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BOEKBEOORDELINGEN

Wijsheid en Rechte Kennisse over het Antwerpse landjuweel van 1561

Jeroen Vandommele & Ruud Ryckaert (red.), Menich Constich Gheest. Het Ant-
werpse landjuweel van 1561 anders bekeken. Jaarboek de Fonteine, 61-62 (2011-
2012). ISSN 2030-2231. 157 p. Prijs: € 32,00 (België); € 38,00 (buitenland).

Het Antwerpse landjuweel heeft de laatste jaren zeer 
veel nieuwe, en welkome, aandacht gekregen. Dat 
mondde uit in de publicatie van maar liefst drie boe-
ken: de monumentale uitgave van de Antwerpse spe-
len door Ruud Ryckaert, een monografie van Jeroen 
Vandommele over de cultuurhistorische plaatsbepa-
ling van het landjuweel en nu dan een verzameling 
artikelen die het resultaat zijn van een plan om het 
450ste jubileumjaar (in 2011) te markeren met een 
themanummer van De Fonteine. Dat ligt er dan, in de 
gebruikelijke mooie typografie en lay-out van het 
Jaarboek. 

Die triniteit van recente publicaties mag wel even 
wat aandacht krijgen. Vandommeles cultuurhistorisch 
onderzoek en Ryckaerts teksteditie kwamen in 
dezelfde jaren tot stand en het is duidelijk dat beide 

auteurs veel overlegd hebben en profijt hebben gehad van elkaars werk. Dat ze 
daarna hun krachten hebben gebundeld en het huidige Jaarboek hebben geprodu-
ceerd, is als het ware een toetje na de grote maaltijd, maar wel een zeer nuttig toetje.

Natuurlijk heeft het landjuweel al heel lang in de belangstelling gestaan van een 
diversiteit aan onderzoekers op het gebied van toneel, literatuur, visuele kunst en 
stadsgeschiedenis, maar tot nog toe was er geen moderne editie van de spelen behalve 
C. Kruyskamps Het Antwerpse landjuweel van 1561. Een keuze uit de vertoonde stuk-
ken (Antwerpen, 1962); verdienstelijk als die uitgave was, ze verscheen in de reeks 
‘Klassieke Galerij’ en was noodzakelijkerwijs niet meer dan een kleine selectie (van 
zeven stukken). Ryckaerts editie vult een zeer grote lacune en verschaft nieuwe 
mogelijkheden tot het bestuderen van de spelen en van het landjuweel in zijn geheel; 
Vandommeles cultuurhistorisch werk vormt daarmee een mooi duo en geeft ook 
weer aanleiding tot discussies over interpretatie en betekenis van individuele aspec-
ten en van de collectiviteit van het landjuweel. 

De huidige bundel, Menich Constich Gheest, geeft als het ware gehoor aan die 
impliciete mogelijkheden door een blik op het landjuweel te bieden die ‘anders’ is 
in vergelijking met het onderzoek tot nu toe. Waaruit bestaat dat ‘anders’ nu? 
We kunnen dit het beste concluderen na bespreking van de artikelen in de bundel. 

Het openingssalvo wordt gegeven door Arjan van Dixhoorn in zijn onderzoek 
naar de ‘Monumentalizering van een festival. Het Antwerpse landjuweel van 1561 
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als historische gebeurtenis’. Hij gaat hier in tegen de opvatting dat het landjuweel 
een laatste stuiptrekking was van de rederijkerscultuur, een glorieuze stuiptrekking 
weliswaar maar een die gevolgd werd door een gestage aftakeling van die cultuur en 
die in de ogen van successieve latere beschouwers veel van haar glans ontleende aan 
haar status als het laatste grote rederijkersvuurwerk.

Zijn argumentatie tegen deze opinie is gebaseerd op het bestuderen van een 
aantal minder bekende documenten, zoals het verslag, in dicht, van de opening van 
het kanaal van Brussel naar Willebroek in oktober 1561. Het was van de hand van 
Gysbrecht Mercx, factor van De Boeck en werd gedrukt in de Die Nieuwe Chro-
nijcke (Antwerpen: Jan Mollijns, 1564). Van Dixhoorn betoogt dat dit verslag en 
andere documenten duidelijk te kennen geven hoezeer de ‘consten’ gevierd in Ant-
werpen in de wijdste zin opgevat moeten worden: de literaire en de technische en 
praktische ‘kunsten’. Hij breidt die argumentatie uit: het landjuweel zelf werd geor-
ganiseerd met de bedoeling een lieu de mémoire te scheppen die niet alleen terugkeek 
op een glorieuze rederijkerscultuur maar ook de eigentijdse bloei van die cultuur en 
haar gerechte plaats in een internationale culturele, intellectuele en technische con-
text signaleerde. Meer nog, dat het publiceren van de drijfveren, zoals in de Charte, 
en het memoriseren in druk van het landjuweel het belang ervan voor toekomstige 
verworvenheden in kunst en kennis duidelijk maakte en het hele gebeuren ook zag 
als een hoopvol teken van voortschrijdende maatschappelijke ontwikkelingen. Wat 
gezien werd als een sine qua non hiervoor was niet alleen dat de tijdgenoten zich 
bewust waren van deze functies van het Landjuweel, maar ook dat de betekenis en 
de faam ervan met alle middelen uitgebazuind werden. 

Van Dixhoorns strijd tegen de nostalgische, latere interpretatie van de betekenis 
van het landjuweel gebruikt zijn zorgvuldige bestudering en herinterpretatie van een 
aantal documenten om hem uiteindelijk tot de conclusie te leiden dat conceptie en 
organisatie er doelbewust op uit waren ‘een historische, werkingsvolle gebeurtenis 
te scheppen’. Hij betoogt dat dit geheel in de geest van de rederijkerij lag maar dat 
er drie afwijkende lijnen te bespeuren zijn: het bestuderen en theoretisch schragen 
van het belang van faam, het pogen om de wederzijdse afhankelijkheid en stimule-
ring van literair, intellectueel en technisch kunnen en streven duidelijk te maken, 
en het formuleren en verspreiden van een blijvende herinnering aan het landjuweel 
die haar invloed zal doen voelen in brede maatschappelijke en culturele voortgang. 
De schittering, de flagrante pronkzucht van het hele gebeuren waren gericht op het 
substantieel bijdragen tot een vredige, economisch succesvolle, maatchappij.

Van Dixhoorn zelf geeft aan dat zijn visie in sommige opzichten schatplichtig is 
aan het onderzoek van voorgangers en tijdgenoten maar zijn ‘andere kijk’, karakte-
ristiek strijdlustig gepresenteerd, is anders en geeft nieuwe openingen aan verder 
onderzoek en debat.

Het volgende artikel is heel anders georiënteerd maar heeft toch verbindingen 
met Van Dixhoorns bijdrage en bouwt dankbaar verder op de stoere structuren van 
Ryckaert en Vandommele. Ruben Buys verschaft meer inzicht in de schatplichtig-
heid van de rederijkers op het gebied van het klassieke erfgoed: ‘“Socrates in Con-
vivio Platonis schrijft”. Platoonse motieven in het zinnespel van de Diestse kamer 
De Christusooghen op het Antwerpse Landjuweel’.

Het zinnespel lezend komt men (opnieuw) tot de ontdekking hoe met schijnbaar 
grove middelen, allegorische figuren met een eendimensionale betekenis, zoals 
‘Onwetendheyt’, ‘Ledicheyt’, ‘Wellustich wezen’, een zeer fijnmazige problematiek 
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op het toneel wordt gezet. Dit gebeurt in de context van een plot die zeer bekend 
is van rederijkersspelen: de mens wordt verleid en gaat de weg van de minste weer-
stand op maar wordt uiteindelijk geholpen te ontdekken waar het ware heil ligt door 
onbuigzame leermeesters. In dit geval zijn dat ‘Begheerte tot scientie’ en ‘Industria’, 
die erin slagen om de mens ervan te overtuigen de moeilijke weg te nemen, de weg 
van studie en hard werken, van het verwerven van echt inzicht in de menselijke 
conditie en hoe die verbeterd zou kunnen worden. Zoals ook elders betoogd is, 
worden de ‘consten’ waartoe de mens geinspireerd moet worden ook door de Diestse 
kamer opgevat in de breedst mogelijke zin: de schone kunsten en de mechanische 
kunsten, alle vrije kunsten. 

Buys ontleedt op zeer zorgvuldige, analytische wijze hoe het centrale probleem 
van dit spel geïnformeerd wordt door (neo)platoons gedachtegoed en de contraste-
rende theorieën van klassieke filosofen. Hij laat zien hoe door, onder andere, onwe-
tendheid de mens verhinderd wordt zijn rationele denkvermogen te gebruiken en 
daardoor niet kan inzien dat hij juist door de rede deel uitmaakt van het goddelijke.

Staat hij eenmaal open voor dit inzicht dan heeft de Liefde een kans om hem te 
inspireren en te begeleiden op de lange, moeilijke weg naar bewustwording en naar 
het onderscheiden van de ware essentie van het menselijk bestaan en niet op een 
dwaalspoor te worden gebracht door de glans van het onware, een schijnbaar heer-
lijk bestaan van luiheid, onwetendheid, zinnelijke bevrediging, dat uiteindelijk leidt 
tot verdoeming. Buys’ betoog legt op elegante wijze de lagen bloot van de tekst en 
toont overtuigend aan hoezeer dit individuele spel past in de totaliteit van het land-
juweel, waar de ‘consten’ een veelheid aan maatschappelijke, intellectuele en artis-
tieke betekenissen blijken te hebben. Allemaal kwaliteiten die bijdragen tot het idee, 
door Van Dixhoorn in zijn bijdrage al sterk benadrukt, dat het feest niet de laatste 
pralerige stuiptrekking van een achterhaalde cultuurvorm was, maar intenties had 
die duidelijk aantonen dat de organisatoren en de auctores intellectuales hun rederij-
kerscultuur zagen als een maatschappijvormende kracht in de breedste zin van het 
woord. In hoeverre die wens realiteit werd is niet belangrijk: de intenties waren echt.

Het knappe van de Diestse toneelschrijver is ook dat hij zijn publiek niet alleen 
streng toespreekt; hij kent zijn pappenheimers en hun zwakheden, laat zien dat de 
mens door zijn neigingen tot een bestaan van de minste weerstand niet in essentie 
slecht is en dat hij door goede leiding en inspirerend onderwijs tot een waarlijk goed 
en nuttig bestaan gebracht kan worden. De grote inspirerende kracht hierin is de 
goddelijke Liefde. 

Door deze figuur wordt in het spel dan ook de verbinding gelegd tussen het 
klassieke erfgoed en de christelijke denkwereld van de rederijkers en hun publiek: 
deze Liefde is niet alleen in platoonse zin het hoogste goed maar ook in de puur 
christelijke zin: zonder de Liefde hebben wij niets en zijn wij niets en de dichter 
maakt dit nog eens overduidelijk door het fraai citeren van 1 Korinthe 13. Het stuk 
besluit met de regels (ed. Ryckaert, p. 789, ll. 728-732):

De liefde / ter liefden
Is Christus ooghen spel

De liefde ist al / wien dat sij oyt griefde // iet
Dits exemplaerlijck / want /God is de liefde /siet
Wiens ooghen al doorsien /met verlanghen // tsamen
Wil u / de Liefde /namaels ontfanghen // Amen.
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Ondanks de vele aanknopingspunten bij het platoonse of neoplatoonse erfgoed 
betoogt Buys dat het waarschijnlijker is dat Jan Boomgaerts, de schrijver van het 
spel, zijn wijsheden heeft vergaard uit wat Buys noemt ‘het eclectisch platonisme’ 
van eigen bodem, uit Erasmus’ Adagia, en misschien uit Coornhert. Hoe dit zij, er 
zijn zoveel volkstalige bronnen waaruit dit ideeëngoed geput kon worden dat Buys 
zich althans niet waagt aan een ferme conclusie over de precieze oorsprong ervan. 
Dat doet niets af aan het feit dat dit artikel een diepgaande en buitengewoon ver-
helderende analyse geeft van de inspiratie van althans één van de glanzende edelste-
nen in het grote mozaïek van het Landjuweel. 

De derde bijdrage, Todd M. Richardsons ‘To See Yourself Within It: Pieter 
Brueghel’s Festival of Fools’ snijdt een interessant onderwerp aan: de mogelijke ver-
binding tussen een visuele en een verbale vorm van een zottenfeest. Het is een beetje 
jammer dat in deze kleine bundel over het grote, veelzijdige Landjuweel nu opnieuw 
een voorstelling van De Christusooghen (Diest) ter sprake komt, namelijk de Factie. 
Hier passeert een tekstuele processie van zotten de revue, een verzameling van zes-
tien sprekende ‘hoofden’ met als ‘hoofdhoofd’ Thooft van alle vreemde hoofden, dat 
commentaar levert op de zwakheden en dwaasheden vertegenwoordigd door de 
andere hoofden; niet een volledige verzameling, zoals blijkt aan het eind van de tekst, 
waar allerlei andere potentieel dwaze ‘hoofden’ opgesomd worden. Richardson ziet 
een aantal overeenkomsten met de gravure van Pieter Bruegel de Oudere die een 
grote processie van zotten en narren toont waarvan er een beduidend aantal ronde 
bollen meedraagt die niet veel verschillen van de sottebollen in hun ronde vorm en 
hun kaalheid, en die, zoals Richardson betoogt, waarschijnlijk de functie van spiegels 
hebben en tegelijkertijd als het ware vaten met dwaasheid zijn, net zoals de hoofden 
van de sottebollen zelf. Richardson plaatst dit in de context van ideeën over wijze 
en dwaze zotten en over de veelheid van betekenissen die het semantische veld van 
het woord ‘zot’ of ‘dwaas’ (fool) kan bevatten, zoals we dat kennen uit Erasmus en 
oudere bronnen, bijvoorbeeld uit Paulus’ Brief aan de Korinthiers – met name 1 
Kor. 3:18, ‘Niemand bedriege zichzelven. Zoo iemand onder U dunkt, dat hij wijs 
is in deze wereld, die worde dwaas, opdat hij wijs moge worden’ – en Thomas à 
Kempis’ Imitatio Christi zowel als Sebastian Brants Narrenschiff. Een ander belang-
rijk motief in de representatie van dwaasheid is dat van de uilenspiegel. Richardson 
verbindt dat met Bruegels Zottenfeest en een aantal andere visuele afbeeldingen. In 
een bijdrage van noodzakelijk vrij beperkte omvang zijn de visuele afbeeldingen in 
getal en grootte natuurlijk ook klein en dat, net als de afwezigheid van een leesbare 
weergave van het gedicht onderaan op Breughels gravure, maakt het niet zo mak-
kelijk de argumentatie in het artikel aan eigen oordeel te kunnen toetsen. Ik zie er 
dan ook naar uit om Richardsons veel uitvoeriger boek over hetzelfde onderwerp te 
lezen. De verbinding van zijn onderwerp met het landjuweel is wat karig en dat is 
niet zozeer een reflectie op de bijdrage zelf maar wel op een minder gelukkige keuze 
gemaakt door de samenstellers van de bundel.

Het laatste en tevens uitvoerigste artikel is van Dirk Coigneau, die de bijdragen 
aan het landjuweel van de tweede Antwerpse kamer, Den Olijftack, onder de loep 
neemt. Een (gedeeltelijk verminkt) citaat uit Den Oerloff oft Adieu van De Violieren 
is zeer van toepassing op de auteur van deze tour de force: ‘[...] den gheest der wijs-
heden/ Maect in consten abundant [...]’ (Ryckaert, p. 1199, vs 37-38). De titel van 
het artikel dekt in feite de lading niet: het gaat over veel meer dan Verbeyt den Tijt 
en de bijdragen van Den Olijftack aan het Antwerpse landjuweel (1561). De bedoelde 
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dichter, mogelijk Bertelmeeus Conincx, en de bijdragen worden gezet in een veel 
breder kader van rederijkersevenementen, zoals het Gentse feest van 1539, refrein-
feesten voor en na het landjuweel en in de nog bredere context van een aantal 
vigerende religieuze, met name lutherse, tendensen.

Voor een groot deel is Coigneaus bijdrage een geleerde bespreking en analyse van 
religieuze en theologische neigingen en standpunten van rederijkers in het algemeen 
en van Verbeyt den Tijt, Poortier, Willem van Haecht, in het bijzonder. Uitvoerige 
verbanden worden gelegd tussen bijbelse teksten en geschriften van Luther en Ver-
beyt den Tijts refreinen buiten, en voor, het landjuweel zowel als zijn spel van sinne, 
geschreven voor en opgevoerd door De Olijftack tijdens het landjuweel. Hier staat 
de rol van de Heilige Geest als inspiratie voor de kunsten, met name Rhetorica en 
Musica, centraal, met een belangrijke rol ook toebedeeld aan de Wijsheid. De twee 
refereinen voor het landjuweel worden in de bijlage afgedrukt. Zij geven antwoord 
op de vragen ‘hoe schadelijk dat den onrechtveerdigen coopman een stadt is’ en 
‘wanneer den mens sal der sonden ontslagen sijn’. 

Uitvoerig bespreekt Coigneau een aantal verschillen tussen Silvius’ uitgave van 
1561 en de Gentse van 1539, wat betreft anonimiteit en deviezen en presentatie van 
individuele dichters, de op het eerste gezicht wat bescheiden presentatie van De 
Olijftak in 1561, de mogelijke identiteit van Verbeyt den Tijt en Poortier of Dbelieft 
den Heere en de aard en, zeer gedetailleerd, de religieuze ideologie van hun werk 
gesitueerd in de context van lutherse en andere reformatorische invloeden die het 
Antwerpse religieuze klimaat bepaalden zowel als meer in het algemeen dat van de 
Lage Landen.

Coigneau keert terug naar het landjuweel met een gedetailleerde beschouwing 
over het refreinfeest vlak voor het grootse publieke deel van het feest en bespreekt 
Verbeyt den Tijts bijdragen daaraan, zijn twee refreinen en zijn sinnespel en contras-
teert dat met een analyse van andere bijdragen, zoals dat van Poortier, van Van 
Haecht en van een aantal andere kamers. Hij spitst dat steeds toe op de religieus-
ideologische aard daarvan en de manier waarop in zekere zin de strenge richtlijnen 
van de overheid met betrekking tot het vermijden van theologisch ‘verdachte’ opvat-
tingen in feite ondergraven werden. Een saillant detail hierbij is dat Verbeyt den Tijt 
in het bijzonder geheel en al voorbij gaat aan de zo modieuze tendens van het 
gebruiken van klassieke materie en zich baseert op bijbelse, en eigentijdse (lutherse) 
geschriften. Als ik het goed begrijp, is dit het werk van een dichter die niet alleen 
het sola fides hoog in zijn blazoen heeft maar in feite ook ‘teruggrijpt’ naar een 
ideaal van innerlijke beleving van het goddelijke in de mens.

Dit artikel levert daarmee niet alleen een geleerd betoog maar verschaft ook 
stof tot nadenken en wel speciaal over de manier waarop in al het grootse, het 
publieke, het pralende (en bombastische?) spektakel van het landjuweel, ‘the still 
small voice of God’, ‘het gefluister van een zachte bries’ (1. Kon. 19:12) bleef 
doorklinken.

In een aantal opzichten dan is deze bundel ‘anders’ dan een aantal andere publi-
caties over het landjuweel. In zekere zin is dat een voordeel: de bijdragen van 
Richardson en Coigneau, hoe verschillend van elkaar ook, vragen aandacht voor 
zaken die met het landjuweel verband houden. Soms staan deze betogen toch ook 
wel erg ver van het landjuweel af: met name bij Richardson is de verbinding niet 
sterk en Coigneaus interessante reis door het theologische landschap rond het land-
juweel doet ons af en toe de weg naar Antwerpen en ons reisdoel vergeten. Buys’ 
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bijdrage is de meest ‘ter zake doende’ in die zin dat de algemene aspecten van de 
invloed van klassiek materiaal op de rederijkers zeer in het bijzonder relevant zijn 
voor het spel van De Christusooghen en Van Dixhoorns werk contextualiseert het 
feest buitengewoon goed met gebruik van ‘andere’ documenten en informatie. 
Meniche constiche gheesten hebben er toe bijgedragen dat onze blik, op het landju-
weel, de refreinfeesten, de haagspelen, en op de economische, ideologische, religi-
euze, filosofische aspecten van de maatschappij waarin dit alles tot stand kwam, zeer 
verruimd zijn; wat we hebben aan Eyghen vernuft is zeer verrijkt door de Wijsheid 
en Rechte Kennisse van de auteurs.

ELSA STRIETMAN
Murray Edwards College
University of Cambridge

De reanimatie van een onbeweeglijk en onbenaderbaar historisch beeld?

A. Agnes Sneller, De Gouden Eeuw in gedichten van Joost van den Vondel (1587-
1679). Hilversum: Verloren, 2014. 108 p., ill. ISBN 978-90-8704-392-6. 
Prijs: € 14,00.

Het bronzen standbeeld van Joost van den Vondel, 
zittend op een stoel en uitkijkend over het Amster-
damse park dat naar hem vernoemd is, is volgens 
A. Agnes Sneller een passend symbool voor de positie 
die de dichter momenteel in de Nederlandse samen-
leving inneemt. Hij is ‘verstard tot een onbeweeglijk 
en onbenaderbaar historisch beeld’ (7). De inleiding 
van het in 2014 bij Verloren verschenen boekje De 
Gouden Eeuw in gedichten van Joost van den Vondel 
begint weinig bemoedigend. De afstand tot de dichter 
en zijn werk is volgens Sneller allereerst een afstand in 
taal: ‘Om van de poëzie van Vondel te kunnen genie-
ten moeten lezers zich gaan verdiepen in een soort 

Nederlands dat zonder tal van verklaringen van taalhistorici nauwelijks meer te 
begrijpen is.’ Daar komt bij dat de gedichten ‘ook nog over mensen en toestanden 
[gaan] waarvan we geen weet meer hebben’. 

De laatste wetenschappelijke uitgave van het volledige werk van Vondel stamt 
uit de eerste decennia van de twintigste eeuw en werd verzorgd door een kring 
van taal- en letterkundigen onder het toeziend oog van B.H. Molkenboer, die 
tevens een speciale Vondel-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam 
bekleedde. De tien dikke delen werden uitgegeven door de Maatschappij tot 
verspreiding van Goede en Goedkope Lectuur, de Wereldbibliotheek (naar deze 
Vondel-editie [‘WB’] wordt sindsdien in vrijwel elke Vondel-publicatie verwe-
zen) en zijn volledig digitaal beschikbaar gemaakt via de Digitale Bibliotheek voor 
de Nederlandse Letteren. Het werk van Vondel is dus in principe verre van onbe-
reikbaar voor de moderne lezer met internetverbinding, maar toch is het werk 
precies dat geworden, aldus Sneller: ‘Je moet wel erg nieuwsgierig zijn naar “de 
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prins onzer dichters”, wil je die boekdelen werkelijk gaan lezen, op papier of op 
het scherm.’ Zelfs de tijd waarin de teksten gedegradeerd waren tot verplichte 
leesstof op scholen en opleidingen Nederlandse taal en cultuur is volgens haar 
voorbij. Uit de inleiding blijkt gelukkig ook dat niet al het werk van Vondel 
vrijwel ongelezen op bibliotheekplanken en in onaangeklikte hoekjes van het 
internet ligt te verstoffen. Sneller blijkt goed op de hoogte van de recentste ont-
wikkelingen in de Vondelstudie en wijst behalve op de mooie biografie van Calis 
(2008) vooral op Vondels toneelstukken, die de laatste jaren de nodige aandacht 
gekregen hebben. Dramaturgen hebben stukken opnieuw op de planken gebracht 
en de teksten zijn door literatuurhistorici, ethici en filosofen herontdekt. Tijdens 
het jaarlijkse congres van The Renaissance Society of America afgelopen maart in 
Berlijn kreeg het drama van Vondel opnieuw de nodige, ook internationale, aan-
dacht. De focus van het onderzoek naar Nederlands drama is de afgelopen jaren 
verschoven van het zoeken naar één ‘basisthema’ (Smit) via retorische analyse 
(M. Smits-Veldt) en contextualisering (Spies) naar de rol van literatuur in de 
maatschappij, met name in de publieke sfeer (Van Dixhoorn – naar wie Sneller 
veelvuldig verwijst – en Bloemendal), en de rol van het drama in het bijzonder 
(Eversmann, Bloemendal en Strietman). Korsten en Bloemendal verzorgden een 
bundel over Vondel in de serie ‘Drama and Theatre in Early Modern Europe’ 
waarin zij verschillende onderzoeksbenaderingen van zijn drama’s presenteren. 
In Berlijn spraken en discussieerden onder anderen Bettina Noak (over gekte in 
de tragedies van Vondel) en Freya Sierhuis (over Vondels Zungchin of ondergang 
der Sineesche heerschappije (1667) binnen de context van het debat over de Chi-
nese taal en cultuur in het midden van de zeventiende eeuw) en Marrigje Paij-
mans, die momenteel een proefschrift voltooit over het werk van Vondel in het 
licht van Foucaults parrhêsia. Kortom, het drama van Vondel leeft en de teksten 
blijken, aldus ook Sneller, confronterend in relatie tot politieke en morele vraag-
stukken, zowel toen als nu.

Een ander belangrijk onderdeel van het werk van Vondel vormen de honderden 
gedichten die hij schreef op allerlei gebeurtenissen. Hun hartslag klopt helaas een 
stuk minder krachtig, terwijl Sneller stelt dat lezers in Vondels gelegenheidsgedich-
ten ‘de maatschappelijke, politieke en religieuze omstandigheden zoals die zich in 
de Gouden Eeuw voordeden, bijna op heterdaad [kunnen] betrappen’ (9). Aan de 
hand van allerlei gedichten, waarvan het merendeel door haar naar een prettig lees-
baar, dus toegankelijk hedendaags Nederlands is vertaald, laat Sneller overtuigend 
zien hoe bruikbaar deze gelegenheidsgedichten zijn om Vondel te leren kennen als 
de dichter die op alle mogelijke manieren deelnam aan het leven in de Gouden 
Eeuw. 

Het is – neem ik aan, het wordt niet expliciet gezegd – Snellers bedoeling om het 
gat tussen de lezer van nu en de (gelegenheids)teksten van toen te overbruggen. Daar-
bij helpt het volgens Sneller ‘als zijn werk in verband wordt gebracht met de omstan-
digheden, ideeën en idealen zoals die vigeerden in de jonge Republiek’. Sneller heeft 
gekozen voor een aantal thema’s om het werk van Vondel op deze manier aan bod te 
laten komen: de kring van familie en vrienden, de relaties tussen mannen en vrouwen, 
de stad Amsterdam en het stadhouderlijk huis. Waarom voor deze specifieke selectie 
– vanwege de geringe omvang van dit boek was het uiteraard onvermijdelijk dat niet 
alle mogelijke thema’s een plek konden krijgen – gekozen is, is niet helemaal duidelijk, 
al geeft Sneller wel enige toelichting in de uitleiding. De selectie betreft zowel  gedichten 
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die betrekking hebben op Vondels directe omgeving (zijn persoonlijk leven en zijn 
woonstad) als poëzie die over de landspolitiek gaat. Deze combinatie van intieme kring 
en ruimere blik geeft dus een mooie dwarsdoorsnede van zijn werk, waarin vrijheid 
van geweten en individuele burgerlijke betrokkenheid kernbegrippen zijn. De waaier 
aan onderwerpen als geheel maakt zijn dichtwerk tot ‘spiegel van zijn tijd’. Doordat 
Sneller de gedichten overtuigend en relevant contextualiseert, leert de lezer niet alleen 
Vondel en een deel van zijn werk kennen, maar komt hij en passant ook iets te weten 
over rederijkerskamers, over religie, over de stad Amsterdam en haar prominente inwo-
ners, over de Opstand, de renaissance, de Engelse oorlogen, rolpatronen tussen man-
nen en vrouwen, het Atheneum Illustrum, collegadichters, schilderijen, enzovoort. We 
leren kortom vooral veel over de Gouden Eeuw en dan met een accent op de stad 
Amsterdam. 

Maar wat maakt deze gedichten nu– naast het feit dat ze een mooie geschiede-
nisles zijn – voor een leespublike van nu verder nog aantrekkelijk? Daar maakt 
Sneller zich, waarschijnlijk onbedoeld, ietwat makkelijk vanaf door bijvoorbeeld 
te zeggen: ‘Ook wist Vondel met dergelijke gedichten, afhankelijk van het onder-
werp, een uiterst gevarieerde poëzie te schrijven met allerlei verschillende dicht-
vormen, zodat een sprankelend klank- en vormspel kon ontstaan. Dat maakt de 
gedichten ook voor een leespubliek uit de eenentwintigste eeuw nog toegankelijk’. 
Met deze zin ondermijnt Sneller haar uitgangspositie enigszins, want die was 
immers dat het werk momenteel zeer ontoegankelijk is. Er moet op z’n minst een 
vertaalslag gemaakt worden voor de moderne lezer, wat Sneller als gezegd uitste-
kend doet. 

Bovendien is de nuance die Sneller in de uitleiding geeft, erg belangrijk. Gele-
genheidsgedichten staan weliswaar dicht bij de historische werkelijkheid, maar dat 
is toch slechts de halve waarheid. In lofdichten op de stad Amsterdam en personen 
worden minder mooie kanten weggepoetst en huwelijkssluitingen die Vondel 
bezingt ‘kwamen meestal op een geheel andere manier tot stand dan de dichter 
beschrijft’ (p. 98). In dit laatste geval had Sneller wellicht nog net iets meer con-
text kunnen bieden, bijvoorbeeld enkele regels over de voorschriften waaraan een 
huwelijksgedicht, gebaseerd op klassieke retoricaboeken die elke serieuze dichter 
in de zeventiende eeuw kende, aan moest voldoen en welke rollen de man en de 
vrouw daarin traditioneel toebedeeld krijgen. Dergelijke gedichten hadden immers 
een vaste opbouw – waar de ware dichter dan om ze passend te maken voor indi-
viduele situaties en bruidsparen vanaf diende te wijken om daarmee zijn ware 
meesterschap tentoon te spreiden – die Vondels gedichten ook in sterke mate 
gestuurd zullen hebben. Het zou het mooie punt van Sneller, dat Vondel in zijn 
gedichten af en toe morrelt aan de vanzelfsprekende visie op het huwelijk als een 
hiërarchische verhouding tussen man en vrouw en met het doel het krijgen van 
kinderen, alleen maar krachtiger maken. 

Het was beter geweest de nuance die gepast is bij het op Snellers maniet bespre-
ken van gelegenheidsgedichten in de inleiding op te nemen. Nu komt ze een beetje 
als mosterd na de maaltijd, terwijl ze in zijn geheel geen afbreuk doet aan alle dingen 
die de gedichten ons wél laten zien. Beter was misschien ook geweest om duidelijk 
te maken dat we vooral Vóndels Gouden Eeuw leren kennen en niet zozeer de 
Gouden Eeuw zoals de gemiddelde burger die ervaren zal hebben. 

Het had sowieso geen kwaad gekund het boek aan een iets grondiger (eind)redac-
tionele ronde te onderwerpen, zowel op structureel niveau als op zinsniveau. Dan had 
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onnodige herhaling voorkomen kunnen worden. Voor de herhaling tussen de hoofd-
stukken excuseert Sneller zich in de inleiding. Er is gekozen (door auteur of redactie?) 
voor een opzet waarin alle hoofdstukken afzonderlijk van elkaar gelezen kunnen wor-
den met het gevolg dat ‘soms iets herhaald moest worden’ (p. 11). Dit is mijns inziens 
een gemiste kans, want de kracht van een boekje dat slechts 107 pagina’s telt, is juist 
dat je een goed lopend en bondig verhaal kunt vertellen waarin alle  fenomenen slechts 
één keer uitgelegd hoeven te worden. Bovendien zit er ook binnen de hoofdstukken 
enige herhaling en helaas komen we ook een aantal dubbele spaties, tikfoutjes en 
andere slordigheden tegen. Dat is extra jammer in een betoog waarin een dichter die 
‘aan de opbouw van het Nederlands een uiterst belangrijke bijdrage heeft geleverd’ 
(flaptekst) centraal staat en er bovendien duidelijk een zeer kundige onderzoekster en 
enthousiaste Vondelgids aan het woord is. 

Snellers boek is mijns inziens met name uitermate geschikt als leesstof voor stu-
denten bij colleges over zeventiende-eeuwse sociale poëzie en verder voor iedereen 
die openstaat voor een gedegen kennismaking met Vondel als schrijver van zijn tijd. 
De gedichten staan te weinig centraal en lijken bovendien te willekeurig gekozen bij 
de vier thema’s om het boek voor literatuurhistorici echt interessant te maken. Het 
boek is wel een uitstekend vertrekpunt om studenten Nederlands (en geschiedenis!) 
te laten kennismaken met en ze te enthousiasmeren voor de invulling van dichter-
schap in de Gouden Eeuw en de relatie tussen contemporaine gebeurtenissen en 
teksten. De ervaring leert dat eerstejaars studenten die geconfronteerd worden met 
de taal van Vondel, waarmee ze zich inderdaad niet meer verbonden voelen, grote 
moeite hebben om in korte tijd de maatschappelijke ontwikkelingen van toen te 
begrijpen en dan ook nog eens de teksten van zeventiende-eeuwse schrijvers daaraan 
te verbinden. Snellers boek neemt ze op vlotte, enthousiaste toon bij de hand en 
laat beknopt zien hoe Vondels teksten vooral toen actueel waren. Bovendien kan de 
lezer die meer wil weten gebruik maken van de uitstekende secundaire literatuur die 
Sneller voortdurend laat meezingen.

Sneller spreekt de hoop uit dat haar selectie van Vondels teksten ‘mogelijk een 
uitdaging [vormt] om ook kennis te nemen van zijn vele andere werken. Het zal steeds 
een verruiming van de eigen horizon betekenen.’ Of de lezer na het bestuderen van 
dit boekje ook daadwerkelijk naar bijvoorbeeld de WB-editie zal grijpen vraag ik me 
af, maar de lezer heeft wel in 107 pagina’s een prachtige kennismaking gehad met een 
spannend deel van het werk van Vondel, met enkele thema’s uit de Gouden Eeuw en 
de geschiedenis van de stad Amsterdam. De horizon is wat dat betreft zeker verruimd. 
Het boek is daarmee een geslaagde aanwinst voor de Zeven Provinciën Reeks waar het 
deel van uitmaakt. De uitdaging voor de toekomst wat betreft Vondels gelegenheids-
gedichten ligt in het nog relevanter maken van die teksten voor het heden. Wellicht 
wordt het tijd voor een (nieuw) debat over de rol van de dichter des vaderlands (of de 
kunstenaar in het algemeen) ten opzichte van bijvoorbeeld de landelijke politiek nu 
of moeten we de impliciete verhouding tussen man en vrouw en de ruimte die kunst 
biedt om daaraan te morrelen eens onder de loep nemen in samenspraak met Vondels 
werk. Op dramagebied zijn de geluiden al een tijd hoopgevend; hopelijk blijken Von-
dels gelegenheidsgedichten in de toekomst net zoveel gelegenheid tot actueel debat te 
bieden.

SOPHIE REINDERS
Radboud Universiteit Nijmegen
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Negentiende-eeuwse anglofilie in Nederland

Anne van Buul, In vreemde grond geworteld. Prerafaëlitisme in de Nederlandse litera-
tuur en beeldende kunst (1855-1910). Hilversum: Verloren, 2014. 394 p., ill. 
ISBN 978-90-8704-414-5. Prijs: € 39,00.

Het proefschrift van Anne van Buul is in verschillende 
opzichten een omvangrijk en ambitieus project. Niet 
alleen bestrijkt het een tijdspanne waarin een veelheid 
aan stromingen en kunstopvattingen wedijverden met 
elkaar maar bovendien streeft het een intermediale aan-
pak na die oog heeft voor ontwikkelingen in de letter-
kunde en de plastische kunsten, inclusief verwante deel-
disciplines zoals de boekdrukkunst en interieurdecoratie. 
Het onderwerp vereist bovendien een internationale 
contextualisering die de transpositie van buitenlandse 
(Engelse) cultuurelementen naar een binnenlandse 
(Nederlandse) markt evalueert en, in de mate van het 
mogelijke, kwantificeert. Dit is voorwaar een hele 
opgave maar Anne van Buul is de uitdaging aangegaan.

In de inleiding wordt al meteen gewezen op een 
belangrijke complicatie in het onderzoek: de term prerafaëlitisme was een vlag die 
een erg verscheiden lading dekte en zowat ‘alle vernieuwende Engelse kunst uit de 
laatste decennia van de negentiende eeuw’ (19) kon aanduiden. Zelfs voor de Engel-
sen vielen op den duur de Arts and Craftsbeweging, de tekeningen van Aubrey 
Beardsley, Libertytextiel en de poëzie van Rossetti allemaal onder de noemer van het 
prerafaëlitisme. De heterogene invulling van het begrip zorgde ervoor dat de stro-
ming door de ene criticus gepercipieerd werd als een welkom tegenwicht voor de 
naturalistische richting en door de andere juist weer werd gezien als een uitloper van 
datzelfde ‘gedegenereerde’ naturalisme (165). Het kameleontische karakter van het 
begrip en de soms sterk persoonlijke invulling ervan zouden op zich al het onder-
werp kunnen zijn voor een proefschrift. In haar boek heeft Van Buul echter als haar 
studieobject alle cultuurproducten gekozen die in Nederland als prerafaëlitisch zijn 
bestempeld, los van de vraag of deze kwalificatie terecht is of niet.

De evolutie in de receptie van het prerafaëlitisme hangt samen met belangrijke 
inhoudelijke accentverschuivingen. In de eerste fase (tot ongeveer 1870) heeft men 
vooral aandacht voor het schilderkunstige detailrealisme en de voorkeur voor mid-
deleeuwse onderwerpen, ook in poëzie. Vanaf 1880 herkent men in het prerafaëlitisme 
zowel een symbolistische en mystieke component als een uitwerking van meer esthe-
tiserende tendensen (l’art pour l’art). Ook de toepassing in de decoratieve kunsten 
komt steeds meer op het voorplan. Vooral door de geschriften van William Morris 
valt de focus vervolgens op een maatschappelijk engagement dat een steeds sterkere 
socialistische inkleuring krijgt. Na de eeuwwisseling kunnen we spreken van een 
herfsttij, onder meer door het prestigeverlies dat Engeland leed met de Boerenoorlogen 
in Zuid-Afrika, hoewel het prerafaëlitisme  – en dat in zijn verschillende incarnaties 
– een factor van betekenis bleef voor de literatuur en plastische kunsten in Nederland.

De hierboven geschetste ontwikkelingen heeft Van Buul uitgewerkt in het eerste deel 
van In vreemde grond geworteld. Met als startpunt de uitspraken van de  kunstcriticus 
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Tobias van Westrheene in de jaren 1860 over de ‘bedorven smaak’ van de prerafaëlieten 
passeren vervolgens Carel Vosmaer en de Beweging van Tachtig de revue. Daarna wordt 
stilgestaan bij Richard Roland Holst, wiens werk vanaf de jaren 1890 aanleunde bij de 
ambachtelijke en staatkundige idealen die toen in de Engelse kunst een prominente rol 
waren gaan spelen. Het overzicht eindigt in de twintigste eeuw met paragrafen gewijd 
aan Geerten Gossaert, J.C. Bloem en P.N. van Eyck. Zonder dat Van Buul daar expliciet 
de aandacht op vestigt, is het opvallend hoeveel vrouwelijke critici zich toentertijd over 
de prerafaëlitische mode en de daaraan gelieerde thema’s hebben uitgesproken: naast 
Henriette Roland Holst worden ook  Elisabeth Jane Irving, Johanna Peaux, Geertruida 
Carelsen, Henriette van der Mey, Cornélie Huygens, Etha Fles en Hermine Marius 
geciteerd als belangrijke stemmen in het debat. Irving is verder van grote betekenis 
geweest door haar medewerking aan het handboek The Literary Reader, dat tot de ver-
plichte lesstof behoorde op de Hogere Burgerscholen. Zij was verantwoordelijk voor het 
deel over de negentiende-eeuwse letterkunde en mede door haar tekstkeuze en literair-
historische commentaar werd de schoolgaande jeugd in Nederland vroeger en systema-
tischer in contact gebracht met dichters als Dante Gabriel Rossetti en A.C. Swinburne 
dan de volwassen lezers van de literaire kritiek in de gevestigde periodieke pers.

Om een representatief beeld te kunnen geven van het brede scala aan interpreta-
ties, doorwerkingen en transformaties van het prerafaëlitisme heeft Van Buul zich 
in dit diachrone overzicht noodzakelijkerwijs moeten beperken tot een behandeling 
in vogelvlucht. Het tweede deel van haar studie geeft als compensatie meer uitge-
werkte casussen van respectievelijk drie schrijvers (Frederik van Eeden, Edward 
B. Koster, P.C. Boutens) en twee plastische kunstenaars (Antoon Derkinderen, Jan 
Toorop). Deze hoofdstukken volgen min of meer hetzelfde stramien en schenken 
bijzondere aandacht aan de relevante Engelse en Nederlandse bronnen en receptie-
kanalen die voor deze kunstenaars van belang zijn geweest.

Met Edward B. Koster haalt Van Buul een schrijver voor het voetlicht die in zijn 
tijd al naar de coulissen van het literaire toneel was verbannen. Het is een lezenswaar-
dig hoofdstuk geworden waarin de detailanalyse niettemin enkele correcties behoeft. 
Vooral het tekstuele commentaar bij de gedichten en vertalingen bevat enkele schoon-
heidsfouten. Over de vertaling van een Morrisgedicht beweert Van Buul bijvoorbeeld 
dat Koster voor een vereenvoudigd rijmschema heeft geopteerd. Eerder had Van Buul 
er al op gewezen dat Koster zich met zijn appel aan eenvoud in poëzie publiekelijk 
afzette tegen de gezochte woordkunst van Tachtig. Koster vond zijn persoonlijke voor-
keuren terug in Morris’ dichtwerk dat zich niet wenste te verliezen in ‘vreemdsoortig-
heden en verwringingen’ (220). Door Kosters rijmschema in diens Morrisvertaling als 
een vereenvoudiging voor te stellen ten opzichte van het origineel suggereert Van Buul 
dat dit deel uitmaakt van Kosters ‘strategische poging om Morris’ lyriek [nog] meer 
op die van zichzelf te laten lijken’ (224). Het is een aantrekkelijke gedachte maar 
helaas heeft Van Buul in het Engelse gedicht het woordpaar dawn-corn niet als rijm-
paar herkend waardoor haar weergave van het rijmschema niet meer klopt en ook haar 
betoog over Kosters (vermeende) vereenvoudiging aan slagkracht verliest. Overigens 
vonden Morris’ zogenaamde ‘Cockney’-rijmen weinig genade in de ogen van de con-
temporaine recensenten. Uiteindelijk zwichtte hij voor de kritiek en met het oog op 
latere drukken (vanaf de Kelmscott Pressuitgave van 1892) herschreef hij zijn tekst. 
Het is deze bijgeschaafde versie die Van Buul reproduceert naast Kosters vertaling 
hoewel de Nederlandse tekst net iets meer lijkt aan te sluiten bij de eerste versie uit 
1856 waarin het rijmpaar dawn-corn twee keer verschijnt. 

98347.indb   353 4/11/15   15:01



354 BOEKBEOORDELINGEN

Soortgelijke vlekjes ontsieren ook het hoofdstuk over Boutens. Zo beweert Van 
Buul dat Boutens in zijn vertaling van Rossetti’s sonnetten ‘het rijmschema exact 
behouden’ heeft (242). De drie sonnetten van Rossetti die Boutens heeft vertaald heb-
ben als rijmschema voor het sextet cdc dcd. Voor zijn vertalingen koos Boutens echter 
twee keer voor het schema cdd cee en een keer voor cde edc, dus telkens met toevoeging 
van een extra rijmklank (e). Daarnaast merkt Van Buul op hoe in de Nederlandse 
vertalingen woorden opduiken die geen equivalent hebben in het origineel maar wel 
behoren tot Boutens’ typische vocabulaire, ‘waardoor het gedicht als het ware in Bou-
tens’ oeuvre wordt ingelijfd’ (243). Voor nagenoeg alle voorbeelden die Van Buul 
hiervan geeft, geldt dat ze voorkomen in rijmpositie. Het spreekt voor zich dat een 
vertaler die ervoor kiest het rijm te bewaren net in zijn rijmwoorden het meeste zal 
afwijken van de brontekst. Het is dus goed mogelijk dat Boutens’ particuliere woord-
keuze voor een deel het resultaat is van rijmdwang. Van Buuls bewering is daarmee 
niet noodzakelijk fout maar het bovenstaande nuanceert wel het procès d’intention dat 
in dit hoofdstuk gevoerd wordt ten aanzien van de vertaler. 

Dit alles laat onverlet dat Van Buul met haar imposante studie vele draden heeft 
blootgelegd in het complexe web van prerafaëlitische stoffen en motieven waaraan 
Nederlandse kunstenaars elk op hun manier hebben verder gesponnen. Invloedrijke 
actoren en receptiekanalen alsook kritische en artistieke responsen zijn nu geïdenti-
ficeerd en in kaart gebracht. Verder onderzoek zal de details helpen uitklaren en de 
nuanceringen aanbrengen waarvoor in deze groots opgezette en rijkelijk geïllus-
treerde studie af en toe de nodige ruimte ontbrak.

KRIS STEYAERT 
Université de Liège

‘Ik denk eigenlijk maar aan twee dingen. Aan het socialisme en aan jou’

Herman Gorter, Geheime geliefden. Brieven aan Ada Prins en Jenne Clinge Doorenbos. 
Bezorgd door Lieneke Frerichs. Amsterdam: Van Oorschot, 2014. 606 p. 
ISBN 978-90-282-6035-1. Prijs: € 49,00.

Liefdesbrieven lees je eigenlijk alleen maar van harte 
als ze voor jezelf bestemd zijn. Je ogen laten gaan over 
die van anderen heeft op zijn zachtst gezegd iets onge-
makkelijks, iets voyeuristisch. Maar doorgaans wint de 
nieuwsgierigheid het van de gêne en lees je door, om 
achteraf te denken: dat had ik misschien beter niet 
kunnen doen. Zo verging het ik mij tenminste bij het 
lezen van de liefdesbrieven van Simon Carmiggelt aan 
Renate Rubinstein. Maar zo was het voor mij in het 
geheel niet bij bet lezen van de brieven van Gorter aan 
zijn twee levenslange geliefden, Ada Prins en Jenne 
Clinge Doorenbos. Hoe komt dat, vroeg ik mij af. 
Ik denk door drie dingen. Allereerst is hier een groot 
en ook zeer behendig schrijver aan het woord die zijn 
pen inzet om zijn beide geliefden te veroveren en 
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 vervolgens te behouden. Verder geven de brieven een prachtig inzicht in wat voor 
Gorter liefde, poëzie en socialisme betekenden, en bovenal laten ze zien hoe innig 
die drie dingen in zijn beleving met elkaar verbonden waren. 

Gorter schreef de hier door Lieneke Frederichs verzamelde brieven vanuit een op 
zijn zachtst gezegd ingewikkelde persoonlijke situatie. Tijdens zijn huwelijk met 
Wies Cnoop Koopmans, met wie hij na enige aarzeling in 1890 trouwde, ging hij 
met nog twee andere vrouwen een levenslange verhouding aan. Vanaf 1899 gaf hij 
lessen Grieks en Latijn aan de vijftien jaar jongere Ada Prins om haar bij te spijke-
ren voor het staatsexamen. Na dat examen kregen zij en Gorter een verhouding die 
Gorters leven lang zou duren. Ada ging natuur- en scheikunde studeren. In 1908 
promoveerde zij en werd daarmee de eerste vrouwelijke doctor in de scheikunde. Zij 
is nooit getrouwd en voorzag als lerares in haar levensonderhoud.

Jenne leerde Gorter kennen in 1908, op de tennisbaan. Wat later werd zij, even-
als Ada indertijd, zijn leerlinge. In 1910 gaf hij haar bijles Latijn en maakte hij haar 
wegwijs in de klassieke dichters. Jenne was tweeëntwintig jaar jonger dan Gorter. 
Toen zij vertrok voor een reis naar de Verenigde Staten vroeg hij permissie om haar 
te schrijven. Pas vele brieven later kregen ze een verhouding. Het heeft Gorter erg 
veel moeite gekost om haar te veroveren. Alles wat hij bezat aan overtuigingskracht, 
vuur, behoedzaamheid en bovenal de voor haar geschreven verzen heeft hij ingezet 
om het zover te krijgen dat zij tot op zekere hoogte zijn leven ging delen. Ada is 
tijdens Gorters leven nooit op de hoogte geweest van deze verhouding, terwijl Jenne 
al vroeg wist van Ada en wat die voor Gorter betekende. Ook na de dood van Wies 
is Gorter nooit met een van beiden openlijk gaan samenleven.

Voor elk van de drie, ieder op hun eigen manier, moet de situatie precair geweest 
zijn. Daar merk je in de brieven eigenlijk weinig van. Wel zijn er na de dood van 
Wies in 1916 moeilijke momenten geweest waarvan ook een aantal brieven getuigt. 
Ada voelde zich overvallen door Gorters besluit ook nu toch alleen te blijven en niet 
met haar te trouwen. Als argumenten daarvoor voerde hij aan dat hij een zwakke 
gezondheid had en dat hij zijn krachten moest sparen voor zijn poëzie. Ook Jenne 
moest zich schikken in dat besluit, dat hij in feite nam om Ada niet te verliezen. 
Even heeft hij op het punt gestaan om haar alles te schrijven, maar ten slotte kon 
hij het toch niet over zijn hart verkrijgen. 

Dit alles dient als achtergrond bij de 366 brieven die in deze fraaie uitgave voor 
ons liggen. De volgorde is uiteraard chronologisch en de lezer start dus met Gor-
ters brieven aan Ada. Het zijn de brieven van een hartstochtelijk man die niet kan 
ophouden zijn geliefde te zeggen hoeveel die liefde voor hem betekent. ‘Het is net 
of het gaat regenen, zoo vol, zoo heerlijk’, schrijft hij haar. Hij voelt zich weer 
jong en dat zegt hij niet alleen, het blijkt ook uit de affiniteit die de brieven ver-
tonen met zijn vroegste werk. Met zijn Verzen, bijvoorbeeld, als hij Ada schrijft 
hoe toen hij met haar aan het schaatsen was, zij afstak tegen de helderblauwe 
lucht: ‘blanktande, trantele koningin’, denk je dan, zoals in het gedicht ‘Toen 
bliezen de poortwachters op gouden horens’. En misschien nog meer doen zijn 
brieven bij vlagen denken aan de Mei. Zoals in de laatste regel van een gedicht 
dat hij aan Ada stuurt en dat bestaat uit een lange homerische vergelijking eindi-
gend in ‘Zoo klink’ een lied’. Voortdurend vallen de minnaar en de dichter in de 
brieven samen. 

En dan is er ook nog het socialisme. Aan Ada schrijft Gorter in 1903: ‘Ik denk 
maar aan twee dingen. Aan het socialisme en aan jou’. Over dat socialisme zal hij 
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een paar jaar later aan Jenne veel meer schrijven dan aan haar. Ada is zijn ‘kind’, 
zijn ‘baby’. Zo lijkt hij haar niet alleen te noemen omdat dat ze zo klein van stuk 
is, maar vooral omdat dit hun verhouding schetst. Hij zorgt voor haar, helpt haar 
bij het inrichten van haar kamer en later van haar appartement. Hij steunt haar af 
en toe ook financieel en maant haar steeds aan om goed en gezond te eten, te rusten 
en zich niet te moe te maken. Op zijn sterfbed vraagt hij Jenne nog om op Ada te 
letten, omdat zij hem altijd zo nodig heeft gehad. Hij voelt zich verantwoordelijk 
voor haar en lijkt veel van haar te hebben gehouden. Ook al raakt op den duur, dat 
zie je in de brieven, de hartstocht wat uit hun relatie en nemen de lichamelijke 
liefdesbetuigingen af, de liefde blijft. Ze is tot het einde toe zijn ‘vrouw’, al moet 
dat tot haar grote verdriet metaforisch blijven.

Vanaf 1910 beginnen de brieven aan Jenne en krijgt de lezer dus met twee cor-
respondenties te maken. Gorter is overduidelijk zeer onder de indruk van haar. Hij 
wil Jenne, als ze naar Amerika vertrokken is, verschrikkelijk graag schrijven, maar doet 
dat met enige schroom, om zich niet te zeer op te dringen. De eerste brief aan haar 
die wij lezen begint met de zin: ‘In je zachte goedheid voor mij heb je goed gevonden 
dat ik je nu en dan schreef terwijl je weg was.’ Erg zeker van die toestemming is hij 
niet, want als ze dan even niets van zich laat horen durft hij niet met nog een brief te 
komen, maar stuurt hij haar ‘versjes’. Dat zal hij blijven doen bij de brieven die hij 
haar stuurt, niet in de laatste plaats als veroveringsmiddel, krijg je de indruk. Achteraf 
bekende Jenne dat het lang duurde voordat zij door kreeg dat die verzen over haarzelf 
gingen. Van meet af aan spreken zijn brieven aan haar over zijn poëzie en het verband 
dat die heeft met het socialisme. Hij wil een kunst maken van de nieuwe wereld 
schrijft hij. Amerika, waar zij op dat moment is, lijkt hem nu rijp voor het socialisme. 
Onder al het oude heen ziet hij de nieuwe wereld al glanzen. Er is maar een hemel en 
die is in de toekomst, als het socialisme er eenmaal zal zijn. ‘Wij leven in de heerlijk-
ste tijd die ooit geweest is’, schrijft hij haar. En weldra zal zij ‘met haar verstandige 
grijze ogen’ dat ook leren inzien. Al snel is zij voor hem de veruiterlijking van die 
nieuwe op handen zijnde wereld, zijn zichtbare ‘Geest der Muziek der nieuwe Men-
schheid’. Één brief aan haar begint zelfs met de aanhef ‘lieve Geest der Muziek’.

Is Ada zijn baby, hij zelf is letterlijk, schrijft hij, de baby van Jenne. Hij kijkt 
tegen haar op, om haar schoonheid en om haar geheimzinnige geslotenheid. Ada 
en Jenne, schrijft Lieneke Frerichs, waren tot op zekere hoogte elkaars tegenpolen, 
zowel uiterlijk als innerlijk. Ada klein, stevig, vrolijk en open. Jenne lang, slank, 
mysterieus en gesloten. Langzaamaan weet hij Jenne volledig voor zich te winnen. 
Dan beginnen er jaren waarin hij als hij niet alleen op reis is of thuis bij Wies, hij 
afwisselend in het gezelschap van Ada en van Jenne verkeert. Met kunst en vlieg-
werk moet hij dit bestaan hebben weten te organiseren en overeind te houden. In 
de brieven aan Ada is Wies vrijwel niet aanwezig en Jenne evenmin, met een 
enkele uitzondering als Gorter langs zijn neus weg aan haar schrijft dat Jenne 
Clinge Doorenbos nu ook naar Zwitserland komt. Je spitst dan even je oren. Je 
weet steeds namelijk meer dan de beide vrouwen aan wie de brieven gericht zijn. 
In de brieven aan Jenne gaat het niet over Wies, behalve na haar dood, en ook 
niet over Ada. Intussen doen zich regelmatig situaties voor waarin Gorter aan Ada 
schrijft dat hij alleen in Zwitserland aan zijn gezondheid en aan zijn poëzie zit te 
werken, terwijl hij daar in feite wekenlang samen met Jenne is. 

In de loop der jaren, na de dood van Wies, krijgt Gorter het moeilijk. Het soci-
alisme stelt hem steeds meer teleur. In 1909 had hij samen met Wies de SDAP 
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verlaten, om samen met anderen de KAPD op te richten. Die partij voldeed hem 
ook niet en hij sloot zich vervolgens aan bij de nog radicalere groepering van raden-
communisten. In de brieven zijn we getuige van de moeizame en politiek vergeefse 
reis naar Rusland die hij in 1920 voor zijn partij maakte. Dat de door hem zo 
verwachtingsvol verbeide nieuwe wereld nog lang op zich zou laten wachten werd 
hem steeds duidelijker. Intussen ging het niet goed met zijn gezondheid. Benauwd-
heden en een vervelende huidziekte bezorgden hem veel ongemak. Hij voelt zich 
oud worden, schrijft hij, en het contrast met de vele van energie en liefde overstro-
mende eerdere brieven dringt zich op. Wat gelijk blijft is zijn liefde voor de poëzie 
en het sterke besef dat die het wezenlijke onderdeel is van zijn persoonlijkheid. Het 
is ontroerend om te lezen in een brief aan Ada van 1916 over zijn plannen na zijn 
Pan, dat dan bijna af is. Dan wil hij nog gaan maken: een drama, en dan nog een 
meer aardse andere Pan. En als dat dan allemaal af is en hij is dan oud, dan wil hij 
nog zoo graag ‘iets als Mei maken: geheel en al Natuur’.

Het mooie en ook leerzame aan de brieven is dat zij laten zien, hoe voor Gorter 
de poëzie steeds voorop is blijven staan. En eigenlijk is dat nog verkeerd gezegd. 
Voor hem waren de wezenlijke dingen waar zijn hartstocht naar uitging de poëzie 
en de liefde. En nadat hij het geloof in het socialisme gevonden heeft, geldt die 
hartstocht ook de nieuwe wereld. Maar in zijn beleving zijn die drie dingen één. 
Daarom zijn de Liedjes aan de Geest der Muziek der Nieuwe Menschheid liefdesge-
dichten voor Jenne en tegelijk betuigingen van zijn geloof in een nieuwe wereld. In 
Jenne vielen dat geloof en zijn liefde als minnaar compleet samen. De brieven 
maken ook duidelijk dat, hoewel hij de overtuiging heeft dat de nieuwe tijd die 
komen gaat, een nieuw soort poëzie nodig heeft, hij tegelijk altijd nog de dichter 
van Mei en Verzen is gebleven. Dezelfde natuurervaringen als die uit Mei overvallen 
hem wanneer hij het in februari heeft over de lente die nu maar snel moet komen. 
Dan geeft hij een beschrijving van de duinen met een diep dal en jonge groene 
ruisende blaadjes die zo in de Mei zou passen. Evenzo weerklinkt in een verzuchting 
aan Jenne ‘kon ik maar eens jou zijn’ onmiddellijk de regel uit Verzen: ‘ik wou dat 
ik eens even u kon zijn’. Ook de raadselachtige sensitivistische belevingen uit deze 
bundel blijkt hij nog steeds aan den lijve te ondervinden, wanneer hij aan Jenne 
schrijft: ‘Zag je wel eens goed hoe een boom uit den grond komt? Met tusschen de 
verdwijnende wortels dat heldere fijne gras, waarop de dorre bladen blijven steken? 
Ik heb dikwijls, ook nu nog verbaasd tusschen boomen gestaan. Dat is de sterkste 
aandoening die ik ken misschien, ineens over alles verbaasd worden. Ik heb vroeger 
een tijd gehad dat ik bang was te denken, zoo ontsteld was ik over alles. Ik voel het 
nog als ik eraan denk.’

Gorters liefdesbrieven hadden geen betere editeur kunnen hebben dan Lieneke 
Frerichs. Zij is door en door vertrouwd met het leven en het werk van Herman 
Gorter. Zij en haar inmiddels overleden echtgenoot, de Gorter-kenner en -editeur 
Enno Endt, hebben samen vaak gesproken over een uitgave van deze brieven. Het 
is er nooit van gekomen. De verzorgde editie die nu voor ons ligt van alle brieven 
die bewaard zijn gebleven is dan ook te beschouwen als een cadeau voor Enno Endt. 
Het is een prachtig geschenk, niet alleen voor hem maar voor alle Gorter-lezers. 
De uitgave is voorbeeldig zoals we dat van Lieneke Frerichs gewend zijn, met een 
voorwoord en een wat uitgebreider nawoord, een degelijke verantwoording van de 
editie, ook nog voorzien van een overzicht van de door Stuiveling indertijd niet 
gekopieerde brieven, die niet bewaard zijn gebleven. De annotaties geven antwoord 
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op mogelijke vragen die de brieven oproepen en als ze dat antwoord niet kunnen 
geven wordt dat óók gezegd. 

De bewaard gebleven brieven zijn maar een fractie van alle brieven die Gorter 
aan zijn geliefden schreef. Gorter schreef Jenne elke dag een brief en soms meer 
dan een. Hij schreef soms zelfs wanneer ze samen waren. Veel is zoek geraakt of 
vernietigd. Ada heeft veel brieven verscheurd. De basis van deze editie vormen 
typoscripten die indertijd door Stuiveling ten behoeve van Ada zijn gemaakt en 
typoscripten die Jenne zelf van haar brieven maakte. Soms heeft ze daar, jammer 
genoeg, wijzigingen in aangebracht, voornamelijk waar het Gorters liefdesbetui-
gingen betreft. Verder is er uiteraard gebruik gemaakt van de bewaard gebleven 
originele brieven.

Al is veel verloren geraakt, deze brieven zijn er nog en nu zijn ze voor iedereen 
toegankelijk gemaakt. Ze zijn naar mijn mening voor iedere Gorter-liefhebber een 
groot genoegen om te lezen en voor elke Gorter-onderzoeker een must.

MARY G. KEMPERINK 
Rijksuniversiteit Groningen

‘En face des batailles, dressons l’art’!  
Drie oorlogsuitgaven in een nieuw jasje

Daan Boens, Frontpoëzie. Bezorgd door Els van Damme en Yves T’Sjoen. Leuven: 
LannooCampus, 2014. 328 p. (Literatuur in Vlaanderen 1900-1950). ISBN 
978-94-014-2140-9. Prijs: € 24,99.

Cyriel Buysse, Oorlogsverhalen. Bezorgd door Els van Damme en Yves T’Sjoen. 
Leuven: LannooCampus, 2015. 248 p. (Literatuur in Vlaanderen 1900-1950). 
ISBN 978-94-014-2139-3. Prijs: € 22,99.

E. de Nève, Muziek voorop. Nawoord door Rudolf Dekker. Amsterdam: Panchaud, 
2014. 216 p. ISBN 978-90-820779-2-6. Prijs: € 17,50.

In de stortvloed aan herdenkingen, tentoonstellingen, 
lezingenreeksen, themanummers en andere initiatieven 
ter ere van honderd jaar ‘Groote Oorlog’, mocht aan-
dacht voor de schrijvende strijders niet ontbreken. Het 
afgelopen jaar regende het dan ook niet alleen klapro-
zen: de gevleugelde woorden van dappere oorlogsdich-
ters werden kwistig rondgestrooid. Het valt daarbij op 
dat de voorkeur veelal uitgaat naar bloemlezingen en 
citaten van de bekende Britse War Poets Owen, 
McCrae, Graves en Sassoon. In onze contreien komen 
een patriottische Emile Verhaeren, officier August van 
Cauwelaert en de in bezet Antwerpen dichtende Paul 
van Ostaijen deze Angelsaksische delegatie regelmatig 
vervoegen. Toch werd (van dezen) alleen Van  Cauwelaert 
rechtstreeks geconfronteerd met de gruwel en de ont-
beringen van een leven tussen prikkeldraad. Waarom 
kent Vlaanderen zijn eigen frontdichters niet?
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Gelukkig heeft LannooCampus in de door de Uni-
versiteit Gent geëntameerde reeks ‘Literatuur in Vlaan-
deren 1900-1950’ een nieuwe, wetenschappelijk ver-
antwoorde editie van de frontpoëzie van Daan Boens 
(1893-1977) uitgegeven. Van deze Oostendse pacifist 
en jonge korporaal aan de IJzer verschenen tussen 1917 
en 1920 drie dichtbundels, alle geconcipieerd in het 
slijk en de stank van de loopgraven. Hier voor het eerst 
samengebracht in een band, schetsen Van glorie en lij-
den (1917), Menschen in de grachten (1918) en De ver-
rijzenis (1920) Boens’ evolutie van vaderlandslievend 
idealisme over ontgoocheling en eenzame droefheid 
naar een ‘uitgesproken geloof in opstanding’ (308), 
universele liefde en internationale broederschap. In het 
misschien wat te beknopte nawoord bij deze uitgave 
licht Els van Damme Boens’ ideologische overtuigingen 
toe, al zijn van diens gematigd flamingantisme, passi-
visme en humanitarisme in de hier gebundelde verzen 
maar weinig sporen terug te vinden. Dat neemt echter 
niet weg dat Daan Boens’ Frontpoëzie – los van de vers-
technische onzuiverheden en artistieke tekortkomingen 
– een belangrijke, directe en genietbare neerslag biedt 
van de ervaringen van een Vlaamse dichter-soldaat in 
het heldenleger van Koning Albert I, ‘op de vuurlinie 
zelf, midden het geraas en het doodsgevaar van het 
moderne oorlogstuig’ (9).

In diezelfde sobere maar smaakvol uitgegeven reeks 
verschenen dit jaar ook de Oorlogsverhalen van Cyriel 
Buysse (1859-1932), met een nabeschouwing van 
Anne Marie Musschoot. De cichoreifabrikant uit 
Afsnee en boute-en-train van het Vlaamse naturalisme 

bracht de vier volle oorlogsjaren samen met zijn Nederlandse vrouw Nelly Dyserinck 
door in Den Haag. In die periode schreef de auteur van Het recht van den sterkste 
(1893) en Het gezin van Paemel (1903) naast een groot aantal polemische stukken 
en reportages voor verschillende kranten – waarin hij zich expliciet als anti-Duits en 
pro-Belgisch profileerde – acht korte verhalen en drie novellen. Verzameld onder de 
titel Oorlogsvisioenen (1915) vormen ze het eerste luik van deze heruitgave. Uit 
Buysses vaak beeldend en gedetailleerd oorlogsproza spreekt ergernis en grote ver-
ontwaardiging over zoveel ‘schandelijke, mensonterende waanzin’ (231), al staan er 
de menselijke gedragingen tegen de achtergrond van de wereldbrand centraal en niet 
zozeer de wrede oorlog zelf.

Dat is wel het geval in het tweede luik van deze bundel. Van een verloren zomer 
(1917) – ongetwijfeld een hoogtepunt in Cyriel Buysses behoefte om te zien en te 
getuigen – omvat de literaire neerslag van een niet ongevaarlijke reis naar de IJzer-
vlakte. Via Londen, waar hij zijn goede vriend de schilder Emile Claus bezocht, 
Saint-Lô en Calais spoorde Buysse samen met zijn broer Arthur – contactpersoon 
tussen de Belgische parlementsleden in Den Haag en de Belgische regering in 
Le Havre – langs platgeschoten en afgebrande stadjes en dorpen naar loopgraven en 
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kerkhoven. Tussen 23 oktober en 15 december 1916 publiceerde De Telegraaf het 
verslag van deze tocht in vijftien afleveringen als ‘Achter het front’. In 1917 lag 
Buysses reportage onder de nieuwe titel in de boekhandel. In Van een verloren zomer 
ontpopt de schrijver uit het landelijke Nevele zich als een ontheemde oorlogscom-
mentator die registreert, relativeert en bijwijlen ironiseert, maar aan wie het door 
oorlog gehavende landschap evenzeer vreselijke somberheid en grote emoties ont-
lokt. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer hij voor de eerste keer in twee jaar 
oorlogstragiek weer voet zet op zijn geliefde geboortegrond: ‘Een weeke ontroering 
overweldigt mij. […] Meneer, gij zijt in België!’ (205).

Heel wat zakelijker gaat het eraan toe in de onlangs bij het Amsterdamse Panchaud 
verschenen heruitgave van Ed. de Nèves Muziek voorop (1935), waar de Vlaamse 
velden worden verruild voor de boulevards van een Parijs dat zich opmaakt voor de 
strijd tegen les boches. Deze roman van de in de Franse hoofdstad residerende journa-
list Jean Lenglet (pseud. Ed. de Nève, 1889-1961) geldt als het enige Nederlandse 
anti-oorlogsproza dat zich afspeelt tijdens de Eerste Wereldoorlog en geschreven werd 
door een soldaat, al heeft Lenglet – in tegenstelling tot zijn hoofdpersonage – zelf 
waarschijnlijk nooit in de loopgraven gevochten. Kort nadat hij zich in 1914 als vrij-
williger had aangemeld bij het vreemdelingenlegioen, werd deze Tilburgse talenknob-
bel immers gerekruteerd door de Franse inlichtingendienst.

In Muziek voorop volgen we de pasgehuwde Parijse arbeider Jean Bernier die in 
de weerzinwekkende oorlog zwaar gewond en totaal gedesillusioneerd raakt. Ver 
weg van huis en geplaagd door jaloezie vervreemdt hij bovendien van zijn echtge-
note. Hoewel waardevol als tijdsdocument heeft deze roman – net als de uitvoering 
van deze nieuwe uitgave overigens – in artistiek opzicht niet veel om het lijf. Het 
korte nawoord van historicus Rudolf Dekker gaat dan ook vooral in op de bijzon-
der grillige levenswandel van de auteur die, na een mislukte carrière als cabaretzan-
ger in de kroegen van Montmartre en twee spaak gelopen huwelijken, in 1917 in 
Londen zijn derde vrouw, Ella Gwendolen Reese Williams, ontmoette. Lenglet en 
Williams – die later als de schrijfster Jean Rhys met Quartet (1928) en vooral Wide 
Sargasso Sea (1966) internationale faam zou verwerven – vestigden zich achtereen-
volgens in Parijs, Wenen en Boedapest om uiteindelijk, wegens onkiese valutaspe-
culatie, opnieuw naar de Franse hoofdstad te vluchten. Nadat ook deze relatie 
stukliep, dook Lenglet op in Amsterdam als correspondent voor de Britse krant 
The Daily Herald.

Na nog twee huwelijken (onder anderen met de Nederlandse schrijfster  Henriëtte 
van Eyk), een aanhouding door de Duitse bezetter en een gedwongen verblijf in een 
krankzinnigengesticht nabij Dortmund tijdens de Tweede Wereldoorlog, overleed 
deze rusteloze bohemien in 1961 aan een hartinfarct. Noch de over het algemeen 
positieve ontvangst van zijn antimilitaristische oorlogsroman – Victor van Vriesland 
sprak van een ‘specimen van de nieuwe zakelijkheid’ en een ‘sterk en belangrijk 
boek’ – noch zijn tot de verbeelding sprekende schrijversleven hebben echter kunnen 
voorkomen dat Ed. de Nève samen met zijn geringe literaire productie de vergetel-
heid is ingerold…

‘En face des batailles, dressons l’art’, verordende Emile Verhaeren in 1915. Van-
uit het interneringskamp van Hardewijk waagde de Gentse hoogleraar Paul de Key-
ser het in januari 1917 ‘welwillende aandacht te vragen’ voor de smarten en hopen 
van een oorlogsdichter als Daan Boens. Met de mooie heruitgaven van diens Front-
poëzie, de Oorlogsverhalen van Cyriel Buysse en de hernieuwde belangstelling voor 
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Ed. de Nèves Muziek voorop wordt hoe dan ook een welkome bijdrage geleverd aan 
de ontsluiting van wat dit keerpunt in de Europese geschiedenis in het Nederlandse 
taalgebied aan proza en dichtwerk heeft voortgebracht.

FILIP DE CEUSTER 
Universiteit Antwerpen

Het plezier van de tekstgenese

Dirk Van Hulle, Letterenlaboratorium – Hoe Raymond Brulez ‘De opstand der voet-
nota’s’ schreef. Antwerpen: Letterenhuis, 2015. Prijs: € 20,00 (€ 10,00 voor 
studenten, scholieren en docenten). Verkrijgbaar bij het Letterenhuis.

Het is niet altijd eenvoudig om studenten letterkunde 
te interesseren voor de ambachtelijke aspecten van de 
vakbeoefening. Doorgaans realiseren zij zich na ver-
loop van tijd wel dat een literaire tekst een vaak gedeel-
telijk te reconstrueren ontstaansgeschiedenis heeft en 
dat goede edities de levensduur van zo’n tekst aanmer-
kelijk kunnen verlengen, maar nogal eens worden die 
waarheden voor kennisgeving aangenomen. Alleen een 
fysieke aanraking met historische bronnen doet de har-
ten sneller kloppen: echte brieven, manuscripten of 
redactionele enveloppen aan teleur te stellen schrijvers 
(‘Afwijzen!’). Als gevolg van de rationalisering van de 
academische onderwijsprogramma’s zal er in de prak-

tijk doorgaans weinig tijd zijn voor echte verdieping en vooral oefening in de vaak 
weerbarstige praktijk van wat inmiddels ook in Nederland wordt aangeduid als tex-
tual scholarship. Aan de gastvrijheid van erfgoedinstellingen als het Letterenhuis (Ant-
werpen) en het Letterkundig Museum (Den Haag) en aan de onderzoeksinstituten 
Huygens ING en het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie zal het niet liggen 
en evenmin aan de bevlogenheid van Dirk Van Hulle, hoogleraar Engelse Letter-
kunde aan de Universiteit Antwerpen en aldaar werkzaam bij het Center for Manus-
cript Genetics. Met zijn boek De kladbewaarders uit 2007 trad Van Hulle in de 
voetsporen van Louis Hay, de peetvader en pleitbezorger van ‘wat in Frankrijk criti-
que génétique wordt genoemd, het onderzoek naar de dynamiek van schrijfproces-
sen’.1 Geïntrigeerd door wat zich afspeelt in de hoofden en vooral op de schrijftafels 
van notoire papierarbeiders als Samuel Beckett, James Joyce, Paul Valéry, Marcel 
Proust en Thomas Mann liet hij zien welke informatie het vaak moeilijk toeganke-
lijke en veelvormige handschriftelijke materiaal van deze door hem bewonderde 
modernisten prijsgeeft.2 De kladbewaarders leverde concepten, materiaal en geval-
studies aan voor het wetenschappelijk onderwijs, maar was door de  veronderstelde 

1 D. Van Hulle, De kladbewaarders. Nijmegen, 2007, 7.
2 D. Van Hulle, Modern Manuscripts. The Extended Mind and Creative Undoing from 

Darwin to Beckett and Beyond. London, 2013.

98347.indb   361 4/11/15   15:01



362 BOEKBEOORDELINGEN

voorkennis, de overstelpende hoeveelheid aanzetten en de weinig methodische aanpak 
niet echt toegesneden op de onderwijspraktijk. De elektronische editie waarin de 
tekstontwikkeling werd gedocumenteerd van Willem Elsschots ‘Opdracht’ en ‘Achter 
de schermen’ bij Tsjip bleek zich nog het beste te lenen voor een demonstratie van 
wat de tekstgenetica vermag.3 

Het doel van de critique génétique is niet primair het vervaardigen van een 
editie, maar het verwerven van inzicht in het wordingsproces van teksten van 
eerste ingeving tot laatste bewerking. Het ‘literatuurpracticum’ dat Dirk Van 
Hulle samenstelde voor het Letterenhuis documenteert het ontstaan en de ontwik-
keling van het verhaal ‘De opstand der voetnota’s’ van de Vlaamse schrijver Ray-
mond Brulez. Dat gebeurt deze keer niet op een cd-rom, maar in een fraai vorm-
gegeven kartonnen map die zich aandient als een laboratorium. In de map 
bevinden zich de facsimile’s van het tekstgenetisch materiaal: de eerste kladjes, 
schema’s en aantekeningen, de bewerkte typoscripten, de facsimile’s van de tijd-
schriftpublicatie van het verhaal in Hooger Leven (8 januari 1933) en De Groene 
Amsterdammer (1 februari 1936) en de gedrukte tekst uit 1946. In dat jaar werd 
‘De opstand der voetnota’s’ opgenomen in de tweede druk van Raymond Brulez’ 
raamvertelling Sheherazade, of Literatuur als losprijs. In de eerste druk van dat boek 
(1932) was het verhaal niet opgenomen, volgens Brulez omdat de uitgever dit 
typografisch niet wilde wagen.

‘De opstand der voetnota’s’ is bij uitstek geschikt als tekstgenetisch demonstra-
tie- en oefenmateriaal. Niet alleen kent het verhaal een goed gedocumenteerde en 
interessante ontstaans- en publicatiegeschiedenis, ook is tekstgenese in zekere zin 
het thema van de bundel waarvoor het verhaal bestemd was. In de kadervertelling 
van Sheherazade, of Literatuur als losprijs noteert Sheherazade haar verhalen in een 
cahier en toont de sultan veel belangstelling voor de geleidelijke groei van haar 
teksten. Haar verhalen hebben intussen een staatsgevaarlijk potentieel. In de vorm 
van parabels plaatst Sheherazade haar eigen woorden tegenover de ideologische, 
politieke en artistieke systemen die het individu willen inkapselen. ‘De opstand 
der voetnota’s’ is een parabel over een ‘typo-sociale revolutie’ in drukkerij ‘De 
Opstanding’. De kleine loden letters op pagina 1789 van het ‘standaardwerk’ De 
Regeeringsvormen door de Eeuwen heen – ‘corps 8: de lettertypen der voetnota’s, 
dit cachectiek verworpelingenras der typografie’ – komen in opstand tegen het 
corps 10 van de ‘loopenden tekst’. Na een inleiding door ‘de schrijfster van dit 
verhaal’ (Sheherazade) volgen twee pagina’s met respectievelijk ‘Pagina 1789 voor 
den opstand der voetnota’s’ – een verdediging van de monarchie en het door de 
Action Française gepropageerde katholieke royalisme – en ‘Pagina 1789 na den 
opstand der voetnota’s’, waarop de anarchie wordt verdedigd en typografisch 
hoogtij viert. In het laatste deel zien de zetters en correctoren, de ‘Goden’ van het 
drukkersbedrijf, het verbijsterende postrevolutionaire resultaat en vernietigen zij 
de daders ‘in den smeltkroes der gietmachine’. De opstand is losgebroken, heeft 
sporen getrokken en is neergeslagen. 

Het eerste deel van Van Hulles commentaar, ‘Het verhaal’, biedt een handleiding 
en een stappenplan die de gebruiker door het materiaal loodsen en confronteren met 

3 Die editie verscheen ook afzonderlijk: W. Elsschot, Achter de schermen. Elektronische 
editie, bezorgd door P. de Bruijn, V. Neyt en D. Van Hulle. Antwerpen enz., 2007.
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de beslissingen waarvoor een onderzoeker of editeur van deze tekst zich geplaatst 
ziet. De wandeling loopt van het gepubliceerde verhaal uit de bundel van 1946 via 
de ontstaanscontext naar de kladjes, aantekeningen en de tijdschriftpublicaties, en 
weer terug naar de boekuitgave. Het boekje bevat fraaie foto’s van onder andere het 
programmablad van het concert dat Brulez bijwoonde op 16 augustus 1929, toen 
hij in de Kursaal op de Zeedijk in Oostende een uitvoering hoorde van Nicolaï 
Rimsky-Korsakovs symfonische gedicht Sheherazade. Die muziek bekoorde hem 
niet, maar het thematische gegeven vormde de creatieve impuls voor het boek dat 
in 1932 zou verschijnen. 

Voorop staat de vraag ‘hoe het ontstaan van het verhaal te reconstrueren is op 
basis van de bewaarde handschriften’ (4). Uit de toon van het begeleidende com-
mentaar blijkt dat het geïntendeerde publiek van dit deel vooral uit scholieren 
bestaat. ‘Als het gaat om een verhaal dat al lang geleden is geschreven, lees je er niets 
meer over op facebook of in de krant. Soms is de tekst zelfs niet meer in de boek-
handel verkrijgbaar’ (15). Aan de hand van een reeks vragen (‘Uit hoeveel delen 
bestaat de tekst volgens jou?’ ‘Wat gebeurt er in elk van de delen?’) en zoekopdrach-
ten worden zij door het materiaal geleid en geholpen bij het ontcijferen van de tekst, 
de schrijflagen en de schrijfstoffen. Zo kunnen zij een poging wagen om aan de 
hand van de facsimile’s het verloop van het schrijfproces te relateren aan het verloop 
van het verhaal en fasegewijs een tekstgenetisch dossier te reconstrueren. Op de 
website van het Letterenhuis kunnen zij dat doen met behulp van een digitale leg-
puzzel. Het tweede deel, ‘The making-of’, heeft meer het karakter en de toon van 
een docentenhandleiding. Hier wordt de tekstgenese uiteengezet en worden in een 
‘noot bij de tekst’ de publicatiegeschiedenis en de varianten in de gedrukte versies 
uit de doeken gedaan. Voor die reconstructie beroept Van Hulle zich niet alleen op 
de handschriften, maar ook op wat Brulez in zijn memoires De toren van Lynkeus 
(1969) over de totstandkoming van zijn verhaal vertelde. Het is uiteindelijk aan de 
gebruikers om zich te wagen aan datgene waaraan de menselijke personages in het 
verhaal zich, gedreven door hun vernietigingsdrang, onttrekken: de keuze voor een 
basistekst voor een nieuwe leeseditie en de interpretatie van het verhaal op basis van 
de context en het genetische materiaal (‘Welke andere betekenissen zie je dan toen 
je het verhaal voor het eerst las?’). Zelf geeft Van Hulle enkele aanzetten. Zo stelt 
hij vast dat waar in de versie in het katholieke tijdschrift Hooger Leven de meester-
knecht ‘Jandorie!’ roept, die kreet in het liberale weekblad De Groene Amsterdammer 
is vervangen door het oorspronkelijke ‘Podomme!’ 

Dirk Van Hulle is een kundige en behulpzame gids en explicateur die met merk-
baar plezier het veelkleurige archiefmateriaal presenteert. Wat gezien de doelgroep 
wel enigszins bevreemdt, is dat nogal wat woorden en historische verwijzingen in 
het verhaal niet worden geduid. Kunnen woorden als ‘monotype’, ‘bovenkast’ en 
‘cachectiek’ bekend verondersteld worden? Hadden Charles Maurras en de Action 
Française van een korte explicatieve noot kunnen worden voorzien? Dit zijn kritische 
doch dociele voetnota’s bij een fraaie uitgave. Door de studentvriendelijke verkoop-
prijs is het goed mogelijk om in dit letterenlab een werkgroep te organiseren, waarin 
de mogelijkheden en moeilijkheden van tekstgenetisch onderzoek verder worden 
geëxploreerd.

MATHIJS SANDERS 
Radboud Universiteit Nijmegen
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Een ‘polysysteem’ van de Duitse Exilliteratuur

Els Andringa, Deutsche Exilliteratur im niederländisch-deutschen Beziehungsgeflecht. 
Eine Geschichte der Kommunikation und Rezeption 1933-2013. Berlin enz.: De 
Gruyter, 2014. (Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur, 137). 
439 p. ISBN 978-3-11-034202-4. Prijs: € 99,95. 

De Duitse Exilliteratuur is inmiddels een vaststaand 
onderdeel van de Duitse literatuurgeschiedenissen en 
ook de Duitse ballingschap in landen als de Verenigde 
Staten, de Sovjetunie, Frankrijk of Nederland vormt 
aanhoudend een onderzoeksobject op academisch ter-
rein. Het probleem is echter dat deze literatuurgeschie-
denissen in hun conceptie tot de nationale grenzen 
beperkt blijven. Vaak wordt de zogenaamde emigran-
tenliteratuur als verschijnsel op zich beschouwd en niet 
met de desbetreffende buitenlandse literaire systemen 
in verbinding gebracht. Deze benadering probeert Els 
Andringa met haar studie te doorbreken. Zoals de titel 
aangeeft, ligt de klemtoon daarbij op de interactie tus-
sen het Duitse Exilliteratuursysteem en het Neder-
landse systeem, waarbij geprobeerd wordt beide per-
spectieven in gelijke mate in aanmerking te nemen. 

Andringa begrijpt haar bijdrage als een sociale geschiedenis van de Duitse Exil-
literatuur die de verwevenheden tussen uitgeverijen, auteurs en de receptie zal 
laten zien en deze componenten als een literair ‘polysysteem’ wil presenteren. De 
receptie omvat hier aan de ene kant de contemporaine literatuurkritiek en aan de 
andere kant de latere receptiegeschiedenis, zoals het aantal vertalingen en herdruk-
ken van exilwerken. In haar analyse probeert Andringa sporen van de Exillitera-
tuur in Nederland en Duitsland tot op het heden aan te tonen en maakt daarbij 
duidelijk dat in de latere receptiegeschiedenis vooral buitenliteraire factoren, zoals 
oorlogsherdenkingsdagen of verfilmingen van exilwerken, een grote impact heb-
ben op de representatie van de Duitse Exilliteratuur binnen het Nederlandse lite-
ratuursysteem. 

De studie valt uiteen in twee delen: in het eerste gedeelte wordt globaal het 
theoretische fundament geschetst en in het tweede gedeelte (hoofdstuk 3-10) wor-
den op basis van briefwisseling verschillende ‘verhalen’ van Duitse ballingen gere-
construeerd. Deze individuele verhalen volgen ruwweg een chronologische volg-
orde, maar staan uiteindelijk toch veeleer – om in Andringa’s terminologie te 
blijven – als ‘polyfone verhalen’ apart naast elkaar. Andringa wijst er dan ook 
nadrukkelijk op dat het boek niet lineair moet worden gelezen, omdat in de ver-
schillende hoofdstukken immers het individuele lot van de ballingen centraal 
staat. Hierbij stelt zich echter de vraag of door deze benadering niet wat coheren-
tie verloren gaat. Weliswaar wordt beklemtoond dat het niet de pretentie van de 
studie zal en kan zijn een volledig beeld van de Duitse Exilliteratuur te tonen, 
maar toch lijkt de keuze van de representanten eerder arbitrair doordat ze niet 
nader wordt toegelicht. Bovendien is het jammer dat een afrondende conclusie 
ontbreekt, die probeert de nauwkeurig gereconstrueerde verhalen wat dichter bij 
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elkaar te brengen. Door dit gemis wordt de geïsoleerde indruk van de diverse 
‘verhalen’ verder versterkt. 

Deze kritiek neemt niet weg dat in deze studie een gevarieerd beeld van de 
Duitse Exilliteratuur geschetst wordt. Er komen zowel bekende actoren aan bod 
(zoals de Duitse uitgever van Querido Fritz Landshoff) als minder bekende pro-
tagonisten (zoals de schrijver David Luschnat en de criticus Ludwig Kunz). Door-
dat de analyse vooral op briefwisselingen stoelt, wordt een vrij individueel beeld 
van de diverse relaties tussen de actoren en de verschillende posities binnen het 
literaire veld geschetst. Andringa wijst in dat verband ook op het bijzondere 
belang van brieven in die tijd, omdat die meestal het enige communicatiemiddel 
waren. Dat Duitse auteurs in Nederland (bleven) wonen, vormde, aldus Andringa, 
eerder een uitzondering, waardoor de correspondentie tussen uitgevers, auteurs 
ofwel critici juist goed gedocumenteerd is. Met behulp van de brieven wordt dus 
een inzicht in de relaties en vriendschappen tussen de verschillende actoren gege-
ven, maar worden tegelijk ook bestaande polemieken gedocumenteerd. Zo wijdt 
Andringa een hoofdstuk aan de felle kritiek van Menno ter Braak op de Duitse 
auteur Rudolf G. Binding. Ze laat daarbij zien dat Ter Braaks kritiek op een van 
de nationaalsocialistische literaire uithangborden vermoedelijk niet alleen door 
literair-esthetische verscheidenheden te verklaren is, maar vooral door politieke 
contradicties gemotiveerd is. 

Andringa maakt bij haar analyse dus ook op de strategische dimensies van de 
briefcontacten attent en laat zien dat vele correspondenties primair door financiële 
belangen gestuurd werden. Van cruciaal belang acht ze met betrekking tot de Exil-
literatuur de cultuurtransfer. Zogenaamde cultuurbemiddelaars ofwel literaire 
‘scouts’ fungeerden daarbij als spil bij de contacten tussen auteurs en uitgeverijen 
ofwel tussen auteurs van de verschillende taalgebieden. Als voorbeeld is hier de 
Duitse auteur en vertaler Albert Vigoleis Thelen te noemen die bij Thomas Mann 
om een voorwoord voor Ter Braaks essay Het carnaval der burgers vroeg. Zoals 
Andringa overtuigend aantoont, verwachtten Ter Braak en Thelen van dit prestigi-
euze voorwoord betere kansen een uitgever te vinden.

Ook al getuigt deze reconstructie van de strategische dimensies van de veldacto-
ren van een hoog abstractieniveau, toch lijkt Andringa haar metastandpunt soms te 
verlaten en in haar argumentatie terug te vallen op het objectniveau. Zo wordt de 
door de contemporaine critici aangehaalde indeling in massa- en elitaire kunst niet 
geproblematiseerd, maar simpelweg overgenomen. De literaire werken van Gina 
Kaus en Irmgard Keun worden in het verlengde daarvan dan ook negatief beoor-
deeld en als ‘amusementsliteratuur’ afgedaan. 

Wat de formele aspecten van de studie betreft, zou het redactioneel nog wat 
zorgvuldiger kunnen. In het hoofdstuk over de receptie van de Exilliteratuur na 
1945 wordt bijvoorbeeld naar paragraaf 2.4 verwezen, die een overzicht over de 
geschiedenis van het wetenschappelijk Exilliteratuuronderzoek in Nederland zou 
geven. In het boek is 2.4 echter niet aanwezig en ook geen andere vergelijkbare 
paragraaf die deze inhoud tot onderwerp zou kunnen hebben. 

Inhoudelijk mist de studie haar doel niet om de verwevenheden tussen Neder-
landse veldactoren en Duitse ballingen te laten zien. De bronnen zijn daarbij nauw-
keurig gedocumenteerd en bestaan ten dele uit nog niet eerder gepubliceerd mate-
riaal. Hierdoor kan dus een nieuwe kijk op de diverse netwerken binnen de Duitse 
Exilliteratuur gegeven worden. Andringa laat daarbij zien wat voor verschillende 
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verbanden en contacten tussen actoren bestonden en hoe bedreven sommigen onder 
hen waren in het opbouwen van internationale netwerken. Een bijkomend pluspunt 
van haar studie is dat niet alleen de ‘typische’ actoren van het literaire veld in 
 aanmerking worden genomen, maar dat vooral ook inzicht in de verreikende net-
werken van uitgevers, vertalers en in het nieuw ontstaande beroepsveld van de lite-
raire ‘scout’ gegeven wordt. 

JANKA WAGNER 
Universität Oldenburg

Literaire grafredes voor Vlaanderens kleine oorlog

Jan Lensen, De foute oorlog. Schuld en nederlaag in het Vlaamse proza over de Tweede 
Wereldoorlog. Antwerpen enz.: Garant, 2014. 248 p. (Academisch literair, 9). 
ISBN 978-90-441-3161-1. Prijs: € 27,90.

De Tweede Wereldoorlog en de invloed die deze his-
torische gebeurtenis uitgeoefend heeft op het culturele 
geheugen van verschillende generaties blijven thema’s 
die veel aandacht genereren. Jan Lensen onderzocht 
de verwerking van dit trauma in de Vlaamse literatuur 
van 1945 tot 2000; De foute oorlog. Schuld en neder-
laag in het Vlaamse proza over de Tweede Wereldoorlog 
is de handelsuitgave van zijn proefschrift over het 
onderwerp. In het boek analyseert Lensen de beeld-
vorming en literair-historische ontwikkeling van vijf 
verschillende thema’s die hij als centraal in de Vlaamse 
oorlogsliteratuur onderkent: de gebeurtenissen rond 
mei 1940, het verzet, de collaboratie, de repressie en 
de Jodenvervolging. Het gaat daarbij vooral om de 
manier waarop een collectieve herinnering in de litera-
tuur geconstrueerd wordt.

De keuze voor een uitsluitend Vlaams corpus verantwoordt de auteur impliciet; 
voor de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog blijken immers de lands- en 
taalgrenzen waarbinnen de gebeurtenissen zich afspeelden, bepalend te zijn geweest. 
Ze bakenden een gemeenschap af met een gedeeld oorlogsverleden, waarbinnen 
bepaalde thema’s circuleerden die een apart literair veld deden ontstaan. Interessant 
is dat de oorlogsgebeurtenissen, in het bijzonder dan de collaboratie en repressie, 
tegelijk ook net onoverbrugbare breuklijnen uitdiepten. Lensen spreekt van een 
‘verdeeld herinneringslandschap [dat] elk streven naar een homogeen en eenduidig 
herinneringsbeeld [hinderde]’ (13). Uit zijn onderzoek komt dan ook een geklei-
neerd en gebrouilleerd literair Vlaanderen naar voren, dat in de herinneringen van 
drie generaties in de eerste plaats met het geweld probeerde om te gaan dat binnen 
de eigen gemeenschap aan de oppervlakte was gekomen. Die gemeenschap dreigde 
dat soms immers al te snel te vergeten. 

Lensen baseert zijn bevindingen op een indrukwekkend primair corpus van 
ongeveer 300 literaire werken. Hij toont zo een panorama waarin erg uiteenlo-
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pende auteurs (bijvoorbeeld Ward Hermans, Monika van Paemel en Erwin Mor-
tier) naast elkaar komen te staan. Die uitgebreide belezenheid laat hem toe in de 
brede diversiteit van de naoorlogse literaire productie enkele lijnen en evoluties te 
onderscheiden. De opdeling in vijf thema’s zorgt er daarbij voor dat de veelheid 
aan betekenissen die de Tweede Wereldoorlog gekregen heeft overzichtelijk blijft. 
Een nadeel van die aanpak is wel dat Lensen af en toe dezelfde conclusies moet 
herhalen, zeker in de stukken over de sterk vervlochten problematieken van col-
laboratie en repressie.

Om zijn bevindingen over de oorlogsherinnering en de literaire constructie ervan 
te ondersteunen maakt Lensen vaak gebruik van historisch onderzoek. De indeling 
in naoorlogse generaties die op verschillende manieren met het verleden omgingen, 
zoals beschreven door memory-specialisten als Marianne Hirsch en Susan Rubin 
Suleiman, levert bovendien een mooi inzicht op in het Vlaamse literaire verwer-
kingsproces. Verder worden ook historische omstandigheden aangehaald om 
bepaalde tendensen in het corpus te verhelderen. Zo legt Lensen uit dat het verzet 
niet echt aan bod komt in de naoorlogse literatuur in Vlaanderen, enerzijds omdat 
dat verzet er niet zo’n hoge vlucht genomen heeft en anderzijds omdat rond deze 
groeperingen geen georganiseerde herinneringscultuur is ontstaan. De interessantste 
vaststellingen zijn te vinden bij twee andere thema’s die de herinnering ook in 
mindere mate beheerst hebben: de gebeurtenissen van mei 1940 (onder andere de 
Achttiendaagse Veldtocht) en de Jodenvervolging in Vlaanderen. Net doordat de 
auteur kan aantonen hoe en waarom dit deel van de oorlogsgeschiedenis naar de 
achtergrond verdrongen werd, krijgt de lezer een preciezer begrip van het Vlaamse 
culturele geheugen en hoe het geboekstaafd werd.

Het zwaartepunt van dit onderzoek ligt door de klemtoon op het historische niet 
bij de literatuurbeschouwing. De methodologische invalshoeken die gekozen worden 
om de literaire werken te analyseren zijn divers (de spanning tussen fictie en non-
fictie op p. 23, melodramatische plotstructuur op p. 66, semiotiek op p. 110, ruimte 
op p. 144, psychologische verklaringen op p. 174) en leveren daardoor geen syste-
matische inzichten op in die domeinen. De literair-theoretische benaderingen wor-
den ook weinig uitgediept, waardoor er af en toe common sense-opvattingen door-
schemeren. Hoewel de tekstanalyses van de werken uit het corpus een aanzienlijk 
deel uitmaken van het boek, vallen daar dus weinig nieuwe inzichten te sprokkelen. 
Lensen verantwoordt dat in zijn proloog door te stellen dat hij vooral ‘een oriënta-
tie in de enorme verzameling van oorlogsscherven’ (17) heeft willen leveren, waar-
door de diversiteit van die verzameling noodzakelijkerwijs onderbelicht blijft. 

In De foute oorlog gaat het dus in de eerste plaats over de niet-literaire context: 
de lezer komt iets te weten over de historische gebeurtenissen en het Nachleben 
ervan; wie nieuwsgierig is naar de specifieke vormgeving kan in andere, meer 
gerichte analyses en studies terecht. Literatuur wordt door Lensen vooral om zijn 
heteronome kwaliteiten bestudeerd: als weerspiegeling van of tegenwicht voor de 
oorlogsherinnering in Vlaanderen. Voor wie die zaken vanuit vogelperspectief 
bekijkt, vervagen details en specifieke vormen al snel, het levert in dit geval wel een 
breed thematisch overzicht op van hoe een historische gebeurtenis haar sporen heeft 
nagelaten in het literaire landschap.

LIESELOT DE TAEYE 
Vrije Universiteit Brussel
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Recente romans, gefileerd op diverse wijzen

Jos Muijres & Esther Op de Beek (red.), Op de hielen. Opstellen over recente Neder-
landse en Vlaamse literatuur. Nijmegen: Vantilt, 2014. 208 p. ISBN 978-94-
6604-197-6. Prijs: € 16,95.

De vraag naar de maatschappelijke relevantie van litera-
tuur en het engagement van de schrijver heeft auteurs en 
literatuurwetenschappers de voorbije decennia met 
 wisselende intensiteit bezig gehouden. Van Hugo Claus 
bijvoorbeeld is de anekdote bekend dat hij op nieuw-
jaarsdag 1962, in volle Koude Oorlogstijd, met een sla-
gersmes dramatisch tegen de hals zijn anti-atoombomge-
dicht ‘Bericht aan de bevolking’ voordroeg. Enkele jaren 
daarna zwoer Harry Mulisch het romanschrijven zelfs 
helemaal af, omdat de roman in ‘tijden van oorlog’ niet 
langer adequaat zou zijn. Ook na de sixties zijn schrijvers, 
critici en literatuurwetenschappers de maatschappelijke 
relevantie van literatuur blijven bevragen. De afgelopen 
jaren alleen al zijn hieromtrent diverse literatuurkritische 
en wetenschappelijke publicaties verschenen, en ook 
schrijvers participeren actief in dergelijke debatten. 

Op de hielen. Opstellen over recente Nederlandse en Vlaamse literatuur, onder redac-
tie van Jos Muijres en Esther Op de Beek, buigt zich eveneens over het vraagstuk 
van het literaire engagement. De opstellenbundel is uitgegeven ter gelegenheid van 
de tiende editie van de postacademische cursus Recente Nederlandse en Vlaamse 
Letterkunde van de Radboud Universiteit Nijmegen. Die cursus is bedoeld voor een 
breed publiek van voornamelijk leraren Nederlands, maar ook literatuurliefhebbers 
die niet (meer) voor de klas staan. Zij lijken ook het geïntendeerde publiek van de 
bundel: ‘mensen die graag lezen, hun analytische vaardigheden willen bijhouden en 
[…] onder leiding van een specialist naar hartenlust [willen] graven in de tekst’ (8). 
De feestbundel bevat de uitwerkingen van negen colleges over romans uit de periode 
1997-2012, verzorgd door literatuurspecialisten die allen verbonden zijn of waren 
aan de Nijmeegse universiteit. Aan bod komen vier Nederlandse en vijf Vlaamse 
romans van ‘bekende en minder bekende schrijvers, die […] van zich hebben doen 
spreken’ (7) door belangrijke literaire prijzen in de wacht te slepen of door zich 
ostentatief te mengen in publieke debatten. 

De achterplattekst formuleert de inzet van de bundel expliciet: ‘Waarmee engage-
ren schrijvers van nu zich? […] Hoe verzetten zij zich tegen gemakzuchtige vormen 
van engagement en vooral: hoe zetten zij daarbij literaire, religieuze en filosofische 
teksten en tradities in? Wat is de kracht van het literaire ambacht?’. Een dergelijke 
vraagstelling schept niet alleen heel wat verwachtingen, maar doet ook enkele perti-
nente vragen rijzen. Wat moet de lezer precies begrijpen onder ‘gemakzuchtig enga-
gement’, en wat houdt een ‘niet- gemakzuchtig engagement’ dan wel in? In het 
beknopte voorwoord spreken de samenstellers over ‘betrokkenheid’: want literatuur 
is, zo menen ze, altijd ‘betrokken’ (7). De invulling van die toch wel beladen concep-
ten ‘engagement’ en ‘betrokkenheid’ blijft echter impliciet en bijgevolg vrij vaag. 
 Muijres en Op de Beek houden het erbij dat ‘in een tijd waarin de literatuur het 
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volgens doemdenkers zal gaan afleggen tegen de voortschrijdende mediatisering van 
de samenleving’, ‘het culturele, historische en indirect economische belang van litera-
tuur niet genoeg kan worden onderstreept’ (7). Daarom zitten de auteurs van de 
opstellen de recente literatuur ‘op de hielen’; ze pogen ‘de rijkdom die verscholen ligt 
in de tekst’ te tonen, ‘zonder de blik af te wenden van de tijd en de cultuur waarin de 
teksten zijn ontstaan’ (7). Hoe ze dat concreet gaan doen, wordt echter niet verdui-
delijkt.

In de opstellen zelf blijkt de invulling van ‘engagement/betrokkenheid’ bijzonder 
breed: een roman kan zich engageren in verband met de literaire traditie, een 
nieuwsfeit, de geschiedenis, enzovoort. De benaderingen zijn dan ook bijzonder 
divers. Sommige bijdragen peilen expliciet naar de maatschappelijke betrokkenheid 
van de casusroman, andere doen dat enkel impliciet, waardoor de uitgangsvragen 
van de bundel niet altijd even duidelijk beantwoord worden. In hun bijdragen over 
Yves Petry’s De maagd Marino en Godenslaap van Erwin Mortier stellen Esther Op 
de Beek respectievelijk Mathijs Sanders zich expliciet tot doel te verhelderen hoe de 
romans hun lezers, zowel via de vorm als de inhoud, kritisch engageren. Marieke 
Winkler moet in haar bijdrage over Leon de Winters autofictionele turf VSV of 
Daden van onbaatzuchtigheid dan weer besluiten dat de roman zijn lezer niet politiek 
engageert, want daarvoor zijn de clichés (over vrouwen, Arabieren, het Westen) – 
niet echt verrassend – té torenhoog aanwezig (43). Al haast Winkler zich te nuan-
ceren: VSV gaat enkel voorbij aan een ‘eng engagementsbegrip’ (45). De roman 
presenteert, door de fictionalisering van de schrijverspersoonlijkheid, volgens 
 Winkler een ‘kritische blik op het moderne auteurschap’ (48), die critici erop wijst 
dat de ‘verbeelding belangrijk is en weer meer aangesproken moet worden’ (51). 
Daardoor zouden concepten als ‘engagement’ en ‘vermaak’ echt in een nieuw en 
kritisch licht geplaatst worden (51), al hoeft de Nederlandse literatuurkritiek, die 
‘vastzit in de eigen schema’s’ (51), dat volgens Winkler nog niet begrepen.

Een vast stramien voor de verschillende opstellen is er niet, wat ervoor zorgt dat 
de bundel toegankelijk blijft voor het beoogde doelpubliek en niet te schools aan-
doet. In het algemeen is er in de opstellen minder ruimte voorbehouden voor the-
oretische reflecties, al variëren de bijdragen ook hier weer duidelijk. Jos Joosten en 
Johan Oosterman bouwen in hun opstellen over Martin Michael Driessens Vader 
van God en Paul Claes’ De leeuwerik allebei verder op Claes’ standaardwerk over 
intertekstualiteit Echo’s echo’s (1988/2011). Andere bijdragen zijn minder theoretisch 
van opzet, zoals de bijdrage van Muijers over Omega minor van Paul Verhaeghen. 
Daarin vertrekt de literatuurwetenschapper van de (misschien wat overtrokken) dis-
crepantie in de Nederlands-Vlaamse receptie van de roman. 

De verscheidenheid blijkt ook uit de insteek van de opstellen. Sommige bijdragen 
nemen duidelijke onderzoeksvragen als uitgangspunt, zoals de intrigerende bijdrage 
van Jeroen Dera over de filosofische raakvlakken en verschilpunten tussen Stephan 
Enters Grip en Nooit meer slapen van W.F. Hermans. Andere opstellen presenteren 
veeleer losse, impressionistische beschouwingen. Zo wil Rob van de Schoors bijdrage 
over Marcel Mörings In Babylon een bescheiden ‘begin van een interpretatie’ bieden 
en wijzen op enkele ‘betekenisvolle’ of ‘mooie’ elementen (188). Daarnaast verschilt 
de aandacht voor de concrete literaire tekst eveneens aanzienlijk, terwijl de flaptekst 
toch belooft dat vakspecialisten de romans ‘onder het fileermes’ zullen leggen, 
 teneinde ‘de rijkdom’ ervan te belichten. Floor van Renssens bijdrage over Olympia 
van Geertrui Daem focust bijvoorbeeld vooral op Daems band met Boon en de 
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‘binding met de mens’ (141), maar hoe dat engagement precies blijkt uit de roman, 
wordt weinig verduidelijkt. Meer dan op het boek, ligt de nadruk in Van Renssens 
bijdrage op de opvattingen van de auteur Daem, zoals die blijken uit interviews. 

‘Waarom en wat ervan te vinden?’ vraagt Joosten zich af in zijn bijdrage. Dezelfde 
vraag hield mij tijdens de lectuur van de bundel bezig, maar ze werd niet altijd even 
bevredigend beantwoord. De uiteenlopende benaderingswijzen zorgen ervoor dat de 
bundel de gecreëerde verwachtingen omtrent het ‘verzet van de recente romans 
tegen gemakzuchtige vormen van engagement’ niet volledig kan inlossen. Ook krijgt 
de lezer soms de indruk dat, in plaats van de romans, eerder hun schrijvers ‘op de 
hielen’ worden gezeten, waardoor de aandacht voor de literaire tekst beperkt blijft 
tot een inhoudelijke parafrase en meer inzicht in de literaire vorm en taal bijna 
achterwege blijft. Niettemin leveren de verschillende bijdragen een boeiende inkijk 
in de hedendaagse Nederlandse literatuur. Ze sporen aan tot en bieden handvatten 
voor het (her)lezen van heel diverse romans.  

LINDE DE POTTER 
Universiteit Gent

De ambivalentie van een lagere aap

Menno Voskuil, Lagere aap. Het leven van Kees Lekkerkerker. Den Haag: Antiqua-
riaat Fokas Holthuis, 2014. 96 p., ill. Prijs: € 15,00.

Hoe bekend is het werk dat Kees Lekkerkerker (1910-
2006) voor de Nederlandse letterkunde heeft verricht? 
De meeste mensen zullen zijn naam waarschijnlijk 
kennen via de goeddeels door hem geredigeerde Ver-
zamelde Werken van J. Slauerhoff, maar hij verzorgde 
ook tekstuitgaven van onder anderen Jacob Israël de 
Haan en Ed. Hoornik. Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog was hij corrector en adviseur bij uitgeverij 
Contact en vanaf de jaren vijftig werkte hij als free-
lancer voor het Letterkundig Museum. In een door 
Menno Voskuil geschreven biografie, die de op het 
eerste oog wat curieuze titel Lagere aap heeft meege-
kregen, worden al deze en meer facetten van Lekker-
kerkers letterkundige werkzaamheden kort belicht. 
Het rijkelijk geïllustreerde boekje verscheen bij anti-

quariaat Fokas Holthuis in een gewone en in een luxe editie, als een kleine hom-
mage aan de bibliofiel, bloemlezer, letterkundige en tekstbezorger, en ter gelegen-
heid van de overdracht van het Slauerhoff-archief waar Lekkerkerker over waakte 
aan het Letterkundig Museum. 

De ietwat spottende titel van de biografie is gebaseerd op de ‘apentheorie’ van 
Lekkerkerker, die zichzelf graag en met enige regelmaat een ‘lagere aap’ noemde. 
Voskuil had hierover eens een gesprek met hem, waarin Lekkerkerker hem wist te 
vertellen dat er in de literatuur en wetenschap lagere en hogere apen zijn: ‘De lagere 
apen doen het eigenlijke werk, terwijl de hogere apen vooral praten. Zij zijn zó 
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overtuigd van hun eigen gelijk, dat ze weigeren te luisteren naar anderen. Hogere 
apen vinden vooral hun eigen persoon belangrijk, terwijl de lagere zichzelf in dienst 
stellen van de wetenschap en de literatuur. Ik ben zo’n lagere aap’ (7). 

Deze theorie en het bijbehorende zelfbeeld van Lekkerkerker lopen als een rode 
draad door de biografie. Wie het bovenstaande leest, beseft meteen de moeilijke 
positie van Voskuil: hoe beschrijf je als biograaf ‘het leven’ van iemand die aangaf 
wars te zijn van ijdelheid en die vond dat alleen ‘het werk’ centraal moet staan? (25) 
Hoewel Voskuil op enkele plaatsen een kritische afstand bewaart ten opzichte van 
Lekkerkerkers overtuigingen, heeft hij geprobeerd om in de geest van Lekkerkerker 
een bescheiden boekje te schrijven, waarin Lekkerkerker niet als een hogere, maar 
als een lagere, gedienstig werkende aap gepresenteerd wordt. We volgen diens werk-
zaamheden in nagenoeg chronologische volgorde en zien dat diverse ambitieuze 
plannen om zelf iets wezenlijks van de grond te krijgen al vroeg mislukken, zoals de 
oprichting van een eigen uitgeverij eind jaren veertig en een Instituut voor Letter-
kunde te Amsterdam in de jaren vijftig, dat bedoeld was als tegenhanger van het 
Letterkundig Museum.

Lekkerkerkers carrièreverloop wordt door Voskuil deels verklaard vanuit de 
‘apentheorie’; omdat hij een autodidact was en geen academische titel had, was en 
bleef Lekkerkerker een outsider. Hij kreeg niet altijd evenveel officiële erkenning en 
leek soms zelfs tegengewerkt te worden door mensen met meer macht in het literaire 
veld. Dit perspectief is interessant, omdat Voskuil inzichtelijk kan maken welke 
grenzen en statusverschillen er bestonden en bestaan tussen de academische en de 
niet-academische (meer bibliofiele) belangstelling voor literatuur. Maar het is ook 
gevaarlijk wanneer de biograaf een portret reproduceert dat de geportretteerde op 
latere leeftijd van zichzelf maakte. Wanneer Voskuil de spottende berusting van 
Lekkerkerker ‘na-aapt’ lijkt dit een vermakelijke en veilige methode om Lekkerker-
kers (latere) overtuigingen te respecteren, maar het gevolg hiervan is dat diens gedrag 
en uitlatingen eigenlijk niet tot nauwelijks diepgaand en kritisch bevraagd worden. 
Is zelfspot niet een relatief gemakkelijke strategie om bepaalde gevoelens te verhul-
len? Waar kwam Lekkerkerkers behoefte aan erkenning vandaan? Hoe veranderde 
zijn zelfbeeld door de jaren heen? 

Lekkerkerker werkte met ‘extreme nauwkeurigheid’, maar schreef zo te zien niet 
altijd netjes op de regels (64-65). Hij was als geen ander bekend met de verschil-
lende tekstvarianten van Slauerhoff, maar wilde of kon geen verantwoording bij de 
uitgave van de verzamelde gedichten geven. Hij was wars van ijdelheid, maar schil-
derde wel met grote letters zijn eigen naam op Slauerhoffs scheepskist. Hij zette zich 
decennialang in voor de Nederlandse letterkunde, maar overwoog een emigratie naar 
Australië om daar langs een drukke weg een cafetaria op te richten (58). Voskuils 
biografie laat ons eigenlijk al zien dat Lekkerkerkers gedrag en houding ambivalen-
ties vertonen en dat hij zich niet zonder meer laat vangen als ‘lagere aap’.

Voskuil kiest er echter bewust voor om niet te veel te psychologiseren en richt zich 
hoofdzakelijk op Lekkerkerkers letterkundige werkzaamheden, waarbij zijn betrokken-
heid bij de nalatenschap van Slauerhoff de meeste aandacht krijgt. Lekkerkerker begon 
op zesentwintigjarige leeftijd al officieel met de uitgave van de Verzamelde Werken en 
hij heeft Slauerhoff de rest van zijn leven (hij werd 95 jaar) met zich mee gedragen. 
Voskuil constateert dat Lekkerkerker ‘een heel nieuwe Slauerhoff’ (43) schiep door 
diens gedichten op eigenzinnige wijze te redigeren en herordenen, maar het is jammer 
dat niet meer concreet duidelijk wordt in welke mate Lekkerkerker zijn stempel heeft 
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gedrukt op de postume publicatie en ordening van Slauerhoffs literaire werk en nala-
tenschap. Dit had bijvoorbeeld gekund door Du Perrons bewaard gebleven concept-
lijsten te vergelijken met Lekkerkerkers uiteindelijke keuzes.

Uit de biografie komt een intrigerende man naar voren wiens werk meer heeft 
betekend voor de Nederlandse letterkunde dan men wellicht zou vermoeden. Dankzij 
Voskuil en Fokas Holthuis kan men via dit compacte werk op een toegankelijke wijze 
kennismaken met Lekkerkerkers veelzijdige persoonlijkheid en werkzaamheden. De 
compactheid van het werk maakt het tegelijkertijd voelbaar dat het laatste woord over 
Lekkerkerker nog niet gezegd is. Maar dat hoeven we niet te betreuren. Nu zijn 
Slauerhoff-archief in het Letterkundig Museum ligt, kan bijvoorbeeld de invloed van 
Lekkerkerker op Slauerhoffs werk nader onderzocht worden. En zo kunnen literatuur-
liefhebbers die niet archiefschuw zijn nog wel meer interessante aanknopingspunten 
in deze biografie vinden. De ‘lagere apen’ kunnen dus aan de slag! 

ALEX RUTTEN 
Open Universiteit
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