‘Over het gevoel’, waaruit het tweede citaat afkomstig is, zet
Feith zijn verdediging van het sentimentele voort. Hij betoogt daarin onder meer dat
De Perponcher in wezen niet het ware sentimentele heeft aangevallen, maar de
valse verschijningsvormen ervan. Zich beroepend op de Duitse predikant Zollikofer
36
geeft hij een aantal kenmerken van dit valse sentimentele.

1787-5 Vaderlandsche letteroefeningen
Vaderlandsche letteroefeningen 1787 dl. 1, p. 264. [Recensie van] De Heeren van
Waldheim. Uit het Hoogduitsch vertaald.
De Heer Waldheim komt, naa dat hy den dienst verlaaten heeft, op zyn
Landgoed te rug, waar hy een' aanvang maakt met de herstelling van het
verloop daar plaats hebbende. Zie daar alles wat den Held der
Geschiedenis, in dit tweede Stuk vordert, en nochtans moet dit geschrift
de hoogste goedkeuring van elken Romanleezer, die niet bedorven is
door eenen Wertheriaanschen smaak, wegdraagen. De Edelmoedigheid
van eenen Waldheim, in hoe ruw een bekleedsel, doet traanen storten,
die de Ziel veredelen; de braave Wildmann eischt elks hoogachting, en
zyne verliefdheid is eene waarlyk menschlyke verliefdheid, - [...]

De Heeren van Waldheim: Vertaling van J.G. Müller (genannt von Itzehoe), Die
Herren von Waldheim, 1786.
elken Romanlezer, die niet bedorven is door eenen Wertheriaanschen smaak: In
het voorbericht beklemtoont de auteur dat zijn roman
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naar het leven is getekend. Als voorbeeld voor de lezer is het boek daardoor nuttiger
dan romans waarvan de hoofdpersonen al te ver boven het menselijke gemiddelde
zijn verheven; navolging daarvan leidt slechts tot dwaasheden: ‘Naar ons inzien
hebben de Grandisons, de Siegwarts, de Werthers, en dergelyken, een menigte
Ylhoofden tot volslagen Narren gemaakt. Hier uit schynt ons natuurlyk voorttevloeijen,
dat alzulke boeken, ofschoon zy meesterstukken in hun soort mogen weezen, voor
den grootsten hoop, zo al niet schaadelyk, ten minsten van geene nuttigheid zyn.’
37
(p. IX) Overigens is dit betoog in het bijzonder tegen Grandison gericht.

1788-1 Feys Jacobus Winter Tromp (1761-?)
[F.J. Winter Tromp], Lotje en Daphne, door een lid van het Haagsche genootschap
Kunst-liefde spaart geen vlijt. Zalt-Bommel 1788. [Motto.]
- ‘Was ist unserm Herzen die Welt ohne Liebe
Was ein Zauberlaterne ist, ohne Licht!’ Leiden des jungen Werthers I. Theil
Blijkens de ondertekening van het voorbericht van dit bundeltje sentimenteel
mengelwerk is de auteur ervan F.J. Winter Tromp. Het citaat (niet als distichon) in
Werther p. 43, I br. 18 juli.

1788-2 Jacob Eduard de Witte (1763-1853)
J.E. de Witte jr., Dicht-offer aan Themire. 's Graavenhaage 1788.

Addisson aan Fanny: een fragment
--- Zoude dit mogelijk zijn? - neen, mijne Fanny! men misleidt u - hoe!als ik alles - al verder - al verder, zie wegwijken; als mij niets - niets, zelfs
de hoop op eene toekomende zaligheid, meer overig blijft, zoude ik dan
een monster, daar de Natuur en de reden voor wegdeinzen, worden, wen
ik eene gedienstige hand, perk aan duizend - duizend opééngepakte
rampen, deed stellen? - Onmogelijkheid! - mag ik niet, Fanny? - en
waarom mag ik niet? waar is Werther - de gevoelige Werther, thans? waar zijn Thérèse en Faldonie? - weg? - neen: zij zijn ingesluimerd, en
verlieten een rampzalige Aarde, die geen enkel aasje scheppend
genoegen aan hunne gevoelige harten schonk! - Beuzelpraat, zegt gij,
zij zijn eeuwig verwerpelijk voor het oog van den
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Schepper der wereld! - o, mijne Fanny! ik kan aan die stelling mijn zegel
niet hangen: als ieder dag nieuwe ongelukken aan ons hart geeft; als wij
in iederen neêrschietenden bliksem, eenen gewenschten vernietiger
aanöogen, dan wordt - dan is de leevenslast te zwaar - hy moet
afgeworpen worden! ---- maar, mijn God! - als het echter eens eene
waarheid was, dat de zelfmoorder een verdoemeling is? - Fanny! dat
zoude tog eene ijsselijkheid zijn! - Werther! ongelukkige Werther! gij zijt
uwe Charlotte voor eeuwig kwijt, en gij meendet haar eeuwig
wedertevinden! - welk eene ontzettende gedachte is deeze! Hoe? - kan er nog erger lijden zijn dan ik thans torsch? dierbaare Fanny!
welk een treffenden trek vindt ik in uwen brief, daar gij mij schrijft:
‘Addisson! hier zijn wij voor elkander verlooren; maar, DEUGDZAAM
STERVENDE, kunnen wij ons aan geene zijde des doods, gezaligd voor
eene eindeloosheid, wedervinden!’ Edelaarte! kan ik uw verzoek - kan ik uwe bede gehoor geeven, daar ik
zó - zó diep ongelukkig ben? - moet ik niet weg? - niet geheel verwoest
worden? - wat is leeven, als men dagelijks daarheen sterft! - vergruizelde
beenderen, die in den nacht des doods zijt weggeknaagd! hoe veel misgun
ik u uwe rust! --- maar, het zoude tog ook wel ontzettend zijn, als gij mij
in de eeuwigheid onder de zaligen zogt, en mij onder de verworpenen
vondt! --- aan de hand van eenen verkondiger des Noodlots, zoudt gij het
dundoek dóórzien, dat de uittersten van onze bestemming scheidt; en gij
zoudt mij, met den gil van den wanhoop op de lippen, daar vinden liggen!
--- Neen, mijne Fanny! neen: dat zal nooit gebeuren! --- o! daar lees ik
uwen brief nog eens; gij zegt:
‘Zalig ontslapenen staat op! - voor elkander geschapene zielen veréénigt
u; gij zijt boven het peil der verganklijkheid opgeveizeld - legt neêr uwe
rampen; gij hebt ze met moed gedraagen, en overwonnen: zo zal God
spreeken - Daar staat Werther op! - neen, gij niet, zegt de Majesteit; keer
terug en lijdt eeuwig; gij zijt een lafhartige, die een korten last afschuddedet
- weg! - hij zinkt aan de uitersten der rampzaligheid voor altijd neder! ---’
O Fanny! -- hier vertoont zig den gehéél ontsloten schoot van hel en
hemel voor mijn oog! -- neen; ik zal leeven -- de godsdienst - gij - en de
reden zullen mij mijnen pligt leeren! -- ja, alles was reeds gereed om mij
aan het graf te brengen - Weldoende Engel! gij hebt mij behouden; en
als de uchtend der opstandinge aandaagt, hoop ik dat wij elkanderen
juichend te gemoed zullen treeden. (p. 63-66)

Thérèse en Faldonie: Hoofdpersonen in een roman van N.G. Léo-
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nard: Lettres de deux amans habitant Lyon, 1780. Hun liefde wordt door wrede
ouders belet. Uit wanhoop plegen ze tenslotte samen zelfmoord. Van het boek is
een Nederlandse vertaling verschenen in 1785: Therese en Faldoni, of Brieven van
38
twee gelieven te Lyon.
‘Addisson aan Fanny’ wordt gevolgd door een gedicht ‘De wanhoop’ (p. 67-70),
waarin de ‘ik’ overweegt dat, nu hij niet meer tegen de opeenstapeling van rampen
is opgewassen, God het niet zal afkeuren als hij de hand aan zichzelf slaat. In een
‘Nota van den Dichter’ wordt daaraan toegevoegd, dat het gedicht geplaatst is opdat
‘die ongelukkigen, die meenen dat de sterveling van zijn leven, naar welgevallen,
kan beschikken, [...] uit de flaauwe trekken, die hier mijne dichtpen van de laatste
gedachten van eenen zelfmoorder schetst, kunnen zien, hoe ijslijk zijn einde is’.

1788-3 Jacob Eduard de Witte (1763-1853)
J.E. de Witte jr., Fragmenten. 's-Graavenhaage 1788.
Het is overbodig aantemerken, hoe veele gistingen, HET LYDEN VAN DEN
JONGEN WERTHER, en andere dergelyke Werkjes, in het rijk der
sentimentele Zielen aangerecht heeft: meer dan een ongelukkig voorbeeld
heeft, zedert de in 't licht geeving van dat Boekjen, 'er de gevaarlykheid
van gestaavt, en met al dat kan 'er geen Stukje, hoe wel het ook anders
geschreven moge zyn, aan de smaak van die fyngevoelige voldoen, dat
niet min of meer naer den overgedreven aart van hunne denkwyze
overhelt. - Hoe diep rampzalig is evenwel het lot van een WERTHER in het
oog van een doordenkend Christen - zelfs in het oog der gezonde reede!
Myn Fragment: Julia, vertrouw ik dat hier eene flaauwe tekening van zal
geeven. Terwyl ik met myn geheel hart vuurig wensch dat wy nimmer, in
één van onze gevoelige Landgenooten, een navolger van dien
ongelukkigen mogen aantreffen! - Hoe ysselyk moet de zelvsmoord zyn,
zoo draa wy het woord: OPSTANDING in zynen geheelen vólzin verstaan!
- (‘Voorbericht’ p. VI-VII)
Aan het einde der Laan koomende, deedt zy haar Waschlicht uit, zuchtte
drie maal, en wy zaagen ons overgebragt voor de Poort van een oud
Gebouw, boven welkers Deur geschreeven stond:
VERZAMELPLAATS DER GEVOELIGE ZIELEN.

De Oude klopte aan dezelve. - Eene forsche stem vroeg haar: wie zyt

J.J. Kloek, Over Werther geschreven...

56
gy? de Voorzegging, was haar antwoord. Eensslags ging de Deur met
een schor gedruis open, een staatig oud Man stond in het Voorportaal,
eene Zeis die hy in zyne eene, en een' Zandlooper die hy in zyne andere
hand hieldt, deedt ons opmerken dat het de Tyd was.
Hy groette ons, doch sprak niets. De eerste Kamer daar wy aankwaamen,
ging open..... Welk een Schouwspel vertoonde zich hier voor ons oog! duizende Mannen en Vrouwen lagen bebloed, -gewond, - en doodelyk
bleek door malkanderen heên, gillende met al de woede van den wanhoop
de ysselykste vervloekingen over hun bestaan uit. - Ik verborg myn hoofd
op uwe borst, terwyl myn Karel zyne oogen met zyne hand bedekte. - ô
Hemel! vroegt gy, staamelende, aan de oude Vrouw die ons verzelde,
wie zyn deeze Ellendelingen? het zyn lafhartigen, was haar antwoord,
die het teeder hart dat de Natuur hun gegeven hadt, misbruikt hebben,
het zyn Zelfs-moorders die om eene stervelyke Vrouw, - of om een stervlyk
Man hun bestaan op de Waereld vernietigde. - Zy zyn gedoemt om op
deeze plaats voor eene nimmer eindigende eeuwigheid elkanderen hunne
Misdaaden te verwyten. - Men hoont niet straffeloos eene Vrymacht die
het gantsch Heelal uit eene Niet schiep! (zy zweeg eene korten poos,
waarna zy ons op een Jongeling wees die geheel met bloed bespat,
worstelende met een jonge Vrouw, in het achterste van de Kamer lag: zy
hadden beiden eene ysselyke wonde door het hart;) kent gy deeze twee?
vroeg de Oude: gy lette opmerkzaam op deeze Ellendelingen: - een gil
was uw antwoord, gy wendde het hoofd af. - ô! Faldonie! - ô! Thèrése!
meer kost gy niet zeggen. -- Kent gy hem niet? vroeg zy wederom, (u op
een schoon Jongman wyzende die twee wonden door het hoofd hadt.) -Gy zaagt hem aan. - Neen: hy is my onbekend. - Wel nu, vraag hem dan
wie hy is. - Wie zyt gy? ik ben Werther! de ongelukkige Werther, antwoorde
hy gillende, ô ik moet wel schuldig zyn; daar hier myn lyden zoo duldeloos
zwaar is! -- gebooren met een gevoelig hart, was myn leven, een Eden
opgevuld met zaligheden, tot op het ogenblik dat ik Charlotte zag. Haare
liefde trof my.... dat kon niet anders.... nu, - nu ben ik eenen waaren
Ellendeling.... ziet gy die wonden niet? - welk een Barbaar was ik; ik gaf
ze my zelve, en deeze eeuwige rampzaligheid ontving my juilende in
haaren schoot!.... Ach! hoe ysselyk dreunen my de woorden die ik in den
laatsten nacht van myn leeven schreev door de ziel! --- Zoo gy, vervolgde
hy zuchtende tegen ons, zoo gy gevoelige harten bezit, zoo gy weezens
zyt die voor elkanderen gebooren wierdt, volgt nooit myn voetspoor wat
u ook der Aarde treffen mag. - Gy vind elkanderen nooit weder; die stelling
is eene overylling die door de
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misleiding uitgedacht is. En zoo gy, na uw bestaan afgeworpen te hebben,
elkanderen hier op deeze plaats wedervind, is het slechts om u eeuwig
te vloeken. - Hoor! (hy wees ons op Faldonie en Therése, - en op twee
anderen die hy Roméo en Julia noemde,) hoor die Rampzaligen
elkanderen verdoemen! op de Aarde waren zy, in eene schuldelooze
tederheid leevende, alles voor zich zelven, altoos één. - En nu - nu beevt
alles yzende van hun weg. - Ja ik ben ongelukkig, maar niet zoo veel als
zy! - myne Charlotte, is hier naast, (ons naar eene andere Deur wyzende,)
en daar is zy gelukkig! --- Werther zweeg. -- Gillende verliet hy ons: - en
de oude Vrouw gaf ons een wenk, om haar naar die andere Deur te
volgen. --- Wy deeden zoo: - zy ging ópen..... Eene onuitspreekelyke
vreugde vervulde deeze zaal. - Ontelbaare weezens die getrouw aan
elkanders liefde gestorven waaren, en die den Wenk der Natuur, wat hun
ook hier beneedde getroffen hadt, geduldig hadden afgewacht, vertoonden
zich voor ons oog. Byzonder trok eene Jonge Vrouw, die ik Cecilia hoorden
noemen, mynen aandacht, de Jongeling die naast haare zyde stond,
noemde zy, haaren Broeder. Dit verwonderde my; dewyl alle de overige
zich myne Bruid, myn Bruidegom, myne Echtgenoote, en mynen
Echtgenoot noemden. Ik vroeg onze geleidster naar de reden van dit
verschil: - De Man (antwoordde zy) die naast haar staat is de getrouwen
Echtgenoot van die andere Vrouw die aan zyne rechte zyde staat, zyn
naam is Willem. Op aarde is dit Meisje van tederheid voor hem gestorven,
echter eene Natuurelyken dood. Hy kost toen den haaren niet zyn: zyn
hart was niet vry. - Hy beweendde haar Sterven met eenen Broederlyken
traan, schoon hy gehuwd was aan de andere Vrouw die, gelyk gy ziet
aan zyn rechte hand staat. - Nu zyn zy alle drie hier verzamelt, en zy
beminnen elkanderen voor de Eeuwigheid met eene Zusterlyke liefde....
(eerste stuk p. 10-13).
- vraag my nooit naar het lyden van den jongen Werther - myn antwoord
hier omtrent zoude u zeker niet bevallen. - Hebt gy ooit één deugdzaam
man gesprooken, die dat boek met genoegen las? - het is zeker met veel
vuurs - en in een schoonen styl geschreeven; maar ook daaröm is het
des te gevaarelyker! - (tweede stuk p. 75)

Mijn fragment Julia: Uit dit fragment is het lange citaat afkomstig. Julia beschrijft
aan Karel een droom, waarin een oude vrouw (‘de Voorzegging’) hun beiden een
blik in het hiernamaals gunde.
de woorden die ik in den laatsten nacht van myn leeven schreev: Gedoeld
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zal zijn op de gemoedsrust en het vertrouwen waarvan Werthers laatste
aantekeningen getuigen, o.a.: ‘Der Ewige trägt euch an seinem Herzen, und mich’
(p. 154, afscheidsbrief ‘nach eilfe’).
Cecilia, Willem: Men is geneigd deze Cecilia te identificeren met het gelijknamige
personage in Feiths Ferdinand en Constantia, maar dan klopt de naam Willem niet.
Ik ken geen ander werk dat De Witte hier op het oog zou kunnen hebben.
Het laatste citaat komt uit een stukje getiteld: ‘Korte aanmerking over den
zelfsmoord’. Hierin keert De Witte zich fel tegen de zelfmoord, die hij een daad van
lafheid acht. In het bijzonder geldt zijn gram de zelfmoord bij een onbeantwoorde,
zogenaamd zuivere liefde: hij gelooft niet in liefde zonder begeerte. Zelfmoord bij
gebrek aan wederliefde noemt hij een Don Quichotteske, zinneloze daad.

1788-4 Martinus Nieuwenhuyzen (1759-1793)
[M. Nieuwenhuyzen], Het leven van Richard, door Justus Schertsérowitz. Amsteldam
1788.
Hoe schoon, hoe edel zijn uw' woorden,
Die mij tot in de ziel doorboorden,
Bij 't leezen van uw eerste blad,
Dat voorbericht, zoo stout geschreeven,
Deet mij van kop tot teenen beeven,
Als of ik Werthers fiber had.
[...]
Waartoe dat janken, steenen, zuchten
En al die jammerende kluchten,
Sentimenteel genaamd of dol?
Die sentimenten moet je weeten:
Den brui,... nu 't rijmwoord?... ja... doen zweeten,
En maaken onzen kop op hol. (p. 2-3)

Het voorbericht waarnaar in dit opdrachtvers aan de auteur wordt verwezen, bestaat
uit een burleske aaneenrijging van woorden en leestekens uit het sentimentele
stilistische arsenaal.

1788-5 Taal- dicht- en letterkundig magazijn
Taal- dicht- en letterkundig magazijn, uitgegeven door G. Brender à
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Brandis, dl. 3, Amsterdam 1788, p. 157-324. J.C. Schwabe, ‘Antwoord op de vraag:
Hoe kan de naarvolging, zo wel van oude als nieuwe vreemde werken der schoone
weetenschappen, den vaderlandschen smaak ontwikkelen en volkomener maaken?’
Uit het Hoogduitsch vertaald door G. Brender à Brandis.
Zekerlijk hebben wij [nu onze auteurs geen grote voorgangers meer
wensen na te volgen, maar bij zichzelf en de natuur te rade gaan] daar
door ons nationaal karakter beter doen kennen, en aesthetische Werken
verkreegen, die uit de enkele naarvolging nimmer zouden ontstaan zijn.
Om slechts één voorbeeld te geeven; zo is het lijden van den jongen
WERTHER zeker geen klassikaal Werk: maar wanneer men op al de groote
enkelde schoonheden van dezen Roman, niet wilde blijven staan; dan
heerscht 'er toch zo veel ware Duitschheid (men sta ons deze uitdrukking
eens toe) door het geheele werk heen; dat ik daar uit zeer wel begrijpen
kan, waarom hetzelve zulk een aanmerkelijken indruk op onze natie heeft
kunnen maaken. (p. 319)
Een ander gevolg van dien eigenwaan, dat men alles uit zich zelven kan
voortbrengen, is het onvolkoomene, en het gebrek aan netheid [...] Doch
de Taal is ook maar een bijzaak; en de losheid staat een Genie schoon!
[...] De jonge Werther is met het verbeteren der Schrijvers niet te vreeden;
en de grond zijner berisping is: dat de Lezer, die eens gewoon geworden
is, aan de gedachten en uitdrukkingen van een Autheur, in de verbeeterde
plaatsen, den Schrijver niet zo goed meer vinden kan; en meest altoos,
(*)
het eerste voor veel beter houdt dan het laatste.

(*)

Dat de Heer VAN GOTHE, dezen aangaande, ten minsten thans niet meêr, van het zelfde
gevoelen des jongen WERTHERS is, heeft hij, in den nieuwen druk zijner Werken
bewezen. Bij voorbeeld, de voorige plaatse: men zou zich aan den Duivel overgeeven
WILLEM, wegens alle die Zonden, die God op aarde duldt, zonder Zin en gevoel voor
dat weinige te hebben, dat 'er nog van waarde op is; heeft hij dus verandert: men zou
raazend worden, WILLEM! dat 'er nog menschen kunnen zijn, zonder Zin en Gevoel voor
dat weinige, dat nog eenige waarde op Aarde heeft. In de eerste plaats geeven de
Duivel en de Zonden, een grooter aanzien van levendigheid en sterkte: maar welk een
mensch van smaak, zal de laatste niet veel verdraaglijker vinden? - Want schoon zijn
ze geen van beiden, zijnde die woorden slechts een jongen WERTHER waardig, die zich
daar over ergert, waar hij zich over beklagen moest. (p. 321-322)
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De opvatting van Werther over het publiceren van een herschreven nieuwe druk
van een werk: Werther p. 58, I br. 15 aug. Het in de noot aangehaalde voorbeeld:
Werther p. 98, II br. 15 sept. Overigens is Schwabe hier slachtoffer van een drukfout:
in de tekst staat niet Sünden maar Hunde.
Deze voetnoot is de enige plaats in de materiaalverzameling waar de herziene
versie van Werther ter sprake komt.

1788-6 De nieuwe Nederlandsche spectator
De nieuwe Nederlandsche spectator 1788, p. 209-216. ‘Zamenspraak over 't
overgedreevene gevoel’.
I[k]. Ik bid u, welke boeken hebt gij uwe Kinderen laaten leezen.
D[orant]. Goede zedelijke romans voornaamelijk.
I. De Tom Jones? de Clarissa? de Grandison? de Sara Burgerhart?
D. Neen, eenigzins van een anderen smaak. Zeker jong Heer uit
Duitschland, die over vier jaaren bij mij gelogeerd geweest is, heeft mij
bijzonder het Lijden van den jongen Werther, de Siegward
Klooster-Geschiedenis, de Historie der tederheid van het Menschelijk
hart, de Karel van Burgheim en Emilia van Roseneau gerecommandeerd,
en in het Nederduitsch heb ik de Julia en Ferdinand en Constantia gekogt:
deeze stichtelijke boeken, mijn Vriend, heb ik mijne Kinderen te leezen
gegeeven, en ze zijn, naa dien tijd heele andre Menschen geworden. Van
houten blokken zijn zij in gevoelige harten veranderd.
I. Ik heb gemerkt, dat hunne harten zeer gevoelig zijn. Laatst met uw
Dochter in den Maaneschijn kuijerende zuchtte zij even, als of zij Charlotte
was, die Werther verlooren hadt, en sprak mij geduurig, dat haar geheel
bestaan als opgelost wierd in de schoonheden der natuur, terwijl ze
gestadig het oog gevestigd hield op een strik, die ik geloof, dat de jonge
Heer Mirandus, haar op een middag present gedaan hadt. Ik ging toen
eens doorpraaten, met uw Dochter over dat opgeloste wezen, en ik vond
niets anders, mijn Vriend, dan eenige klanken van ô, ach, gevoel,
tederheid, zagte bedwelmende gewaarwording, enz. (p. 210-211)
I. [...] Beide [uw dochter en zoon] zijn ze juist in de Jaaren dat de
natuurlijke liefdedrift de grootste verwarring in het brein en het hart der
Menschen kan aanrechten. Sofia meent, dat ieder Jongeling, die haar
aanziet, of haar eens een verliefd kneepje geeft, haar met eene eeuwige
heilige liefde aanbidt, en zich als een andere Werther om haar
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ten minsten zich verdrinken zou, daar dit in dit Land gemaklijker is, dan
zich voor den kop te schieten. Alexis verbeeldt zich, dat hij een Meisje
maar eens ter degen toe te lonken heeft, en dat dan haare gevoelige ziel
zo aan hem verkleefd moet wezen, dat zij alle andere betrekkingen
verachten moet, en haar Vader en Moeder naaten, en zich werpen in de
armen van een Jongeling, die zo veel denkbeelden heeft van wezenlijk
Menschengevoel en het verhevene der liefde, als de kat, die tegen de
gindsche Boom opklaauwtert, van de Algebra.
D. Maar mijn Vriend, wat raad, wat raad?
I. Neem alle de sentimenteele jaa alle Romaneske Boeken uit de Kamer
van Alexis en Sofia, want de beste Romans zijn nu vergift voor beide.
Legt 'er eenvoudige zedekundige geschriften in de plaats, en sluit de
genoemde Werken op, tot dat zij behoedzaamheid genoeg bezitten, om
het schoone, het vernuftige van eenen Miller, van eenen Feijth (want dit
te ontkennen in de werken van beide, was hun onrecht aangedaan)
weeten te onderscheiden van het overgedreven sentiment, door die
schriften zo rijkelijk verspreid. Spot met de nukken van beide, en denk
ter beteugeling van zulke buitenspoorige kuuren kastijdingen uit, met
hunne Jaaren en Sexe overeenkomstig. (p. 216)

Siegward Klooster-Geschiedenis etc.: Bekende sentimentele romans van de Duitse
auteur Johann Martin Miller (1750-1814): Siegwart. Eine Klostergeschichte (1776),
Geschichte der Zärtlichkeit (1778) en Geschichte Karls von Burgheim und Emiliens
von Rosenau (1778-1779). Alle drie zijn ze in het Nederlands vertaald: Siegwart;
eene kloostergeschiedenis (1778-1779; herdrukt 1790); De geschiedenis der
tederheid van het menschelijk hart opgehelderd in brieven van twee gelieven
(1781-1785); Geschiedenis van Karel van Burgheim en Emilia van Rosenau
(1785-1787).
Het populairst van deze werken was Siegwart, een roman die wel vaker samen
met Werther werd genoemd. Een belangrijk verschil tussen beide boeken is dat
Siegwart geen inbreuk maakt op de traditionele christelijke religieuze en morele
opvattingen. Voorts appelleert Millers werk veeleer aan tedere, dan aan
hartstochtelijke gevoelens.
Neem alle sentimenteele jaa alle Romaneske Boeken etc.: Van den Berg, De
ontwikkeling van de term ‘romantisch’ p. 126 e.v., wijst erop dat in deze jaren
sentimenteel en romanesk in nauwe relatie tot elkaar staan, en soms zelfs als
synoniemen opgevat worden. Hier wordt echter, blijkens het onmiddellijke vervolg,
met
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Romaneske Boeken iets als ‘romanachtige werken’ bedoeld.

1788-7 Willem Anthonie Ockerse (1760-1826)
W.A. Ockerse, Ontwerp tot eene algemeene characterkunde dl. 1. Utrecht 1788.
Men onderstelt met recht, dat een Romanschrijver zich een gewichtig en
nuttig doel voorstelt in het stuk, welk hij gaat vervaerdigen. Volgends zijne
bestemming wil hij den lezer, vooral den jeugdigen lezer van beide de
geslachten, waerlijk groote gevoelens en deugdzame neigingen
inboezemen; hij wil, om de deugd schooner te doen uitkomen, dezelve
schaduwen met de donkere verwen van openbare of voor eenen tijd
vermomde schelmerij, de listige of geweldige aanslagen dezer laatste op
eene lijdende onschuld in het licht stellen, en tevens toonen, hoe
overgedreven deugd meestal in ondeugd verwandele. Ter bereiking van
dit heerlijk doel schetst hij Characters van verschillenden aart, doet die
op eene belangrijke wijs contrasteeren, en maakt ons dus bekend met
het menschlijk hart, en met alle die onderscheiden drijfveeren, die het
zelve bewegen. Maar wanneer hij, in de uitvoering hiervan, den booswicht
in een bevallig hulsel kleedt, hem, onder den schijn van deugd, eenen
verleidenden rol doet spelen, Characters maalt, die in zulk eene
volkomenheid nergens op aarde bestaan, en alle de driften aanblaast,
die in den gloeienden jeugdigen boezem liggen te smeulen, wanneer hij
het gif van eene geoutreerde aandoenlijkheid derwijze door onze ziel
verspreidt, dat daaruit eene zedelijke ziekte ontsta, die ziel en ligchaam
verzwakt, en, gelijk ik de voorbeelden hiervan gezien heb, ons geene
deugd doet eerbiedigen, indien dezelve niet met het geleend sieraad van
eenige zwakke tranen verzilverd zij; wanneer hij meisjens en jongelingen
eene hartverkrachtende traan afperst bij het lijk van eenen Werther;
wanneer hij hen, die hij van zelfsmoord tracht afteschrikken, door alle de
konstenarijen van welsprekendheid en dichtgeest overreedt, dat men
ongelukkig genoeg worden kan, om het leven als zijnen grootsten vijand
te beschouwen, en dat de zelfsmoord, in zekere omstandigheden, voor
de deugd verkieslijk zij; wanneer hij de zenuwen van ons gevoel zodanig
overspant, dat men daarop den toon der verleiding oogbliklijk stemmen
kan; dan in de daad, voert hij zijn ontwerp uit op eene wijs, die niet alleen
tegen deszelfs oogmerk strijdt, maar ook hem verandwoordlijk stelt voor
alle de heilloze gevolgen zijner onderneming; hij bederft onschuldige
harten, eer hij die tegen het bederf gewapend heeft, en werpt zich op
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als den grootsten verleider van het menschdom, doemwaerdiger dan
Tartuffe, en Lovelace.
Op zulk een voet echter zijn ver de meeste Romans van onzen tijd
ingericht. - Kenners weten, onkundigen zullen misschien te laat
ondervinden, dat ik waerheid spreek. (p. 63-65)

Lovelace: De verleider in Richardsons Clarissa.
In J.A. de Chalmot, Vervolg op N. Chomel. Algemeen huishoudelyk-, natuur-,
zedekundig- en konst-woordenboek dl. 6, Campen en Amsteldam 1791, is onder
het lemma Karakterkunde (p. 3875-3886) het eerste hoofdstuk van Ockerses Ontwerp
integraal, maar zonder bronvermelding, overgenomen. De door mij aangehaalde
passage in het Woordenboek op p. 3884.
Het betreffende deel is vervolgens besproken in de Vaderlandsche letteroefeningen
1791 dl. 1, p. 521-529. Tot de door de recensent met instemming gelezen stukken
behoort onder meer hetgeen onder Karakterkunde over ‘de Schriften, die men
Romans heet’ wordt gezegd. De recensent neemt een stuk daaruit over; het doof
mij aangehaalde op p. 522. Zie ook nog de bespreking van Ockerses Ontwerp in
het tijdschrift De recensent (1792-2).

1788-8 Gerhard Jacob Keiser (1770-1848)
[Werken van het dichtgenootschap] Door natuur en kunst, te Groningen, dl. 3, p.
14-15. [Manuscript.]

Charlotte aan Werther
na het Hoogduitsch
Ween niet, Geliefde! ik heb de zege ontfongen
Het glorie loof de vuist van 't Graf ontwrongen
En de onrust, die myn geest door 't minvuur heeft bestreên,
Vloog als een licht gordyn van blauwe neev'len heên! Ween niet, ik heb de rust gevonden
Verposing na den langen stryd
De hand des doods genas myn wonden
En leidde my ten zaligheid.
Vernietiging met liefde wierd gewogen
Door 's Richters hand aan d'evenaar van 't recht,
En 'k las uit 't vuur van zyn ontfermende ogen
Dat my op 's Liefde's beê genaê wierd toegezegd,
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Uw boezem zy door zachte rust ontheven
Van 't juk des kommers dat u knelt,
O! hoeveel tranen heeft uw schreijend oog gegeven,
Ik heb haar zom geteld! Droog deze tranen af, - hoor uit myn hemelglansen
Den stempel, dien myn eed op onze liefde Drukt
Zie my bekroond met Mythen kransen
't is onverwelkbaar loof uit Edens tuin geplukt.
De nevel, die voor menschen ogen
In 't donker dal des aardbols zweeft,
Wordt 't opgeklaard gezigt onttogen
Dat in de vaste hoop der zaal'ge toekomst leeft.
De bloemen, die 'k eens op de baren
Myns droeven leef-beeks heb verspreid
Mag 'k uit die zilverbron vergaêren
Hier waar myn hart U mint, voor de eeuwigheid
'k omzweef den grond dien uwe voeten drukken
Myn adem is 't die U uit 't West beroert
In ieder bloem zult ge uwen Werther plukken,
Daar my de straal der maan door uwe velden voert.
En myne geest zal naast uw lykschim treden
Naar 't graf, waar heen uw smart U leidt,
Daar waar uw Jongeling in 't eind heeft uitgeleden
En eens zyn stof herryst voor de Eeuwigheid.
den

ber

Den 2 10 1788
G.J. Keiser

Door natuur en kunst is meer een dichterlijke vriendenkring geweest dan een
geïnstitutionaliseerd genootschap. De leden waren allen Groninger studenten. De
39
schriftjes met de Werken bevinden zich in de UB-leiden, sign. Ltk 2049-2050.
Het gedicht is een (tamelijk gebrekkige) vertaling van een Duitse Wertheriade:
‘Werther an Lotten’, voor het eerst verschenen in Der Teutsche Merkur, 1775, 3.
40
Vierteljahr, p. 97-98. De anonieme auteur is Georg Ernst von Rüling.’
Merkwaardig is dat in de vertaling de namen in de titel verwisseld zijn. Mythen
kransen (r. 19) is wel een verschrijving voor Myrthe(n)kransen.
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1789-1 Jan Carel van der Muelen (1740-1811)
J.C. van der Muelen, Aantekeningen van verscheiden zaaken, over de jaaren 1788
en 1789. [Manuscript.]
[6 april 1789] De Fransche Utrechtsche courant gisteren avond, zijnde
Zondag, niet gebragt zijnde, zo is door ons heden morgen gezonden
geworden om dezelve bij den Boekverkoper Altheer, ten wiens huize
dezelve gedrukt word. Dan aldaar is geäntwoord dat dezelve niet was
gedrukt en dat de schrijver van dezelve Monsieur Mattheij overleden was.
Daarna hebben wij nader onderrigting van dit geval bekomen. Mattheij is
in 't voorleden jaar door den Franschen Kerkenraad uit NoordHolland tot
voorlezer en voorzanger van de Fransche Kerk beroepen. Dezelve, een
zeer goed voorkomen hebbende, heeft zig te gelijk toegelegd om lessen
in de Fransche taal aan de huizen te geven, waarmede hij, zo wel als met
zijn werk in de Kerk, genoegen gegeven heeft. Daarna heeft dezelve
Mattheij bij de Finantiekamer aanzoek gedaan en op rapport van dezelve
verkregen, om de Fransche courant te schrijven, waarmede hij met den
aanvang van dit jaar een begin gemaakt heeft, en dezelve, volgens een
aangegaan accoord, ten huize van den Boekverkoper Altheer, op deszelfs
drukkerije doen drukken. Deze Altheer is dezen winter getrouwd met een
jonge vrouw, de eenigste dogter van den Apothecar Doedes. Mattheij
woonde op een kamer bij een burgerman aan 't einde der Korte Jansstraat,
dog kwam dagelijks ten huize van Altheer om de proeven van zijnen
courant te corrigeren, en maakte aldaar meer en meer kennis met de
huisvrouw van Altheer, die men zeide dat hem in zijne correctien
behulpzaam was. Men zegt dat hieruit meerder en meerder familiariteit
tusschen deze twee ontstaan is, welke te ver zoude gegaan zijn en door
Altheer ontdekt geworden, welke hem zoude gezegd hebben van zijn
huis wat te willen mijden. Verder zoude Mattheij aan de lecture van 't
leven van Werther en andere sentimenteele boeken zig overgegeven
gehad hebben. Althans hoe 't zij, hij heeft zig in deze laatste nagt met
een pistool door de harssens geschoten. Men zegd ook dat 'er na zijn
dood een geschrift van hem op zijne tafel is gevonden waarbij hij aan alle
jonge lieden het lezen van sentimenteele boeken afraad. Ook is 'er gezegd
dat de vrouw van Altheer half razend op 't vernemen van de dood van
Mattheij zoude geworden zijn. Van deze historie is veel geheims gemaakt,
dog tevens in veel bijeenkomsten veel gesproken. (p. 247-249)
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Het (ingebonden) manuscript bevindt zich in het Rijksarchief te Utrecht (Familiearchief
Van der Muelen no. 158).
den Boekverkoper Altheer: Johannes Altheer; dezelfde die als drukker voor zijn
oom, de uitgever B. Wild, diens Werther-editie van 1787 had gedrukt (zie de Bijlage
p. 221-222).

1789-2 Bijdragen tot het menschelijk geluk
Bijdragen tot het menschelijk geluk dl. 2, 1789, p. 560-571. ‘De zorg der ouderen
omtrend de geschriften, welken hunne kinders lezen, als een voornaame plicht der
opvoedinge beschouwd’.
En - zal ik spreken van zodanige Romans, waarin het vuur van vuile liefde
en wulpsche geilheid wordt aangeblazen? Zal ik de zulken vermelden,
waarin de ondeugd onder het vernis van de eene of andere deugd, b.v.
van getrouwheid, tederhartigheid, edelmoedigheid, of dergelijken,
voorkomt? Ik beef, als ik zoortgelijke schriften, als de lijdende Werther,
in de handen der Jeugd zie. Den Hemel is bekend, hoe veel Jonge Luiden,
door zoortgelijke boeken, ten verderve gesleept zijn, en misschien nog
gesleept zullen worden! En wie kan alle de rampzalige gevolgen optellen,
welken uit de overdreeven verhaalen der Romanschrijveren ontstaan
zijn? (p. 566)

1789-3 Brieven van Charlotte
Brieven van Charlotte aen eene vriendin, gedurende haren omgang met Werther.
Rotterdam, Arij Vis, 1789.

Voorbericht
Deze brieven (schoon niet geheel zoo als zij hier verschijnen) zijn reeds
en worden nog, in Engeland, Frankrijk en Duitschland, met veel smaek
en genoegen gelezen. En, daer HET LIJDEN VAN DEN JONGEN WERTHER,
ook in Nederland, met ongemeene gretigheid ontvangen was, dacht ik:
reden genoeg, om DE BRIEVEN VAN CHARLOTTE, welken nu, met die van
Werther als een geheel kunnen beschouwd worden, mijnen Landgenoten
medetedeelen. Ik heb daertoe van de genoemde uitgaven gebruik
gemaekt, en mij, intusschen, all'zulke uitlatingen en byvoegsels
veroorloofd, als ik voor nederduitsche Lezeren noodig achtte.

Brieven van Charlotte is de Nederlandse versie van mogelijk de populairste
Wertheriade: [William James], The letters of Charlotte, during her connexion with
Werther (1786). Van deze roman zijn
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ook vertalingen bekend in het Frans, Duits, Zweeds en Russisch.
De brieven die een wel bijzonder loquaxe Charlotte aan haar vriendin Karoline
schrijft, bestrijken de periode vanaf het bal tot onmiddellijk na Werthers dood. In
grote lijnen wordt het origineel gevolgd, maar er zijn - anders dan bij Het lijden van
de jonge Wertherin (1786-3) - verscheidene gebeurtenissen en gesprekken van
eigen vinding ingevlochten. De belangrijkste toevoegingen zijn de zusterlijke liefde
die Charlottes pleegzusje en hartsvriendin Theresia voor Werther opvat, en de
wederwaardigheden van de krankzinnige klerk Hendrik. In de brieven zijn voorts
gedichten van Charlotte en Theresia opgenomen (verg. ook 1791-3).
Werthers temperament wordt door Charlotte beschreven als ‘van nature driftig,
doch door aendoenlijkheid van zenuwen en eenen ten uitersten kieschen, tederen
smaek, verzwakt’ (p. 36). En even verder: ‘zijne hartstogtelijkheid is even grenzenloos
als zijne verbeelding’ (p. 37). Een en ander krijgt gestalte in Werthers permanente
vergankelijkheidsbesef, zijn zonderlinge, grillige gedrag, poëtische gedachten,
natuurbedevaarten etc. - alles rijkelijk geforceerd en triviaal, maar blijkbaar toch niet
parodiërend bedoeld.
Al in een vroeg stadium weet Charlotte van Werthers liefde, dankzij het feit dat
de informatie die Werther in het origineel aan Willem verschaft, hier grotendeels
wordt prijsgegeven in gesprekken met haar, en uitbarstingen in haar bijzijn. Charlotte
belijdt voortdurend haar trouw aan Albert, en verklaart dat ze voor Werther niet meer
dan platonische gevoelens kan koesteren (p. 53-54). Toch raakt ze haar zielsrust
kwijt, temeer daar ze Werther, uit angst dat hij een tweede Hendrik wordt, bejegent
met een vriendelijkheid die bij wie haar niet kent ‘aenstoot zou kunnen geven’ (p.
147). Met Albert durft ze niet te spreken over Werthers passie en over haar eigen
gedrag.
De relatie tussen Charlotte en Albert raakt verstoord, en Charlotte ziet de situatie
als uitzichtloos. Na het emotionele laatste samenzijn erkent zij: ‘ik gevoelde voor
den ongelukkigen meêr, dan ik wilde’ (p. 179). Ook na Werthers dood blijft haar
vrede door de herinnering aan hem gestoord. Albert, overtuigd van haar trouw,
besluit genereus een grafnaald voor Werther op te richten - ‘een eeuwig
gedenkteeken van Werthers liefde
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voor Charlotte. Zij was overdreven, maer deugdzaem’ (p. 186). Charlotte bidt God
om genade voor de zelfmoordenaar.
In de vertaling zijn verscheidene passages besnoeid. De belangrijkste ingreep is
dat de lange voorrede van de originele uitgave achterwege is gelaten. Hierin uit de
auteur ernstige bedenkingen jegens Werther, met name omdat het werk de zelfmoord
verdedigt en religieuze twijfels verbreidt.
Een recensie van de vertaling is mij niet bekend. Een aankondiging wordt gegeven
in de Algemene konst- en letter-bode no. 45 (8 mei 1789) p. 150, als: Brieven van
Charlotte, geschreven staande hare kennis aan Werther.

1789-4 François Hemsterhuis (1721-1790)
[F. Hemsterhuis, Twee particuliere brieven aan prinses Amalia von Gallitzin
(‘Diotime’).]

Leyde ce Mardi 1 dec: 1789.
[...] J'ai lu pour la première fois das Leiden des jungen Werthers de
Goëthe. J'ai été souvent frappé de sa grande connoissance de l'homme
et du coeur humain. Cette lecture très intéressante ne me feroit cependant
rien changer dans le jugement que j'oserois porter sur tous les ouvrages
o

de ce grand Auteur. 1 Je ne comprend pas comment un génie aussi
beau et original par la nature s'est voulu abaisser à imiter les Anglois,
non seulement là où ils sont réellement admirables dans toute la force
du terme, mais dans leurs poësies et leurs Romans où ils ne le sont pas.
D'ailleurs il me paroit que ce brillant Auteur n'a pas eu le bonheur d'avoir
un Ami ou une Amie (qui auroit dû être à la vérité à peu près de son étage)
pour tenir la bride à son imagination quelque fois trop ardente et
fougueuse, et sur tout à son génie qui souvent est indocile à tout frein.

La Hâye ce 4 dec: 1789.
Ma Toute Chère Diotime Mon Amie!
Lorsque je Vous écrivis ma dernière je n'avois pas à beaucoup près
achevé le livre de Werther. A présent je l'ai achevé pour la première et
la dernière fois de ma vie. Vous sentez bien que cet écrit a dû m'afecter
violenment dans certains endroits et même trop quelquefois.
Je n'en conseillerois la lecture à personne, de ceux du moins, qui ont les
facultés sensitives un peu analogues ou conformes à celles de Werther;
car dans des situations analogues ce livre fera inmanquablement tout le
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mal possible. D'ailleurs il ne fera du bien à personne, car il manque de
cet esprit rectificateur que l'âme cherche et désire toujours après avoir
été si horriblement mal menée. L'illustre Auteur manque presque par tout
de cet esprit, qu'il paroit ou ignorer, ou mépriser, ou négliger expressément
pour donner le noir le plus foncé qu'il est possible d'imaginer. C'est trop
Anglois, ou même trop Diderot. Le noir foncé ne montre que l'Abîme ou
un rien dégoutant; mais nuancé, il fait voir plus ou moins des objets
déterminés, où on repose. Il vaut la peine de lire sur ce sujet la dissertation
que Diderot a joint à son fils naturel. Cet dissertation est peut être la pièce
la plus parfaite qui soit jamais été ecrite sur la Poésie dramatique. Je ne
sçai rien jusqu'où cette vie de Werther est vraiment historique ou non.
Mais avouez Ma Toute Chère Diotime qu'il y ait plusieurs passages qui
ne sont ni dans la nature ni dans la vraisemblance.
Permettez moi Ma Diotime qu'à l'occasion des lettres de Werther je fasse
une réflexion sur ce style épistolaire abrupt, interrompu, qui est tellement
en vogue aujourd'hui. Il est vrai que bien administré, il peut rendre
quelques fois un bout d'equisse heureux et hardi mais jamais un tableau
parfait. La pensée de l'homme n'agit pas ainsi et ne sçauroit agir ainsi:
elle est plus régulière à moins que d'habiter les petites maisons, mais
alors elle cesse d'être pensée: elle n'est rien et ne sçauroit produire rien.
[...]
Je crois que celui qui a dit le premier qu'une lettre est l'imitation d'un
dialogue a dit une grande fausseté.
Enfin pour ce qui regarde cet écrit de Werther, j'ai lu bien des ouvrages
où après la lecture je me suis dit en moi même, sans me questionner là
dessus: Je voudrois l'avoir fait; mais après cette lecture je me suis dit tout
le contraire, quoique je sens aussi bien qu'un autre combien de génie et
de quelle espèce, il en faut pour composer un ouvrage pareil.
Beide brieven zijn opgenomen in: Goethe und der Kreis von Münster.
Zeitgenössische Briefe und Aufzeichnungen, ed. E. Trunz m.m.v. W. Loos, Münster
in Westfalen 1971, p. 71-73.
J'ai lu pour la première fois: Pas nadat hij in 1785 een bezoek aan Goethe had
gebracht (samen met ‘Diotime’), was Hemsterhuis begonnen Goethes werken
systematisch te lezen. Zij kenden elkaar derhalve, en schatten elkaar wederzijds
42
hoog.
à imiter les Anglois: In het dertiende boek van Dichtung und Wahrheit heeft Goethe,
sprekend over het geestelijke klimaat waarin
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Werther populair kon worden, zelf gewezen op de invloed van de melancholische
Engelse letterkunde: ‘Solche düstere Betrachtungen jedoch, welche denjenigen,
der sich ihnen überlässt, ins Unendliche führen, hätten sich in den Gemütern
deutscher Jünglinge nicht so entschieden entwickeln können, hätte sie nicht eine
äussere Veranlassung zu diesem traurigen Geschäft angeregt und gefördert. Es
geschah dieses durch die englische Literatur, besonders durch die poetische, deren
grosse Vorzüge ein ernster Trübsinn begleitet, welchen sie einem jeden mitteilt, der
sich mit ihr beschäftigt.’ (Werke dl. 9 p. 579-580) Goethe noemt in dit verband Young,
Gray, Goldsmith en vooral Ossian.
C'est trop Anglois, ou même trop Diderot: Deze verwijzing naar Diderot begrijp ik
niet. Diderots enige ‘zwart’ te noemen werk, La religieuse, zou pas het licht zien in
1796. Ik waag de veronderstelling dat Hemsterhuis zich hier vergist heeft: de Franse
schrijver die het ‘noir’ van de Engelsen evenaarde, zo niet overtrof, was immers niet
43
Diderot maar D'Arnaud. Gezien de vermelding van Diderot twee zinnen verderop
lijkt een dergelijke vergissing allerminst onverklaarbaar.
la dissertation que Diderot a joint à son fils naturel: Te weten de Entretiens sur
Le fils naturel (1757). Ook deze verwijzing naar Diderot begrijp ik niet, maar hier
heb ik geen verklaring. In deze opstellen komt niets voor dat in verband gebracht
kan worden met Hemsterhuis' bezwaren tegen Werther, of met zijn wens om het
‘noir’ te nuanceren. Ook Diderots andere bekende tekst over het drama: Discours
de la poésie dramatique (toegevoegd aan zijn stuk Le père de famille) levert geen
aanknopingspunten.
Je crois que celui qui a dit le premier qu'une lettre est l'imitation d'un dialogue a
dit une grande fausseté: De opvatting dat de brief het karakter van een gesprek
dient te hebben (en niet van een verhandeling) is reeds verdedigd door Aristoteles,
44
maar kreeg in het bijzonder in de loop van de 18e eeuw grote aanhang. Zo schrijft
Gellert in zijn destijds zeer bekende ‘Praktische Abhandlung von dem guten
Geschmacke in Briefen’: ‘Das erste, was uns bey einem Briefe einfällt, ist dieses,
dass er die Stelle eines Gesprächs vertritt[...] Er ist eine freye Nachahmung des
45
guten Gesprächs’.
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1790-1 Adriana van Overstraten (1756-1828)?
Almanach voor jonge heeren en juffers voor het jaar 1790, p. 45-47.

Charlotte bij het graf van Werther.
Al de vreugde van mijn leven,
WERTHER, zonk met u in 't graf:
'k Pers aan ieder menschenharte
Stille jammerklagten af,
Ach! waarom, verschriklijk noodlot!
WERTHER! werd gij ooit mijn vrind?
Waarom werd uw arme LOTTE
Ooit door 't edelst hart bemind?
Immers had mijn zaalge moeder
Mij aan ALBERTS min verpand?
Immers schonk ik, voor haar sterfbed,
ALBERT gul mijn hart en hand?
'k Heb hem eeuwig trou gezworen,
'k Bleef getrouw aan mijnen eed,
Hemel! ach! gij kent mijn onschuld!
Gij die mijn' gedachten weet.
Ach! gij ziet, hoe hel, hoe zuiver
Noch mijn hart voor ALBERT blaakt:
Schoon 't, ontvlamd door reine vriendschap,
Zwoegend teedre zuchten slaakt.
En dus wette ik dan het moordtuig,
Dierbre, dat u heeft ontzield!
Wanhoop heeft dan wreed de bloemen
Van uw levenslent vernield!
't Was - om mij, dat ge uwen boezem,
Zinloos Jongling! wreed doorschoot!
Ach! ik zie de wonden gapen
Van het doodlijk treffend lood!
'k Voel, natuur! uw laatste worstling!
'k Zie den grond met bloed besproeid;
Met het bloed, dat voor uw LOTJE,
Dierbre WERTHER! heeft gevloeid!
Moesten u mijn woorden grieven,
Woorden die de vriendschap sprak;
Daar uw liefde, in ALBERTS boezem,
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8. Charlotte bij het graf van Werther. Gravure van Reinier Vinkeles, opgenomen in de
Almanach voor jonge heeren en juffers voor het jaar 1790 (1790-1). Tevens opgenomen
in Bloemen, voor de vaderlandsche jeugd (1792-5).
't Vuur van minnenijd ontstak!
‘WERTHER, kan mijn heil u streelen,’
Sprak ik: ‘zoekt gij LOTJES rust,
Dat ik dan noch dezen avond,
Van u word vaarwel gekust!
Eer en plicht gebien ons scheiden’ En - daar zeegt gij weenend neer!
‘Ik gehoorzaam’ riept gij snikkend,
‘Neen ik stoor uw rust niet meer!
Hemel wordt de aanminnige onschuld
Van onkuische min verdagt?
ALBERT heeft uw zuivre liefde,
Dierbare, al te lang veracht,’ -
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Ach! - gij vloodt - ik heb u schreiend,
WERTHER, toen voor 't laatst gezien.
Maar moest gij daarom het leven,
In den arm des doods, ontvlien!
Ach, mij dunkt uw schim verzelt mij,
Volgt mij, WERTHER! waar ik ga,
Zelfs uw laatste doodsnik zucht mij,
Als een kwijnende Echo, na!
'k Offer des mijn tedre tranen,
Door geen wreeden dwang gestoord
En mijn hart zegt mij, mijn WERTHER,
Dat gij mijne klagten hoort.
Noch streelt mij 't verrukkend denkbeeld,
Dat ik eens, mijn leed doorstreen,
U met blijdschap zal omhelzen,
In het rijk der zaligheen.

V.O.
Misschien gaat achter V.O. schuil de dichteres Adriana van Overstraten (1756-1828).
Bij het gedicht is een door Reinier Vinkeles vervaardigde gravure opgenomen,
voorstellend een klagend meisje bij een graftombe waarop de naam Werther ten
46
halve leesbaar is; het onderschrift luidt: ‘Dierbre WERTHER!’
Het ziet ernaar uit dat dit gedicht de populairste autochtone Wertheriade is
geweest: het is overgenomen in verscheidene bundeltjes tot ver in de volgende
eeuw. Allereerst in het fraai ogende Bloemen, voor de vaderlandsche jeugd (1792-5),
vervolgens, in strofen verdeeld en met een wat verminkte tekst, in de
volks-liedboekjes De twee vrolyke confraaters (1795-8), Vervolg op de Zeeuwsche
speelwagen (1795-10), De Zeeuwsche speelwagen zelf (1801-2) en De vrolyke
47
zeeman (1803-2). Ook na de periode waartoe mijn onderzoek zich beperkt, bleef
het gedicht als zangtekst repertoire houden: ik noteerde het nog in Verzameling van
48
gezelschaps-liederen, uit de oude doos uit 1838 en in een laat 19e-eeuwse, mogelijk
begin 20e-eeuwse uitgave van het zeer oude volks-liedboekje De nieuwe
49
Overtoomsche markt-schipper.
Immers had mijn zaalge moeder etc.: In deze voorstelling van zaken krijgt het
gebeuren aan het sterfbed van Lottes moeder enigszins het karakter van een formele
uithuwelijking, die het in de
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roman niet heeft: ‘Albert, du warst im Zimmer! Sie hörte jemand gehn, und fragte,
und forderte dich zu ihr. Und wie sie dich ansah und mich, mit dem getrösteten
ruhigen Blikke, dass wir glücklich seyn, zusammen glücklich seyn würden.’ (Werther
p. 69, I br. 10 sept.)
Werther, kan mijn heil u streelen etc.: Het zal overbodig zijn uiteen te zetten dat
het hier geschilderde afscheid al heel weinig correspondeert met de conflictueuze
scène in het origineel.

1790-2 Het lijden van den jongen Werther
Het lijden van den jongen Werther. Uit het Hoogduitsch. Vermeerdert met een
gesprek over het zelve, en vier fraeie platen. Derde druk. Utrecht, B. Wild en J.
Altheer, 1790.
De derde druk is gelijk aan de tweede, inclusief het Gesprek. Evenwel zijn de
motto-versjes van de eerste druk, die in de tweede waren vervallen, weer
teruggekeerd, nu op de verso-zijde van de beide titelpagina's. Voorts is het aantal
zetfouten aanzienlijk toegenomen.
In 1788 was Altheer, die in het colofon van de Werther-editie van 1787 reeds als
drukker wordt genoemd, door Wild als compagnon aangenomen. Zie verder de
Bijlage.
Ik ben geen aankondiging van de derde druk tegengekomen.

1790-3 Bijdragen tot het menschelijk geluk
Bijdragen tot het menschelijk geluk dl. 3, 1790, p. 441-454. ‘Beletzelen van het
maatschappelijk geluk’.
Schoon ik, zonder mij zelven of anderen te bedriegen, mij zoo veel
sentimenteels niet toe kan eigenen, dat alles, wat mij omringt, mij tot
verhevene en bovennatuurlijke bespiegelingen wegvoert: - schoon ik niet
geloove [...], dat ik in staat zou zijn, om, in de armen eener bekoorlijke
JULIA, in den oogenblik, waarin ik het langbegeerde zoet eener heete
liefde stond te smaaken, en aan de hevigste en streelendste neiging, voor
welke de menschelijke natuur vatbaar is, voldoen kon, één blik, van den
zwellenden en hijgenden boezem, van de lonkende en lustaanduidende
oogen van het lieve Meisjen, terugtetrekken, en in de eeuwigheid te
werpen: - schoon ik geen gevoel genoeg hebbe, om, met WERTHER, door
middel van de oogen mijner verbeelding, landschappen in den glans der
eeuwigheid te zien drijven, heb ik, echter, [...] ook gevoel. (p. 442)
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9. Titelpagina van de derde druk, uitgegeven door Wild & Altheer (1790-2).
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in de armen eener bekoorlijke Julia, etc.: Heeft betrekking op het ‘Fragment’ in Feiths
Julia (p. 97-99).
landschappen in den glans der eeuwigheid te zien drijven: In Goethes roman
wordt nergens iets dergelijks door Werther gezegd, echter wél in Brieven van
Charlotte (1789-3). Werther gebruikt het beeld daar om er zijn geluksgevoel na de
eerste ontmoeting met Charlotte mee uit te drukken: ‘Het gordijn werd weggeschoven,
en ik beschoude het open paradijs. Ik zie een landschap in den glans der eeuwigheid
drijven - ik smaek, een' oogenblik, godenspijs -’ (p. 40).

1790-4 De menschenvriend
De menschenvriend dl. 3, 1790, p. 265-272. ‘De geestdryvery onzer dagen’.
Men ga met bedaardheid de geschiedenis der krankheden na, die sedert
20 of 25 jaaren den menschelyken geest bestormen, ten einde het
overgedrevene, phantàstische, ingebeelde, verblindende, en bygeloovige
volkomen onder het oog te krygen.
Wien is de sentimenteele geestdryvery onbekend, welke door Werthers,
Siegwarts en honderd andere heele en halve navolgers en naäpers alom
de gemoederen van duizenden aangegrepen heeft: - indien eene zaak
waarde, innerlyke waarheid bezit, dat dezelve dan blyke by het licht van
oordeel en reden; maar wy bidden elk, bedaard de overgedreven
hartstochten, schilderingen, characters, de byzondere daaden nategaan,
en elk zal bekennen moeten, dat veel belachlyks, veel wanstaltigs, der
menschheid ondeerends uit den sentimenteelen poel is opgebaggerd.
Uitmuntende mannen hebben zich in goeden ernst verlaagt, om beelden
te scheppen, gevoelens voord te planten, welke zoo dodelyk voor veelen
geweest zyn, wy zouden dit met voorbeelden kunnen aantoonen. WERTHER
en SIEGWART zyn zwakke geestdryvers, hoe zeer zy door duizenden
bewonderd en door gevoelige meisjens beweend worden: - onze
voorvaderen storteden zoo veele gevoelige traanen niet; zonden der
maan zoo veele zuchten niet toe, maar waren rechtschapener, gelukkiger,
edeler, dan alle die sentimenteele geestdryvers - wanneer men de
uitwerkselen van eenig kwaad van naby gezien heeft, heeft men zoo veel
te meer afkeer van de oorzaak. (p. 267-268)

1790-5 Rhijnvis Feith (1753-1824)
R. Feith, Brieven over verscheiden onderwerpen dl. 5. Amsterdam 1790.
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Terwijl ik dit schrijf komt mij eene Fransche Aria onder de oogen, die
thans algemeen gezongen wordt, en zeer duidelijk aan kan toonen, wat
al niet voor taal der Liefde onder de geestige Franschen doorgaat, en
hoe zeer zeldsaam haare echte taal onder die natie gevonden wordt. Elk
kent het schoone, gevoelvolle voortbrengsel van GÖTHE'S Genie: het
Lijden van den jongen Werther! De Aria is hier uit genomen; zij heeft tot
tijtel: Charlotte au tombeau de Werther. In het vreeselijke oogenblik, dat
Lotte de schim van haaren Minnaar uit zijn graf meent te zien verrijzen,
legt haar de Dichter dit gekunsteld couplet in den mond:
Je m'abuse, il ne peut entendre
Ces vains cris, jouets des zéphirs:
Je ne puis ranimer sa cendre
Par la chaleur de mes soupirs;
Envain un fol espoir m'enyvre,
Le trépas seul peut nous unir,
Et ce n'est qu'en cessant de vivre
Que je cesserai de mourir.

Neen, deeze Charlotte bemint Werther zeker niet; beminde zij hem, haar
vernuft zou zo tegenwoordig niet geweest zijn, om in dit aaklig tijdstip aan
de Zephiertjes te denken, die met haare vergeefsche klachten speelden
- aan de warmte haarer zuchten, daar ze zijne koude asche op nieuw
mede bezielen wilde - aan de kunstige antithèse, daar dit couplet mede
eindigt. Duizenden, ik weet het, zullen deeze versen boven alles, wat wij
hier boven opgegeven hebben, verkiezen; maar wij durven deeze allen
niet te min veilig verzekeren, dat dus nimmer het gevoel, maar wel het
vernuft; nimmer de hartstocht, maar wel de nagebootste hartstocht,
spreekt. (voetnoot p. 16-17)
Als ik bij dit stuk alleen maar een oogenblik nadenk, verwondert het mij
niet, dat men bij ons een noodkreet tegen het Sentimenteele hebbe
aangeheven. In de daad, het stoot het geheele plan dier baatzuchtige
Ouders om ver, die niets met hunne kinderen beoogen, dan om ze rijk
uit te trouwen, en dus, waar ze rijkdom zien, alle deugden en verdiensten
gemaklijk onderstellen. [...] Zeker eene gelukkige uitvinding - niet om zijne
kinderen eenmaal gelukkig te zien - maar om ze, zonder nadenken, den
eersten den besten man de hand te doen geven, dien men haar aanprees.
Daar komt nu dat fataale sentimenteele tusschen beiden, en leert, dat de
waare liefde, die alleen gelukkig maakt, aan den eenen kant niets
gemeens hebbe met goud en aenzien; aan den anderen kant niet bestaan
kan zonder deugd en Godsdienst. Ik vergeve
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het die tedere bezorgde Ouderen, dat ze zich openlijk tegen mijne wijze
van denken verklaaren; dat ze angstig op gaan zoeken de enkele
voorbeelden, die door al te sentimenteel te denken en te handelen
ongelukkig zijn geworden - alleen wenschte ik, dat ze, tegen éénen
Werther (om nu al eens voor een oogenblik toetestemmen, dat hij, door
al te sentimenteel te zijn, rampzalig zij geworden) de duizenden van
ongelukkige Huuwlijken eens in aanmerking geliefden te nemen, die
overal onder ons te vinden zijn, en het alle door de fraaie morale geworden
zijn, die zij zo ijverig prediken. (voetnoot p. 219-220)
Het eerste citaat is afkomstig uit de eerste brief, ‘Eenige aanmerkingen, uit de voorige
brieven getrokken’; het tweede is uit de zesde brief, ‘Nuttigheid der minneliederen.
Besluit’.
Charlotte au tombeau de Werther: Dit gedicht is van de hand van Antoine Vincent
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Arnault (1766-1834). Waar het voor het eerst gepubliceerd is, is niet bekend.
om nu al eens voor een oogenblik toetestemmen, dat hij, door al te sentimenteel
te zijn, rampzalig zij geworden: Eerder (zie 1787-4) had Feith immers betoogd, dat
niet Werthers gevoeligheid fataal was, maar zijn hoogmoed.

1790-6 Willem Imme (1762-1823)
[W. Imme], De jonge Walburg of de gevolgen van het sentimenteele; treurspel.
Amsteldam 1790.
Eenigszins heerelyker was uw einde, ô WERTHER! De liefde deed u sneven;
maar ook deze liefde was niet geheel edel, geheel zuiver. Wat haakte,
wat brandde gy naar eens anders rechtmatig verkregen goed! Charlotte
kon nooit de uwe worden; uwe liefde was misdadig, en uw einde
verschrikkelyk. Billyker stond gy gereed, FERDINAND, uwe mergverteerende
elende door een' stouten slag te eindigen. Duldeloos zwaar was de hand
uwer Constantia op u nedergevallen, reeds lagchte de gevoelloosheid u
aan, toen gy onverwachts het loon voor al uw lyden ontfingt, en op nieuw
in de armen van uwe Constantia hemelde! Gelukkige Ferdinand, mogten
de paradysvreugden, welken gy aldaar smaakte, voor u duurzamer zyn,
dan de mynen in de omhelzing van myne Julia geweest zyn. (p. 73)
Het stuk is een hekeling van het sentimentele en de sentimentele literatuur (titels
worden er verder overigens niet in genoemd).
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Thomas Walburg wil een eind aan zijn leven maken als zijn geliefde Julia hem
bedrogen blijkt te hebben. Het citaat is afkomstig uit de monoloog waarin hij dit
voornemen aankondigt. Zijn opzet mislukt doordat - daarin doet het stuk enigszins
aan Nicolais Freuden (1777-1) denken - de apotheker Doorzicht hem geen gif, maar
een purgeermiddel blijkt te hebben gegeven. Walburg komt tot inzicht.

1791-1 Vaderlandsche letteroefeningen
Vaderlandsche letteroefeningen 1791 dl. 1, p. 306-311. [Recensie van] Wysgeerige
Verhandelingen, Brieven en Gesprekken, van Moses Mendelszoon, dl. 2. Uit het
Hoogduitsch vertaald [...] door G. Brender à Brandis.
Men heeft in Duitschland opgemerkt, dat het getal der Zelfmoorders
jaarlyksch vermeerdert, zedert het Lyden van den jongen Werther een
algemeen leesboek, onder de Jongelingen en jonge Dochters, geworden
is. De sentimenteele schriften van deezen tyd, en daar onder eene
Biographie van Zelfmoorders, vermeerdert dit getal nog telkens, en doet
ook in ons Vaderland, door het vertaalen dier vertederende Schriften, die
aansteekende ziekte doordringen, en gevaarlyker worden. Zeer gepast
heeft MENDELSZOON deeze dwaasheid, in zyne Brieven van een
Engelschman, ten toon gesteld [...] (p. 307)
Het besproken werk is een vertaling van Mendelssohns Briefe über die Empfindungen
(1755). De negende en de dertiende, veertiende en vijftiende brief handelen over
zelfmoord. Mendelssohn verwerpt de zelfmoord als zodanig, maar acht haar op het
toneel verdedigbaar.
Vanzelfsprekend, gezien het jaar van verschijnen, gewaagt Mendelssohn niet
van Werther, en ook de vertaler brengt het boek niet ter sprake. De verwijzing ernaar
komt dus voor rekening van de recensent. De associatie ligt overigens voor de hand,
temeer daar Mendelssohn in de negende brief een wanhopige minnaar als voorbeeld
geeft.
Biographie van Zelfmoorders: Christian Heinrich Spiess, Biographien der
Selbstmörder, 1785. Voor zover ik heb kunnen nagaan verscheen pas in 1808 een
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Nederlandse vertaling.
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1791-2 De menschenvriend
De menschenvriend dl. 4, 1791, p. 393-400. ‘De kinderliefde’.
Het is indedaad eene algemeene waarheid, dat de natuur onze liefde
grondvest op persoonlyk voordeel: echter ligt dit eigenbelang onder
verscheiden bekleedselen verborgen; voor het oog des geoefenden
waarnemers wyken dezelve, en deze dringt tot in de diepste schuilhoeken
door. Wie zoude het denken? wanneer WERTHER zich doodschiet, doet
hy zulks niet uit belanglooze liefde voor CHARLOTTE, welke met zyn
geweldaadigen dood niet konde gediend zyn: Hy scheen hier alles, zelfs
het leven, opteofferen. In de daad echter gevoelde hy zich te zwak, de
kwelling eener onbevredigde zucht naar een genot, het welk de grilligheid
des noodlots hem weigerde, langer te verdragen, hierom koos hy den
dood, de rust in het graf, als een minder kwaad, boven een treurig leven,
zonder vreugde, vol smartelyke gewaarwordingen en donkere
vooruitzichten. Het was dus eene ontvlieding der diepgevoelde of
gevreesde onheilen, zucht naar rust, het was eigenbelang, welke hem
het besluit, om te sterven, in het hoofd - en het pistool in de hand gaf. (p.
399)

1791-3 Kabinet van mode en smaak
Kabinet van mode en smaak 1791 dl. 2, p. 239-248. [Zes gedichten] ‘Naar het
Engelsch gevolgd, uit Lettres de Charlotte à Caroline pendant sa liaison avec
Werther’.
De gedichten zijn niet afkomstig uit de Nederlandse vertaling van de
roman (1789-3): de poëzie is daaruit grotendeels verdwenen, en voor
zover ze is gehandhaafd wijkt ze sterk af van de hier geboden versie.
Geen van deze gedichten heeft specifiek betrekking op Werther.

1791-4 G. Manheer (17?-?)
Kransje van letter-bloempjes voor Neerlandsch jufferschap 2e stukje, tweede druk,
Dordrecht 1791, p. 25-27.

Charlotte bij het grap van Werther.
Wijs: Coeur sensible, coeur fidelle.
Of: o Mijn ziel! leg uw verwagting.
WERTHER,

eeuwig dierbre WERTHER!
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Ach! kon Gij de traanen zien,
Die uit de oogen van uw LOTJE,
Op uw kille Lijkbus, vliên!
Dierbaare Asch, aan mij zoo heilig!
Stoflijk deel, van mijnen vrind,
Die, naar zoo veel grievend lijden,
Hier een stille rustplaats vind.
Slaap hier, zagt, o! koud gebeente
Van den Besten!.. Wreede dood!
Menschenmoorder, waarom trof hem,
Het vergruizend, ijslijk lood? Vloei, vloei vrij, o zilte traanen!
Gij zijt al mijn troost, mijn lust;
Gij, gij kunt den weg mij baanen
Naar dit graf, waar WERTHER rust.
Haast hoop ik bij Hem te wezen! Dierbre vriend, dat ons gebeent',
In dit stil verblijf der dooden,
Haast, voor altoos, zij vereend!
De aard kan mij geen vreugd meer schenken,
Neen! het graf, het graf alleen! Voert me o Koning der verschrikking,
Wreede dood, ook grafwaards heen.
Ach! mijn overdierbre WERTHER,
Die in de eindlooze eeuwigheid,
Van uw hartenleed ontslagen,
Uw CHARLOTTE slegts verbeid.
Ik zal komen, levens wellust!
Daar, daar zal ons geen verdriet
De onafscheidbre vreugd verbittren,
Daar kent men de wanhoop niet.
Statelijke lijksepressen,
Nu ik in uw' lommer schrei,
Op het graf van dierbre WERTHER,
Zijt gij vrij een lust-valei;
Uwe doodsche stille naarheid,
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Geeft dit kloppend harte lucht.
Hier is 't, waar ik, 't droef gewemel
Van een foltrende aarde ontvlugt.
Vloei, vloei vrij, o traanendroppen!
WERTHER hoor mijn zuchten aan!
Traanen vloeijen op de bloempjes,
Die naast uwe lijkbus staan.
Eeuwig zal deez' grond getuigen,
Dierbre WERTHER, trouwe vrind,
Hoe opregt, volmaakt en teeder,
U CHARLOTTE heeft bemind.

G.M.
De auteur G.M. moet wel G. Manheer zijn, degene die de opdracht van het Vervolg
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op het Kransje heeft ondertekend. Ook dit gedicht is in liedboekjes terechtgekomen;
ik trof het aan in het Vervolg op de Zeeuwsche speelwagen (1795-10) en in De
Zeeuwsche speelwagen (1801-2).
Wijs: [...] o Mijn ziel! leg uw verwachting: Het lied met deze tekst staat in het eerste
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stukje, p. 34-36. Het is (verkort) het Treurlied van Willem Leevend op Lotje Roulin ,
dat ook in verscheidene andere liedboekjes is opgenomen.

1791-5 Algemeen huishoudelijk [...] woordenboek
J.A. de Chalmot, Vervolg op N. Chomel, Algemeen huishoudelyk-, natuur-,
zedekundig- en konst-woordenboek dl. 6, Campen en Amsteldam 1791, p.
3875-3886.
Het lemma Karakterkunde - waarin een verwijzing naar Werther - is ontleend aan
Ockerses Characterkunde. Zie 1788-7.

1791-6 Vaderlandsche letteroefeningen
Vaderlandsche letteroefeningen 1791 dl. 1, p. 521-529. [Recensie van] Vervolg op
N. Chomel, Algemeen, Huishoudelyk, Natuur, Zedekundig, en Kunst-Woordenboek,
door J.A. de Chalmot.
In de recensie is een deel van het lemma Karakterkunde overgenomen, met daarin
de verwijzing naar Werther. Zie 1788-7.
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1792-1 Feys Jacobus Winter Tromp (1761-?)?
Vaderlandsche muzen-almanak 1792, p. 58-59.

Bij Werthers graf
Ik pleng... 'k pleng dan een' traan van 't innigst mededoogen,
ô Werther! op uw zwijgend graf.
De min... helaas!... de min - haar al te groot vermoogen Dit stort u dan zo vroeg in 't graf!
Hij, die geen' teêrheid kent, moog' u, ô Jongling! doemen:
Hij blik' versmadend op uw' asch!
Dan, elk aandoen'lijk hart kan u, slegts zugtend noemen,
Wiens lot zo wreed - zo vreez'lijk was!
Ja, Maagden! ween' hier vrij - schreit. .. schreit, ô Jongelingen!
Gij weent... gij weent der mensch'lijkheid!
Hier mag zijn ijz'lijk lot u vrij dien tol ontwringen:
't Is 't reinst gevoel, waar voor gij schreit!
Dan - nooit... nooit moet uw' borst een' zelfde drift gevoelen!...
Elk blijv' staâg voor dit weê bewaard!...
Dien gloed, dien Werther... ach!... voelde in zijn' boezem woelen,
En zo veel' jam'ren heeft gebaard!
Neen, Ed'len! - neen, de Min moet u met rozen kroonen,
Daar gij hem soms een traantje plengt! Te groot, om ooit de wet der mensch'lijkheid te hoonen Dus 't mededogen offers brengt.
Rust', Werther!... rust' dan zagt! - uw slaap moet vreedzaam weezen.
Dit wenscht... dit smeekt elk mensch'lijk hart.
Eens groet ik Lotte en u - uit 't stof des doods verrezen Voor euwig vrij van leed en smart!...
W.T.

Achter W.T. gaat mogelijk F.J. Winter Tromp schuil, wiens naam regelmatig te vinden
is in het literaire mengelwerk van diverse almanakken.

1792-2 De recensent
De recensent dl. 3, 1792, p. 80-99. [Recensie van] Ontwerp tot eene algemeene
characterkunde; uitgegeeven door W.A. Ockerse.
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De schryver keurt insgelyks ten sterksten, en naar ons inzien zeer billyk,
de strekking af van dergelyke geschriften, als dat van het lyden des jongen
Werthers; terwyl, in de daad, niets gevaarlyker zyn kan voor de goede
zeden van het ryzende geslagt, dan zodaanige geschriften, welke onder
den zagten naam van teêrgevoeligheid, het opvolgen begunstigen van
driften, welke, zo dezelve in hunne geboorte niet geknot en tegengegaan
worden, de deugd en het geluk vergiftigen van alle die geenen, die aan
derzelven invloed onderworpen worden. (p. 87-88)
Zie voor de betreffende passage bij Ockerse: 1788-7.

1792-3 Everard Jan Benjamin Schonck (1745-1821)
E.J.B. Schonck, De bonheurs uit de mode. Heldendicht in drie zangen. Haarlem
1792.
‘Mijn flodderkap Bonheur kreeg hierop straks den zak,
Dan, toen ik over haar dat harde vonnis sprak,
Heeft zij, van dit toilet, een groote schaar gegreepen,
De scherpe bledden tot elkander toegekneepen,
En zich uit spijt daar meê, wie heeft het ooit gehoord!
Gelijk een Werther met zijn zak-pistool, vermoord!...’ (p. 42)

De bonheurs uit de mode is een burlesk heldendicht in de trant van Popes The rape
of the lock. Een van de hoofdpersonen is een uit de mode geraakt soort muts, de
‘Bonheur de la vie’. Als zij door Juffer Saartje verstoten wordt, slaat ze wanhopig
de hand aan zichzelf. Dit drama wordt hier door Saartje meegedeeld.

1792-4 Een boek per inval
Een boek per inval, in den nacht geschreeven. In omnibus aliquid/In toto nihil.
Rotterdam 1792.
Gelyk in alle dingen, zo is 'er ook in de Boeken en voor al in de Tytels
een zekere mode. - Hy die het nu treft om een nieuwen Tytel uit te vinden
welke voldoet, kan verzekerd zyn, dat zyn boek zo greetig uit de Winkels
wordt afgehaald als immer de jou jou's by Glats, Wast of Bianchi gezocht
wierden. [. . .] Hoe spoedig maaken andere, zeker min vindingryke genien,
daar van by navolging gebruik? Ik zal maar eenige voorbeelden by
brengen om dit te bewaarheden. Hoe veele doolende
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Ridders volgden op den Don Quichot van CERVANTES? - Wat al levens
van jonge Jufvrouwen na de Clarisse van RICHARDSON? - Hoe veele
Cathechismi na die van MARTINET? en hoe veele sentimenteele schriften,
die zich door hunne Tytels aankondigden de gevolgen te zyn der gelukkige
aanneeming by den leezer, van 't leven van den beroemden WERTHER?
[. . .] Ik beken dat de groote CERVANTES, de beroemde RICHARDSON, de
arbeidzaame MARTINET en anderen kunstwerken voort-bragten; maar was
het ook zo met allen die doolende Ridders, levens van jonge Jufvrouwen,
Cathechismi of Sentimenteele werkjes schreeven? En evenwel geloof ik
dat 'er elk op zyn tyd, al meenig werk verkogt is, om dat de Tytel na de
mode was. (p. 26-27)

jou jou's: Jojo's. In vele spectators wordt gewag gemaakt van de populariteit ervan.
Hoe veele Cathechismi na die van Martinet: J.F. Martinet, Katechismus der natuur,
1777-1779. Buitengewoon veelgelezen introductie in de natuurwetenschappen.

1792-5 Adriana van overstraten (1756-1828)?
Bloemen, voor de vaderlandsche jeugd. Zynde een verzameling van keurige
Dichtstukjes, door de uitmuntendste Vaderlandsche Dichters en Dichteressen,
tweede stukje, Amsterdam 1792, p. 45-47. ‘Charlotte bij het graf van Werther’.
De tekst is identiek aan die van 1790-1; ook de gravure van Vinkeles is hier
opgenomen. Ik heb beide werkjes niet naast elkaar kunnen leggen, maar alles wijst
erop dat in Bloemen de katernen met het literaire mengelwerk uit enkele jaargangen
van de Almanach voor jonge heeren en juffers zijn samengevoegd.

1792-6 Wertherie
[Pierre Perrin], Wertherie. Utrecht, Wed. S. de Waal en zoon, 1792-1793.

Eene voorrede voor moeders en dogteren.
Dat het LIJDEN VAN DEN JONGEN WERTHER door het meerer gedeelte van
het menschdom, als een gevaarlijk, en zelfs als een nadeelig werk betragt;
ja, dat het zelve in Duitschland op verscheiden plaatsen door de Overheid
verboden zij - dit is mij ten volsten bekend. Dat men deze WERTHERIE uit
het zelfde oogpunt beschouwen, en daar over een derge-
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lijk oordeel vellen, zal - hier aan durve ik bijkans even weinig twijfelen.
Dan, juist om deze rede is het, dat ik het noodig acht, hier omtrent het
een en ander te zeggen.
Nimmer zal ik gelooven, dat de onsterfelijke GÖTHE het oogmerk gehad
hebben, zijnen landgenooten met het schrijven van den WERTHER eenen
dolk toetereiken, waar mede zij zich zelf als het ware het hart doorstoten
moesten. - Neen zeker, zodanig iets te vermoeden, zoude wreed, zou
hoonend en tevens bijkans onmenschelijk zijn. Ja, dus moest men gewis
eenen Duivel vormen van eenen man, die door zijne schriften ter
opbouwing van smaak, van konsten, van deugd, en goede zeden, niet
weinig heeft toegebragt; die daar aan geheel zijn leeven wijde; die dus
met recht in het koor der Musen eenen onverwelkbren lauerkrans verwierf,
en dien het nageslacht gewis deszelfs bewondering nooit ontzeggen zal.
- Neen, dat wij steeds de billijkheid eerbiedigen, en aan haare luide stem
gehoor verleenen. Dat zelfs de Heer GÖTHE zich nimmer het minste denkbeeld gevormd
hebbe van het nadeel, van de verwoestingen in de maatschappij, welke
wel ligt hier en daar het gevolg van het lezen van den WERTHER geweest
zijn - dat hij zich hier van bij het schrijven van het gezegde werk nimmer
eenig het allerflaauwste denkbeeld zelfs gevormd hebbe - gerustelijk
durve ik dit beweeren - Gewis is het - wanneer men slegts eenigzins
bekend is met de voortreffelijkste grondbeginzelen en schoone zedenleer,
welke in zijne werken allerwegen doorstraalt - gewis is het dan, dat zo dit
uitmuntend Genie hier van zich het minste denkbeeld had kunnen vormen,
hij liever de pen voor altoos nedergelegd, of zijne bekwaamheden aan
een geheel ander onderwerp besteed had, veel liever, dan dat grootsch
vernuft, het welk hij steeds zo nuttig voor de samenleeving wist
aantewenden, dus tot het verderf en de rampzaligheid zijner
medestervelingen te doen dienen.
Neen zeker, ik heb de schriften van dien met reden geroemden Dichter
meer, dan eens gelezen; ik heb de schoonheden daar van gevoed,
bewonderd; ja vond mij daar door niet zelden geheel verrukt - doch
nimmer. . . nimmer heb ik daar in iets aangetroffen, het geen mij aanleiding
gaf, om met den allerminsten grond te vermoeden, dat het hart van eenen
GÖTHE voor zulk eene afschuwelijke boosheid vatbaar was. - Neen zeker,
wel verre van eenige de allergeringste reden te zien, waar op men zulk
eene denkwijs zou mogen gronden - leerde ik de zuiverheid der zeden,
een waar, edel, belangeloos menschen-gevoel, een gevoel van
mededoogen en deelneming aan het lot van mijne lijdende
natuurgenooten; eenen reinen eerbied voor mijnen SCHEPPER en onder-
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werping aan deszelfs wijzen wil alleen van dezen verdienstelijken Zanger.
- Ik leerde mij voor den troon van den ALMAGTIGEN eerbiedig neêrtebuigen
- Hem te verëeren, en zijnen wil naauwkeurig te betragten, ten minsten
zo ver dit eenen zwakken sterveling mogelijk zij: en dus werd ik, als met
de hand geleid - niet om mijne eigen dagen te verkorten, zo dra slegts
tegenspoed of leed mij drukten, maar zelfs veel eer, om op den
tegenspoed en het leed te zegevieren, door wel, en aan mijnen pligt, als
mensch en Christen, altoos getrouw te handelen.
En dat dit steeds bij mij, die in de daad ook het geweld van rampen, van
een opbruischend leevendig gesteld, en sterke hartstogten kende, het
gevolg geweest zij - op het allerplegtigst durve ik voor het oog van den
ALWETENDE dit betuigen!
Dan, daar men immers geene reden hebben zal, om deze verzekering
hoewel van eenen, in de daad aandoenelijken, en ligt geroerden sterveling,
in het bloeiëndst van zijn leeven een oogenblik in twijfel te trekken; geloove
ik op mijn beurt te durven vragen: wat gronden 'er dan voor handen zijn,
waaröm men bij den voortreffelijken GÖTHE eenige andere, dan de
allerbeste en zuiverste oogmerken vermoeden, waaröm men hem over
dit Geschrift veröordeelen, of zelfs slegts eenigzins berispen zou? - Neen,
dat men allen waan ter zijde stelle! - Niet ik alleen, maar ook eene gansche
menigte van mijne Vrienden en bekenden; ja, een niet gering gedeelte
van hun, die waarelijk het goed en schoon waardeeren, hebben even de
zelfde uitwerking van de schriften van een GÖTHE bij zich bespeurd, even
het zelfde gevoeld, en even dus daar bij gedagt.
Dan, zo ik niet zonder alle recht meene te kunnen beweeren, was geheel
iets anders, dan het ongeluk van zijne medesterveling, het waar en eenig
doel, waaröm HET LIJDEN VAN DEN JONGEN WERTHER geschreven werd. zijnen natuurgenooten de hartstogten, het schadelijke van een te hoog
gespannen en overdreven gevoel te leeren kennen, en tevens aan te
toonen, in welk eenen ijzelijken jammer-poel men zich ter neder stort,
door eens aan zijne neigingen en drift den teugel gansch en al te vieren,
en van het spoor der deugd en rede onbedagtzaam aftetreden-zie daar
het waare doel waar toe een GÖTHE zijne pen gebruikte. En zeker - hij,
die door zulk een ontzettend voorbeeld, als dat, het welk ons het lot van
eenen WERTHER gaf, niet diep getroffen, niet ontroerd en tevens niet tot
nadenken gebragt wordt - deze moet een blok - een leevenlooze blok of
klots zijn, een mensch ten minsten is hij niet!... Neen zeker, hij, die slegts
eenigzins voor rede vatbaar is, en dan niet tevens uit zijn ontzettend einde
die leering trekt, welke ik hier boven
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reeds heb op gegeven; moet voor het allerminst in zijne jeugd onächtzaam
op gevoed zijn - of liever, hij heeft nimmer iets genoten, het geen men
slegts met het minste recht opvoeding heeten kon. - Dan, hier over
daadelijk meer: - aan u, ô Ouderen heb ik bij deze gelegenheid nog veel
- zeer veel te zeggen, het geen gij mogelijk hier niet verwagt zult hebben:
- dan, genoeg is het, indien ik thans eenigzins heb doen begrijpen, dat,
zo een WERTHER al eenige nadeelige uitwerkingen, het zij hier, of elders
deed bespeuren; dit zeker geenzins aan den Heer GÖTHE, of zijn geschrift,
maar aan geheel andere oorzaaken, moet worden toegekend.
Dan, moet men al dat overdrevene, dien sentimentelen toon, dat eeuwig
ô!... en ach!... het welk in veele onzer werken, en die der andere nabuurige
volken heerscht, even wel niet als een gewrogt van even gezegden Dichter
aanmerken? - En dat dit schadelijk zij zal niemand immers ooit betwisten.
- Dus, dunkt mij, hoore ik op eenen meesteragtigen en forschen toon mij
van menig eenen toeroepen. Dan zagt!... Een enkel oogenblik - en ook
deze tegenwerping verdwijnt, even als een nevel, voor den rijzenden
morgengloed?
Voor eerst, was den Heer GÖTHE, zo ik mij niet vergis, geenzins de eerste,
die voor het hart geschreven heeft. Immers waren de EPREUVES DU
SENTIMENT van een D'ARNAUT en YORIKS SENTIMENTELE REIS reeds langen
in het licht, eer men den WERTHER kende. Dus men aan GÖTHE geenzins
verwijten kan, dat hij eenen schadelijke nieuwigheid zou hebben in
gevoerd.
Dan, wat het andere betreft, dat men in navolging van WERTHER zich met
zo groot een drift aan het Sentimentele heeft overgegeven; ja, dat het
zuiver, edel menschen-gevoel dus in eene dweeperij en volstrekt
verwoestende dwaasheid ontaärt is - dit kan ook even min aan den Heer
GÖTHE worden toegeschreven. Dat een verdienstelijk, een schoon en
nuttig werk ontallijke ongeschikte, onhandige navolgers vindt, en daar
van duizend zoutelooze Copijen gemaakt worden - dit kan de schrijver
van zodanig een stuk even min veräntwoorden; als Rubens, Raphaäl of
van Dijk aanspraakelijk zijn, voor eene menigte van slegte nabootzingen,
welke men wel ligt van hunne onschatbaare tafreelen van tijd tot tijd
gemaakt heeft. - De schuld hier van is ganschelijk ter veräntwoording dier
Copijisten, die uit den WERTHER geheel anders iets getrokken hebben,
dan GÖTHE daar mede ooit bedoelde; en tevens door hunne dwaasheden
veele honderden alöm durfden aansteken en vergiften.
En waaröm dan beklaagt de schrijver van den WERTHER zo zeer het lot

J.J. Kloek, Over Werther geschreven...

89
van zijnen Held, indien hij dus zijn gansch gedrag niet tevens als
verschoonelijk heeft willen doen beschouwen, en op eene zijdelingsche
wijs de leere prediken, welke WERTHER als de zijne erkent? - Deze vraage
is niet van allen schijn ontbloot, doch ook zeer ligtelijk op te lossen.
Elk, die van 't spoor der rede en zijner pligten dwaalt, hoe groot, of hoe
gering zijn misdrijf zij, en wat gevolgen dit ook immer na zich sleepe,
verdient, in weêrwil zijner verkeerde handeling of euveldaad, niet te min
nog steeds het mededoogën van ieder redelijk en gevoelig mensch. - Zie
daar eene waarheid - en weê!... weê!... hem, die deze niet eerbiedigt; of
die in twijfel trekt!... Deze is geen mensch - en zekerlijk geen Christen!...
En deze zedeleer was ook gewis die van den edel en grootscher
denkenden GÖTHE. Dan, te meer moest hij dus handelen, daar hij van
deze stelling gansch doordrongen, geenzins een bloot verdichtzel, een
Roman, maar eene waare gebeurtenis, ter leering aan het menschdom
gaf. Wie WERTHER, wie CHARLOTTE was - dit is aan elk bekend, en de
waarheid van dit voorval lijdt geen den allerminsten twijfel meer. De Heer
GÖTHE waarschuwt elk, het voorbeeld van een WERTHER niet te volgen,
en zijn geheele stuk is daar toe tevens ingerigt. - Dan, zoude hij nu een
vloek op dezen ongelukkige uitdonderen... zoude hij hem naar den zwarten
afgrond zenden, en in zijne eeuwige rampzaligheid al juichend zegevieren?
Neen - zwakke worm! - wie zijt...wie zijt gij, die hier de bliksemschigten
aan uwen MAAKER durft ontwringen, om die op uwe natuurgenoot ter neêr
te slingeren! - Een zwart, gedugt gordijn breidt zich tusschen u en de
eeuwigheid ontzettend uit - volg... volg dus het voorbeeld van een GÖTHE:
vel nooit een vonnis, het welk de GOD van hemel en aarde voor zich alleen
behouden heeft - toon slegts de vreezelijke steilte, van waar uw
medesterveling neder stortte, en wij hem eenen traanen! - En dit zal hier,
zo ik vertrouw genoeg zijn.
Dan, wat de reden aanbelangt, waaröm de WERTHER op duizenden zo
groot, en menigmaalen zo gevaarelijk eenen indruk gemaakt hebbe deze zijn zeer ligt te vinden. Bij u... bij u, ô Ouderen! moeten, ja kunnen
die alleen gezogt, aan u behoort dit geheel geweten te worden. - Leer
uwe kinderen, zich zelve en hunne hartstogten overheerschen; leer hun,
dat dit... en dit alleen slegts waare deugd genaamd kan worden, en dat
elk een, die deze waarheid niet verëert, een diepen afgrond voor zijne
eigen voeten delft, waar in hij eenmaal nederploffen zal. - Dat dit staâg
uwe zedeleer de grondslag uwer onderwijzing zij - en dan... dan zal een
WERTHER, in stede van voor hun
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gevaarelijk of verpestend te zijn, uwe leere veel eer bekragtigen, en hun
voor alles wat, ongetoonde drift, of overheerschende hartstogten heeten
kan, gewis doen tzidderen; ja, nimmer zullen zij aan het lot van eenen
WERTHER denken, zonder tevens voor zich zelf te waaken en hunne eigen
neigingen te regelen.
Dat ik het schadelijke van een overdreven gevoel, van eene sentimentele
denkwijze dus niet alleen erkenne, maar ook tegelijk het beste
behoedmiddel geve, dat ik geloove hier tegen ooit te zullen vinden - hier
aan moet niemand immer twijfelen. Dan nog een woord, eer ik dit
onderwerp geheellijk varen laat.
Van u... van u, ô Ouderen van een beminnens waardig kroost! van u wordt
het gevorderd, dat gij bestendig de minste handelingen zelfs van uwe
kinderen gade slaat: - gij... gij alleen moet hunne vrienden, hunne
medegezellen, hunne speel-nooten en hunne eenige vertrouwden zijn.
In hunne vermaaken, hunne uitspanningen en verlustigingen behoort gij
steeds te deelen; van alles, wat hen slegts eenigzins betreft, moet niets
aan uw oplettend oog ontslippen, of immer onverschillig zijn - dat dus
voor al nooit eenig boek in hunne handen koom, het welk gij niet al
voorens kent; gelezen hebt, en weet te beöordeelen. En gij... gij, ô
Moeders! - welker taak voor naamelijk de zorg voor uwe dogteren is nooit... nooit behoort gij dezen pligt te verwaarloozen; gering te achten
of te vergeten. En dus, wanneer de HEMEL u ten minsten slegts met eene
gewoone maate van gezond verstand beschonken heeft - dus kan geen
WERTHER of eenig ander werk van zulk een aart, uw telgen ooit nadeelig
worden. Niets meer, dan een bedaard gesprek van weinige oogenblikken,
het aan toonen van het wezenlijke doel, waar toe zodanig iets bestemd,
waaröm het eigenlijk geschreven is - en dit alleen, verzekere ik u, zal
genoegzaam zijn, om zelfs HET LIJDEN VAN DEN JONGEN WERTHER voor
hun een nuttig en voortreffelijk boek te maaken.
Dan, zo gij het niet der moeite waardig keurt, uwe kinderen dus gestadig
in het oog te houden, en te leiden; - zelfs zonder eenen WERTHER of iets,
dat slegts het minst bedenkelijk schijnen kan, zult gij hen dan in een gewis
verderf zien snellen, en gij - ja, gij alleen zult in DEN GROOTEN DAG DER
WRAAKE daar voor alleen de straffen dragen! - En hier mede stap ik hier
van ganschelijk af, ten einde van deze WERTHERIE zelve met weinige
woorden te kunnen spreken.
Het geen ik ten aanzien van HET LIJDEN VAN DEN JONGEN WERTHER gezegd
heb - dit alles is ook op WERTHERIE ten vollen toepasselijk. - WERTHERIE
kan elk tot eene nuttige leering strekken; ja, verdient met het hoogste
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recht oplettend gelezen te worden; en dan gewis zal niet alleen het keurige
van den stijl, het uitmuntend schoone en kiesche der tekeningen, de
schilderijen, welke men daar in allerwegen aantreft; het zagt, bevallig
penseel des konstenaars, die dit met zulk een smaak en fijnheid wist te
gebruiken; de voortreffelijke, beminnenswaardigste characters, die met
zo veel waarheid, zo sprekend, zo betoverend gemaald zijn; maar ook
de zedenleer, welke men daar op elke bladzijde aantreft - die tedere
ouderliefde, die warme vriendschap, die zuivere welwillendheid, dat
mededoogen met het lot der ongelukkigen - dit alles zal niet alleen den
diepsten indruk op ieder aandoenlijk, hart maaken, maar zelfs moeten
dan - de dwaalingen, de verkeerdheden en misslagen der
betreurenswaardige WERTHERIE, die zij zelve geenszins poogt te
bewimpelen, maar gereedlijk erkent, berispt, betreurt, ja ras te verbeteren,
en zelfs haar droevig einde - dit alles zal ons tot een baak, tot eene
waarschuwing, en de allerkragtigste vermaaning, om steeds bedagtzaam,
ten aanzien van ons zelf, en ons eigen hart te zijn, met reden moeten
strekken.
Het is dus aan u, ô Ouderen, voornaamelijk egter aan u, achtens waardige
Moeders van een aanminnige rei van dogteren! en aan geheel de schoone
sekse, dat ik dit werkje durve opdragen. In waarheid, wanneer gij de
goedheid gelieft te hebben, deze Voorrede met de minste oplettendheid
slegts te verëeren, durve ik gerust verzekeren, dat dit geschrift u niet, dan
nuttig en voordelig wezen kan: dan, verkiest gij dit niet, verkiest gij een
verkeerd gebruik van een waarelijk fraai voortreffelijk geschreven boek
te maaken - in onschuld wasche ik mijne handen, en zal mij nimmer ten
dezen opzigte iets te verwijten hebben!
Nimmer heb ik iets geschreven, of vertaald, het geen mij zo veele
aangenaame, genoeglijke uuren schonk, en het geen mij meer tot deugd,
tot beheersching van mij zelven en het gevoelen van al, wat goed en
schoon genaamd mag worden, daadelijk heeft aangespoord: ik smeek u
dus - ik smeeke u, om uw eigen heil, en om dat waar belang, het welk ik
steeds in al, wat goed, en edel is, gesteld hebbe - op het ernstigst smeek
ik u hier om. Hoor mij, denk zelve bezadigd na, en dat uit het lezen dezer
WERTHERIE voor u dat nut eens voordvloeië, het welk ik alleen beöog,
terwijl ik u de zelve schenk, en dan gewis kon 'er nooit een heerelijker,
een verrukkender belooning geschonken worden aan het hart van uwen
belangeloozen en aandoenelijke Vriend. -

Utrecht den 9 November 1792. DEN VERTALER.
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Het werk is een vertaling van: [Pierre Perrin], Werthérie, 1791.
In de op het hier opgenomen stuk volgende ‘Voorrede van den schrijver’ onthult
deze zijn oogmerk met de roman: ‘Een goed schilderij behoort eigenlijk een pendant
te hebben: en waaröm zou dit ten aanzien van een Dichtstuk ook geen plaats
grijpen?’ Hij heeft dan wél een verregaand identieke pendant geleverd: Werthers
geschiedenis is tot in details gespiegeld (zelfs de data van de brieven zijn gelijk).
Wertheries vergeefse liefde voor de reeds gebonden Herzberg is overigens van
een minder hartstochtelijk, meer zoet-aandoenlijk karakter dan de liefde van Werther.
Ook haar einde is iets minder gewelddadig: niet met behulp van een pistool maar
door middel van opiumtabletten. De onmiddellijk eraan voorafgaande gang van
zaken is evenwel uiterst getrouw getransponeerd: Wertherie vraagt en verkrijgt de
tabletten van Herzbergs vrouw, terwijl Herzberg ze zelf aan haar bode overhandigt.
in Duitschland op verscheiden plaatsen door de Overheid verboden: Het enige
verbod in Duitsland zelf werd uitgevaardigd in Leipzig, op verzoek van de
theologische faculteit. Het baarde groot opzien en schijnt als voornaamste effect te
hebben gehad dat de belangstelling voor Werther erdoor aangewakkerd werd.
Weygand, de in Leipzig gevestigde uitgever van de roman, kon ongehinderd de
herdrukken in het licht geven. In Oostenrijk werd Werther in 1776 in de Catalogus
55
librorum prohibitorum opgenomen.
die daar aan geheel zijn leeven wijde: Opgemerkt zij dat Goethe op de dagtekening
van de voorrede 43 jaar oud was.
de Epreuves du Sentiment van een d'Arnaut: Baculard d'Arnaud, Épreuves du
sentiment, 1770-1780. Verzameling novellen, waarvan een groot aantal in het
Nederlands vertaald is.
Yoriks Sentimentele Reis: Laurence Sterne, A sentimental journey through France
and Italy, by Mr. Yorick (1768). Nederlandse vertaling 1778.
Wie Werther, wie Charlotte was: Namelijk Karl Wilhelm Jerusalem en Elisabeth
Herd (zie aantekening bij 1775-1).
De Heer Göthe waarschuwt elk, het voorbeeld van een Werther niet te volgen:
Waarschijnlijk wordt hier gedoeld op het gedichtje dat aan het tweede deel voorafgaat
(zie de Bijlage p. 224-225).
Wertherie is gerecenseerd in De recensent. Zie 1793-2.
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10. Titelpagina van de ‘nieuwe vertaling’ van Allart, gedateerd 1792 (1792-7).
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1792-7 Het lijden, van den jongen Werther
Het lijden, van den jongen Werther. Uit het Hoogduitsch. Amsterdam, Johannes
Allart, 1792.
Hoogstwaarschijnlijk is deze nieuwe vertaling van Werther pas in 1793 verschenen:
zie 1793-3, 4 en 5, en de Bijlage p. 220. Vandaar dat de verdere informatie gegeven
wordt onder 1793-5.

1793-1 Almanak van vernuft en smaak
Almanak van vernuft en smaak 1793, p. 46.

Op het graf van Werther
Hier rust de Liefde zelf. - Aenschouwers, weent bij de asch
Van hem die meest bemindde - en diepst rampzalig was.
T.K.

Ik ken geen dichter met de initialen T.K.

1793-2 De Recensent
De recensent [dl. 4, 1793], p. 99-101, 254-255. [Recensie van respectievelijk het
eerste en het tweede deel van] Wertherie. (Uit het Fransch vertaald).
Intusschen brengt ons het eerste deel der geschiedenis voorhanden, niet
verder dan tot aan het tydstip waar in de reeds wanhoopige WERTHERIE
van haaren HERTSBERG afscheid moet neemen, om zig voor eenigen tyd
met haare moeder naar eene andere plaats te begeeven; terwyl de groote
katastrophe, die wy van verre reeds te gemoet zien, dat is, het jammerlyk
en allerbetreuringwaardigst overlyden der voortreflyke heldin, nog
uitgesteld blyft tot aan het einde van het tweede of derde deel, het welke
wy van den arbeid des vertaalers, of liever van de genegenheid des
drukkers, na het overzien zyner debiet-rekening, nog te wagten hebben.
Wy vermeenen dus onze lezers by de aankondiging van dit eerste deel
te moeten waarschouwen, den zakdoek niet te vroeg uit den zak te haalen,
dewyl dezelve in het vervolg waarschynlyk nog beter te pas zal koomen.
De vertaaler neemt het in zyne voorreden op zig, om het voor- en nadeel
van soortgelyke geschriften, als dat van den Heer GÖTHE, te onderzoeken,
en tragt ter verschooning van dezelve in het algemeen,
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zo wel als van zyne vertaaling dezer Perrinerie op eene zeer wysgeerige
wyze te beweeren, dat het nadeel, hetwelk dezelve konnen veroorzaaken,
niet aan deze geschriften, en derzelver schryvers, maar alleen aan de
ouders, en de opvoeding, welke deze aan hunne kinderen geeven,
toegeschreven moet worden. - Wy verwagten van dit schrander vernuft
eerlang een betoog, dat het vergif, op zig zelven geen vergif is, maar dat
deszelfs doodlyke uitwerksels alleen moeten worden toegeschreeven
aan die geenen, die het menschdom niet by tyds genoeg, geleerd hebben
zig voor hetzelve te wagten. (p. 100)
Dog laaten wy de zalige Wertherie nog een oogenblik aan geene zyde
van het graf vergezellen. - Hoe zal haare ziel in het ongestoord Elysium
ylings het verblyf van haaren naam- en rampgenoot hebben opgespoord!
hoe vertederend heeft de ontmoeting dezer ongelukkige gelieven niet
moeten zyn! welke heete traanen, diepe zugten, bonzende hartkloppingen
zullen daarby niet zyn te pas gekoomen! Wy verbeelden ons Werther en
Wertherie thands zittende op eenen grasheuvel onder huilende wilgen
en staatige populieren, en den eenen om zyne Charlotte, de andere om
haaren Hertzberg te zien weenen, terwyl zy het zalig oord van haare
jammerklagten doen weêrgalmen. Wy vreezen slechts, dat de
zaamenkoomst dezer sentimenteele wezens, hoedaanige voorheen nog
nimmer over den Styx gevoerd zyn, eene opschudding in het ryk der
geesten zal veroorzaaken, en dat men, te onvreden over hun gehuil, hen
wederom van daar verdryven, en naar deze waereld terug zal zenden,
om ons op nieuw deerlyk te plaagen en te verveelen. (p. 254-255)
Zie voor Wertherie zelf 1792-6.

1793-3 Johannes Allart (1754-1816)
[Annonce in de] Oprechte Haarlemsche courant, 30 mei en 6 juni 1793.
By J. ALLART, Boekverkooper te Amsterdam, is van de Pers gekomen: 1.
Het LIJDEN van den jonge WERTHER, op nieuw uit het Hoogduitsch vertaald,
en door den Vertaaler met een uitvoerige en belangryke Voorreeden
voorzien, zeer keurige Editie met Plaaten, door Buis, Vinkeles en Vrydag,
in gr. 8vo, op zeer fraai Papier gedrukt, à ƒ3.

1793-4 Maandelijksche Naamlijst
[Opgave in] Maandelijksche naamlijst van Nederduitsche boeken [...]
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in ons vaderland uitgekomen, juni 1793.
Het Lijden van den Jongen Werther, op nieuw uit het Hoogd. Vertaald en door den
Vertaaler met een uitvoerige en belangrijke Voorreden voorzien. gr. 8vo, met Plaaten,
door Buys, Vinkeles en Vrydag. te Amst. bij J. Allart. ƒ3--.

1793-5 Het lijden, van den jongen Werther
Het lijden, van den jongen Werther. Uit het Hoogduitsch. Amsterdam, Johannes
Allart, 1793.

Voorrede des vertaalers van deeze uitgaave.
Het Lijden van den Jongen Werther verdiende in eene betere gedaante
en vertaaling te verschijnen, dan de twee voorige uitgaaven, welke onze
Nederlanders reeds daarvan bezitten. Hoe verre aan dit oogmerk voldaan
is, mogen Leezers van smaak, die het oirsprongkelijke verstaan, die
weeten wat tot eene goede vertaaling verëischt wordt, en die zich de
moeite van eene naauwkeurige vergelijking willen geeven, beöordeelen.
Was 'er ooit in het vak der Romannen een werk, waaröver men
verschillende, en, niet zelden verkeerdelijk, heeft gevonnisd, het was
zekerlijk dit. Sommigen hebben het geheele opstel in eene andere klasse
geplaatst, dan het eigenlijk behoorde. Sommigen hebben het onderwerp
zelve afgekeurd, als, naar hunne gedachten, niet gepast voor een Roman.
Weder anderen meenden de zedeleer te mogen wraaken, die zij 'er uit
afleiden. Over de wijze van behandeling en uitvoering, is men het meerder
eens geweest, en heeft dezelve geen' lof geweigerd. Laat ons het een
en ander wat breeder onderzoeken.
Het Lijden van den Jongen Werther, heeft men gezegd, is eene dier
Schriften, welke mede den toon gegeeven hebben van het zogenaamde
Sentimenteele; van dat geweldig aandoenlijke, waardoor men de harten
van alle tedere en ligtgetroffene menschen tot zekere weemoedigheid
vermurwt, die het onäangenaamste nagevoel overlaat, die de zielen der
jeugd inzonderheid stemt tot eene heerschende gemoedsneiging, waarïn
men behagen schept, waarïn men iets verdienstelijks stelt, die
ondertusschen alleen een fijner zinnelijkheid koestert, de veêrkracht van
den geest verslapt, en, onbetwistbaar, een' valschen smaak in onze
werken van vernuft ten gevolge moet hebben. Zonder ons intelaaten tot
een onderzoek over den aart van het Sentimenteele in denken en
schrijven, of optehaalen, wat men 'er al voor en tegen heeft ingebragt,
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11. Titelpagina van de ‘nieuwe vertaling’ van Allart, gedateerd 1793 (1793-5).
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is zekerlijk het nuttelooze en nadeelige van dat Sentimenteele, 't welk wij
boven opgaven, zo beslissend uitgemaakt, dat het niet der moeite waardig
is daaröver een pen meer in den inkt te doopen. STERNE bij de Engelschen,
D'ARNAUD bij de Franschen, de Schrijver van Siegwart bij de Duitschers,
en verscheide anderen, hebben zo wel groote verwonderaars als
armzalige navolgers gehad. Maar, dat men toch niet onder deeze klasse
brenge, alles wat met vuur, met aandoening geschreven is; alles wat, uit
hoofde van het onderwerp, bij voorbeeld van de sterkwerkende hartstocht
der Liefde, niet dan met vuur, met aandoening kan behandeld worden.
Als alles wat met warmte over liefde en verliefdheid is geschreven, daarom
in dien rang behoort, waren ANACREON, CATULLUS, TIBULLUS, PETRARCHA,
RACINE, onze POOT, en honderd anderen, Sentimenteele Schrijvers, in
den hoogsten graad. Doch dit bedoelt men 'er niet mede. Men passe dit
toe op het Lijden van den Jongen Werther. De werking der Liefde wordt
in deeze Roman krachtig en aandoenlijk geschilderd: dit eischte het
onderwerp, wilde men aan de natuur en waarheid recht doen: maar dit
is immers geheel iets anders, dan dat Sentimenteele, door 't gezond
verstand, met zo veel reden, afgekeurd.
Anderen hebben de keuze van het onderwerp zelf hooglijk gelaakt. ‘Hoe
kan men, (zeggen zij) behaagen scheppen in een Roman, waarvan de
Held zich verloopt in eene strafbaare liefde, die hem eindelijk zo duur te
staan komt? Dat men ons een voorbeeld van deugd, ter navolging, in
een' Grandison, schildert, heeft een zedelijke nuttigheid; maar wat worden
wij beter, wat leeren wij van een' Jongen Werther?’ Hieröp was veel te
antwoorden; doch, het geen hier voornaamelijk in aanmerking komt, dat
men althans zijn oog vestige op het eigenlijk doel des Schrijvers: billijk,
immers, kan hij vorderen dat men hem daarnaar beoordeele. Dit kan
gewisselijk niet zijn, om ons Werther als een voorwerp ter navolging
afteschetsen. Misschien dan, om hem als een baak, ter vermijding van
een diergelijk gedrag, aan allen die in de mogelijkheid van zijn geval
kunnen komen, voortestellen? Dit is althans waarschijnlijker. Doch zou
de bijzondere bedoeling des Schrijvers niet nog iets anders kunnen
weezen? Dat wij het ons eens dus verbeelden. Het is algemeen bekend,
welke waare gebeurtenis de stoffe tot dit verdichtsel heeft opgeleverd.
Een jong mensch, van verdienste en verstand, blaakt in een ongelukkige
liefde tot een voorwerp, dat dezelve nimmer kan bevredigen; wordt, naar
zijn denkbeelden, in zijn eer gekrenkt; wordt over het een en ander
mistroostig, in zo verre, dat hij eindelijk zich, in koelen bloede, van het
leven
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12. Werthers kennismaking met Charlotte. Gravure van R. Vinkeles en D. Vrydag
naar een ontwerp van J.E. Buys, opgenomen in de Werther van Allart.

berooft. Dit schijnen de grondlijnen der historische waarheid. Wat is nu
natuurlijker, dan deeze vraag: Hoe is het toch mogelijk dat een Jongeling,
die anders goede gevoelens heeft, op wiens zedelijken wandel niets te
zeggen is, zich zó verre kan verlopen, dat hij zich in zulk eene strafbaare
liefde toegeeft? hoe is het mogelijk dat hij in zo
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verre alle beginselen van deugd en pligt uit het oog kan verliezen, om,
eindelijk, het waardigste van alles wat hij bezit, zijn leven naamelijk, aan
zijn hartstocht opteofferen, en zich, in allen gevalle, aan een daadelijk
misdrijf schuldig te maaken? De Wijsgeer en onderzoeker van 's menschen
hart en hartstochten, tracht dit op deeze wijze te verklaaren. Wij
menschen, zegt hij, hangen, in ons denken en doen, verbaazend af van
onze bijzondere geaartheid, en de omstandigheden die ons omringen.
Werther kan, bij een' schat van kundigheden, bij de beste beginselen en
het edelste hart, een' zwaarmoedigen inborst, een neiging tot het
droefgeestige gehad hebben. Misschien had hij, bij eene levendige
verbeelding, veel aandoenlijkheid van ziel, een levendigheid en
aandoenlijkheid die veel afhingen van uiterlijke omstandigheden, van zijn
gezondheid, van den gezelligen kring waarïn hij verkeerde, van het weêr,
van het jaarsaizoen, van honderd andere dingen, die op ons werken. Hij
kan, inzonderheid teêrgevoelig geweest zijn op het punt van eer. Voor
zulke karakters heeft hoogmoed en verachting iets zeer beledigends;
vooräl wanneer men die ondervinden moet van menschen, die zelf
hoogstverachtelijk zijn. Die belediging kan weder, door een menigte van
toevalligheden, gegrond in zijn bijzondere betrekkingen, een vermeerderde
kracht ontvangen hebben. Werther zag, mogelijk, Charlotte de eerste
maal in een tijdstip en onder een voorkomen, die te samen den sterksten
indruk op hem maakten, een indruk, dien hij naderhand, toen hij hoorde
dat zij verloofd was, wel gevoelde dat hem te sterk getroffen had, doch
die hij meende te kunnen vermeesteren. In vervolg van tijd, toen hem dit
mislukte, wierd hij meer en meer verlegen met zichzelven. Voorige
uitwerksels van zijn zwaarmoedigheid, worden nu weder oirzaaken van
anderen. Nu wordt hij radeloos, wordt wanhoopig, wil zichzelven diets
maaken dat hij zekere kalmte bezit, die hij meer wenscht dan gevoelt, en
komt, eindelijk, door dit alles, in eene omstandigheid, die hem tot het
medelijdenswaardig slachtöffer maakt van eene onbevredigde en in allen
gevalle strafwaardige liefde. Zó redeneert de Wijsgeer. Maar wat doet nu
de wijsgeerige Dichter of Romanschrijver? Hij oordeelt het wel der moeite
waardig, deeze denkbeelden te ontwikkelen; wel der moeite waardig,
aantetoonen, hoe bij een' mensch van zulk een gegeeven karakter, van
stap tot stap, de omstandigheden zich hebben kunnen verëenigen, dat
'er zulk een aanëenschakeling van lotgevallen, en zulk een eindelijke
uitkomst, natuurlijkerwijze, plaats moest hebben. Weläan, zegt hij, zulk
een Werther zij mijn dichterlijk Ideaal! dit zal ik mij bevlijtigen uittewerken,
en, zo veel mogelijk, tot een
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13. Werthers afscheid van Charlotte en Albert. Gravure van R. Vinkeles en D.
Vrydag naar een ontwerp van J.E. Buys, opgenomen in de Werther van Allart.

bevallig geheel te brengen. Wat dunkt u, Leezer, zou dit bij den Schrijver
van deeze Roman ook plaats gehad hebben? en zo hij dit bedoelde, kunt
gij dan een oogenblik weigeren hem, wegens zyn behandeling, wegens
zijn schildering van dit Ideaal, den hoogsten lof te geeven? ‘Ja maar, zult
gij zeggen, ‘waarom het zedelijke zo verre uit
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het oog verloren, of ons zulk een uitvoerig schilderij gegeeven van een
karakter, waarïn zo veel is aftekeuren? Waaröm ons niet een
navolgingswaardig karakter voorgesteld, dat immers de zaak der deugd
ongelijk meer zou bevorderen?’ Begrijpt men dan niet, dat het ongerijmd
is, een man van genie te willen voorschrijven welke stoffe hij zal
bearbeiden? den Dichter of Romanschrijver aan de soort van Ideaal te
bepaalen, welke hij zal uitwerken? Blijft het niet alleen de vraag, of hij
zekere hartstochten, deugden of gebreken, naar waarheid, als een
meester in zijn kunst, schetst, en niet zo zeer welke hartstochten of
deugden en gebreken hij daartoe verkiest? Is RICHARDSON, als
Romanschrijver, niet even groot en verdienstelijk in zijn karakter van
Lovelace, als in dat van Grandison? Mag WOUWERMAN niet zo wel
veldslagen en plunderingen schilderen, als VAN HUYSUM bloemen en
vruchten?
‘Evenwel het Lijden van den Jongen Werther is een Apologie voor den
zelfmoord.’ Deeze beschuldiging is vrij algemeen; maar op welk een'
grond? De held van het stuk is een zelfmoorder, en bijgevolg... Men kan
niet nalaaten zich, bij zulk een besluit, te herïnneren aan het geen verhaald
wordt van zeker Fransch Abbé, dien men zijn oordeel vraagde over de
Anti-Lucrece van den Kardinaal DE POLIGNAC. De man kende het boek
niet, en wilde 'er toch iets van zeggen; dus maakte hij het vonnis op uit
den tijtel. ‘Slecht genoeg, (zei hij) dat aanzienelijke mannen zulke snoode
ondeugden als de onkuischheid in bescherming neemen.’ Hij dagt op dat
pas alleen aan de Romeinsche Lucretia, of wist misschien niet eens, dat
'er ooit een Lucretius Carus geweest was. Is dan, om tot onze Roman
weder te keeren, het deerlijk einde van Werther niet veel geschikter om
'er ons afkeer tegen inteboezemen, dan om het ons aanteprijzen? ‘Dat
evenwel (zegt men) de Schrijver iets diergelijks bedoeld hebbe, schijnt
daaruit te blijken, dat hij Werther den zelfmoord laat verdedigen; en wat
is dat verdedigen anders, dan de zaak rechtvaardigen?’ Men heeft reeds
voorlang aangemerkt, dat zelfmoord niet kan gerechtvaardigd worden,
om dat alle rechtvaardiging, zal ze toets houden, het werk moet zijn van
echt, gezond, bedaard verstand; en dit heeft nog nooit iemand tot een
zelfmoorder gemaakt. Het is waar, Werther brengt 'er zijn redenen voor
bij, en wederlegt, op zijne wijze, de gronden van Aelbert: maar, dat men
het een en ander slechts van nabij beschouwe, en men zal bevinden, dat
zijn redenen zo zwak en gebrekkig zijn, als zijn geheele wederlegging
slechts in verre gezochte uitvluchten of valsche gevolgtrekkingen bestaat.
Waarlijk, een Schrijver, die deeze leer in ernst had willen
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14. Werthers ontmoeting met de krankzinnige. Gravure van R. Vinkeles en D.
Vrydag naar een ontwerp van J.E. Buys, opgenomen in de Werther van Allart.

verkondigen, en met de schritten van een HUME, MONTESQUIEU, ROUSSEAU
en anderen niet onbekend kon weezen, zou wel andere redenen te berde
gebragt hebben, en de Emilia Galotti niet tot het leesboek van zijn' held
gemaakt hebben.
Wij gelooven dat door diergelijke bedenkingen, het zogenoemde ge-
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vaarlijke van deeze Roman merkelijk zal verminderen, en onze Schrijver,
wanneer men hem uit het rechte oogpunt beschouwt, zich ten dien
opzichte wel laat verdedigen. Nooit heeft hij bedoeld den ongelukkigen
Werther vrij te spreeken; en dit kan ook voor den rechterstoel der gezonde
reden nooit geschieden. Zijn waare bedoeling vertrouwen wij genoegzaam
ontwikkeld te hebben. Behalven het meesterlijke in de behandeling,
waarvan Schrijvers en Dichters niet weinig kunnen leeren, gevoelt men
bij de doorleezing, en vooräl bij het einde van dit opstel, deeze dubbelde
les; eerst, hoe allergevaarlijkst het, ook voor het edelste hart is, eenig het
minste voedsel te geeven aan de hartstocht der liefde omtrent een
gehuuwd voorwerp, dewijl dit, uit zijn' eigen aart, niet dan de ijsselijkste
gevolgen kan na zich sleepen: een leer, die onze zogenoemde groote
waereld wel eens met luider stemme mag worden gepredikt: - ten tweeden,
hoe het een grondbeginsel en voorschrift van alle zedelijke deugd is,
zorgvuldig naar ons geweten te luisteren; en wanneer dit spreekt, wanneer
dit ons waarschouwt, niet alleen geen' stap verder voort te treeden, maar,
onmiddelijk, tot ons waarachtig zelfbehoud, omtekeeren, en ons door een
wijze vlucht te redden.
De exemplaren met op de titelpagina het jaartal 1793 zijn verder identiek aan die
welke 1792 gedateerd zijn (cf. 1792-7).
Ofschoon in het voorbericht gepretendeerd wordt dat het hier een nieuwe vertaling
betreft, komt de tekst tot op zeer grote hoogte overeen met die van de eerste tot en
met de derde druk. Niettemin treft men - uitsluitend in het eerste deel - enkele sporen
van de zweite Fassung van Werther aan; klaarblijkelijk heeft de vertaler ook een
recente Duitse editie bij de hand gehad. Zie verder de Bijlage p. 227-228.
Het Gesprek van Riebe is in Allarts uitgave niet opgenomen. De mottoverzen zijn
overgenomen, zij het dat het eerste gereduceerd is tot: ‘Moest dan de liefde - een
bron van zo veel jammers zijn’. Merkwaardigerwijze ontbreken in de tekst de
inleidende woorden: ‘Was ich von der Geschichte des armen Werthers nur habe
auffinden können’ etc.
Uiterlijk is het boek veel royaler verzorgd dan zijn voorgangers. De prijs was
navenant: ƒ3,-, tegenover 18 stuivers voor de eerste druk en één gulden 18 stuivers
voor de tweede druk met illustraties.
Men heeft reeds voorlang aangemerkt, dat zelfmoord niet kan gerechtvaar-
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15. De knecht vindt de stervende Werther. Gravure van R. Vinkeles en D. Vrydag naar een
ontwerp van J.E. Buys, opgenomen in de Werther van Allart.

digd worden, om dat alle rechtvaardiging, zal ze toets houden, het werk moet zijn
van echt, gezond, bedaard verstand; en dit heeft nog nooit iemand tot een
zelfmoorder gemaakt: Vergelijk Garve (1778-2): ‘En dit is een nieuwe grond tegen
den zelfmoord. De toestand der ziel, in welken men er toe bekwaem is, is altoos
een ontstelde, verdorven toestand’ etc. (p. 20).
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de Anti-Lucrece van den Kardinaal De Polignac: Melchior, cardinal de Polignac,
Anti-Lucretius, sive de Deo et natura, 1745, in het Frans vertaald 1749. Felle
bestrijding van het epicurisme dat Lucretius voorstaat in zijn De rerum naturae.
de schriften van een' Hume, Montesquieu, Rousseau en anderen: David Hume
verdedigt het recht op zelfdoding in het eerste van zijn Two essays. [On suicide,
and on the immortality of the soul], 1777. Montesquieu laat Usbek hetzelfde doen
in de 76e brief van de Lettres persanes (1721). In Rousseaus Julie ou la nouvelle
Héloïse (1761) verdedigt Saint-Preux de zelfmoord in de 21e brief van het derde
deel; hij wordt evenwel scherp terechtgewezen in het onmiddellijk volgende antwoord
van Milord Edouard.
Hoe overvloedig in de 18e eeuw de beschouwingen over suïcide waren, komt
(voor Frankrijk) naar voren in Bayet, Le suicide et la morale p. 617-686.
de Emilia Galotti [...] het leesboek van zijn' held: Emilia Galotti (1772), treurspel
van Lessing, Bij de beschrijving van Werthers dood wordt gemeld: ‘Emilia Galotti
lag auf dem Pulte aufgeschlagen’. In het stuk dreigt Emilia door een vorst verkracht
te worden; op haar eigen verzoek doodt haar vader haar om deze schande te
voorkomen.

1793-6 Brieven van Charlotte
Brieven van Charlotte aen eene vriendin, gedurende haren omgang met Werther.
Amsterdam, J.B. Elwe, 1793.

Voorbericht
Ieder weet met welk eene ongemeene gretigheid HET LIJDEN VAN DEN
JONGEN WERTHER, ook hier te lande, ontvangen is en nog geleezen wordt:
reden genoeg, om deeze BRIEVEN VAN CHARLOTTE, welken nu, met die
van WERTHER als één geheel kunnen beschouwd worden, ook aen
Nederland medetedeelen.
Moogen dezelven in het tedere hart der schoone sexe die aendoeningen
levendig houden, welken WERTHER en CHARLOTTE beiden waerdig zijn!
Het betreft hier een herdruk van 1789-3. Alleen het voorbericht is iets gewijzigd.

1793-7 Brieven van Albert
Brieven van Albert, aan zijnen vriend, van het begin zijner verkeering met
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Charlotte, tot haaren dood. Utrecht en Amsteldam, G.T. van Paddenburg en zoon
en M. Schalekamp, 1793.
Het boekje bevat geen voor- of narede. Er wordt niet in aangegeven of het al dan
niet oorspronkelijk is, maar de titel maakt het zeer waarschijnlijk dat het om een
vertaling gaat van een Engelse Wertheriade: [John Armstrong], The confidential
letters of Albert; from his first attachment to Charlotte to her death; from the Sorrows
56
of Werther, 1790.
In het vaak uiterst onhandig gecomponeerde verhaal wordt Werthers geschiedenis
vanuit Alberts optiek beschreven, waarbij niet alleen Werther zelf, maar ook de
Letters of Charlotte een inspiratiebron blijkt te zijn geweest. Werthers sterke
aandoeningen en stille melancholie zijn zwaar aangezet: hele nachten zit hij op
steile rotsen temidden van verschrikkelijke onweders te wenen. Ook Lotte wordt
geheel melancholisch. Na Werthers dood bekent ze Albert dat ze voor Werther een
onuitblusbare ‘blaakende liefde’ voelt, en voor hem, Albert, slechts ‘eene onbeperkte
hoogächting’ en ‘eene zuivere en vuurige vriendschap’. Beiden zien nu in dat ze in
hun gevoelens voor elkaar gedwaald hebben. 's Nachts toeft Lotte op Werthers graf.
Na een lang lijden sterft ze. Albert formuleert tot slot een onduidelijke moraal die
erop neerkomt dat men zich moet onderwerpen aan het gezag van het Opperwezen,
en dat men de korte aardse rampen gelaten dient te dragen terwille van een eeuwige
rust.
Recensies in de Vaderlandsche bibliotheek (1794-6) en in de Vaderlandsche
letteroefeningen (1794-7).

1793-8 Pieter Leonard van de Kasteele (1748-1810)
De gedichten van Ossian, in 't Nederduitsch door P.L. van de Kasteele, dl. 1.
Amsterdam 1793. ‘Voorrede’.
Men kan intusschen de proef nemen, wat beter aan het gehoor voldoet,
de prosäische overzetting der Gezangen van Selma, te vinden in de
Nieuwe Bijdragen tot opbouw der Vaderlandsche Letterkunde D.I. bladz.
265; of die, welke in dit deel bladz. 97, voorkomt? Ja, ik verbeelde mij
zelfs, dat mijne vertaling in verzenmaat nader komt aan het Engelsch van
MACPHERSON, dan de prosäische overzetting van dat zelfde dichtstuk, in
het Lijden van den jongen Werther bladz. 192, ingevoegd. (p. XXV)
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Van de Kasteele verwijst blijkens de pagina-aanduiding naar de tweede of derde
Utrechtse druk.
In de bespreking van het werk in de Vaderlandsche bibliotheek 1794 dl. 1, p.
417-422, wordt de hier geciteerde uitspraak aangehaald met als commentaar: ‘Wij
laten het oordeel over dit een en ander gaern aan onze lezers over, die waarschijnlijk
in dit stuk onderling in bevatting verschillen zullen.’ (p. 419)

1793-9 Vaderlandsche letteroefeningen
Vaderlandsche letteroefeningen 1793 dl. 1, p. 353-359. [Recensie van] Reize door
Duitschland en Zwitserland, sedert 1781 [...] Door F. Nicolai. IV de deel.
Voorts ontmoeten wy een verslag van de Vuurwerken, by de Inwooners
te Weenen zo zeer bemind, en zeker zeer zonderling in de aangekondigde
voorstellingen; WERTHERS vrolyke dagen, WERTHERS gescheiden
vereeniging, WERTHERS zamenkomst met LOTJE in zyne rustplaats, in het
Frontvuur, en WERTHERS en LOTJES verblijf in de velden van Elysium, in
eene Decoratie, afgebeeld te zien, klinkt vreemd. (p. 359)
Noch van het origineel van dit werk (althans het betreffende deel) noch
van de vertaling heb ik een exemplaar in een van de openbare bibliotheken
aangetroffen.

1793-10 Feys Jacobus Winter Tromp (1761-?)
Wilhelmine Arend of de gevolgen van het overdreven gevoel, [uit het Duits]. Leijden
1793. [Voorwoord van de vertaler.]

Mijne landgenooten!
Zo 'er immer iets geweest zij, waar door ik uw belang, het bevoorderen
van deugd, en gezond verstand heb tragten te behartigen; gewisselijk
was het dan door u eene vertaaling van WILHELMINA AREND aantebieden.
[...]
Dat 'er onder de veelvuldige gebreken en dwaasheden onzer eeuw bijna
geene enkele zij optetellen, welke nadeeliger, noodlottiger gevolgen na
zich sleept, dan juist die zucht tot het overdreven sentimentele, welke nu
sederd eenige jaaren in ons Gemeene-best zulk eenen verbaazenden
voordgang gemaakt heeft - behoeve ik dit wel aantetoonen? Ja hoe zeer
bevestigt niet de treurige ondervinding in onze dagen de waarheid van
dit gezegde! - Welk eene menigte van kwij-
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nende, magtelooze en onnutte wezens voor de samenleeving heeft ons
dit al te zeer gespannen gevoel niet reeds bezorgd? - Waar, in ons
gansche Vaderland treft men eene enkele stad aan, welke niet eene
geheele schaare van vrouwen en maagden toonen kan, welke niets liever
tot haare geduurige bezigheid verkiezen, dan zich met eenen Werther,
en eene menigte andere dergelijke, zo wel inlandsche, als uitheemsche
schriften, bezig te houden: - zich bezig te houden met geschriften, wier
eenige wezenlijke uitwerking geene andere is, dan dat zij ons over
hersenschimmige, over ingebeelde, of kwalijk begrepen rampen, de
bitterste traanen, die eigenlijk aan geheel iets anders behoorden te worden
toegewijd, doen storten; - geschriften die alleen op onze aandoeningen
werken, zonder bijkans ooit tot ons verstand te spreken; die onze
verbeeldingskragt met ijdele schaduwen, onnaturelijke en spoorbijstere
voorwerpen en beelden vervullen; ons gevoel eene albeslissende en
volstrekte oppermagt, in alle onze handelingen en bedrijven, toekennen;
de rede, dat onwaardeerbaar geschenk van een algoeden SCHEPPER,
geheel tot zwijgen brengen; de geheiligde uitspraak zelfs van ons geweten
in het einde smooren; onze zenuwen, niet sterk genoeg, om al de
onophoudelijke schokken te wederstaan, die wij daar aan gestadig
toebrengen; in het eind geheel verslappen; ontspannen, tot de
noodzaakelijkste diensten onbruikbaar maaken; ons gansch gestel, onze
gezondheid, onze kragten ondermijnen; ons verstand verwarren;
omnevelen; ja ons van het gebruik onzer redelijke vermogens zelfs niet
zelden geheel en al berooven. - En zie daar dus, wat de gevolgen van
dit geliefkoosd sentimentele zijn! Dan, wat moet van dit al het einde
wezen? - Wat anders, dan een spooreloos, ongeregeld gedrag, of, op
het best, een leeven, in eene traage vadzigheid, gansch zonder vrugt
voor onze natuurgenooten, daar heên gekwijnd; een verzwakt, uit geteerd
lighaam, het evenbeeld der zombere droefgeestigheid; ontstelde hersenen;
een vroege dood, of wel een afgrijzelijke en huivering wekkende
zelfs-moord. - Een zelfs-moord? - Ja, mijne Landgenooten! de zelfs-moord
is het, die bij bloedrijke, vuurige gestellen meestäl de onäfscheidbaare
metgezel van het overdreven gevoel moet wezen. Welk een verbaazend
aantal van rampzaligen hebben niet hunne wreede handen, met hun eigen
bloed geverwd, sederd Goethe het menschdom zo noodlottig met Het
Lijden van den jongen Werther beschonken heeft!... Ja, zeg ik te veel? Is 'er slegts wel een enkel gewest van het beschaafde deel des wereldbols,
dat nog niet van het bloed van zulke ongelukkige slagtöffers hunner eigen
zwakheid en dwaaze verbeeldingen, op het ijzelijkst rookt; heeft niet de
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hooge Overheid in de meeste landen den WERTHER op het allerstrengst
verboden, en dus het leezen daar aan tragten tegen te gaan? En zelfs
ons Vaderland - ons Vaderland, waar anders in 't algemeen een koeler
bloed den Belgen traager door de aderen vloeit, en hen dus voor zodanige
vervoeringen veel minder vatbaar maakt - ook zelfs dit Vaderland levert
dit helaas!... niet al te duidelijke bewijzen van deze waarheid op - van
deze waarheid, dat naamelijk zelfs het overdrevene gevoel meesttijds de
eenige oorzaak van ongeoorloofde verlangens of bestreevingen, van een
spoorbijster gedrag, en van het vernielen van zijn eigen aanzijn hier op
aarde is? Dusdanig eene ontzettende gebeurtenis, welke hier ter staaving
van mijn gezegde meer, dan ten vollen genoegzaam wezen zou, zag men
immers, slegts nog weinige jaaren geleden, in eene der aanzienelijkste
steden van ons Vaderland plaats hebben! - Is het dus niet van het
allerhoogste belang, dat men dezen geweldig voorddruischenden stroom
van verkeerdheden, onheilen en rampen in zijne ontzaglijken vaart poge
te stuiten, en de bron, waar uit zelfs de ijzelijkste euveldaaden en gruwelen
voordvloeien, voor altoos, zo het mogelijk zij, tragte te doen opdroogen.
Den Hemel is het alleen bekend, hoe veele verwoestingen dit sentimentele
niet reeds in zo menig een gezin, zo menig een anderszins gelukkig
geslacht bereids, heeft aangerigt. Ja hoe menig eene beminnelijke vrouw
is niet wel ligt, door die zwakheid van een overdreven gevoel der oorzaak
van het grievend hartenleed van eenen braaven Echtgenoot, en haare
naastbestaanden geworden; daar zij door eenen snoodaard, die haare
aandoenlijkheid wist op te wekken, op het schandelijkst verleid, en eer,
en deugd, en pligt vergat; hem, die haar alleen en boven alles behoorde
dierbaar te zijn, met smaad en schande overlaadde, en haar beminnelijk
kroost, haare tedere moederlijke zorg onttrok - ja dit geheel aan het geval,
en vreemden overgaf! - En een veel beloovende jongeling door deze
ijlhoofdigheid, deze koorts van het gevoel vervoerd en van zijne eigen
hand geveld - welk een afgrijzelijk schouwspel welke onuitsprekelijke
jammeren voor zijne Ouderen, wier grijze hairen deze onbezonnen daad
met smerte doet ten grave daalen... welk leed en kwellingen voor zijne
overige bloedverwanten en belangelooze vrienden moet dit niet zeker
ten gevolge hebben!... Ik ijze... ik tziddere, wanneer ik dit bedenk: wanneer
ik op dus danige tooneelen van bloedstorting en het ontzettendst weê
mijne oogen vestige!...
En voor geheel de samenleeving, voor de Maatschappij, voor het dierbaar
Vaderland kan zulk een, al te hoog gespannen toon, van gevoel en
aandoenelijkheid immers niet, dan onbetwistbaar zeker
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verwoestend, noodlottig en verdelgend zijn. - Dat deze gevoeligheid ons
wel dra buiten staat stelt, om ons beroep, onze pligten te behartigen en
te vervullen; dit, denke ik, reeds genoeg te hebben aangetoond. - Dan,
zo dit, ten aanzien van het burgerlijke leeven, eene zekere en
onbetwistbaare waarheid zij, hoe veel meer moet het dan niet, met opzigte
tot ons bestaan als burgeren van den Staat, en voor al in sommige
onderscheiden rangen onbetwistbaar zeker wezen! Wie toch, wiens ziel
door een zoo geheel verkeerd begrepen gevoel verzwakt en ontzenuwd,
geen veerkragt, geene sterkte noch waare grootheid meer bezit is vatbaar
voor waarlijk edele en grootsche gevoelens van zuivere menschenmin
of eene belanglooze liefde voor zijn Vaderland. - Ware eens een WILLEM
I., een EGMONT, een HOORNE, een BREDERODE en ALDEGONDE, een van
der WERF, een van der DOES, en zo menige andere onsterfelijke
Vrijheids-Zoon dusdanig een sentimenteel schepzel a la Werthere geweest
- wat zouden 'er toch reeds voor twee eeuwen, en ook in laater dagen,
van Nederland geworden zijn! - Wie was een TROMP, een DE RUITER, een
van GALEN, een OPDAM en zo veel andere Helden? - Wien waren zij? Gewis geheel iets anders, dan zulke hersenlooze uitroepers van een
eeuwig - ô!... en wee!... en ach!... - Neen... neen, zij waren mannen mannen, in de eigenlijke betekenis van het woord, en geenzins zulke,
verwijfde, laffe wanschepselen en schandvlekken der natuur en van hunne
eigen sekse! - [...]
Utrecht, 5 Augustus
1792.
DE SCHRIJVER DER TAFREELEN VOOR HET MENSCHDOM.

Het boek is een vertaling van Johann Karl Wezel, Wilhelmine Arend, oder die
Gefahren der Empfindsamkeit, 1782. Het schildert de tot ondergang leidende gevaren
waaraan een overgevoelig karakter in het maatschappelijke leven, maar ook in
zichzelf, is blootgesteld. Als de sentimentele Wilhelmine door haar echtgenoot
bedrogen wordt, pleegt zij overspel met een eveneens sentimentele vriend, en
bezwijkt van berouw hierover.
Het voorwoord bij de Nederlandse uitgave komt geheel voor rekening van de
vertaler. In de voorrede van het origineel komt Werther niet ter sprake, en evenmin
57
in de tekst zelf. De vertaler is zo goed als zeker F.J. Winter Tromp.
heeft niet de hooge Overheid in de meeste landen den Werther op het allerstrengst
verboden: Het weinig effectieve verbod te Leipzig is al vermeld, evenals de
censuurmaatregel in Oostenrijk. Verder
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werd de vertaling in het Deens van regeringswege tegengehouden. Volgens Goethe
zelf is de complete oplage van een te Milaan verschenen Italiaanse vertaling door
de aartsbisschop aldaar opgekocht, maar de juistheid van deze mededeling is aan
58
twijfel onderhevig. Andere verboden of vergelijkbare maatregelen zijn niet bekend.

1793-11 Vaderlandsche bibliotheek
Vaderlandsche bibliotheek 1793 dl. 1, p. 521-525. [Recensie van] Wilhelmine Arend,
of de gevolgen van het overdreven gevoel.
Het oogmerk van dezen Roman is, om de rampzalige gevolgen van het
overdreven gevoel of sentimenteele aan te wijzen, en daardoor, indien
mooglijk, deze dwaaze luim, die het menschdom bijzonder zedert GOETZE
zijnen lijdenden WERTHER bekend maakte, zoo zeer besmet heeft, te
genezen. Dat 'er, zegt de Vertaaler in zijne voorafgaande aanspraak aan
zijne Landgenooten, onder de veelvuldige gebreken en dwaasheden
onzer eeuw bijna geene enkele zij op te tellen, welke nadeeliger,
noodlottiger gevolgen na zich sleept, dan juist die zucht tot het overdreven
sentimenteele - behoeve ik dit wel aan te toonen? Ja, hoe zeer bevestigt
niet de treurige ondervinding in onze dagen de waarheid van dit gezegde.
(p. 521)

1793-12 Betje Wolff (1738-1804) en Aagje Deken (1741-1804)
E. Bekker, Wed. Ds. Wolff, en A. Deken, Historie van Mejuffrouw Cornelia Wildschut;
of, de gevolgen der opvoeding. 's Graavenhaage 1793-1796. 6 dln.

Waarom oordeelen dan veele menschen die het met onze jonge lieden
van harte wèl menen dat de meeste Romans voor hen nadeelig zijn?
Hierom, en hierom alleen: zij weeten, (want zij hebben zig eene geliefde
en ernstige bezigheid gemaakt van jonge lieden wèl te leeren kennen,)
zij weeten dat hunnen geest doorgaands te weinig wordt bezig gehouden,
en dat die met des te meer ijver en drift zulke versierde verhaalen
opspoort, ja als verslindt, welken juist die driften vleien en verhitten, die
der jeugd meer bijzonder eigen zijn: zij weeten dat de jonge lieden in
zulke boeken al de bouwstoffen vinden die zij noodig hebben om hun
iedele luchtkasteelen opterichten; dat zij dit met te meer vermaaks doen,
naar maate men de meisjens geduurig voorzegt, dat zij behaagen moeten,
dat zij altoos en aan ieder behaagen moeten!
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zij weeten dat er veelmaals slechts eene kleine huislijke verdrietelijkheid
behoeft te ontstaan, om het reeds zwak hoofd te doen zwijmelen, om te
maaken dat een meisjen zig inbeeldt de heldin haars meest geliefden
Romans te zijn; dat zij weldra den eersten zot of bedrieger die haar zijn
hof maakt voor haaren WERTHER, of SIEGWARD houden zal. (‘Voorrede’ p.
VIII-IX)
De meeste jonge lieden zullen denk ik Juffrouw BETJE gelijk moeten
geeven, als die dus aan haaren Broeder schrijft:
‘Maar, PIETER-baas! wat zoudt gij met alle uwe aangeborene en bijéén
geschraapte wijsheid, wat zoude ik met alle mijne goede neigingen,
evenwel ellendige zedelijke figuuren geworden zijn, indien wij eene moeder
gehad hadden als onze Tante WILDSCHUT! - gij zoudt zeker met uw haastig
hoofd reeds wie weet hoe veele moorden en doodslagen begaan hebben!
en ik? och wie weet of ik niet, met zulk een romanesq bolletjen al lang op
den tril ware, zo al niet met eenen VAN ARKEL, ten minste met een
WHERTER, SIEGWARD, of een dergelijk sentimenteel schepzel!’ (‘Voorrede’
p. XVII-XVIII)
Dewijl ik nu zeer gaauw met de pen speel, en ik uw belang wilde bezorgen,
schreef ik de lijst bij verkorting af, en zal die hier copieeren.

Lijst van boeken
Begeerd door den Boekverkooper P... P... en de bepaalde prijzen
waarvoor die moeten gemaakt worden.
I. Een Roman, twee Deelen in Duodecimo, geheel iet nieuw, maar NB.
zo sentimenteel als de Jonge Werther: per blad, 4 dukaaten. (dl. 1 p. 228;
Frans Ligthart aan Cornelis de Groot)
[...] wat nu het ja-woord betreft daar is nog geen denken aan, en misschien
krijgt gij dat nooit: maar wij hebben de tijd ook wel, en onderwijl kunt gij
uw Lijden schrijven, als wanhoopig minnaar: o me dunkt als ik zo veel
wist als gij, dan kon ik mijn eigen roman schrijven, in een bewegelijken
treurspelachtigen toon, ten ware gij liever alles van den grappigen kant
uitwerktet; en gij zult eens zo vermaard worden in hoedanigheid van
schrijver als van minnaar; zie, een paar jonge lieden zo als wij, moeten
magtig veel opspraak maaken, ten minsten in onze eigen buurt. (dl. 1 p.
235; Cornelia Wildschut aan Cornelis de Groot)
Nu, indien gij dan zo week, zo murw, zo sentimenteel geworden zijt,
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dat gij zoud wegvallen, opgelost worden, indien gij niet wist of uw teder
zielsbeminde broeder wèl is, indien gij de dagen al mijmerend zoud
doorbrengen, en alle nachten (slaapeloos misschien!) zoud droomen van
spooken en bitebaauwen, van moord en huisbraak enz., ja misschien wel
de nachtmerrij, in de gedaante van een oud zwart grof lelijk wijf zaagt,
die u de borst wilde toeknijpen; dan is het mijn broederlijke pligt uit
dankbaarheid en medelijden, u van deeze sentimenteele grillen en
romanziekte te genezen - of die voortekomen, eer zij uw bloed en zappen
bederven; gij moogt anders fanaticq, melancolicq, phlegmaticq, scorbuticq
enz. worden: hoe zoude ik het kunnen verantwoorden den lijdenden
WHERTER eene Zuster gegeven te hebben? (dl. 6 p. 95-96; Pieter
Stamhorst aan Betje Stamhorst)
[...] en, ook nu je zo met de pen kunt omgaan en ieder aan 't schreien
helpen, tot onzen gewezenen Boekhouder toe, die ik nog nooit een traan
heb zien storten, dan toen je arme Vader dood was, nu is je kost gekocht,
en je kunt wel een Roman van je zelve schrijven; zo als De jongen
Werther, daar wij nog eens uit hoorden voorlezen, weetje, bij Mevrouw
VALENTIJN, toen al de Juffrouwen van 'er zelven vielen, behalven wij, want
wij begrepen wel dat alles leugen en larij van de gallion was: ô hee! de
jongens leeven te graag, zij zullen zich niet om een meisje doodschreien,
en daar ben ik wèl over: [...] (dl. 6 p. 240; mevrouw Francina Wildschut
aan haar dochter Cornelia)
‘Maar, Pieter-baas! etc.: Het citaat is afkomstig uit het vierde deel van de roman, p.
384-385. Van Arkel is de verleider van Cornelia Wildschut.
Lijst van boeken: Frans Ligthart heeft zogenaamd een poging gedaan om de
waanzinnige filosofieën van Cornelis de Groot uitgegeven te krijgen. Maar de
uitgevers, zo verklaart hij, zien meer brood in andersoortig werk. Hij geeft dan een
opsomming van dergelijke goed in de markt liggende lectuur, alles van nogal
twijfelachtig allooi. Bovenaan prijkt de sentimentele roman.
wat nu het ja-woord betreft: Cornelia schrijft aan genoemde De Groot dat ze wel
wat voelt voor een huwelijk met hem, niet omdat ze van hem houdt, maar omdat ze
‘heel gaarne eens van levenswijs [...] zou veranderen.’ Het hier aangehaalde bedoelt
ze niet ironisch.
Nu, indien gij dan zo week etc.: Pieter Stamhorst beklaagt zich
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erover dat zijn zuster Betje hem de belofte heeft afgeperst haar te schrijven. Het
geciteerde is uiteraard niet serieus bedoeld. en, ook nu je zo met de pen kunt omgaan
etc.: Cornelia had, gerijpt maar ook geknakt na haar noodlottige amoureuze avontuur,
in een aan haar familie en vrienden gericht schrijven de balans van haar leven
opgemaakt. De enige die er niet van onder de indruk is, is haar uiterst oppervlakkige
moeder, die zich enkel verbaasd betoont dat haar dochter ‘zo goed een brief kost
opstellen’. Zij blijft Cornelia de toegang tot het ouderlijk huis ontzeggen, maar meent,
zoals uit de hier aangehaalde passage blijkt, dat deze met haar onverwachte talent
heel goed voor zichzelf kan zorgen.
De voorlezing bij mevrouw Valentijn wordt in de roman niet beschreven. Gallion
= scheepssekreet.

1794-1 De vrolyke zedemeester
De vrolyke zedemeester 1794, p. 37-40. ‘Liefde is drift.’
Gij neemt uwe voorbeelden wel eens aan eenen WERTHER en dergelijke
sentimenteele minnaars; wel zeker, die WERTHER beminde zijne CHARLOTTE
wel zuiver, want zij was een getrouwde vrouw; ja, ik zeg u al ware zij
honderdmaal getrouwde vrouw geweest, WERTHER'S zuiverheid zoude
dan tog al éen moêrs kind met zijne tegenwoordige geweest zijn; al laast
gij, lieve kinderen u ook tot zwemmens, (in uwe traanen naamlijk,) toe,
in het boekjen dat zo sentimenteel over WERTHER schrijft, al beklaagdet
gij ook nog zo zijn lot, om dat hij, zo als gij u verbeeldt, zo zuiver beminde,
ik zeg u tog, het leuterde bij hem; al hadde ALBERT, de man van
CHARLOTTE, als een goede slokkert, hem ook tot een huis- en
boezem-vriend aangenomen, om hem en zijn wijfjen te plaisieren, ik zeg
u dat WERTHER niet te vrede zou geweest zijn; en ik wed dat hij wel een
tonne gouds zoude hebben willen geeven, aan hem, die ALBERT een
weekjen of wat van huis had kunnen troonen - ik moet waarachtig lagchen,
lieve meisjens! als ik die soort van lieden elkander hoor wijs maaken, dat
zij voor de eeuwigheid beminnen; ik zeg u zij liegen 't, zij beminnen in
den vleesche, en door de aanvechtinge des vleesches; [...] (p. 38-39)

1794-2 Pieter Nieuwland (1764-1794)
Nieuw algemeen magazyn, van wetenschap, konst en smaak dl. 2, 1794, p. 519-552.
[P. Nieuwland], ‘Over de gevoeligheid van hart’.
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Ook in de zelfde maatschappy en by de zelfde omstandigheden zien wy
dikwerf een gelyk getal van even verstandige en gevoelige menschen
volstrekt tegenstrydige denkbeelden en meningen omtrent de zelfde zaak
voeden; en het komt daarömtrent nimmer tot eene algemene beslissching,
juist omdat het in alle geschillen, die geen historisch feit of physische
waarneming betreffen, te veel op elks eigen gevoel en wyze van
beschouwing aankomt, dan dat de eene den anderen daarömtrent
volkomen zou kunnen verstaan of overtuigen. Wanneer die meningen
eene zaak betreffen, die het voorwerp van gevoel zyn kan, zal ook het
gevoel, op die verschillende meningen gebouwd, geheel tegenstrydig
zyn; zonder dat een van beiden daaröm in den striktsten zin valsch mag
heten. Welk een verschil, by voorbeeld, tusschen de psychologische en
morele grondbeginselen in de schriften van STERNE, van PETRARCHA, van
ROUSSEAU, van GÖTHE. In de Sentimentele Reis van YORICK is de liefde
eene schuldeloze vrolyke hartstocht, die telkens afwisselt, altoos in eenen
goeden luim houdt, en nu om het ééne dan om het andere voorwerp
zweeft en dartelt, zonder zich bepaaldelyk aan een enkel te hechten, qui
va de fleur en fleur et d'objet en objet: in de Sonnetten van PETRARCHA,
en in de Julie van ROUSSEAU is zy een vuur, dat eerst geweldig brandt en
woedt, doch vervolgens gematigd wordt tot eene stille, bestendige,
verdraaglyke, de gansche ziel doordringende warmte: in den Werther van
GÖTHE is zy van het begin tot het einde eene alles vernielende vlam.
Naarmate van elks onderscheiden gestel, vooröordelen, denkwyze, zal
het eene of andere dezer taferelen hem beter behagen, en meer indruk
op hem maken: byzondere trekken zullen den eenen zeer juist, den
anderen geheel vreemd voorkomen. Maar niemand, die met onpartydige
ogen, en zonder bestendig met zyn eigen hart alleen raad te plegen, hen
onderling vergelykt, zal ontkennen kunnen, dat en STERNE en PETRARCHA
en ROUSSEAU en GÖTHE de natuur in vele opzichten verwonderlyk getroffen
hebben, schoon zy haar uit onderscheidene oogpunten beschouwden.
(p. 527-529)
Die genen, welke sentimentele en romanesque schriften lezen, en op hun
eigen hart toepassen, beschouwen dikwerf het voorgehangen tafereel,
niet alleen als een getrouw afbeeldsel der natuur, maar tevens als een
voorbeeld ter navolging. Noch GÖTHE, noch ROUSSEAU, noch FIELDING,
hebben immer bedoeld, om WERTHER en CHARLOTTA, of ST. PREUX en
JULIA, of THOMAS JONES als modellen voor ieders gedrag, als
gepersonifieerde stelsels van Zedekunde voor te stellen, gelyk dit het
oogmerk was van den schryver van GRANDISON. Zy hebben alleen
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getoond, hoe de menschlyke natuur by sommige personen en in sommige
omstandigheden werken kan. Wie zich in navolging van WERTHER
ongelukkig maakt, op het voetspoor van JULIA struikelt, of met het
voorbeeld van THOMAS JONES de ongeregeldheid van zijn gedrag verdedigt,
heeft de gevolgen dier misslagen aan zichzelven, en niet aan de gemelde
schriften te wyten. (p. 546-547)
Het stuk is ondertekend P.N., maar in de inhoudsopgave opgenomen met de naam
voluit. In Nieuwlands Gedichten en redevoeringen is het te vinden op p. 174-201.
Het is de tekst van een redevoering gehouden voor het Amsterdamse genootschap
59
Felix meritis.
sentimentele en romanesque schriften: Zie de aantekening bij 1788-6. Ik durf niet
uit te maken of romanesque hier min of meer synoniem is met sentimenteel, of dat
de termen distinctief gebruikt worden, respectievelijk ter karakterisering van enerzijds
Werther en Julie, en anderzijds Tom Jones. Opmerkelijk is in ieder geval dat
sentimenteel en romanesque hier veeleer in neutraal-descriptieve dan in
pejoratief-kwalificerende zin gebruikt lijken te zijn.

1794-3 Pieter Nieuwland (1764-1794)
P. Nieuwland, Nagelaten gedichten, Haarlem 1797, p. 85-88. ‘Tafellied’.
Men schreef wat stijver, doch het schrift
Was leesbaar voor een ander.
Men laakte Werthers dwaze drift,
Doch minde teêr elkander.
Gezond verstand werd boven schijn
Van vluggen geest geprezen.
Men wilde toen gelukkig zijn,
Nu schijnen het te wezen. (p. 88)

Het (ongedateerde) gedicht bevat een opwekking tot de sfeer van de goede oude
tijd, die zich in zijn oprechtheid, degelijkheid en eenvoud zo gunstig onderscheidt
van de huidige.
Werthers dwaze drift: Hier klaarblijkelijk ter aanduiding van de allesverterende
hartstocht in het algemeen. Het gaat immers om tijden lang voor het verschijnen
van Werther.
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1794-4 Johannes Clarisse (1770-1846)
Proeven voor het verstand, den smaak en het hart, door eenige Nederlanders 3e
stukje, Utrecht 1794, p. 59-79. [J. Clarisse], ‘De schoenen’.
Een schoen dient onfeilbaar voor de schoonheid en - voor den adel! Heeft iemand knobbels of exteroogen, of andere miswassen aan zijne
voeten, de nette schoen bedekt dit ten eenemaal, en doet den voet zoo
gaaf voorkomen als de vermaakte schoen van Apelles. - En - daar men
gewoon is, na het kunstig bedekken van eenig gebrek aan den voet of
elders, dat omkleedsel toch vooral steeds te tonen, heb ik min of meer
vermoeden, dat Mevrouw Charlotta, (geestelijke boezemvriendin van
Werther en slavin van Albert) een zeer aanzienlijk toevoegsel op haare
lieve voetjes - (of althands den naam daarvan bij hare nijdige
vriendinnetjes) moet gehad hebben; want ik attesteer alle - Engelsche,
of nagemaakte platen - item, de pleijsterbeelden, van Charlotte at the
tomb of Werther, - of in welke andere situatie haare sorrows haar plaatsen
mogen - of zij niet haar uiterste best doet, om haar allerliefst puntig
schoentje, samt haar voetje, te vertonen? - Nu, waarom zij minder dan
andere vrouwen, die toch van eeuwen her, [...] haar werk gemaakt hebben,
om nette en prachtige schoentjes te dragen? (p. 63-64)
Zie voor het auteurschap van dit stukje Tydeman, ‘De Proeven voor het verstand’.
Engelsche, of nagemaakte platen [...] van Charlotte at the tomb of Werther: Cf.
bijvoorbeeld Charlotte at the tomb of Werther, gravure in roodkrijtdruk, door J.W.
Smith, o.a. afgebeeld in Die Leiden des jungen Werthers, Goethes Roman im Spiegel
seiner Zeit p. 193. Ook op Vinkeles' gravure bij het gedicht Charlotte bij het graf van
Werther (1790-1) toont Lotte ‘haar allerliefst puntig schoentje’.
of in welke andere situatie haare sorrows haar plaatsen mogen: Mogelijk een
toespeling op het Engelse gedicht ‘The sorrows of Charlotte at the tomb of Werter’
60
(1784).

1794-5 Willem Anthonie Ockerse (1760-1826)
Proeven voor het verstand, den smaak en het hart, door eenige Nederlanders 3e
stukje, Utrecht 1794, p. 87-105. [W.A. Ockerse], ‘Denkbeelden uit het vrouwelijk
character’.
Zwakheid?...? - ja, Mevrouw! dien naam verdient voorzeker het zinnelijk
bestaan uwer sexe. Geboren uit eene onbegrijplijke tederheid van
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haar zenuw - en spiergestel, stelt het haar oogbliklijk bloot voor eene
overhelling tot het buitensporige, voor verbijstering van driften. Er zijn
zekere sexenmatige zwakheden, waartoe de vrouw nimmer vervallen
zou, indien zij niet zoo zinnelijk was. Zinnelijkheid teelt onbestendigheid,
hoogmoed, pracht, weelde, en eene heerschende neiging tot verkwisting
en wellust. 't Is langs dit canaal, dat, met zeer veel goeds, ook niet weinig
kwaads, ter sluik, in 't vrouwenhart komt. Aan deze zwakke plaats doet
elk verleider, van den Satyr af, tot Werther toe, de eerste attaque, om de
vesting van uwe eer te overrompelen; en, als hij ééns dat bastion in heeft,
schiet hij bres, loopt storm, en wint voorzeker de plaats, al lag er nog zoo
veel Guarnisoen van verstand, eerbaarheid, en Conscientie in. - (p. 93).
Zoo dat ik dan maar zeggen wil, dat, het geen in den maagdelijken staat
eene verschoonlijke zwakheid was, in den Echten stand eene
onvergeeflijke misdaad, en moedwillige heiligschennis wordt, waarvan
de schuld bijkans geheel op de vrouwen terug valt. Ik moet echter
toestaan, dat, en ongelukkige, gekoppelde, huuwlijken - en hoe veelen
zijn die in getal! - en norsche behandeling der mannen - en de neiging
van 't vrouwelijk hart tot alle mooglijke verscheidenheid in het zinnelijk
genot - en eindelijk hare gerustheid met opzicht tot de gevolgen - zoo
veele gevaarlijke klippen zijn, waarop de huuwlijkstrouw lichtlijk strandt,
en welke de vrouwen en de mannen daarom angstvallig te vermijden
hebben. Ach! hadden de Julia's, de Therese's, de Charlotta's, altoos hier
aan gedacht!...
Vrouwenhater! schimp vrij op de vrouwlijke zwakheid! zij verdient
nogthands meer uw medelijden, uwe hulp, dan uwe verachting. Indien
de vrouw minder zwak ware, zij zou ook minder beminlijk zijn. (p. 97-98)
Zie voor het auteurschap van dit stukje Tydeman, ‘De Proeven voor het verstand’.
het zinnelijk bestaan: de sensibele aard.
de Julia's, de Therese's, de Charlotta's: Blijkens de context staan de namen van
deze bekende romanheldinnen hier ter aanduiding van de gevoelige meisjes en
vrouwen in het algemeen. De Julia's verwijst uiteraard naar Rousseaus Julie ou la
nouvelle Héloïse en Feiths Julia, de Therese's naar Kronhelms geliefde in Millers
Siegwart, en mogelijk ook naar een van de hoofdpersonen in Léonards Lettres de
deux amans (cf. de aantekening bij 1788-2).
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1794-6 Vaderlandsche bibliotheek
Vaderlandsche bibliotheek 1794 dl. 1, p. 287. [Recensie van] Brieven van Albert
aan zijnen vriend van het begin zijner verkering met Charlotte, tot haaren dood.
Wij hadden wel gewenscht, dat men den ongelukkigen WERTHER, die
zedert eenige jaren de aandacht en bewondering van onze teêrgevoelige
Vaderlandsche Jongelingen en jonge Dochters zoo zeer heeft bezig
gehouden, nu in zijn voor eeuwig zwijgend graf tusschen de twee
lindenbomen zagtjens hadt laten rusten; doch tot ons leedwezen, moesten
wij onze Lezers berichten, dat de treurige geschiedenis van zijn lijden in
dit Boek weer op nieuw is voorgesteld - die dus begerig is, om dezelfde
historie nog eens in Brieven te lezen, kan hier te regt komen.
Wij kunnen onze Lezers niet zeggen, of dit Boek eene vertaling zij, of een
voortbrengsel van een onzer Vaderlandsche vernuften, doch wij hopen,
dat het eerste waar zal zijn.
Zie voor het werk zelf 1793-7.
zijn [...] graf tusschen de twee lindenbomen: Cf. Werther p. 155 (afscheidsbrief
‘nach eilfe’): ‘Auf dem Kirchhofe sind zwey Lindeanbäume, hinten im Ekke nach
dem Felde zu, dort wünsch ich zu ruhen.’ Inderdaad werd hij daar begraven (p.
157).

1794-7 Vaderlandsche letteroefeningen
Vaderlandsche letteroefeningen 1794 dl. 1, p. 386. [Recensie van] Brieven van
Albert, aan zynen vriend, van het begin zyner verkeering met Charlotte, tot haaren
dood.
Wy hadden gedagt, ten minsten gehoopt, dat de lydende WERTHER, voor
lang ontzield en begraaven, met alle zyne woeste, zogenaamde
senti-menteele, indrukken, ook voor lang zou vergeeten zyn: wy zagen
dus vreemd op, dat, in deeze brieven, ons de Historie van zyne CHARLOTTE
werd opgedischt, en dus zyn aandenken, tevens met de wonden, die zyn
Lyden in de tedergevoelige Hartjens geslagen had, weder werd opgekrabt.
- Is 'er, dachten wy, dan geene genoegzaame treurens-stof in de
Wezenlyke Wereld voorhanden? moet die nog uit de Ingebeelde worden
vermeerderd? - Dan, schoon wy, verdrietig over de menschelyke
Dromeryen, het boek ter zyde legden, dachten wy: daar is toch nog iets
goeds in; deeze Geschiedenis (in quantum credere fas sit) kan leeren,
zich niet te vergaapen aan een zo dubbel overgevernist, doch vergiftigd,
verguldzel.
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Zie voor het werk zelf 1793-7.
in quantum credere fas sit: voor zover er geloof aan gehecht moge worden.

1794-8 Pierre Agron (1767-18?)
P. Agron, Eenzaam tijdverdrijf, Amsterdam 1794, p. 28-31.

Op het graf van Werther
't Is dan gedaan, myn vriend!... ik moet uw lot beklaagen,
En storten op uw' zerk een' bangen traanen-vloed;
ô Waarom niet een poos uw rampen nog gedraagen?...
Een zelfmoord!... Werther!... ach!... was dat een blyk van moed?
Geen Christen poogt, hoe 't gaa, zich zelven te vernielen,
Moet hy rampzalig zyn, dat lydt hy met geduld
De zelfmoord is het werk van moedelooze zielen,
Welke, op het minst gevaar, met yzing zyn vervuld.
Die God en godsdienst kent is vry van laffe vreezen,
Daar is geen ramp, zoo groot, die hem ter nederslaat;
Wanneer hem onheil treft, hy leert bedaard te weezen,
Dewyl voorzienigheid hem altyd gadeslaat.
In voor- of tegenspoed - in al wat hem bejegent,
Hy denkt: het is myn God die my dit alles zendt,
Een God, die nu eens straft, en dan weêr dubbel zegent,
Die, beter dan de mensch, ons heil en welzyn kent.
Hy overlaadt ons steeds met gunsten in dit leven,
Daar gaat geen enkel uur - geen oogenblik voorby,
Of alles kan een blyk van zyne liefde geeven,
En nog... zoo snood is 't hart... helaas! nog morren wy...
ô Werther!... waart gy niet dan tot geluk geschaapen? Hoe! was dan de Opperheer zoo veel aan u verpligt,
Dat Hy u niet dan vreugd op aarde moest doen raapen,
Daar gy Hem opentlyk vloogt in het aangezicht? Verblinde jongeling! - wie had u recht gegeeven
Op iet dat Hy u slechts ter leen geschonken had? Uw Schepper wierd miskend, zoodra gy tegen 't leven,
Uit zinnelooze drift, een haat hadt opgevat.
Waart gy niet zelf de bron van alle uwe ongelukken?...
Charlotte, reeds verloofd, kon nimmer de uwe zyn;
Nooit kon uw hart de vrucht van uwe liefde plukken,
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Het heil, door u bedacht, bestond alleen in schyn.
Zy was, dit wist gy toch, alreê voor u verlooren,
Eer uw nieuwsgierig oog dat lieve meisje zag;
Moest gy dan niet een drift in haar geboorte smooren,
Die een' gewissen grond tot zwaare rampen lag? Maar neen... gy schiept vermaak een' vuurgloed aantekweeken,
Welke u, van dag tot dag, met meerder kracht verslond;
Gy hoopte nog gestaâg den band te zullen breeken,
Waardoor Charlotte zich aan haar' gemaal verbond.
Bezield met angst en schrik - met grievend ongenoegen,
Vlood eensklaps alle troost uit uw ontrust gemoed:
En wat was toen de vrucht van uw elendig zwoegen?..
De wanhoop greep u aan - gy plengde uw eigen bloed...
Rampzaal'ge Werther!... ach!... hebt gy nu rust gevonden Denkt gy een eind' te zien aan uw beklaaglyk lot?...
Uw lyk vergaat tot asch, door 't gaapend graf verslonden,
Maar uwe ziel vliegt straks naar een beledigd God.
Eens zal, dit voelt gy reeds, dat plegtig tydstip komen,
Waarvoor de misdaad beeft - dat aan de deugd behaagt:
Dan wordt het groot gordyn der dwaaling weggenoomen,
En gy voor 't alziend oog der Oppermagt gedaagd.
Wat zal dat oogenblik voor u verschriklyk weezen,
Als gy, met schuld belaân, uw' God verschynen ziet En, door uw eigen hart, alreê tot straf verweezen,
Van uw ontaard bedryf de bitt're vrucht geniet!
Wat zal uw antwoord zyn, wanneer Hy u zal vraagen
Een stipte rekenschap van 't geen gy hebt gedaan? ô Zult gy dan nog roem op uwe snoodheid draagen En 't onverschrokken oog op uwen Richter slaan? Neen - dan zal naberouw uw beevend hart verslinden,
Dan zult gy, met een' gil die wanhoop u ontrukt,
Uw billyk vonnis zien, en eeuwig ondervinden,
Met welk een bang gewigt de wraak des Hemels drukt.
Ach!... Werther!... 'k beef voor u... God schenke u zyn genade Dat Hy u gunstig zy uit goedertierenheid!...
Maar 'k vrees... rampzaal'ge vriend!... die wensch komt veel te spade,
Als ik uw lot beschouw, verschrikt my de eeuwigheid.
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1794-9 Vaderlandsche letteroefeningen
Vaderlandsche letteroefeningen 1794 dl. 1, p. 478-479. [Recensie van] Eenzaam
tydverdryf door Pierre Agron.
De Heer AGRON [...] levert ons, in deezen Bundel, een aantal Digtstukjes,
die 's Mans edele denkwyze, en tevens zyne bekwaamheid in het Vak,
waarin hy, volgens zyn zeggen, zich gewaagd heeft, leeren kennen. [...]
- Het Graf van WERTHER tekent den gevoelvollen, doch tevens afkeerigen
Man van alle te verre getrokkene aandoenelykheid, vooral, wanneer
dezelve door ongeoorloofde neigingen gekoesterd word. Men hoore hem,
op 't eind van dit Digstukje. [Aangehaald worden de laatste acht regels.]
Voortreflyke Les, voor allen, die met het sentimenteele besmet zyn, en
zich WERTHER en CHARLOTTE ter navolging voorstellen. (p. 478)

1794-10 Cornelia Lubertina van der Weyde (1767-1808)
C.L. van der Weyde, Henry en Louize. Eene Nederlandsche geschiedenis, in
gemeenzaame brieven. Leyden 1794.
Mijn Dierbaare! uwe letteren - uwe gevoelvolle letteren dwingen mij,
ondanks mij zelf, eene verzekering af, die ik anders haat en verfoei - gij
weet mijne gedachten over den zelfmoord, wanneer wij over den
beklaagenswaerdigen WERTHER spraken - en evenwel moet uwe LOUIZE
u betuigen, dat zij veel liever haaren boezem aan den glinsterenden punt
staal opofferde, dan de gedachte te voeden, dat HENRY haar haat of
ophoudt te beminnen; ja, door u te missen zoude LOUIZE tot alles in staat
zijn. - (dl. 1 p. 323)
[...] des verwijderde ik mij allengskens - haalde het Lijden van den jongen,
gevoelvollen WERTHER uit mijn zak - las - en gevoelde bijna wat hij
gevoelde. - Men mag zeggen wat men wil, Gelieven moeten een hart
omdraagen even als WERTHER, om zóó vuurig te beminnen - Zijne liefde
was overdreeven - meer dan wij, menschen, beminnen kunnen. - Ik verloor
mij geheel in hem - en - beklaagde zijn lot. - (dl. 2 p. 4-5)

gevoelde bijna wat hij gevoelde: Louize schrijft dit wanneer zij haar geliefde Henry
ervan verdenkt haar in de steek gelaten te hebben.
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1794-11 Aankondiging
[Aankondiging van een wassenbeeldenkabinet.]
Met permissie wordt geadverteerd dat alhier is aangekomen, den Heer
F.J. SCHOFFEL, Tekenmeester van de Academie van den Landgrave van
Hessel Cassel. Welke op zyn door-reis zal vertoonen een fraay
konst-cabinet van geboetseerde SCHILDERYEN, Zonder Weergâa.
[...]
Ten derden, het afscheid van Charlotte en Werther.
Ten vierden, Charlotte met haar Man en Broeder, brengen twee Pistoolen
daar Werther hem meede doorschooten heeft.
De aankondiging, aanwezig in het gemeente-archief van Leeuwarden, is door de
vroegere archivaris W. Eekhoff (in functie 1838-1880) met een vraagteken gedateerd
61
op 1794. Het is niet zeker of de plaats van herkomst ook Leeuwarden is.
De Werther-tonelen zijn als enige ontleend aan een contemporain literair werk;
voor het overige worden onder meer beschreven een jachttafereel, een schipbreuk
en een reeks voorstellingen van ‘een danszaal in de Plaats Royal’.

1795-1 Vaderlandsche letteroefeningen
Vaderlandsche letteroefeningen 1795 dl. 2, p. 31-40, 113-118. ‘Over het
sentimenteele’.
Het tegenwoordig genoeg bekende Sentimenteele is eene soort van
Volksziekte of verdervende Pest, die even zo veele zedelyke als
lichaamlyke verwoestingen aanricht, zich even zo geheim als spoedig
uitbreidt, geheele Natiën aansteekt, hun karakter misvormt, hunne kragten
ontzenuwt, en hunne werkzaamheden verstikt.
Hoe ras heeft dit kwaad zich, uit het midden van Duitschland, naar het
Noorden verbreidt? Niet slechts de zoonen van die dappere Ceruskers,
die ARMINIUS Vaanen volgden, of het nakroost van die Leeuwen, die onder
CIVILIS het sterke Castra Vetera zo manmoedig bestormden; maar zelfs
de Afstammelingen der Gothen en Cimbren, wier heldenmoed hen naar
het Oosten, en in het verzengde Afrika, voerde, zyn van dat vergif
aangestooken, en beginnen reeds tegen de Maan te lonken, en van gevoel
te smelten. Reeds heeft men Sentimenteele Tooneelspellen op de
Schouwburgen in Duitschland, en weggewertherde gekken op de
Doodbaar, gezien. Reeds koopen edele lediggangers gevangen Kapel-
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letjes, even als de Vaders Trinitarissen Slaaven, los; terwyl, by sommige
groote Jongens en Meisjens, het lyden van SIEGWART, en de neiging van
LOTJE, zich in volle werking vertoont. - Cetera quis nescit? [...]
Niets kan een Man of Vrouw, die zich op het bespiegelen der Natuur
hebben toegelegd, de Bloempjes op het veld beschouwen, en de lieve
Vogeltjes koesteren en voeden, van nuttiger bezigheden, en het vervullen
van wezenlyker pligten, ontslaan. Een tydverdryf moge het zyn, maar een
hoofdwerk behoort het nimmer te worden. Dit laatste is intusschen het
geval by veele Sentimenteelen, die zeker niet met TITUS zullen klaagen,
dat zy één dag verlooren hebben, wanneer zy slechts met de herinnering,
dat zy in Siegwart, of Karel van Burgheim, geleezen, of Madeliefjes en
Vergeetmynietjes geplukt, of de lieve Maan een Compliment gemaakt
hebben, naar bed kunnen gaan.
Even zo gaat het met de Schryvers. Hoe nuttig, hoe dierbaar, is hy niet,
die verstand en gaven gebruikt, om Kundigheden te verbreiden,
Waarheden te verdedigen, de schoonheid der Deugd te schilderen, de
Zeden te verbeteren, en de Vooroordeelen te verdryven? Maar hoe veele
van hen, die dit kunnen doen, verbeuzelen tegenwoordig hunnen tyd en
moeiten niet, in het beschryven van nutteloze grillen, in het prediken van
Minnekozeryën, in verwyfde weekhartigheid, verderfelyke werkloosheid,
in gewaand gevoel, in Werthery en Siegwartery? [...]
Maar, hoe wordt tegenwoordig de Jeugd opgevoed? Veele Ouders geeven
hunne kinderen volkomen vryheid, om al vroeg Sentimenteele Werken
te leezen. Straks zitten Jongelingen en Maagden, van den morgen tot
den avond, met het Lyden van den jongen WERTHER, de
Kloostergeschiedenis van SIEGWART, Karel van Burgheim, en soortgelyke
boeken, in de hand. Intusschen laaten zy nuttige Leerboeken en Naaiwerk
liggen, om zich in de edele kunst van te gevoelen te oefenen. Het
Sentimenteele is hunne bezigheid, hun lust, hunne verdienste, hunne
roem.
Veele jonge Heeren kunnen geen verstandig woord, ja dikwyls naauwlyks
hunne naamen, schryven; men kan hen tot niets gebruiken: maar zy
hebben den jongen Werther geleezen. Zy kunnen gevoelen; zy kennen
liedjes aan de Maan; zy kunnen van Gevoel en Menschenliefde praaten,
en, in alle gevallen, kunnen zy zich zelven doodschieten, zo als de
beminde van LOTJE; waarmede het Vaderland somtyds een wezenlyken
dienst gedaan wordt. De jonge Heldinnen kunnen noch naaijen, noch
breijen, noch iets van het huishouden; maar zy kunnen een weinig op het
Klavier speelen, en een mooije Litany aan de Maan zingen; ook
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weeten zy op hun duimpje, hoe veel heilige kussen SIEGWART, van zyne
MARIANE, in de Maaneschyn ontving. [...]
Kan een onervaaren, onnozel, Meisje zodanige Geschiedenissen wel met
opmerkzaamheid leezen, zonder te denken: heden gy, morgen my; en
‘er derhalven zo veel deel in te neemen, dat zy mede droomt in die
Romaneske Waereld verplaatst te zyn? Moet haar niet, by elke geheime
zamenkomst, van welke zy leest, het hart kloppen; by elk kusje de tanden
wateren? Moet zy niet, als zy het boek neerlegt, ook naar zulk een zoet
lyden verlangen, en uitroepen: zulk een LOTJE, zulk eene EMILIA, zoude
ik ook zyn, wanneer ik een WERTHER, of een SIEGWART, vond! [...]
Op deeze wyze kan het schoonst, onschuldigst en beminlykst, Meisje
verleid, en van alles wat haar lief en dierbaar was, beroofd worden. Het
Sentimenteele is erger dan de sterke dranken; de bedwelming, die deeze
veroorzaaken, kan men weer uitslaapen; maar de dronkenschap van het
Sentimenteele blyft ons geduurig by, neemt toe, en klimt tot
krankzinnigheid. Men onderhoud en voedt dit verteerend vuur met alle
vlyt; men onttrekt zich zelven aan alle die bezigheden en middelen, die
de bedwelming kunnen verdryven; men zoekt de Eenzaamheid, en
ontsteelt zich zelve den Slaap, om zich aan die zoete Dweepery geheel
over te geeven. Is het verstand daar eens door verbysterd, de verbeelding
eenmaal verhit, dan ziet het arme Meisje dingen, die geen sterveling zien
kan. Zy ziet eenen Seraph in elken Baviaan, in elken Sater, die als een
SIEGWART weet te snappen. En wil zy niet smelten, dan neemt de Verleider
een Pistool, en dreigt een WERTHER te worden; het Aapje beeft voor den
verschrikkelyken pof! en geeft zich over, op genade en ongenade. - [...]
Men noemt deeze soort van Geschriften, zonder schroom, vergiftig, want
zy doen ontzaglyk veel nadeel. Zy richten verscheidene ongelukken aan,
beneemen honderde menschen hunne gezondheid, en tydelyke en
eeuwige welvaart. In Denemarken is de jonge WERTHER reeds by
verscheidene tot eene aanmoediging geweest, om eene overspeelige
liefde te koesteren, en, in naarvolging van LOTJE'S Boel, een Zelfmoord
te begaan. Om van veele andere droevige gebeurtenissen, ten deezen
opzichte, te zwygen. (p. 31-39)
Het stuk is, blijkens allerlei verwijzingen, van Duitse herkomst. Het origineel heb ik
niet gevonden.
Emilia: In Millers roman Karl von Burgheim de geliefde van de hoofdpersoon.
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1795-2 Louise op de bank
Louise op de bank, of de vlugtende sentimenteele. Delft 1795.
En wie weet wat zij in haar zak heeft? misschien wel het lijden van den
jongen Werther! Ei, ei, dan was zij sentimenteel? Dat verkies ik nog niet
te zeggen. (p. 2)
[...] ik verwijderde mij van het gewoel der waereld, en verkeerde in het
voor mij geheiligd priëeltje altoos met mijne afgestorven moeder; mijne
ziel genoot dan kalmte bij het denkbeeld van haar boven maan en sterren
eens weder te vinden; haare geliefkoosde boeken waren ook nu de mijne;
ik werd gemeenzaam met de ongelukkigen; het lijden van den jongen
Werther kon ik niet dikwerf genoeg doorleezen; mijne ziel hegtte zich aan
de ongelukkige Charlotte, haar lot was ook het lot mijner moeder geweest,
(p. 17-18)
Gij merkt, leezers, de man spreekt in drift; en geen wonder, hij ondergaat
eene van de onaangenaamste gewaarwordingen, hij wordt te leur gesteld
in zijne verwagting; stort daarom uwe gramschap niet op hem uit,
schrijvers en bewonderaars van Werther en Wertherie, van Julia, Cefalide,
enz. enz.; plaatst hem om deeze kleinigheid toch niet onder de
ongevoelige wezens; de man schijnt mij toe gevoel genoeg te hebben,
hij uit het slegts niet sentimenteel. (p. 72)

ik verwijderde mij van het gewoel der waereld etc.: Louise vertelt hier haar
levensgeschiedenis. Haar moeder had niet mogen trouwen met de - ongefortuneerde
- keus van haar hart, en werd gedwongen tot een huwelijk met een hardvochtig
man. De minnaar was toen van verdriet gestorven. Eerst onlangs was Louises
moeder gevolgd, gelukkig in het denkbeeld ‘van hem in zaliger gewesten voor eeuwig
te bezitten’.
Gij merkt, leezers, de man spreekt in drift: De sentimentele Louise ontvlucht haar
verstandige, nuchtere minnaar. Deze barst dan uit tegen de sentimentele literatuur,
die ‘eene invreetende kanker gelijk, [...] ziel en lighaam in een afgrond van ellende
storten’.
Cefalide: J.E. de Witte jr., Cephalide (1786), sentimentele roman in de trant van
Feith.
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1795-3 Adrianus Cornelius Schenk (1775-1855)
Kleine dichterlyke handschriften 8e schakeering, Amsteldam 1795, p. 83-92. A.C.
Schenk, ‘De lente, voor Elize’.
Dan sprak zy: hoe veel eedlen treuren,
Wier boezem sloeg voor deugd en min;
Hoe Eduard zyn halsvriendin,
Zyn Fanny, uit zyn' arm zag scheuren;
Hoe foltrend Werthers lijden was:
Ons oog moest vaak om 't aaklig scheîen,
't Rampzalig lot des jonglings, schreijen;
En wyde een traantje aan Werthers asch. (p. 90)

De ik-verteller in het gedicht betreurt het verlies van zijn Elize. Hij brengt zich in de
aangehaalde strofe in herinnering hoe zij vroeger reeds duistere voorgevoelens
over hun toekomst had.
Eduard, Fanny: Door het noodlot gescheiden gelieven in Feiths bundeltje elegieën
Fanny, een fragment (1787).

1795-4 Jean Henry des Villates (1757-1797)
J.H. des Villates, Brieven over wijsgeerige en andere onderwerpen. 's Graavenhaage
1795.
De beste wijze om het overgedrevene te bevegten zou zijn, zich eerst
naar den denktrant te voegen, maar tevens de gevaaren bloot te leggen,
en dit moest evenwel menschkundig aangevat worden; ten bewijze dient,
dat hedendaagsch alle, zo wel schrijvers en leezers als boekverkoopers,
tegen het sentimenteele uitvaaren, en echter verrijkt men onze boekerijën
met eene nieuwe uitgaave van Werther! ja daar ontbreeken ons nog
brieven van Willem, Werthers vriend, want Charlotte heeft al geschreven,
en Albert bleef ook niet agterlijk. (p. 94)
In deze brief betoogt de auteur onder meer dat een schrijver, wil hij gelezen worden,
aan de smaak van zijn publiek tegemoet dient te komen. Wenst hij die smaak te
verbeteren, dan moet hij daarom niet er recht tegenin gaan, maar zich er juist tot
op zekere hoogte aan aanpassen. Als illustratie van de juistheid van deze stelling
wordt aangevoerd dat de heftige bestrijdingen van het sentimentele niets uithalen:
het publiek consumeert nu
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eenmaal gretig de aangeboden sentimentele kost. Veel effectiever zou het zijn om
de lezers eerst te winnen en ze vervolgens met beleid te corrigeren.
eene nieuwe uitgaave van Werther: De uitgave van Allart (1793-5). Charlotte heeft
al geschreven, en Albert bleef ook niet agterlijk: Resp. Brieven van Charlotte (1789-3,
1793-6) en Brieven van Albert (1793-7).

1795-5 Belle van Zuylen (1740-1805)
[Isabelle de Charrière, Particuliere brief d.d. 4 april 1795 aan Henriëtte L'Hardy.]
Werther est à mon gré un chef-d'oeuvre. Je ne dis pas qu'il n'y ait point
d'imperfection, mais c'est l'ouvrage du génie et d'une sensibilité exquise.
La Princesse de Clèves, Manon Lescaut, Werther, voilà, à mon avis, en
fait de roman, la gloire de la France et de l'Allemagne.
Opgenomen in Catalogus van de tentoonstelling BELLE VAN ZUYLEN - ISABELLE DE
CHARRIÈRE 1740-1805 [gehouden] 15 sept. - 20 oktober 1974 Slot Zuylen te Maarssen
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(Utrecht), p. 82.
La Princesse de Clèves: Van Marie-Madeleine de la Fayette (1634-1693). Het in
1678 verschenen werk (over een grote buitenechtelijke liefde) wordt vaak de eerste
psychologische roman genoemd.
Manon Lescaut: Uitgekomen 1731. Bekendste roman van Antoine-Francois
[‘Abbé’] Prévost (1695-1763). Verslag van de hartstochtelijke liefde van een begaafde
jongeman voor een leugenachtig meisje van lichte zeden.

1795-6 De vraag-al
De vraag-al dl. 5, 1795, p. 153-160. ‘Welken invloed heeft de waare verlichting op
het lot der mannen?’
[...] valsche verlichting vertedert de zielen, verwijft de gemoederen, maakt
de jonge harten sentimenteel, en welk is nu het lot van den man? Zijn
ligchaamsgebouw verzwakt, hij verheft zich boven het zinlijke, hij zucht,
nog ongehuwd, aan de voeten van het meisjen, spreekt van Platonische
liefde, van alle verrukkingen van het gevoel [...]
Welk is de uitkomst van dit schouspel der liefde, indien die liefde
ongelukkig is, en gedwarsboomd wordt? ô leidende WERTHER! hoedanig
was uw lot, medelijdenswaardig, door valsche verlichting, (p. 159)
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hij [...] spreekt van Platonische liefde: Ofschoon hier strikt genomen niet naar Werther
wordt verwezen, zij opgemerkt dat deze een dergelijke terminologie nergens bezigt.
In de Brieven van Charlotte noemt Charlotte haar gevoelens voor Werther platonisch
(p. 53-54).

1795-7 De vraag-al
De vraag-al dl. 5, 1795, p. 409-416. ‘Hoe komt men aan het einde?’
Menige losse Franschman, of zwartgallige Engelschman weet wel een
middel, om er een eind aan te maken, met een koppel pistolen, of het
water van de Seine of den Theems, of op eene andere manier; maar is
dat een goed einde? Is men daar wel zeker van? en als dat eens mis
was, hoe zou men het herdoen? En hoe weinig reden was er dikwijls voor,
om zoo zot te wezen, en een lijdende WERTHER te speelen? Zot? noemje
dat ZOT, VRAAG-AL? Wij merken het wel, gij zijt niet Sentimenteel. Met uw
permissie, lieve meisjens! ik houde niet veel van ernstig gekscheeren,
vatje, en dus noem ik ieder een zot, die, uit puure sentimenteele
beginzelen, zichzelven den hals zou gaan breken. Kijk, er is wel wat
anders in de wereld te doen. (p. 413)

1795-8 Adriana van Overstraten (1756-1828)?
De twee vrolyke confraaters. Zingende de nieuwste liederen, nooit te vooren gedrukt,
Amsteldam 1795, p. 87-89.

Charlotte by het overdenken van de dood van Werther.
Op een Lieffelyke Vois.
1.
Al de vreugde van myn leven,
Werther zonk met u in 't graf,
'k Pers aan ieder mensche harte,
Stille jammerklagte af,
Ach, waarom verschriklyk noodlot,
Werther, wert gy ooit zyn vrint,
Waarom word u arme Lotte,
Ooit door 't Adels hart bemint.
2.
Immers had myn zaal'ge moeder,
My aan Alberts min verpand?
Immers schonk ik voor haar sterfbed,
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Albert gul myn hart en hand,
'k Heb hem eeuwig trouw gezworen,
'k Bleef getrouw aan myne eed,
Hemel ach, gy kend myn onschuld,
Gy die myn gedagten weet.
3.
Ach, gy ziet hoe klaar hoe zuiver,
Noch myn hart voor Albert blaakt,
Schoon 't ontvlamd door reine vriendschap,
Zwoegend teedre zugten slaakt,
En dus wette ik dan het moortuig,
Dierbre, dat u heeft ontzield,
Wanhoop heeft dan wreed de bloemen,
Van u leevens tent vernield.
4.
't Was om my dat ge uwe boesem,
Zinloos jongeling, wreed doorschoot,
Ach ik zie de wonden gaapen,
Van het doodlyk treffend lood;
'k Voel natuur uw laatste worsteling;
'k Zie den grond met bloed besproeid,
Met het bloed dat voor u Lotje,
Dierbre Werther heeft gevloeid.
5.
Moesten myn u woorden grieven,
Woorden die de vriendschap sprak,
Daar u liefde in Alberts boezem,
't Vuur van minnenyd ontstak,
‘Werther kan myn heil u strelen,
‘Sprak ik ‘zoekt gy Lotjes rust,
‘Dat ik dan nog deeze avond,
‘Van u word vaarwel gekust.
6.
‘Eer en pligt gebied ons scheiden’ ‘En daar zeegt gy weenend neer,
‘Ik gehoorzaam’ riep gy snikkend,
‘Neen ik stoor uw rust niet meer,
‘Hemel word de aanminnige onschuld,
‘Van onkuische min verdagt?
‘Albert heeft uw zuivre liefde,
‘Dierbre u te lang veragt. -

J.J. Kloek, Over Werther geschreven...

132
7.
Ach - gy vlood - ik heb u schreiend,
Werther nog voor 't laast gezien,
Maar moest gy daarom het leeven,
Om den arm des doods ontvlien;
Ach my dunkt u schim verzelt my,
Volgt my, Werther waar ik ga,
Zelfs u laaste doodsnik zugt my,
Als een kwynend echo na.
8.
'k Offer dus myn teedre traanen,
Door geen wreede dwang gestoord,
En myn hart zegt my myn Werther,
Dat gy myne klagte hoort;
Nog streelt my 't verrukkend denkbeeld,
Dat ik eens myn leed doorstreên;
Uw met blydschap zal omhelzen,
In het Ryk der Zaligheên.

Het lied is een strofische versie van 1790-1. Ik heb het opgenomen om een indruk
te geven van de verminkingen waarmee de opname in het volks-liedboekje gepaard
is gegaan.

1795-9 Liedeboek van het Roosje
Een geheel nieuw liedeboek van het roosje. Met de nieuwste en fraaiste liederen
welke hedendaags gezongen worden, derde druk, Amsteldam z.j., p. 50-51.
Dezelfde titel (zonder drukaanduiding), Deventer z.j., p. 50-51.

Charlotte by het graf van Werther.
Op een aangenaame Wys.
1.
Slaapt gy nog myn welbeminde,
In dit eenzaam treurig graf,
Moe van 't afgematte leven,
Rukt de dood u van myn af.
Werther kend gy uw Charlotte
Dan na uwen dood niet meer,
Lieve Werther is het moogelyk,
Slaat uw oogen op myn neer.
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2.
Dikwils zwoeren uwe lippen
Myn getrouw te zyn in nood,
Ja, zo sprak gy myn Charlotte,
Ik bemin u na myn dood;
Zo dit waar is, lieve Werther,
Waarom, daar gy my thans ziet,
Waarom komt gy op myn bidden,
Waarom op myn smeeken niet.
3.
Neen gy kunt niet, myn beminde,
Blyft maar rusten in 't graf,
Haast, wel haast kom ik u vinden,
Niets, niets scheid my van u af,
Als ik zie de maan verryzen,
En op uw Graf zyn schynsel staan,
Dan, zo denk ik, lieve Werther,
Zullen wy eens zamen gaan.
4.
Daar wy Albert ook verbeiden,
Het Menschdom tog benyd ons niet,
Daar, daar zyn geen traanen klagten,
Daar gevoelt men geen verdriet,
Slaapt dan zagt myn welbeminde,
Tot Charlotte by uw is,
ô Dan zal de wellust stroomen
Zonder het minste hindernis.
5.
Een weinig tyds moet ik nog zugten,
En leven tegen myne lust,
Tot ik by myn lieve Werther
In dees sombre grafplaats rust.
Maar zou dan ons kil gebeente
Onbewust zyn van ons lot,
ô Dat smaad niet onze zielen,
Want zy zyn vereend by God.
63

Ik dateer beide uitgaven (die nagenoeg identiek zijn) gissenderwijs. Het lied bleef
lang populair: ik noteerde het niet alleen in de volgende drukken van Het roosje
(waarvan de laatste
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mij bekende, de zesde, dateert uit 1824), maar ook nog in 1838 in de wat luxueuzere
64
Verzameling van gezelschaps-liederen, uit de oude doos.

1795-10 Vervolg op de Zeeuwsche speelwagen
Vervolg op De nieuwe vermakelijke Zeeuwsche speelwagen. Vercierd met allerhande
fraije liederen tot vermaak der Zeeuwsche speele-reiders, Veere z.j., p. 1-2.

Op het afscheid van Werther.
waarom dus verslagen,
Waarom leid gij zoo ter neer,
Kan dan niets uw hart behagen,
Mint gij LOTJE dan niet meer.
WERTHER

Ach zij mint uw ook van harte,
LOTJES hart blaakt ook voor U
Maar wat wilt g' haar langer tarten,
WERTHER zegt wat wild gij nu.
Wilt gij Eeuwig van haar scheiden,
Bied gij haar het laatst vaarwel,
Voeld gij uw den dood bereiden,
Is dees aard u dan een hel.
Ach ik beef voor die tooneelen
WERTHER ach ik vrees een slag.
Kan dan niets uw wonden heelen,
'k Denk wel LOTJEN overmag.
Maar 'k zie LOTJE van uw vlieden
Lieve LOTJE waar nu heen?
Kunt g' uw vriend geen troost meer bieden,
Laat gij WERTHER dan alleen.
Gij voelde meer dan vriendschaps banden
LOTJE LOTJE sprak uw hart
Had gij nog twee vrije handen
Vast waar 't Einde van uw smart.
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Maar door waanhoop overdreven
Vrees ik een gedugte slag.
't Kost aan WERTHER wis het leven,
t' Was voor t' laatst dat gij hem zag.
ook mogt gij het weeten,
Mooglijk ziet g' hem half ontzielt,
WERTHER legd van een gespleeten
't Moortuig heeft hem reeds vernield.
LOTJE

legd reeds neer geslagen.
sterft uit waar gevoel.
Niets kon hem hier meer behagen,
LOTJE was zijn Eenigts Doel.
WERTHER
WERTHER

Voorts zijn in dit liedboekje opgenomen ‘Charlotte bij het graf van Werther’ (p. 3-4;
zie 1790-1) en ‘Charlotte treurende bij het graf van Werther’ (p. 28-30; zie 1791-4).
Ook hier is 1795 een gegiste datering. Een terminus ante quem is waarschijnlijk
1801, omdat in dat jaar voor het eerst deze drie Werther-gedichten zijn opgenomen
in de Zeeuwsche speelwagen zelf (te weten in de derde druk).

1796-1 Jan Scharp (1756-1828)
J. Scharp, Historische brieven over den zich noemenden Frederik Gerard Meijer,
geëxecuteerden binnen die stad, den 26sten Mey 1796. Rotterdam 1796.
Maar het is eeven zeeker, dat ik een onoverkoomelijken weêrzin, en
gegronde vijandschap heb tegen het overdreevene, zotte en laffe
Sentimenteele, het geen nog niet lang geleden, zoo heerschende was in
alle Mode-schriften, Gedichten, Zeedelijke Romans en Vertelzels, die zoo
meenig jeugdig hart bedorven hebben, door de weelde en ongeoorloofde
liefde als eene deugd te doen beschouwen, meenige Familien ongelukkig
gemaakt, en Jongelingen en Meisjes in misdaadige Werthers en
Charlottes, of in de belachlijkste creaturen herschaapen hebben.
Zich zelven een romanesk denkbeeld te vormen van de weereld; de
menschen geheel anders te beschouwen dan zij zijn; zelve de held of
heldin van een Roman te willen worden, naar één of ander geschilderd
voorbeeld gevormd; zich bij de belachlijkste en zonderlingste Don-
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Quichottische gedraagingen, als alleen wijs, gevoelig, aanvallig en
deugdzaam te beschouwen; alle andere als zotten, naare, ongevoelige
en ondeugende te veroordeelen, - maar eindelijk te ondervinden, dat de
weereld geen Roman is; dat de dingen naar onze caprices niet te
veranderen zijn; dan smaakeloos te worden voor alles wat waarlijk solide,
waarlijk deugdzaam, is; eindelijk bespot, ontvlied, gemijd, veracht te
worden, of arm en wanhoopig deezen of geenen Roman-held na te volgen
in een coup d'adresse, misdaadig te worden, en het leeven te eindigen
op een schavot of door zelfmoord, zoo sentimenteel verdeedigd zedert
WERTHERS lijden: - ziet daar de gevolgen eener verkeerde gevoeligheid,
die zoo meenig jong mensch bedorven heeft, nog bederft, en de zachtste
harten het meest.
Dit bedorven sentimenteele, gevoegd bij de losse en vrolijke beginzelen
van een zoogenaamden Natuurlijken Mode-Godsdienst, en het verleidend
verkeer met jonge lieden van denzelfden stempel, heeft de eerste gronden
gelegd tot alle de slechtheden en rampen van den Ongelukkigen, wiens
jammer-historie ik U geschreeven heb, en wiens persoon, leevenswijze
en character ik U beloofd heb in dezen Brief nader te zullen ontleeden.
(p. 51-53)
Maar nimmer heeft men openlijker, konstiger, verleidender, voor het
geoorloofde der zelfmoord gepleit en dezelve aangeraaden, dan zedert
men in onzen tijd door het bedorven Sentimenteele de aandoenelijke
harten verpest hebbende, middel gevonden heeft, om den schadelijken
en zedebedervenden Roman van WERTHER in alle handen in te wringen,
en men de beelden van CHARLOTTE bij het graf van deezen zelfmoorder
bijna op de Penant-tafels en Secretaires van alle fatzoenlijke Lieden heeft
weten geplaatst te krijgen: zedert dien tijd, dat elke jonge losbol gemeent
heeft de rol van WERTHER in eens anders huis te moogen speelen, elke
wufte Vrouw eene CHARLOTTE wilde zijn, en de arbeidzaame en
deugdzaame man als een AALBERT zonder gevoel bespot wierdt, en door
het één en ander honderden Familien ongelukkig gemaakt zijn, zedert
dien tijd meende de vertederde wellusteling, dat het einde zijner
ongeoorloofde drift, mislukte onderneemingen, of ruïneerende debauches,
een pistool, een dolk, of een strop moest zijn; dat het grootsch moest
wezen den dood van WERTHER te sterven, wellustige traanen op zijne
asch te laaten storten, en zich te misleiden door de kittelende droomen
eener verhitte verbeelding, om in eene andere weereld, als in het Paradijs
der groove Mohammedaanen, de vleeschelijke wellust te hervatten en
de driften te voldoen, die men
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hier niet, of niet voldoende, hadt verzadigd.
Gij verwondert U dan niet, - mijn Vriend! - dat MEIJER, die al vroeg in
Denemarken een WERTHER had willen zijn, en wiens geheele denkwijze
door dat Romanesk-gevoelige bedorven was, ook met het denkbeeld van
zelfmoord zeer gefamiliäriseerd, en (oordeelende dat dit een bewijs van
kloekmoedig sterven, en het zeeker middel zou weezen, om openbaare
schande te ontgaan) daar toe al vroeg geneegen was, en ten laatsten tot
het vreeslijk uiteinde, dat ik U verhaald heb, gekoomen is. (p. 331-333)
Meijer (een Deen wiens eigenlijke naam Von Rantzau luidde) was te Rotterdam
wegens een reeks diefstallen ter dood veroordeeld. Scharp bereidde hem als
predikant op zijn dood voor, en in de reeks gesprekken die zij voerden raakten de
beide mannen zeer op elkaar gesteld. Tot zijn innige spijt gelukte het Scharp evenwel
niet Meijer tot het geloof te bekeren. Uit angst niet voor de executie maar voor de
eraan voorafgaande openbare tentoonstelling poogde Meijer kort voor het vonnis
65
zou worden voltrokken de hand aan zichzelf te slaan.
De eerste hier aangehaalde passage is afkomstig uit de tweede brief, waarin
Meijers leven verhaald wordt. In het begin ervan trekt Scharp fel van leer tegen de
sentimentele literatuur, ofschoon hij zelf, naar hij verklaart, eerder van te veel dan
van te weinig gevoel beschuldigd kan worden.
De tweede passage is te vinden in de vijfde en laatste brief. Scharp last hier een
uitvoerige, zeer afwijzende beschouwing in over zelfmoord, naar aanleiding van
Meijers voornemen om in het uiterste geval deze uitweg te kiezen tot het ontgaan
van de ‘openbaare schande’ van de tentoonstelling.
Mode-schriften: Modieuze lectuur.
door de weelde en ongeoorloofde liefde als eene deugd te doen beschouwen:
Kritiek op de ‘weelde’ als aanstichtster van welke zedelijke of maatschappelijke
misstand ook is een toop in de tweede helft van de 18e eeuw. Scharp associeert
hier de in zijn ogen fatale sentimentele liefdesopvattingen met de weelde, terwijl
daarentegen Feith de weelde ziet als oorzaak van de heersende praktijk van de
belangenhuwelijken en daar de zuiverheid van de sentimentele liefde tegenover
stelt (o.a. Brieven over verscheiden onderwerpen dl. 5, p. 218-219; cf. ook 1790-5,
tweede citaat).
van alle fatzoenlijke Lieden: Fatzoenlijk hier in de betekenis van ‘tot een meer
aanzienlijke maatschappelijke stand behorende’.
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1796-2 Vaderlandsche Bibliotheek
Vaderlandsche bibliotheek 1796 dl. 2, p. 730-733. ‘Over de wet der verëdeling in
de dichtkunst’.
Daar de inkleeding van het gedicht, vers, sijlbenmaat en klank, niet tot
deszelfs wezen behoort, en zelfs waar zij geheel ontbreekt, gelijk in
WERTHER en anderen, niets aan deszelfs waarde onttrekt [...] (p. 731)
Het stukje lijkt uit het Duits vertaald te zijn.

1796-3 Jean Henry des Villates (1757-1797)
J.H. de V*****, Karel of de dankbaare voedsterling, een origineele Hollandsche
roman. Den Haage 1796.
[...] en als hy zo ver was, en dit bleek uit onwederlegbaare bewyzen, by
voorbeeld hy liet een Strop koopen, of gong naar de Rivier, of op eene
andere wyze van Zielsverhuizing belust, Pistolen van haaren Broeder
leende, zo als Werther wanhopiger gedachtenisse van Albert het
Moordgeweer bekwam, dan zou zy pas medelyden met Karel hebben [...]
(p. 258-259)
De woorden zijn afkomstig van Therese, die teleurgesteld is omdat Karel niet ijverig
naar haar hand dingt. Zij wil proberen hem tot wanhoop te brengen.

1797-1 Nieuwe bijdragen tot het menschelijk geluk
Nieuwe bijdragen tot het menschelijk geluk 1797 dl. 2 afd. 1, p. 53-72. ‘Over de
leesbehoefte der vrouwelijke sexe’.
Hedendaags, zou men het zeker zoo groot eene schande niet reekenen,
een ei op zijn pas niet te kunnen kooken, als niets van SIEGWART'S
Marianne, WERTHER'S Lotje, en honderd andere verliefde gekjes en
gekkinnetjes te weten. (p. 55)
Voor dertig jaar, zo betoogt de schrijver van dit stuk, was er nog geen algemene
leesbehoefte als tegenwoordig. Met name vrouwen en meisjes lazen toen nauwelijks,
druk als zij het hadden met huishoudelijke beslommeringen.
Siegwart's Marianne: In Siegwart. Eine Klostergeschichte van J.M. Miller beminnen
Siegwart en Mariane elkaar vurig. Een huwe-
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lijk wordt evenwel verhinderd door de weigering van Marianes vader.

1797-2 Nieuwe bijdragen tot het menschelijk geluk
Nieuwe bijdragen tot het menschelijk geluk 1797 dl. 3 afd. 2, p. 135-162.
‘Verhandeling over de nationaale industrie met betrekking op ons vaderland’.
Onze jonge manschap, die weleer het zwaard tegen de Romeinen durfde
opvatten, om niet door de schandelijke lafheid, dezer toen reeds daalende
natie, besmet te worden, zijn nu van Civilissen, meestal in Werthers
herschapen [...] (p. 152)

Civilissen: Mannen als de Bataafse opstandelingenleider Claudius Civilis.

1797-3 Nieuwe bijdragen tot het menschelijk geluk
Nieuwe bijdragen tot het menschelijk geluk 1797 dl. 4 afd. 2, p. 173-181. ‘Wat is de
ziel? Aan Julia’.
Het Stoïcismus veroorlooft een ieder zijn vonk in vrijheid te stellen,
wanneer de kerker hem te lastig wordt. POMPEJUS verzegelde deze leer,
door een zelfsmoord, gelijk ook WERTHER deed, zonder evenwel een
Stoïcijn te wezen. (p. 180)
De Stoici kenden inderdaad aan de mens het recht toe om na ampele overwegingen
66
uit het leven te scheiden. Evenwel heeft Pompeius - met wie de bekende veldheer
(106-48 v. Chr.) bedoeld moet zijn - geen zelfmoord gepleegd: hij werd vermoord.
Wel wordt de gelaten wijze waarop hij zijn dood onderging door bijvoorbeeld Lucanus
(Pharsalia VIII r. 560-711) voorgesteld als een Stoicijn waardig.
zijn vonk [...] de kerker: respectievelijk de ziel en het lichaam. Cf. Werther p. 11-12,
I br. 22 mei: ‘Und dann, so eingeschränkt er ist, hält er doch immer im Herzen das
süsse Gefühl von Freyheit, und dass er diesen Kerker verlassen kann, wann er will.’

1797-4 De vraag-al
De vraag-al dl. 6, 1797, p. 329-336. ‘Is het evenveel’.
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Laat ons zien: sterven is, zeker niet plaisierig, men moet dit, ten minsten
aannemen, omdat zoo weinige menschen er zin in hebben, een enkele
Sentimentele WERTHER uitgezonderd, die door liefde en sentiment, zoo
maar half en half is, maar is het even veel, te leven of te sterven? naar
de omstandigheden zijn. (p. 330-331)
De (niet zeer duidelijke) passage staat in een stukje waarin gefilosofeerd wordt over
het feit dat schijnbaar kleine verschillen grote consequenties kunnen hebben.

1797-5 Otto C.F. Hoffham (1744-1799)
Kleine dichterlyke handschriften 10e schakeering, Amsteldam 1797, p. 83-90. O.C.F.
Hoffham, ‘Aan Niemand’.
All' wat slechts leêlyk is te noemen
Heeft uwen byval: gy bemint
Wien andren haaten, vloeken, doemen:
De nacht, een Nero, is uw vrind.
Slechts gy verdedigt Robespierre;
Vind la Puçelle van Voltaire
Zyn meesterstuk. - Waar' toch de smaak
Aan zo veel laffe en vuile kluchten,
Aan Werthers en aan Siegwarts zuchten,
Eerlang uitsluitend uw vermaak! (p. 87)
67

Aan de aangesproken Niemand wordt in dit wat enigmatische gedicht in de eerste
helft alle goeds en in de tweede helft (waaruit de aangehaalde strofe afkomstig is)
alle kwaads toegeschreven.
la Pucelle van Voltaire: Dit heroïsch-komische gedicht (1755) had grote
verontwaardiging gewekt als een obscene bespotting van Jeanne d'Arc en haar
roeping.

1797-6 Cornelia Lubertina van der Weyde (1767-1808)
C.L. van der Weyde, Vrugten van mijnen geest, of keur van verschillende bloemen.
Leyden 1797.
- Naderhand schreef RICHARDSON zijne Romans in 't Engelsch, welke
spoedig tot ons overkwamen; deeze gaven beter denkbeelden van het
geen men in dit vak kon uitwerken; dezelven werden, benevens eenige
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andere der Engelschen, van de Hoogduitsche Romans opgevolgd; deeze
laatsten zouden sommige naauwgezette lieden zelfs hebben doen
terugkomen van hunnen afkeer tegen de Romans; maar een nieuw
onweder verhefte zich aan den letterkundigen hemel, het welk op nieuw
de ernstige lieden tegen alle werken van smaak in het harnas joeg, en
dit treurig geval werd meestal veroorzaakt, door het lijden van den jongen
WERTHER. - Dit werk is genoeg bekend, wij zullen ons over het zelve niet
uitlaaten; ook niet over sommige Sentimenteele Geschriften, die daarop
gevolgd zijn, - wij gelooven dat dezelve, misschien, voor ongeoefende
harten gevaarlijk kunnen zijn; - doch ook deeze tijden zijn voorbij - het
sentimenteele heeft uitgediend, en is thans zoo zeer gedaald, als weleer
in smaak verheven; [...] (p. 55-56)
Het citaat is afkomstig uit een stukje getiteld: ‘Romans zijn goede boeken’, dat een
korte geschiedenis en verdediging van de roman behelst. Van der Weyde betoogt
onder meer dat na een stroom van ‘zeden verwoestende’ romans Richardson het
genre op een hoger peil bracht.
dezelven werden [...] van de Hoogduitsche romans opgevolgd; deeze laatsten
zouden sommige naauwgezette lieden zelfs hebben doen terugkomen van hunnen
afkeer tegen de Romans: Met deze Duitse romans, die zelfs verklaarde
tegenstanders voor het genre zouden hebben gewonnen, heeft Van der Weyde
waarschijnlijk navolgingen van Richardson op het oog als de ook te onzent vertaalde
Geschichte des Fräuleins von Sternheim van Sophie von La Roche (1771), en
68
Sophiens Reise von Memel nach Sachsen van J.T. Hermes (1769-1773).

1797-7 Versje op een ruit in een herberg te Lent
Journaal van een reis gedaan door Simon Simonides Jongewaard en vrouw Antje
Ebmeyer, Marten van Broek en vrouw Catharina Maria Jongewaard, Wouter Anthony
van de Ramhorst en vrouw Joanna Agatha Jongewaard. [Manuscript, 1797.]
Men noem vrij Werther dwaas, wijl hij zig bragt om 't leven;
Hij die geen liefde kent, kan ik die taal vergeven;
Maar hij die zuyvre min met weermin ziet beloond,
Op 't punt staat van zijn wensch zijn heil te zien bekroond,
Dog zig door 't nijdig lot daarin ziet wederstreeven,
Zal nooit de naam van dwaas aan trouwe Werther geeven.
Ten minste zweer ik dit, voor mijn gedugte God,
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Dat zonder Lotje, word ook Werthers lot mijn lot.

Het betreffende journaal is gepubliceerd in H.D.J. van Schevichaven, Penschetsen
uit Nijmegen's verleden derde bundel, p. 83-89. Het versje aldaar op p. 85. De
69
huidige verblijfplaats van het manuscript is onbekend. Het beschrijft de tocht van
een Westzaans gezelschap naar Nijmegen, in de zomer van 1797. Te Lent trof men
in ‘het logement bij den casteleyn Krijnen’ het betreffende versje aan ‘op de glaazen’.

1798-1 Arend Fokke Simonsz. (1755-1812)
A. Fokke Simonsz., Proeve van een ironiesch comiesch woordenboek, van
verouderde, vernieuwde en nieuwe uitgevondene woorden en spreekwijzen, in de
Nederduitsche taal dl. 2. Amsterdam 1798.
IZEGRIM.

[...] Het beduidt over 't geheel een mensch die niet veel van de
nieuwe levenswijzen en zonderlinge gebruiken houdt, dezelven
doorgaands berispt: inzonderheid vijand van de geldverspillingen en
vermaaken der jeugd, en der groote waereld is; altijd op zijn comptoir zit
te blokken; liever in zijn groot-boek en memoriaal dan in 't lijden van den
jongen Werther studeert; [...] (p. 22)
Ofschoon volgens Kalff en Spoelstra Fokke een beschouwing aan Werther zou
70
hebben gewijd , is dit de enige referentie die ik in zijn werken heb aangetroffen.

1798-2 J. du Pré (17?-?)
Kleine dichterlyke handschriften 11e schakeering, Amsteldam 1798, p. 161-162. J.
du Pré, ‘Damon’.
Neen! hooger was de smart bij Werther nooit gerezen!
Zo klaagde Damon aan zyn' vrind:
Een, die zo teder, maar, helaas! zo hooploos mint,
Zou die! - Maar 't zal haast beter weezen.
Het stille graf huist geen verdriet.
Beklaag, maar, wederstreef my niet. (p. 161)

Het lot van Damon is dat zijn beminde Eglé geen enkel bewijs van wedermin toont.
De pointe is dat hij op het idee komt haar van zijn liefde in kennis te stellen.
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1798-3 Anthonij Christiaan Wijnand Staring (1767-1840)
[A.C.W. Staring, Particuliere brief aan zijn aanstaande (tweede) echtgenote Charlotte
van der Muelen.]
ter Wildenborch 16 Jan. 98
[...] Hoe schriklijk is het geval dat gij mij in uwen Brief verhaalt. Ik verlang
ten uitersten om nog meer omstandigheden uit uw mond te horen.
Dat zijn, helaas de vruchten van Romans a la Werther en van sentimenten
uit Siegward gehaald. Die ongelukkige ouders! hoe diep, hoe
onherstelbaar ongelukkig, zo zij door een verwaarloozde of verkeerde
opvoeding den grond tot zulk een jammer gelegd hebben!
De brief is opgenomen in Brieven van Mr. A.C.W. Staring, ed. G.E. Opstelten, dl.
2, Haarlem 1916, p. 50.
Op welk voorval Staring hier doelt is niet bekend.

1799-1 Nieuw algemeen magazijn
Nieuw algemeen magazijn van wetenschap, kunst en smaak dl. 5, 1799, p. 3-26.
‘Over lectuur. Aan Lina’.
Denk en oordeel tevens zelf volgens alle uwe vermogens. Hierin ligt het
geheim van het grootste genot en de kunst, om uwen listigen schryver
het geheim vermogen over u te beneemen, waardoor hy een misbruik
van u maakt. Alleen eigen-werkzaamheid en derzelver winst in kracht is
waar genot; lyden is geen genieten. Doch hiervoor kan een goed Schryver
niet instaan. - Wy berooven ons juist zo veel van het genot van zyne
kundigheden, en hem aan waare verdiensten en invloed op ons, hoe
minder eigen werkzaamheid wy by hem gebruiken. Wanneer hy zelf veele
krachten bezit, en wy hem niet met de onze te gemoet komen, dan
ondervinden wy het gantsche vermogen van de zynen, worden kwalyk
uitgerust en met recht. - Wie WERTHERS lyden niet met een verhoogden,
veredelden moed om te leeven verlaat, die heeft slecht geleezen; hy heeft
alleen geleden, niet genoten. Doch wie by het einde van het werk zich
zelven wel zou willen doodschieten, dien zou de dood na zo veel lyden
een even zo natuurlyk als gevoeglyk einde geeven. (p. 8-9)
Goed lezen, zo betoogt de anonieme auteur van het stuk, is niet enkel een zaak
van het gevoel, maar ook een van het verstand.
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Voor wie uitsluitend met gevoel leest leidt lectuur slechts tot een passief,
ontzenuwend mede-lijden met de personages. Maar een actieve, mee-denkende
wijze van lezen geeft werkelijk genot en schenkt de ziel nieuwe krachten.

1799-2 De arke Noachs
De arke Noachs [1799] no. 18, p. 141-144. [Ongetiteld stukje.]
Ik wage het, aan u en aan het algemeen, met alle bescheidenheid, het
volgende voor te stellen, om ook in mijn vak, iets tot verbetering van den
mensch bytedraagen; dat men in alle tugthuizen, in alle die plaatsen waar
men tot heden toe boosdoenders en oproermakers heeft opgesloten, in
stede van hun aanhoudend te laten raspen, liever van het volgende middel
gebruik maakte, dat men hun daaglyks een fraay en aangenaam concert
gaf, en hun tusschen de pouseering de aandoenlykste plaatzen uit de
jonge Werther van Göthe, of uit de Julia van Feith voorlas, dan zoude dit
zeker op deze woeste en onbeschaafde harten werken: en daar zy als
woeste, zedenlooze en wilde menschen in deze plaatzen zyn opgeslooten,
zouden zy die, alleen door u vermogen ô goddelyke musiek, als
beschaafde, verlichtte en deugdzaame menschen weder verlaten. (p.
142)
Het stukje handelt badinerend over de gemoedsverzachtende uitwerking van muziek.

1800-1 Vaderlandsche bibliotheek
Vaderlandsche bibliotheek 1800 dl. 1, p. 325-327. [Recensie van] Proeve van
sentimenteele geschriften en gedichten, door H. Tollens, C.z.
Het Stukjen beändwoordt volkomen aan deszelfs opschrift, en de Proeve
is, voor zoo verre wij, in den avondstond van den Sentimenteelen smaak,
over dezelve kunnen oordeelen, wel geslaagd; immers deze geheele
Verzameling van Prosa en Dichtstukken ademt enkel rampspoedige en
ontroostbare liefde. - Eene liefde, die eenen WERTHER en SIEGWART
waardig is. Doch wier al te levendige voorstelling aan onze Vaderlandsche
Jeugd, die door nijverheid, moed, huiszorg en manlijk verstand, het
kwijnend Vaderland redden moet, thands zeer ontijdig in handen gegeven
wordt. - (p. 326)
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1800-2 Sem, Cham en Japhet
Sem, Cham en Japhet 1800, p. 65-68. ‘Ingezonden stuk.’
Even gelyk de drie Godinnen zich voor het oog van Paris beïeverden, om
den prys der schoonheid wegtedragen, poogden ook deze bevalligheden
om 't zeerst', elkander in het aan den dag leggen haarer Sentimentaliteit
den loef af te steken. Souvenirs van hondenhair vercierden den boezem
en vingers dezer bedaagde Charlottes. (p. 67)
De naam Charlotte moet hier wel aan Werther ontleend zijn, als aanduiding voor
een sentimenteel meisje. Het badinerende stukje gaat namelijk over de invloed die
‘de bejaarde Vrysters’ hebben uitgeoefend op het sentimentele. Ter illustratie wordt
verteld dat drie van hen bij het overlijden van hun hondje het plaatsen van een
advertentie ongevoelig achtten, en zich in plaats daarvan tooiden met plukjes haar
van hun lieveling.

1801-1 Almanak voor vrouwen door vrouwen
Almanak voor vrouwen door vrouwen voor 1801, p. 35-53. ‘Louize (voor moeders
en dochters)’.
[...] dat hij [Van O.] al ras voor mij het masker der deugd aantrok, het
zwak der schonen beklaagde, die even als de gehuwde CHARLOTTE een
ongehuwden WERTHER kon beminnen, ook een gehuwd man kunnen
beminnen, of den schijn daar van hebben. (p. 46)
Aan het woord is Sophron, die vertelt hoe hij de gehuwde verleider Van O. ter
verantwoording heeft geroepen, waarbij deze de schuld aan het meisje gaf.

1801-2 De nieuwe zeeuwsche speelwagen
De nieuwe vermaaklyke Zeeuwsche speelwagen, tot vermaak der Zeeuwsche
speelryders 2e stukje, derde druk. Middelburg 1801.
Hierin op dezelfde pagina's dezelfde drie Werther-gedichten als in het Vervolg op
De nieuwe vermakelijke Zeeuwsche speelwagen (1795-10).

1803-1 Joannes Lublink de Jonge (1736-1816)
J. Lublink de Jonge, Brieven en briefwisseling. Amsterdam 1803.
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Hoewel men zulk een oogmerk geenszins aan de karakterschilders van
een' Lovelace, of een' Graaf van Valmont, in les Liaisons dangereuses
zal toeschrijven, blijft het echter zeker, dat zulke inneemende duivels,
gelijk iemand ze noemde, even gelijk, in een andere betrekking, de jonge
Werther, niet zelden worden bijgebragt, om het misdrijf zo niet te
verdedigen, ten minsten eenigermaate te verschoonen. (p. 49 noot)
In deze brief verantwoordt Lublink onder meer zijn appreciatie van het genre roman.
Hij verklaart de werken van Richardson, Fielding ‘en weinige anderen van die gehalte’
hoog te waarderen, maar de meeste romans kunnen zijns inziens ‘op geen de minste
achting van het gezond verstand aanspraak hebben’. Tot deze laatste categorie
behoren bijvoorbeeld werken die doordat ze de ‘guit of lichtmis’ aantrekkelijk
afschilderen, de zedelijkheid ondermijnen. De geciteerde passage is als voetnoot
hieraan toegevoegd.
Even verderop blijkt dat Lublink Goethe rekent tot de ‘weinige anderen’ van het
gehalte van Richardson en Fielding. Hun werken behoren tot de schaarse romans
waaruit men mensenkennis kan opdoen: ‘Ja, mijn vriend! wanneer het allen
RICHARDSONS, FIELDINGS, SMOLLETS, GÖTHES waren, welkers geschilderde beelden
nog warm van het leven zijn, dan, ja dan mogt dit vrij wat in aanmerking komen;
maar daar de Romanwezens maar alte dikwerf niet dan harssenschimmige wezens
zijn, kan men zich van de beoefening in die school luttel goeds belooven’. (p. 52)
Lublinks bewondering voor Goethes werkelijkheidsgetrouwe karakterschildering
zal in ieder geval wel Werther betreffen, maar mogelijk ook Wilhelm Meister (de
Lehrjahre was verschenen in 1795-1796).
een' Graaf van Valmont, in les Liaisons dangereuses: De vicomte de Valmont,
die als levensdoel heeft het veroveren van vrouwen, is de hoofdpersoon in Les
liaisons dangereuses van P.A.-F. Choderlos de Laclos (1782; van dit werk is pas
zeer veel later een Nederlandse vertaling verschenen).

1803-2 Adriana van Overstraten (1756-1828)?
De vrolyke zeeman, verheugd over de vrye zeevaert, zingende alle de nieuwste
liedjes, welke hedendaags gezongen worden, derde druk. Amsteldam 1803.
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Hierin is opgenomen ‘Een nieuw lied. Van Charlotte by het grafvan Werther’(Stem:
Slaapt gy nog myn Welbeminde)(p. 21-23; zie 1790-1). De tekst is nog wat meer
verminkt dan al in de Confraaters het geval was (1795-8).

1803-3 Vaderlandsche bibliotheek
Vaderlandsche bibliotheek 1803 dl. 2, p. 174.

Schranderheid van een sentimenteel jongeling
Toen het lijden van den jongen WERTHER in het licht gekomen was, hoorde zeker
sentimenteel mannetjen in een gezelschap, waarïn zich meer van zijn slag bevonden,
zeggen, dat dit een onvergelijklijk schoon boek was, welk men, ten minste, tweemaal
achter een, doorlezen moest. Oogenbliklijk begaf onze schrandere bol zich naa den
Boekverkoper, bestelde twee Exemplaren van dit Werk en liet ze in éénen band
binden, opdat hij het terstond, tweemaal agter een, lezen kon.

Eindnoten:
1 Ledeboer, De boekdrukkers p. 83; Van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel dl. 3 p. 269-270.
2 Over dit stuk: Appell p. 69-71, en Atkins, Testament p. 171-172 en 292. De
persoonskarakteristieken en kledingaanwijzingen van de Duitse tekst zijn door de vertaler niet
overgenomen. Worp noemt het stuk als het eerste treurspel in proza te onzent (Geschiedenis
van drama en tooneel dl. 2 p. 160); blijkens de opname ervan in register II houdt hij het voor een
oorspronkelijk produkt. Van der Laan (p. 30) kent de herkomst, maar veronderstelt ten onrechte
dat het voorwoord van de hand van de Nederlandse vertaler is.
3 De dialogen worden grotendeels gevormd door collages van aan de roman ontleende passages,
waarbij de auteur zich weinig bekommerd lijkt te hebben om innerlijke samenhang. Eén detail
als voorbeeld: In het eerste bedrijf is Werther al omstandig met een ‘zakpistool’ in de weer, terwijl
hij in het derde bedrijf de gevraagde pistolen van Albert te leen krijgt.
4 Heruitgave München 1972, ed. C. Grützmacher. Voorts is het werkje onder meer opgenomen
in Müller p. 130-145, in Mandelkow p. 27-39, en in Scherpe, Werther und Wertherwirkung p.
111-170. Zie ook Appell p. 166-196.
5 Naar deze vroegere opvattingen wordt verwezen door middel van talloze, in voetnoten
geïdentificeerde, citaten uit Werther. In de Nederlandse vertaling corresponderen de citaten en
de opgegeven paginaverwijzingen met tekst en paginering van de Werther-editie van Van
Emenes.
6 In 1775-1776 eveneens bij Dóll verschenen. Vertaling van Das Leben und die Meinungen des
Herrn Magister Sebaldus Nothanker (1773).
7 Nederlandsche bibliotheek 1776 dl. 1 p. 154-165, 1777 dl. 1 p. 184.
8 Opgenomen onder meer in Braun p. 177-208, Müller p. 168-192, Mandelkow p. 65-86.
9 Opgenomen onder meer in Braun p. 128-133, Müller p. 149-153, Mandelkow p. 62-65. Van de
eerste druk van De wysgeer voor de weereld (beschreven onder meer in Buisman, Populaire
prozaschrijvers nr. 522) heb ik geen exemplaar kunnen vinden. Vandaar dat hier de tweede
druk geciteerd is, verschenen Amsterdam 1796.
10 Van Hasselt zal ook wel een Duitse uitgave voor zich hebben gehad, gezien de Duitse titel in
de voetnoot. Bovendien zijn de brieven in Van Emenes' editie niet genummerd, en het getal XXII
in de verwijzing is alleen verklaarbaar als briefnummer: het is inderdaad de 22e brief in het
tweede deel.
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11 p. 107-108. Zekerheid dat Feith hier de vertaling van Van Emenes heeft opgeslagen, wordt
onder meer geleverd door het omslachtige om door 't storten van eene zee van traanen mijn
beklemd hart eenigzins lucht te geven voor und weinte mich aus.
12 ‘Lotte bey Werthers Grab’ is opgenomen in Braun p. 112-113 en in Scherpe, Werther und
Wertherwirkung p. 225-231. Een inventarisatie van de edities geeft Atkins, Testament p. 281-284.
‘Klagen unglücklicher Liebe’ is opgenomen in Braun p. 372-373.
13 Ter versterking van deze lering heeft de vertaler dan ook de vrijheid genomen om het weinig
stichtelijke slot van het stuk - Fernando leeft samen met Cecilia én Stella - te vervangen door
een afloop die ‘de schadelykheid der driften’ naar zijn overtuiging duidelijker in het licht stelt.
Merkwaardigerwijs, gezien zijn bedenkingen bij Werther, houdt dit nieuwe einde de zelfmoord
van Fernando in.
14 Mijn pagina-aanduidingen verwijzen naar de (op de eerste druk gebaseerde) editie van Kloek
en Paasman.
15 Het meest opvallende door Werther geïnspireerde moment in Julia is te vinden aan het eind van
het hfdst. ‘Fragment’ (p. 98-99), waar Eduard Julia in het bos ziet verdwijnen, terwijl de witte
rozen in haar haar oplichten in de maneschijn. Vergelijk de bewonderend door Feith uit Werther
aangehaalde passage in de Verhandeling over het heldendicht (1782-1).
Een paar voorbeelden van overeenkomstige zinswendingen:
‘Menigwerf bidt hij God, dat het geluk, dat aan zijn leven onttrokken is, haaren geheelen
levensloop bezielen moge!’ (p. 122)
‘Gott segne euch, meine Lieben, geb euch all die guten Tage, die er mir abzieht.’ (Werther p.
80, II br. 20 febr.)
‘Alcestes! 't is middernacht - alles is stil, alles rust, behalven de ziel van uwen vriend -’ (p. 149).
‘nach eilfe. Alles ist so still um mich her, und so ruhig meine Seele [...]’ (Werther p. 154, II
afscheidsbrief ‘nach eilfe’)
‘Deeze was een uitgebreid dennenbosch, waar een eeuwig duister in heerschte, omgeven door
al het ontzaglijke der afgezonderdste eenzaamheid.’ (p. 77)
‘[...] wie hohe Buchenwände einen endlich einschliessen und durch ein daran stossendes Bosquet
die Allee immer düstrer wird, bis zuletzt alles sich in ein geschlossenes Pläzgen endigt, das alle
Schauer der Einsamket umschweben.’ (Werther p. 66, I br. 10 sept.) Verg. de vertaling van Van
Emenes:
‘een besloten priëeltje, het geen van al het ontzaggelijke der afgezonderdste eenzaemheid
omgeven is’ (p. 102).
16 De meningen over wat precies de oorzaak van Werthers rampzaligheid is, lopen dan ook sterk
uiteen. Een kleine bloemlezing: Ten Bruggencate, Mr. Rhijnvis Feith p. 16, merkt enkel op dat
Werther zijn geliefde onwillig vond. Te Winkel, Ontwikkelingsgang dl. 6 p. 58, meent dat Werther
een engel bemint, zo voortreffelijk, dat niemand, inclusief hijzelf, haar liefde waard is. Volgens
Langbroek, Liebe und Freundschaft p. 113, is de oorzaak van de scheiding dat Werther te zeer
verlangde naar het geluk met de geliefde op deze aarde. Ghijsen, Julia p. 16, tenslotte, ziet als
verklaring dat Werthers geliefde reeds gebonden was.
17 Zie ook Kloek/Paasman, ‘Inleiding’ p. 47-49.
18 Het is aannemelijk dat in ieder geval de Julia-lezer die zelf Julia verkort in den parodischen stijl
schreef (zie Julia p. 228-241), de Werther-episode zo gelezen heeft. In zíjn versie van ‘De
rampzalige’ geeft Eduard als commentaar: ‘'t is evenwel niet mooi, als men zo vuurig op een
getrouwde vrouw wordt’ (p. 237). Dit plaatsen van de geliefde in de echtelijke staat duidt erop,
dat ze met Lotte geïdentificeerd is.
19 Dit gedicht is ook opgenomen in dl. 2 van Feiths Oden en gedichten (p. 187-194), en aldaar
gedateerd 1779.
20 Behalve de vergelijkbare omstandigheden herinneren ook sommige formuleringen aan Werther.
Een bekend thema klinkt door in r. 93-94:
‘Ja al 't geluk dat ik - voor mij steeds zag verdwijnen,
Daal, duizendmaal vermeêrd, op u, o Dierbre, neêr.’
(Cf. hiervóór nt. 15) Voorts r. 4:
‘Mijn heil hing aan de Min: de Min schiep al mijn leed.’
- een reminiscentie aan ‘Musste denn das so seyn? dass das, was des Menschen Glükseligkeit
macht, wieder die Quelle seines Elends würde.’ (Werther p. 59, I br. 18 aug.), en vooral aan het
titelvers van het eerste deel van de vertaling van Van Emenes (zie 1776-4).
21 Ten Bruggencate heeft deze implicatie blijkbaar over het hoofd gezien, als hij opmerkt dat ‘hier
geen Albert is die de eerste rechten heeft’ (Mr. Rhijnvis Feith p. 9). Overigens is zijn opvatting
dat Ismeene Werther afwijst uit angst dat hij na verloop van tijd gebreken bij haar zal ontdekken
hoe dan ook moeilijk te verdedigen: waarom zou zij hem dan niet meteen afgewezen hebben?
22 Nijland, Jacobus Bellamy dl. 2 p. civ-cv.
23 Enkele voorbeelden:
‘Ik opende mijn venster en staarde den eeuwigen hemel aan. - Hier en daar tintelde een star
door de zwarte en voortvliegende wolken.’ (dl. 1 p. 147)
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‘Ich trete an's Fenster, meine Beste, und seh und sehe noch durch die stürmenden
vorüberfliehenden Wolken einzelne Sterne des ewigen Himmels!’ (Werther p. 154, afscheidsbrief
aan Lotte, ‘nach eilfe’)
‘In die oogenblikken wordt het zwarte nachtgordijn voor ons opgeheven - wij zien de velden, de
maatlooze velden der onsterflijkheid in - [...] - en de afgrond der eeuwigheid gaapt mij van
rondsomme schorklinkend, vreeslijk aan!’ (dl. 2 p. 18-19)
‘Es hat sich vor meiner Seele wie ein Vorhang weggezogen, und der Schauplatz des unendlichen
Lebens verwandelt sich vor mir in den Abgrund des ewig offnen Grabs.’ (Werther p. 60, I br. 18
aug.)
‘[...] als wij aan ons zelven niet genoeg hebben, kan de geheele natuur ons gebrek niet vervullen.’
(dl. 2 p. 20)
‘Wenn wir uns selbst fehlen, fehlt uns doch alles.’ (Werther p. 62, I br. 22 aug.)
‘O die ledigheid! die ijsselijke ledigheid, die ik geduurig in mijnen boezem gevoele!’ (dl. 2 p. 44)
‘Ach diese Lükke! Diese entsezliche Lükke, die ich hier in meinem Busen fühle!’ (Werther p.
101, II br. 19 okt.)
Zie voorts o.m. Menne, Goethes ‘Werther’ hfdst. 2, i.h.b. p. 45-51.
Deze uitgave uit 1786 van de tweede druk is niet vermeld in Kloek, ‘Werther-vertalingen’. Zie
verder de Bijlage.
Cf. Appell p. 196-202.
Philantropus ondersteunt hier zijn betoog met een lang citaat uit La nouvelle Héloïse van
Rousseau (dl. 3, 22e brief), waarin Milord Edouard met kracht Saint Preux' verdediging van de
zelfmoord (in de voorafgaande brief) weerlegt.
Zie hiervoor Appell p. 68-69.
Over het stuk Van der Laan p. 30; Atkins, Testament p. 163-167. Beiden wijzen erop dat in dit
overwegend classicistische stuk een zelfmoord op het toneel plaatsvindt (door Backer in zijn
voorrede verdedigd). Spoelstra, De invloed van de Duitsche letterkunde p. 130-131, stelt
abusievelijk dat het stuk in proza geschreven is.
Opmerkelijk is dat hier dezelfde inconsequentie plaats heeft als in De jonge Werther. Treurspel
(1776-6): al in het tweede bedrijf speelt Alardus met een pistool, terwijl hij in het vijfde er een
van Ernestus te leen vraagt.
Atkins, Testament p. 226, schrijft het stuk op niet vermelde gronden toe aan Jan Nomsz. Het is
echter niet opgenomen in de bibliografie van Nomsz in Matthey, Waardering en kritiek. Johannes
Nomsz en de Amsterdamse Schouwburg, bijlage II. Worp, Geschiedenis van drama en tooneel
dl. 2 p. 200 nt. 3, acht het uit het Duits vertaald, wat gezien de Julia-allusies in het stuk hoogst
onwaarschijnlijk is. In de Duitse Werther-literatuur wordt ook niet een vergelijkbaar stuk
beschreven.
Menne, Goethes ‘Werther’ p. 72-74; Van der Laan p. 31; Atkins, Testament p. 204.
Namelijk p. 215-216, 220-222, 225, 230-231, 238; cf. ook de nauwelijks versluierde bespotting
van Feith en Julia op p. 247-248 en 252. Enkele van deze toespelingen heeft Menne al als
zodanig onderkend.
Verschenen 1784-1785; later in het Nederlands vertaald als De eenzaamheid (Amsterdam/Utrecht
1789-1792. 4 dln.).
Ik heb het Van Goens-archief niet doorgenomen. De betreffende referentie dank ik aan De Boer,
R.M. van Goens en zijn verhouding tot de literatuur van West-Europa p. 72. Merkwaardigerwijs
is Van Goens' bijlage in de handschriftencatalogus van de K.B. niet onder zijn naam opgenomen,
maar onder die van Van Alphen.
Er volgen enkele regels uit het gedicht ‘Lettre d'Héloïse à Abélard’, dat een van de Héroïdes is
van Charles-Pierre Colardeau (1732-1776).
G.J. Zollikofer, Predigten über die Würde des Menschen, und den Werth der vornehmsten Dinge,
die zur menschlichen Glückseligkeit gehören, oder dazu gerechnet werden. Leipzig 1783. 2 dln.
De 11e preek, waarnaar Feith verwijst, staat in het eerste deel op p. 255-280 (‘Der Werth der
Empfindsamkeit’). Werther wordt daarin overigens niet genoemd.
Ten aanzien van Richardsons Grandison waren de meningen in de 18e eeuw, anders dan over
zijn Clarissa, verdeeld. De hoofdpersoon, een vlekkeloze deugdheld, werd door velen als al te
zeer een onverwezenlijkbaar ideaal gezien. Cf. Matthey, ‘De ontvangst van Richardson in
Nederland’ p. 152.
Buisman, Populaire prozaschrijvers nr. 1309. Ik heb geen exemplaar van deze vertaling gevonden
in de openbare bibliotheken.
G.J. Keiser kon worden geïdentificeerd via Nederlandsch patriciaat 1910, p. 222-223.
Deze toeschrijving bij Atkins, Testament p. 284-285. Het gedicht is opgenomen in Appell p.
79-80 en Braun p. 119-120.
Over het boek: Withington, ‘The letters of Charlotte - an antidote to Die Leiden des jungen
Werthers’; Atkins, Testament p. 22-24; Long, ‘Imitations’ p. 204-206; Appell p. 18-21, 359-360;
Morel, ‘Les principales imitations’ p. 369-372. Geen van hen noemt de Nederlandse vertaling.
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42 Over Hemsterhuis' lectuur van Goethes werken en zijn achting voor diens persoon: Trunz,
‘Hemsterhuis' Reise nach Weimar’ p. 96. Goethe over Hemsterhuis: Campagne in Frankreich
(Werke dl. 10) p. 337-338.
43 François-Thomas de Baculard d'Arnaud (1718-1805), buitengewoon produktief auteur van
luguber-larmoyante toneelstukken, verhalen en romans.
44 Cf. Vosskamp, ‘Dialogische Vergegenwärtigung beim Schreiben und Lesen’ p. 82-83.
45 C.F. Gellert, Briefe nebst einer praktischen Abhandlung von dem guten Geschmacke in Briefen,
Leipzig 1763, p. 2-3.
46 Deze gravure is ook aanwezig in het Rijksprentenkabinet, port. H 3641.
47 Ik noem hier alleen de vroegste drukken van de betreffende werkjes waarin ik het gedicht heb
gevonden. Doorgaans figureerde het ook in de volgende drukken: het tekstbestand van
liedboekjes onderging in de loop van decennia slechts geringe veranderingen.
48 In het tweede (doorgepagineerde) stukje, dat als afzonderlijke titel heeft: Verzameling van 46
differente gezelschaps-liederen, uit de oude doos, p. 120-122, ‘Een nieuw lied. Van Charlotte,
bij het Graf van Werther. Wijze: Slaapt gij nog mijn welbeminde’. Dit bundeltje is op een beter
gesitueerd en meer eisend publiek afgestemd dan de zeer onverzorgd uitgegeven
volks-liedboekjes. Zie ook de aantekening bij 1795-9.
49 De nieuwe Overtoomsche marktschipper, of Durkerdammer kramer (Amsterdam, E.P.A. van de
Geer) p. 14-16, ‘Rouw klagt bij het graf van Werther’.
In de catalogus van de K.B. wordt dit exemplaar (sign. 897 F 54) gedateerd ± 1902. Ik ben het
gedicht niet tegengekomen in een van de (vele) 18e- en 19e-eeuwse drukken.
50 Zie Atkins, Testament p. 126-128, 253.
51 K.H. Spiess, Levensgeschiedenissen van zelfmoordenaars. Uit het Hoogduitsch. Leeuwarden
1808.
52 Het zangeresje aan de Maas. Of vervolg op het Kransje van letterbloempjes, met een opdracht
‘Aan de meisjes’. Is deze G. Manheer dezelfde als degeen die figureert in het Nieuw Ned. biogr.
woordenboek dl. 6 kolom 988?
Ik heb geen exemplaar van de eerste druk van Kransje, tweede stukje, gevonden. Die moet
verschenen zijn in 1790 of ook in 1791. Waarschijnlijk stond het gedicht daar al in, aangezien
de tweede druk van het eerste deel nergens afwijkt van de (wel bewaarde) eerste druk ervan.
53 Willem Leevend dl. 4 p. 212-222.
54 Over het boek: Appell p. 34-35; Morel, ‘Les principales imitations’ p. 372-374.
55 Appell p. 118-119; Scherpe, Werther und Wertherwirkung p. 83-84; Houben, Der polizeiwidrige
Goethe p. 8-9, 20-21.
56 Long is er destijds niet in geslaagd een exemplaar van het werkje op te sporen (‘Imitations’ p.
14); thans vermeldt de National Union Catalog onder nr. NA 0415577 drie exemplaren.
57 Het voorwoord is ondertekend met De Schrijver der Tafreelen voor het Menschdom. Van dit
boek is geen exemplaar aanwezig in een van de openbare collecties. Wél vond ik er een
aankondiging van in Saakes' Naamlijst (maart 1792 en september 1792), waaruit bleek dat een
van de erin opgenomen stukken een voor 't Nut gehouden voordracht was, getiteld ‘De
behoeftigheid nadelig voor elken staat’. Aangezien de auteur, blijkens de ondertekening van het
voorwoord van Wilhelmina Arend, in Utrecht woonachtig was, lag het voor de hand de notulen
van het departement Utrecht van 't Nut door te kijken. Inderdaad wordt daarin vermeld dat op
de departementsvergadering van woensdag 16 november 1791 een voordracht is gehouden
over ‘De behoeftigheid, en derzelver nadelen voor elken staat, door den Heer F.J. Winter Tromp’
(G.A. Utrecht, Archief Mij. tot Nut van 't Algemeen 4 p. 109).
58 Zie nt. 55. Over de actie van de Milanese aartsbisschop: Houben, Der polizeiwidrige Goethe p.
24.
59 Brugmans, ‘Levensberigt van Pieter Nieuwland’ p. 157-158. Brugmans vermeldt niet wanneer
de voordracht is gehouden. Evenwel geeft Van Hattum één niet nader te specificeren verhandeling
van Nieuwland voor Felix meritis op, d.d. 30 januari 1793 (Lezingen en verhandelingen, ‘Felix
meritis’ p. 11). Naar alle waarschijnlijkheid is dus op die dag ‘Over de gevoeligheid van hart’
uitgesproken.
60 Long, ‘Imitations’ p. 194; Atkins, Testament p. 233-234.
61 Vriendelijke mededeling van de gemeentearchivaris van Leeuwarden, drs. R. Kunst.
62 In Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen, Oeuvres complètes (10 dln., Amsterdam 1979-1984)
te vinden in dl. 5, brief nr. 1568 (het citaat op p. 79). De overige plaatsen in Belles correspondentie
waar Werther ter sprake komt, konden niet meer worden opgenomen: het register op de brieven
(in dl. 6 van de Oeuvres) verscheen na het afsluiten van de inventarisatie. Het betreft de brieven
nr. 1500, 1535, 2071 en 2312; geen ervan bevat een even uitgesproken oordeel als het hier
aangehaalde.
Evenmin heb ik opgenomen de Werther-plaatsen in Belles Franse romans (Oeuvres dl. 8 p.
491-497 sparsim, dl. 9 p. 120, 134, 308, 458). Met name uit dl. 9 p. 134 blijkt dat zij relativerend
stond tegenover het gevaar dat aan het lezen van gevoelige literatuur werd toegeschreven.
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63 Vergelijkingsmateriaal bieden tot op zekere hoogte andere door dezelfde uitgevers uitgegeven
liedboekjes. Een eerdere druk dan de derde heb ik niet kunnen vinden.
64 Dl. 1 p. 25-26. In het tweede deel is nog een Werther-lied opgenomen, zie de aantekening bij
1790-1.
65 Over Scharps werk en het erin beschreven geval: Buijnsters, Levens van beruchte personen p.
30-31.
66 Zie bijv. Pohlenz, Die Stoa dl. 1 p. 156, 323-324.
67 Volgens Busken Huet zou het gedicht slechts bedoeld zijn om de lezer bij de neus te nemen
(‘De school van Bellamy’ p. 85).
68 Voor Geschichte des Fräuleins von Sternheim zie de aantekening bij 1776-3. De vertaling van
Hermes' werk verscheen als Sophia's reize van Memel naar Saxen, 1779-1788.
69 Het gedichtje wordt zonder bronvermelding geciteerd in Wansink, ‘Van Goethe's Werther tot
Sara Burgerhart’ p. 418-419. Het gemeentearchief Nijmegen was zo vriendelijk de herkomst
ervan op te sporen.
70 Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde dl. 6 p. 426, zonder plaatsvermelding; volgens
Spoelstra, De invloed van de Duitsche letterkunde op de Nederlandsche p. 142, zou Fokke over
Werther geschreven hebben in zijn Catechismus der weetenschappen, schoone kunsten en
fraaije letteren, maar in dit zeer omvangrijke compilatiewerk (elf lijvige delen) is noch de naam
van Werther noch die van Goethe te vinden.
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- aankondiging Werther (1793-3) 268; dl. 2:95
- Werther-uitg. 1792 (1792-7) 220, 221, 224; dl. 2: 94
- Werther-uitg. 1793 (1793-5) 115, 155, 172, 220, 221, 224, 227-228; dl. 2:
96-106, 129
ALLARTS WERTHER-VERTALER (1793-5) 139, 141, 150, 155-163, 166, 167, 171,
178, 180, 194, 199, 227, 255, 259, 263, 268, 269, 270; dl. 2: 96-106
ALMANACH DER DEUTSCHEN MUSEN dl. 2: 28
ALMANACH VOOR JONGE HEEREN EN JUFFERS dl. 2: 71, 85
AMANAK VAN VERNUFT EN SMAAK (1793-1) 116, 118, 126; dl. 2: 94
ALMANAK VOOR VROUWEN DOOR VROUWEN 35
- (1801-1) dl. 2: 145
ALPHEN, H. VAN 113, 149, 185, 240, 253; dl. 2: 44-46, 151
- Theorie (1778-1) 97, 162, 259; dl. 2: 18
- Verhandeling (1782-2) 97, 104-106, 112, 147, 151, 163, 168, 177, 190, 201;
dl. 2: 26-28
ALTHEER, J. 140, 219, 220, 221, 222, 268; dl. 2: 65-66, 74
AMSTERDAMSCHE COURANT 89
ANACREON 260; dl. 2: 98
ANBEEK, T. 249
ANDREAE, A.J. 266
APPELL, J.W. 238, 252, 269; dl. 2: 148, 150, 151, 152
ARENSWALD, VON 265
ARISTOTELES dl. 2: 70
ARKE NOACHS (1799-2) 177; dl. 2: 144
ARMINIUS dl. 2: 124
ARMSTRONG, J. dl. 2: 107; zie verder: BRIEVEN VAN ALBERT
ARNAUD zie: BACULARD D'ARNAUD
ARNAULT, A.V. dl. 2: 78
ARNTZENIUS, D.J.A. 266
ARRENBERG, R. 90, 252, 264
ATKINS, S.P. 39, 115, 238, 255, 265; dl. 2: 41, 148, 150, 151, 152, 153
AUENBRUGGER, L. 266
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BACKER, J.A.

(1786-5) 117, 120, 122, 126-127, 128, 256; dl. 2: 39-41, 150
32, 153, 207; dl. 2: 70, 88, 92, 98, 151
BALDENSPERGER, F. 238, 241, 252, 264, 269, 270
BACULARD D'ARNAUD, F.-T.
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BAUDELAIRE, C.

53

BAUMHAUER, M.M. VON
BAUR, F. 239
BAYET, A. dl. 2: 106
BELLAMY, J. 206, 266;

266

dl. 2: 33
266

BENTHEM REDDINGIUS, R.A.

BERICHTIGUNG DER GESCHICHTE WERTHERS
BERG, W. VAN DEN 252; dl. 2: 61

185, 258, 264; dl. 2: 10

BERTRAM, C.A.F. 258
BIBLIOGRAPHIE DE L'EMPIRE FRANçAIS

252
181-182, 185, 198, 241, 263, 265
BLANCKENBURG, F. VON 161-163, 171, 180, 259, 260-261, 262, 263; dl. 2: 18
BLOEMEN, VOOR DE JEUGD dl. 2: 73, 85
BLOTKAMP, C.H. 251
BLUMENTHAL, H. 239
BOEK PER INVAL (1792-4) 129, 257; dl. 2: 84-85
BOEKZAAL DER GELEERDE WAERELD 252
BOER, P.J.C. DE dl 2: 151
BÖHME, J. dl. 2: 41
BONTEKOE, W.IJ. 255
BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. 181
BRAUN, J.W. 238, 241, 259; dl. 2: 148, 151
BREDERODE, GRAAF VAN dl. 2: 111
BREEKVELDT, W.F.G. 252
BREITENBACH, VON dl. 2: 10; zie verder: BERICHTIGUNG
BRENDER À BRANDIS, G. dl. 2: 58-59, 79
BRETSCHNEIDER, H.G. VON 255
BRILL, W.G. 21-22, 25, 239
BRINK, J. TEN 26, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 241, 253, 254, 257
BRIEVEN VAN ALBERT (1793-7) 116, 127, 145, 172, 185, 264; dl. 2: 106-107,
120-121, 129
BRIEVEN VAN CHARLOTTE (1789-3) 116, 118, 127, 128, 256, 257; dl. 2: 66-68,
76, 80, 106, 129, 130
- tweede druk (1793-6) 116, 122, 127; dl. 2: 106, 129, 130
BROEK, M. VAN dl. 2: 141
BROOS, T. 269
BRUGGENCATE, H.G. TEN 30; dl. 2: 149, 150
BRUGMANS, S.J. dl. 2: 152
BRUMMEL, L. 258
BRUNIUS, B. 253
BUISMAN, M. 90, 221, 255, 267; dl. 2: 39, 148, 151
BUISMAN-DE SAVORNIN LOHMAN, F.L.W.M. 241
BULWER LYTTON, E.G. 174, 262
BUSKEN HUET, C. 24, 32, 40, 41, 181, 240, 263, 266; dl. 2: 153
BUUREN, M. VAN 242
BUIJNSTERS, P.J. 89, 240, 243, 251, 253, 265, 267; dl. 2: 153
BUYS, J. 224, 268; dl. 2: 96
BIJ WERTHERS GRAF (1792-1) zie: WINTER TROMP
BIJDRAGEN TOT HET MENSCHELIJK GELUK (1789-2) 134, 136; dl. 2: 66
- (1790-3) 134, 257; dl. 2: 74-76
BYRON 265
BILDERDIJK, W.
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CAMPER, P.

(catalogus) 264

CATALOGUS LIBRORUM PROHIBITORUM
CATO UTICENSIS dl. 2: 17
CATULLUS 260; dl. 2:
CERVANTES dl. 2: 85

dl. 2: 92

98

CHALMOT, J.A. DE

zie: ALGEMEEN HUISHOUDELIJK WOORDENBOEK
CHARLOTTE AAN WERTHER (1788-8) zie: KEISER
CHARLOTTE AU TOMBEAU DE WERTHER dl. 2: 77
CHARLOTTE BIJ HET GRAF VAN WERTHER (1790-1, 1792-5, 1795-10, 1801-2,
1803-2) zie: OVERSTRATEN
CHARLOTTE BIJ HET GRAF VAN WERTHER (1791-4) zie: MANHEER
CHARLOTTE BIJ HET GRAF VAN WERTHER (1795-9) zie: LIEDEBOEK
CHARLOTTE BY HET OVERDENKEN (1795-8) zie: OVERSTRATEN
CHARLOTTE TREURENDE BIJ HET GRAF (1795-10, 1801-2) zie: MANHEER
CHARRIÈRE, I. DE zie: ZUYLEN
CHATEAUBRIAND, F.R. DE 265
CHEVREL, Y. 247
CHODOWIECKI, D.N. 268
CHODERLOS DE LACLOS, P.A.-F. dl. 2: 146
CIVILIS, CLAUDIUS dl. 2: 124, 139
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CLARISSA

zie: RICHARDSON

CLARISSE, J. (1794-4) 137, 262; dl. 2: 118
CLERCQ, W. DE 17-18, 20, 21, 22, 23, 40, 41,

182, 239, 251-252

COENEN, F. 270
COLARDEAU, C.-P.

dl. 2: 151
20, 40, 262
CONFIDENTIAL LETTERS dl. 2: 107; zie verder: BRIEVEN VAN ALBERT
CORNIPS, T. 228, 270
CROCE, B. 40
CRONEGK, J.F. VON dl. 2: 52
COLLOT D'ESCURY, H.

DAAS, Q.W.J. 241
DEDEL, S. 251
DEKEN, A. zie: WOLFF & DEKEN
DIDEROT, D. 248; dl. 2: 69, 70

(apotheker te Utrecht) dl. 2: 65
DOES, J. VAN DER dl. 2: 111
DÓLL, J. 267; dl. 2: 15, 148
DOMELA NIEUWENHUIS, F.J. 266
DOOR NATUUR EN KUNST zie: KEISER
DOIJER, A. 266
DRESIGS dl. 2: 34
DROSTE, F.G. 265
DUFOUR & ROUX 252, 267
ďURIšIN, D. 243
DUSCH, J.J. 207
DUYTSCHAEVER, J. 239, 250
DWEEPSTER, DE 206
DYCK, A. VAN dl. 2: 88
DIJKSTRA-VAN BRAKELEN, R. 252
DOEDES

EBMEYER, A. dl. 2: 141
ECKERMANN, J.P. 240
EEGHEN, I.H. VAN dl. 2: 148
EEKHOFF, W. dl. 2: 124
EGMONDT, GRAAF VAN dl. 2:
ELWE, J.B. dl. 2: 37, 106
EMENES, H. VAN

111

- aankondiging Werther (1776-1) 95; dl. 2: 10
- aankondiging Werther (1776-2) 224; dl. 2: 10
- aankondiging Werther (1776-3) 96, 100, 111, 113, 132; dl. 2: 10
- Werther-uitg. (1776-4) 95, 98-100, 115, 116, 218, 220-221, 224-227, 252,
267; dl. 2: 11, 23, 26, 37, 148, 149
- annonce Werther (1777-2) dl. 2: 15
- annonce Werther (1777-6) 96; dl. 2: 17
EMMEN, C.H. 266
ENGEL, J.J. dl. 2: 18, 22, 46, 50
ERLÄUTERUNGEN UND DOKUMENTE 252, 260
ETWAS ÜBER DIE LEIDEN 185, 258, 264
EVERS, G.A. 268
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FABIUS, G.J.

266
251
FAYETTE, M.M. DE LA dl. 2: 129
FEITH, R. 16-42 passim, 87, 113, 120, 133, 134, 135, 143-144, 149, 168, 210,
211, 239, 240, 241, 252, 253, 254, 256, 257, 262, 264, 266, 267; dl. 2: 41, 58,
61, 76, 78, 119, 127, 137, 144, 148, 149, 151
- Verhandeling (1782-1) 97, 98, 102-104, 105, 109, 124, 190, 254; dl. 2: 24-26
- Julia (1783-1) 98, 103-104, 107-110, 111, 114, 254, 256; dl. 2: 30-32
- Brieven 1 (1784-1) 111, 112, 151, 190, 200, 201; dl. 2: 34-36
- Ferdinand en Constantia (1785-1) 111; dl. 2: 36
- Brieven 3 (1787-4) 102, 121, 132, 143; dl. 2: 46-52
- Brieven 5 (1790-5) 118, 122, 129, 133, 137, 143; dl. 2: 76-78
FÉNELON dl. 2: 26, 27
FIEGUTH, R. 250
FIELDING, H. 164, 261; dl. 2: 60, 116, 117, 146
FLAUBERT, G. 50
FOKKE SIMONSZ., A. 206, 240, 241, 257; dl. 2: 153
- (1798-1) 172, 177; dl. 2: 142
FONTAINE VERWEY, E. DE LA 268
FOSCOLO, U. 181
FREUDEN DES JUNGEN WERTHERS zie: NICOLAI
FALCK, A.R.

GALEN, J. VAN dl. 2: 111
GALLITZIN, A. 147, 148, 199,

203, 258; dl. 2: 68-69
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GARVE, C.

(1778-2) zie: WYSGEER

GAST, W. 247
GEER, E.P.A. VAN DE

dl. 2: 152
GEERARS, C.M. 89, 251
GELLERT, C.F. 36, 207; dl. 2: 18, 70, 151
GENTLEMAN'S MAGAZINE 265
GESELLSCHAFT, LITERATUR, LESEN 249
GESPREK OVER WERTHER zie: LIJDEN VAN DEN JONGEN WERTHER ONDERZOCHT
GESSNER, S. 257
GHESQUIERE, R. 249
GHIJSEN, H.C.M. 253; dl. 2: 149
GIDS, DE 21, 174
G.M. zie: MANHEER
GOBBERS, W. 91, 241, 252, 257, 261
GOENS, R.M. VAN (1787-3) 119, 150, 151-152, 153; dl. 2: 44-46, 151
- (catalogus) 259, 263, 264
GOETHE, J.W. dl. 2: 9, 13, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 52, 59, 77, 86-89, 95,
109, 112, 116, 144, 146
- Werther, eerste en tweede Fassung 14, 60, 227-228, 238, 252, 269-270; dl.
2: 59-60, 104
- Werther, Duitse edities 224-225, 228, 269, 270
- Werther, receptie in Duitsland 60-61, 119, 151, 245, 255
- Werther, Nederlandse vertalingen zie: LIJDEN VAN DEN JONGEN WERTHER
- Werther, Franse vert. in Ned. gedrukt 185, 252, 264, 267, 268
- Götz von Berlichingen dl. 2: 24
- Clavigo 225, 259
- Stella 38, 241, 253, 259; zie verder: VOORREDE STELLA
- Iphigenie 53-54, 258
- Egmont 225, 259
- Wilhelm Meister dl. 2: 146
- Dichtung und Wahrheit 18, 23, 60, 239, 245, 246, 263; dl. 2: 69
- Campagne in Frankreich dl. 2: 151
- Schriften 185, 264
- Gespräche 240
GOLDSMITH, O. dl. 2: 70
GRANDISON zie: RICHARDSON
GRAPPIN, P. 238
GRAVE, J.E. 222, 224; dl. 2: 44
GRAY, T. dl. 2: 70
GRIMM, G. 45, 63-72, 73, 75, 80, 81, 83, 84, 201, 212-213, 215, 238, 242, 247,
248, 250
GROOT, J.P.M. 252, 257
GRÜTZMACHER, C. dl. 2: 148
GRYZAARD, DE 261
GSTEIGER, M. 252, 269
GUMBRECHT, H.U. 242
GUNDOLF, F. 241
HAARLEMSCHE COURANT zie: OPRECHTE HAARLEMSCHE
HAKS, D. 256
HALL, M.C. VAN 18, 20, 22, 23, 40, 41, 182-183, 239
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HAMELSVELD, Y. VAN

256
89, 251
HARDY, H.L' dl. 2: 129
HARTOG, J. 256
HASSELT, G. VAN (1780-1) 97, 102, 240; dl. 2: 23, 148
HATTUM, M. VAN dl. 2: 153
HAUPTMANN, G. 248
HEEREN VAN WALDHEIM dl. 2: 52-53
HELLWALD, F. VON & L. SCHNEIDER 25, 28, 29, 31, 240
HELMERS, J.F. (catalogus) 264
HEMELVAART VAN SEBALDUS (1786-6) 135; dl. 2: 41-42
HEMSTERHUIS, F. (1789-4) 141, 143, 147-149, 170, 190, 199, 203, 248, 255,
258; dl. 2: 68-70, 151
- (catalogus) 263, 264
HENNERT, J.F. (catalogus) 264
HERD, E. dl. 2: 92
HERDER, J.G. 263
HERMES, J.T. 207; dl. 2: 141, 153
HILLEBRAND, K. 238
HIPPEL, T.G. VON dl. 2: 10
HOFFHAM, O.C.F.
- Brief aan Uylenbroek (1775-1) 98, 100, 177, 203; dl. 2: 9
- Aan Niemand (1797-5) 177, 203, 240; dl. 2: 140
HOLBACH, P.-H.D. D' 262
HANOU, A.J.
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HOLUB, R.C.

238

HOMERUS 259-260; dl. 2: 34
HOOFT, D. (catalogus) zie: WISELIUS/HOOFT
HOOFT, P.C. 252
HOOGEVEEN, J. 247,

250
dl. 2: 111
HORSTMAN, A. (catalogus) zie: KINKER/WILLEKES/HORSTMAN
HÖSLE, J. 238
HOUBEN, H. dl. 2: 152
HUET zie: BUSKEN HUET
HUME, D. dl. 2: 103, 106
HÜNICH, F.A. 238, 265
HUYSUM, J. VAN dl. 2: 102
HOORNE, GRAAF VAN

IBSCH, E.

243, 244; zie ook: KUNNE-IBSCH
(1790-6) 123, 135; dl. 2: 78-79
- (catalogus) 263
INGARDEN, R. 245, 248, 249
INKLAAR, D. 32, 33, 254
ISELIN, I. dl. 2: 9
ISER, W. 243, 245
IMME, W.

JACOBSEN JENSEN, J.N.

90
JÄGER, G. 60, 238, 245, 246, 255, 259, 265, 269
JAMES, W. dl. 2: 66; zie verder: BRIEVEN VAN CHARLOTTE
JANSSEN, F.A. 267
JAUSS, H.R. 45-55, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 175,
209-211, 215, 242, 243, 244, 245, 246, 250
JEANNE D'ARC dl. 2: 140
JERUSALEM (Abt) 252; dl. 2: 9-10, 17
JERUSALEM K.W. dl. 2: 9-10, 17, 92
JONCKBLOET, W.J.A. 21, 23-24, 25, 28, 29, 40, 240
JONG, J. DE 90
JONGE WALBURG (1790-6) zie: IMME
JONGE WERTHER, TREURSPEL (1776-6) 95, 100, 101, 102, 267; dl. 2: 13, 15-16,
151
JONGEWAARD C.M., J.A. en S.S. dl. 2: 141
JULIA VERKORT dl. 2: 149
JUSTUS SCHERTSÉROWITZ zie: NIEUWENHUYZEN
KAAKEBEEN, C.G. 26
KABINET VAN MODE EN SMAAK (1791-3) 35, 36, 265; dl. 2: 80
KALFF, G. 30, 240, 244; dl. 2: 142, 153
KAMPEN, N.G. VAN 17, 21, 25, 26, 181, 239, 241, 264
KAMPHUIS, G. 263
KANT, I. dl. 2: 9
KANTELAAR, J. 256
KASTEELE, P.L. VAN DE (1793-8) dl. 2: 107-108
KEISER, G.J. (1788-8) 116,120, 128; dl. 2: 63-64, 151
KEMP, C.M. VAN DER 266
KESTNER, C. 252
KINKER, J. 206, 257
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KINKER, J./J.W. WILLEKES/A. HORSTMAN

(catalogus) 264
97; dl. 2: 28, 148
KLEINE DICHTERLYKE HANDSCHRIFTEN dl. 2: 128, 140, 142
KLOEK, J.J. 238, 240, 249, 251, 253, 254, 255, 262, 269; dl. 2: 149, 150
KLOPSTOCK, F.G. 22, 27, 29, 270; dl. 2: 18, 52
KLUCKHOHN, P. 256
KNUVELDER, G. 39
KOMRIJ, G. 270
KOOPMANS, J. 241, 253
KRANSJE VAN LETTER-BLOEMPJES dl. 2: 80, 152
KRIJN, S.A. 251
KRYNEN (kastelein te Lent) dl. 2: 142
KUNNE-IBSCH, E. 242, 250; zie ook: IBSCH
KUNST, R. dl. 2: 153
KLAGEN UNGLÜCKLICHER LIEBE

LAAN, J.E. VAN DER

34-39, 42, 86, 189, 190, 194, 224, 239, 241, 250, 252, 253,
259, 264, 265, 269; dl. 2: 41, 42, 148, 150, 151
LAFONTAINE, A. 252
LAMARTINE, A.-M.-L. DE 265
LÄMMERT, E. 259, 263
LANGBROEK, M. 33, 253, 254; dl. 2: 149
LANGE, V. 246
LA ROCHE, S. VON 100, 253; dl. 2: 10, 141
LAVATER, J.C. dl. 2: 9, 27
LAUTERBACH, M. 238
LEDEBOER, A.M. 268; dl. 2: 148
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LEFERINK, H.

247

LEIDEN DER JUNGEN WERTHERINN
VAN DE JONGE WERTHERIN

35, 185, 259, 264; dl. 2: 39; zie verder: LYDEN

LEIDEN DES JUNGEN WERTHERS. GOETHES ROMAN IM SPIEGEL SEINER ZEIT

dl. 2:

118
LEIDEN DES JUNGEN WERTHERS, TRAUERSPIEL

dl. 2: 13

LENNEP, D.J. VAN 240
LENNEP, J. VAN 25, 240
LÉONARD, N.G. dl. 2: 54-55, 119
LEOPOLD, J.A. 24-25, 33, 41, 240
LESS, G.

266

LESSING, G.E. 43, 248, 258; dl. 2: 103,
LETTERKUNDIG MAGAZIJN 181, 263

106

LETTEROEFENINGEN zie: VADERLANDSCHE LETTEROEFENINGEN
LETTERS OF CHARLOTTE 264; dl. 2: 66, 107; zie verder: BRIEVEN VAN CHARLOTTE
LETTRES DE CHARLOTTE

35; dl. 2: 80; zie verder: BRIEVEN VAN CHARLOTTE

LEVEN VAN RICHARD zie: NIEUWENHUYZEN
LEVENSDESCHRYVING A.K. MERKS 255
LIEDEBOEK VAN HET ROOSJE (1795-9) 116, 124-125; dl. 2: 132-134
LINK, H. 45, 56-63, 64, 65-66, 67, 72, 75, 77, 80, 81, 87, 211-212, 242,

244,

245, 246, 247, 249
LONG, O.W. 238, 253, 269, 270; dl. 2: 151, 152, 153
LOOS, W. dl. 2: 69
LOOSJES, A. 206
LOTJE EN DAPHNE (1788-1) zie: WINTER TROMP
LOTTE BEI WERTHERS GRAB dl. 2: 28, 148
LOTTENS BRIEFE 185, 264; zie verder: BRIEVEN VAN CHARLOTTE
LOUISE OP DE BANK (1795-2) 123, 130, 134; dl. 2: 127
LUBLINK, J. (1803-1) 178; dl. 2: 145-146
LUCANUS dl. 2: 139
LUCRETIUS dl. 2: 102, 106
LUZAC, C.J. 26
LIJDEN VAN DEN JONGEN WERTHER

- eerste druk (1776-4) 95, 98-100, 115, 218, 220, 221, 224-227, 267; dl. 2: 11,
15, 17, 23, 26, 37, 148, 149
- tweede druk, eerste uitg. (1786-2) 115, 218-219, 221, 227; dl. 2: 37
- tweede druk, tweede uitg. (1787-2) 115, 185, 219, 221-222, 227, 263; dl. 2:
44, 65
- derde druk (1790-2) 115, 219-220, 221, 222, 227; dl. 2: 74
- nieuwe uitg. 1792 (1792-7) 220, 221, 222-223, 268; dl. 2: 94
- nieuwe uitg. 1793 (1793-5) 115, 155, 172, 220, 221, 224, 227-228, 268; dl.
2: 96-106, 129; zie ook: ALLARTS WERTHER-VERTALER
LIJDEN VAN DEN JONGEN WERTHER ONDERZOCHT (1786-2) 115, 132, 135, 138,
219-220, 222, 227, 257, 265; dl. 2: 37, 44, 74, 104
LYDEN VAN DE JONGE WERTHERIN (1786-3) 116, 127, 137; dl. 2: 37-39, 67; zie
ook: LEIDEN DER JUNGEN WERTHERINN
MAANDELIJKSCHE NAAMLIJST zie: NAAMLIJST
MACPHERSON, J. dl. 2: 107
MANDELKOW, K.R. 82, 239, 244, 245, 250; dl.
MANHEER, G. dl. 2: 152

2: 148
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- in Kransje letter-bloempjes (1791-4) 116, 124; dl. 2: 80-82
- in Vervolg Zeeuwsche speelw. (1795-10) 116; dl. 2: 135
- in Nieuwe Zeeuwsche speelw. (1801-2) dl. 2: 145
MARTINET, J.F. dl. 2: 85
MASON, E.C. 254
MATTHEIJ (courantier te Utrecht) 140; dl. 2: 65
MATTHEY, T.M.M. 253, 254, 264; dl. 2: 151
MATY, H. 265
MAY, G. 248
MEERMAN, P. (catalogus) 264
MEERMAN, P./H. SCHERPING (catalogus) 264
MEERSCH, A.A. VAN DER (catalogus) 264
MEISSNER, A.G. 258
MÉMOIRE DE MONSIEUR CHALOTAIS WERTHER 264
MENDELSSOHN, M. dl. 2: 79
MENGELWERK TENDIMUS zie: PERPONCHER
MENNE, K. 27-30, 32, 34, 42, 86, 240; dl. 2: 41, 150, 151
MENSCH VAN ZIJNE ZWAKKE ZIJDE (1781-1) 97;
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dl. 2: 23-24
MENSCHENVRIEND, DE

205, 266
- (1790-4) 118, 133, 138, 139, 266; dl. 2: 76
- (1791-2) 123, 135, 266; dl. 2: 80
MERKER, E. 238
MEIJER, F.G. 176, 262; dl. 2: 137
MIGGE, W. 269
MILLER, J.M. 26, 29, 33, 134, 254, 257; dl. 2: 61, 126
- Siegwart 17, 118, 133, 136, 177, 206, 207, 241, 266; dl. 2: 53, 60, 61, 98,
113, 119, 125, 126, 138-139, 140, 144, 145
MONTESQUIEU 262; dl. 2: 103, 106
MOREL, L. dl. 2: 151, 152
MUELEN, C. VAN DER dl. 2: 143
MUELEN, J.C. VAN DER (1789-1) 140; dl. 2: 65-66
MUKAřOVSKÝ, J. 73, 74, 245, 248
MÜLLER, J.G. dl. 2: 52
MÜLLER, P. 238, 239, 246; dl. 2: 148
90, 264; dl. 2: 152
- aankondiging Werther (1793-4) 268; dl. 2: 95-96
NAEFF, J.P. 242
NAYLER, B.S. 264
NEDERLANDSCHE BIBLIOTHEEK 265; dl. 2: 15, 16, 148
- recensie jonge Werther, treurspel (1777-4) 95, 102, 110; dl. 2: 16
- recensie Nicolai, Vreugde Werther (1777-5) 95, 102, 110; dl. 2: 16-17
NEDERLANDSCHE DICHTKUNDIGE SCHOUWBURG zie: HEMELVAART SEBALDUS
NEEF WILLEM (1783-2) zie: VADERLANDSCHE LETTEROEFENINGEN
NERUDA, J. 79
NEUE BIBLIOTHEK 259; dl. 2: 18
NEW REVIEW 265
NICOLAI, F. 35, 185, 258-259, 264, 267; dl. 2: 14, 15, 79, 108; zie verder:
NAAMLIJST VAN NEDERDUITSCHE BOEKEN

VREUGDE WERTHER
NICOLOVIUS, A. 241
NIEMEIJER, J.W. 251
NIES, F. 85, 251
NIEUW ALGEMEEN MAGAZIJN

dl. 2: 115
- Over lectuur (1799-1) 178-180, 263; dl. 2: 143-144
NIEUWE BIJDRAGEN TOT HET MENSCHELIJK GELUK

- (1797-1) 172; dl. 2: 138-139
- (1797-2) dl. 2: 139
- (1797-3) dl. 2: 139
NIEUWE BYDRAGEN TOT OPBOUW DER VADERL. LETT.
NIEUWE NEDERLANDSCHE SPECTATOR 205, 266

dl. 2: 107

- (1788-6) 133, 136, 137, 256, 257, 266; dl. 2: 60-61
NIEUWE OVERTOOMSCHE MARKT-SCHIPPER dl. 2: 73, 152
NIEUWE VERMAAKLYKE ZEEUWSCHE SPEELWAGEN (1801-2) dl. 2: 73, 82, 135, 145
NIEUWENHUYZEN, M. (1788-4) 255; dl. 2: 58
NIEUWLAND, P. 18, 40, 150, 185, 240, 261
- Over de gevoeligheid van hart (1794-2) 163-166, 171, 178, 180, 181, 182-183;
dl. 2: 115-117, 153
- Tafellied (1794-3) 163; dl. 2: 117
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NOLLAU, A.
NOMSZ, J.

238
dl. 2: 151

NOUVEAU WERTHER 185, 264
NIJLAND, J.A. 266; dl. 2: 33, 150
OCKERSE, W.A.

33, 136, 137, 138-139, 141, 143, 144, 145-146, 149, 150, 185,
257
- Characterkunde (1788-7) 118, 119-120, 134, 136, 138-139, 141, 146, 151,
159, 160, 169, 204; dl. 2: 62-63, 82, 83-84
- Vrouwelijk character (1794-5) 129-130, 136, 137; dl. 2: 118-119
ONTIJD, G.C. 266
OOSTRUM, W.R.D. VAN 254, 262
OP HET AFSCHEID VAN WERTHER (1795-10, 1801-2) zie: VERVOLG ZEEUWSCHE
SPEELWAGEN
OP HET GRAF VAN WERTHER (1793-1)
OPDAM, J. VAN WASSENAAR dl. 2: 111
OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT

zie: ALMANAK VAN VERNUFT EN SMAAK

89; dl. 2: 95

OPSTELTEN, G.E. dl. 2: 143
OSSIAN 259-260; dl. 2: 70, 107
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(1795-1) zie: VADERLANDSCHE LETTEROEFENINGEN
zie: NIEUW ALGEMEEN MAGAZIJN

OVER HET SENTIMENTEELE
OVER LECTUUR (1799-1)
OVERSTRATEN, A. VAN

- in Almanach jonge heeren en juffers (1790-1) 116, 124, 125, 128, 130, 256;
dl. 2: 71-74
- in Bloemen vaderl. jeugd (1792-5) 116; dl. 2: 85
- in Vrolyke confraaters (1795-8) 116, 256; dl. 2: 130-132
- in Vervolg Zeeuwsche speelw. (1795-10) 116; dl. 2: 135
- in Nieuwe Zeeuwsche speelw. (1801-2) dl. 2: 145
- in Vrolyke zeeman (1803-2) dl. 2: 146
PAASMAN, A.N. 88, 251, 252,
PADDENBURG, G.T. VAN dl. 2:

254, 255; dl. 2: 149
107

PAMELA zie: RICHARDSON
PERPONCHER, W.E. DE 30,

206; dl. 2: 50, 52
- Gedagten over het sentimenteele (1786-7) 102, 121, 132, 138, 143; dl. 2:
42-44
PERRIN, P. dl. 2: 85, 92, 95; zie verder WERTHERIE
PERSON, S. 228, 270
PETRARCA 163, 260; dl. 2: 34, 98, 116
PIERSON, A. 239, 252
PLAK, A. 268
POËTISCHE SPECTATOR 206
POHLENZ, M. dl. 2: 153
POLIGNAC, M. DE dl. 2: 102, 106
POMPEIUS dl. 2: 139, 140
POOT, H.K. 260; dl. 2: 98
POPE, A. dl. 2: 84
POPMA, T. 241
POST VAN DEN HELICON 206, 239
POST, E.M. 168, 174, 254
PRÉ, J. DU (1798-2) dl. 2: 142
PRÉVOST, A.-F. dl. 2: 129
PRINSEN, J. 31-32, 33, 40, 41, 211-212, 240, 254, 266, 267
PROEVEN VOOR HET VERSTAND 206; dl. 2: 118
RACINE, J. 53-54, 244, 260; dl. 2: 98
RAMHORST, W.A. VAN DE dl. 2: 141
RANTZAU, VON dl. 2: 137
RAPHAEL dl. 2: 88
RECENSENT, DE
- recensie Ockerse Characterkunde (1792-2) 136, 258; dl. 2: 63, 83-84
- recensie Wertherie (1793-2) 121, 155; dl. 2: 92, 94-95
RECENSENT OOK DER RECENSENTEN 181, 263
REESER, H. 263
REITZENSTEIN, C.E. VON dl. 2: 28
RHAPSODIST, DE (1783-3) 111; dl. 2: 33-34
RICHARDSON, S. 98, 105, 106, 164, 184, 185, 186, 253; dl. 2: 26, 27, 35, 85,
102, 140, 141, 146
- Pamela 185, 254, 261, 263, 264; dl. 2: 35
- Clarissa 100, 112, 160, 185, 186, 259, 261, 264; dl. 2: 10, 11, 35, 62, 63, 85,
102, 151
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- Grandison 36, 156, 185, 186, 261, 263, 264; dl. 2: 27, 28, 35, 53, 98, 102,
116, 151
RIEBE 35, 138, 185, 258-259, 264; dl. 2: 37; zie verder: LIJDEN VAN DEN JONGEN
WERTHER ONDERZOCHT
RIEDEL, F.J. dl.
RIESS, G. 238

2: 18

ROBESPIERRE, M. DE

dl. 2: 140

ROBINSON, H.C. 260
RODDIER, H. 241
ROSE, W. 238
ROUSSEAU, J.-J. 39, 98, 112, 138, 163, 205, 239, 262; dl. 2: 26, 27, 34, 35, 103,

106, 116, 117, 119, 150
RUBENS, P.P. dl. 2: 88
RÜHLING, G.E. VON dl. 2: 64
RUYTER, M.A. DE dl. 2: 111
SAAKES, A.B.

zie: NAAMLIJST

SANG, J. 259
SCHALEKAMP, M.

267; dl. 2: 13, 15, 107

SCHARP, J. (1796-1) 172-173, 175-177, 262; dl. 2:
SCHELLE, J.J.G. zie: RHAPSODIST
SCHELTEMA, T.H. 251
SCHENK, A.C. (1795-3) 118, 120, 123; dl. 2: 128
SCHENKEVELD, M.H. 239, 263

135-138, 153
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SCHERPE, K.

238; dl. 2: 148, 152
zie: MEERMAN/SCHERPING

SCHERPING, H. (catalogus)
SCHEURLEER, D.F. 90, 251
SCHEVICHAVEN, H.D.J. VAN
SCHILLER, F. 43

dl. 2: 142

zie: HELLWALD & SCHNEIDER
SCHOFFEL, F.J. dl. 2: 124
SCHOLTE, J.G. 34
SCHONCK, E.J.B. (1792-3) dl. 2: 84
SCHREUDER, J. dl. 2: 9
SCHROEDER STEINMETZ, N.W. 173, 262
SCHULL, P.S. 262
SCHULTS, U. 241
SCHULZ, J.C.F. 259
SCHWABE, J.C. zie: TAAL- DICHT- EN LETTERK. MAGAZIJN
SEGERS, R.T. 238, 244
SELM, B. VAN 268
SEM, CHAM EN JAPHET 262
- (1800-2) dl. 2: 145
SENTIMENTEELE, DE 206
SÉRAN DE LA TOUR 253
SEUFFERT, B. 268, 270
SCHAFTESBURY dl. 2: 18
SIEGWART zie: MILLER
SMITH, J.W. dl. 2: 118
SMOLLETT, T. dl. 2: 146
SNELLAERT, F.A. 22
SONDHEIM, M. 238
SORROWS OF CHARLOTTE dl. 2: 118
SÖTEMANN, A.L. 49, 243, 246
SPANDAW, H. 252
SPANN, M. 246
SPEYER, N. 90, 251, 265, 266
SPIESS, C.H. dl. 2: 79, 152
SPOELSTRA, H.A.C. 33, 38, 241, 251, 266; dl. 2: 142, 150, 153
SPROOKJES VAN MOEDER DE GANS 255
STACKELBERG, J. VON 251
STARING, A.C.W. (1798-3) 177; dl. 2: 143
STATIUS MULLER, J.W. 266
STEFFENS, G.A. 261
STEINMETZ, H. 245
STELLINO OU LE NOUVEAU WERTHER 264
STERNE, L. 98, 153, 163, 253; dl. 2: 24, 88, 92, 98, 116
STINSTRA, J. 160, 259
STOCKMANN, A.K. dl. 2: 39; zie verder: LYDEN JONGE WERTHERIN
STRIEDTER, J. 248, 249
STUART, M. 266
STÜCKRATH, J. 44, 55, 242, 244
SCHNEIDER

TAAL- DICHT- EN LETTERKUNDIG MAGAZIJN (1788-5)
TAFREELEN VOOR HET MENSCHDOM dl. 2: 111, 152

dl. 2: 58-60
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TEDING VAN BERKHOUT, G.P.

266
dl. 2: 64
THERESE EN FALDONI zie: LÉONARD
THOMAS VAN AQUINO 15
TIBULLUS 260; dl. 2: 98
TIEGHEM, P. VAN 241
TIGGES-DREWES, G. 257
T.K. zie: ALMANAK VAN VERNUFT EN SMAAK
TOLLENS, H. 173; dl. 2: 144-145
TOORN, C.K. VAN DER 251
TOUSSAINT, A.L.G. 181
TROMP, M.H. dl. 2: 111
TRUNZ, E. 239, 258; dl. 2: 69, 151
TWEE VROLYKE CONFRAATERS dl. 2: 73, 130, 147
TYDEMAN, H.W.T. dl. 2: 118, 119
TEUTSCHE MERKUR

TIJDSCHRIFT VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN
TIJHOFF, E.

263

219, 222

UEBER DIE LEIDEN WERTHERS. GESPRÄCHE
ONDERZOCHT
UTRECHTSCHE COURANT 89,
UYLENBROEK, P.J. dl. 2: 9
V*****, J.H. DE

zie: RIEBE EN LIJDEN WERTHER

95, 100; dl. 2: 10, 13, 15, 17, 37, 44

zie: VILLATES

259, 262; dl. 2: 108
- recensie Wilhelmine Arend (1793-11) dl. 2: 112
- recensie Brieven Albert (1794-6) 120, 121; dl. 2: 107, 120
VADERLANDSCHE BIBLIOTHEEK
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- Wet verëdeling dichtkunst (1796-2) 177-178; dl. 2: 138
- recensie Tollens, Proeve (1800-1) 173; dl. 2: 144
- Schranderheid sent. jongeling (1803-3) 177; dl. 2: 147
VADERLANDSCHE LETTEROEFENINGEN 28, 135, 136, 137-138, 139, 143, 144-145,
182, 253, 257, 265; dl. 2: 41-42
- recensie Werther (1776-5) 95, 96, 100-101, 102, 106, 113, 114, 135, 144,
159, 192, 199; dl. 2: 11-12, 39
- recensie Jonge Werther, treurspel (1777-3) 95, 101; dl. 2: 15-16
- Levensbeschr. Neef Willem (1783-2) 98, 110-111, 112, 113, 114, 118, 132,
144, 204, 266; dl. 2: 32-33
- recensie Lyden Wertherin (1786-4) 121, 135, 137-138, 144; dl. 2: 39
- recensie Heeren van Waldheim (1787-5) 118, 134, 145; dl. 2: 52-53
- recensie Verhandelingen Mendelssohn (1791-1) 120, 139, 145; dl. 2: 79
- recensie Algem. huish. woordenb. (1791-6) 145; dl. 2: 63, 82
- recensie Reize door Duitschland (1793-9) 145; dl. 2: 108
- recensie Brieven Albert (1794-7) 121, 145, 172; dl. 2: 107, 120-121
- recensie Agron, Tydverdryf (1794-9) 137, 145; dl. 2: 123
- Over het sentimenteele (1795-1) 118, 120, 133, 136, 137, 139, 145; dl. 2:
124-127
VADERLANDSCHE MUZEN-ALMANAK dl. 2: 83
VALK, J. VAN DER 30-31, 241
VARNHAGEN VON ENSE, K.A. 241
VELSE, C.H./P. VAN WOENSEL (catalogus) 263, 264
VERSJE OP HERBERGRUIT (1797-7) 173, 175; dl. 2: 141-142
VERTALER ALLARTS WERTHER zie: ALLARTS WERTHER-VERTALER
VERTALER WERTHERIE zie: WERTHERIE
VERVOLG OP N. CHOMEL zie: ALGEMEEN HUISH. WOORDENBOEK
VERVOLG ZEEUWSCHE SPEELWAGEN (1795-10) 116, 125, 126; dl. 2: 73, 82,
134-135, 145
VERZAMELING GEZELSCHAPS-LIEDEREN dl. 2: 73, 134, 152
VIEU-KUIK, H.J. 39-40, 266
VILLATES, J.H. DES
- Brieven wijsg. ond. (1795-4) 129; dl. 2: 128-129
- Karel of de voedsterling (1796-3) dl. 2: 138
VINKELES, R. 115, 224, 268; dl. 2: 73, 85, 96, 118
VIS, A. dl. 2: 66
VISSER, S. DE 262
VLOTEN, J. VAN 22-23, 25, 31, 41, 239
V.O. zie: OVERSTRATEN
VODIčKA, F. 45, 72-79, 80, 81, 82, 84, 213, 248, 249
VOLTAIRE 262, 264; dl. 2: 140
VONDEREN, J. VAN 251
VOORREDE STELLA (1782-3) 97-98, 102, 106-107, 111, 113, 114, 119, 192, 254;
dl. 2: 28-30
VOSSKAMP, W. 258; dl. 2: 151
VRAAG-AL, DE
- (1795-6) 123, 138; dl. 2: 129-130
- (1795-7) 138; dl. 2: 130
- (1797-4) 177; dl. 2: 139-140
VREUGDE VAN DEN JONGEN WERTHER (1777-1) 95, 100, 101-102, 185, 265, 267;
dl. 2: 13-15; zie ook: NICOLAI
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(1794-1) 118, 123, 135-136; dl. 2: 115
(1803-2) dl. 2: 73, 146-147
VRYDAG, D. 224, 268; dl. 2: 96
VROLYKE ZEDEMEESTER
VROLYKE ZEEMAN

WAAL, WED. S. DE dl. 2: 85
WANSINK, P.A. dl. 2: 153
WARNING, R.

242
WARTON, J. dl. 2: 18
WEEVERS, T. 39
WEIMANN, R. 249
WERFF, P.A. VAN DER dl. 2: 111
WERTHER AN LOTTEN dl. 2: 64
WERTHERIE (1792-6) 116, 185, 256, 264; dl. 2: 85-92, 94-95, 127
- Voorrede van de vertaler (1792-6) 150, 152-155, 156, 157, 167, 199, 255; dl.
2: 85-92, 94-95
WEYDE, C.L. VAN DER 262
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- Henry en Louize (1794-10) 123; dl. 2: 123
- Vrugten van mijnen geest (1797-6) 173, 177; dl. 2: 140-141
WEYGAND, C.F. 224; dl. 2: 92
WEZEL, J.K. dl. 2: 111
WIELAND, C.M. 207, 257, 258, 259; dl. 2: 10, 26, 27, 28
WIENOLD, G. 250
WILD, B. 140, 221-222, 227, 268; dl. 2 66
- aankondiging Werther (1786-1) dl. 2: 37
- Werther-uitg. 1786 (1786-2) 115, 132, 155, 218-219, 221-222; dl. 2: 37
- aankondiging plaatjes (1787-1) dl. 2: 44
- Werther-uitg. 1787 (1787-2) 115, 132, 155, 219, 221-222; dl. 2: 44, 65
- Werther-uitg. 1790 (1790-2) 115, 132, 155, 172, 219-220, 221-222; dl. 2: 74
WILHELMINE AREND zie: WINTER TROMP
WILLE, J. 256
WILLEKES, J.W. (catalogus) zie: KINKER/WILLEKES/HORSTMAN
WILLEM BIJ LOTJES GRAF 35, 36; dl. 2: 82
WILLEM I dl. 2: 111
WILSON, J.D. 246
WINKEL, J. TE 32, 244, 265; dl. 2: 149
WINTER TROMP, F.J.
- Lotje en Daphne (1788-1) 257; dl. 2: 53
- Bij Werthers graf (1792-1) 116, 118, 120, 125, 257; dl. 2: 83
- voorwoord Wilhemine Arend (1793-10) 118, 133, 137, 138, 139, 140, 176,
257, 262; dl. 2: 108-112, 152
WISELIUS, S.I./D. HOOFT (catalogus) 264
WITHINGTON, R. dl. 2: 151
WITTE, J.E. DE 256-257; dl. 2: 127
- Dicht-offer (1788-2) 137, 138; dl. 2: 53-55
- Fragmenten (1788-3) 132-133, 137, 138, 141, 204, 256; dl. 2: 55-58
WITTKOWSKI, W. 244
WOENSEL, P. VAN (catalogus) zie: VELSE/VAN WOENSEL
WOLFF, E. & A. DEKEN 16-42 passim, 151, 206-208, 210, 240, 241, 252, 266-267;
dl. 2: 17, 60
- Willem Leevend 24, 32, 33, 36, 39, 87, 206-208, 210, 240, 241, 267; dl. 2:
152
- Cornelia Wildschut (1793-12) 24, 28, 33, 38, 118-119, 129, 133, 136, 140,
188, 240, 257; dl. 2: 112-115
- (catalogus) 263, 264
WORP, J.A. dl. 2: 148, 151
WOUWERMAN, P. dl. 2: 102
W.T. zie: WINTER TROMP
WIJNMALEN, J.O. 266
WYSGEER VOOR DE WEERELD (1778-2) 97, 102, 105, 144, 199, 265; dl. 2: 18-23,
29-30, 46, 50, 105
YOUNG, E.

207; dl. 2: 23, 70

ZANGERESJE AAN DE MAAS dl. 2: 152
ZEEUWSCHE SPEELWAGEN zie: NIEUWE VERMAAKLYKE Z. SPEELW.
ZIMMERMANN, B. 247, 251
ZIMMERMANN, J.G. en K. dl. 2: 42-44, 48
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ZOLA, E.

149

ZOLLIKOFER, G.J.
ZUYLEN, I. VAN

dl. 2: 52, 151
(1795-5) 150-151, 258; dl. 2: 129, 153
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Verantwoording van de illustraties in dit deel.
1.
2.
3.
4.-7.
8.
9.
en
10.
11.-15.

Freies deutsches Hochstift/Frankfurter Goethe-Museum, Frankfurt a.M.
Yale University, New Haven (Connecticut).
Freies deutsches Hochstift/Frankfurter Goethe-Museum, Frankfurt a.M.
Rijksprentenkabinet, Amsterdam.
Universiteitsbibliotheek, Leiden.
Particulier bezit; foto Universiteitsbibliotheek, Utrecht.

Instituut De Vooys; foto Universiteitsbibliotheek, Utrecht.

Alle illustraties zijn ± werkelijke grootte.
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