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BOEKBEOORDELINGEN

De Nederlandse literatuur door de bril van een Italiaanse student

Jeanette E. Koch, Franco Paris, Marco Prandoni & Francesca Terrenato (red.), Harba 
lori fa! Percorsi di letteratura fiamminga e olandese. Napels: Università degli studi 
di Napoli ‘L’Orientale’, 2012. 801 p., ill. ISBN 978-88-6719-005-8. Uitgegeven 
via printing on demand. Gratis download op <http://opar.unior.it/1631/>.

Tijdens het achttiende colloquium van de Internatio-
nale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN), in augus-
tus 2012, werd het vuistdikke boek Harba lori fa! voor-
gesteld, een in het Italiaans geschreven geschiedenis van 
de Nederlandse letterkunde. De 801 pagina’s zijn gra-
tis downloadbaar en ook verkrijgbaar via printing on 
demand.1 Harba lori fa! is immers opgevat als een work 
in progress: het zou regelmatig worden aangevuld met 
updates en nieuwe bijdragen. Het on demand-concept 
vertaalt zich typografisch in een lage drukkwaliteit (let-
terzetting en afbeeldingen) en een weinig verzorgde 
vormgeving: het omslag is weinig geïnspireerd, hier en 
daar treft men wezen (restregels) aan (bv. p. 387, 505) 
of zijn afbrekingen foutief (bv. p. 464). 

In de ‘Introduzione’ van Harba lori fa! lichten de 
redacteurs hun doelstellingen toe, stellen ze de auteurs 

kort voor – Harba lori fa! bundelt 36 artikelen – en geven ze aan tot welk publiek ze 
zich richten (p. 11-14). Het boek is in de eerste plaats bedoeld voor Italiaanse studen-
ten uit de studierichtingen Nederlandse taal en literatuur. In tweede instantie hopen 
de redacteurs ook een breder (Italiaans) publiek aan te spreken (‘vasto pubblico di 
lettori’, p. 13, 20, 21). De plannen voor het boek ontstonden bij een kleine groep 
neerlandici, tewerkgesteld aan Italiaanse universiteiten. De uiteindelijke lijst van mede-
werkers is evenwel heel divers: Italiaanse docenten en professoren, Nederlandse hoog-
leraren en onderzoekers, en ook enkele studenten (p. 14). Niet alleen neerlandici werk-
ten mee aan dit boek; germanisten, romanisten, vertalers, historici, filosofen en 
filmwetenschappers schreven eveneens bijdragen. 

Volgens de redacteurs is Harba lori fa! geen literatuurgeschiedenis sensu stricto 
(p. 13). Het boek handelt niet enkel over literatuur, maar bestrijkt zoveel mogelijk 
aspecten van ‘la vita letteraria’, of nog, van ‘la civiltà letteraria’ in Vlaanderen en 
Nederland (p. 20, 13). De blik die de auteurs hanteren, is panoramisch. Nu en dan 
wordt er wel gefocust op één werk of auteur, maar de invalshoek is nooit exclusief 
biografisch of ergocentrisch, zo leest men in de inleiding (p. 20). Harba lori fa! is 

1 Het project werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van de universiteit van 
Napels (L’Orientale, de coördinerende instantie), de universiteit van Rome (La Sapienza), het 
Nederlands Letterenfonds en de ambassade van Nederland.
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een ‘strumento di studio’ (studie-instrument, p. 20) – zowel voor studenten 
 Nederlandse letterkunde als voor geïnteresseerden uit andere vakgebieden (p. 20) 
– maar hoopt evenzeer een rol te spelen in het wetenschappelijk onderzoek, door 
het aanbrengen van nieuwe onderzoekssporen voor de neerlandistiek (p. 20). De 
redacteurs hebben bewust ‘percorsi poco battuti’ (p. 17, weinig betreden paden) 
opgezocht, die aanleiding moeten geven tot academische reflectie, inzonderheid wat 
betreft cultural transfer en de wisselwerking tussen taal en kunst (p. 20). Tot slot 
willen de redacteurs met dit boek de zichtbaarheid van de Nederlandse taal en 
literatuur vergroten in het buitenland, in het bijzonder in Italië, waar de Neder-
landse cultuur vaak verwaarloosd wordt, zowel door uitgeverijen als door universi-
teiten (p. 13, 18). In een aantal van deze doelstellingen zijn de redacteurs geslaagd; 
andere vooropgestelde doelen werden niet gerealiseerd. 

Het boek is helder gestructureerd en logisch opgebouwd, op maat van een studen-
tenpubliek. Na de ‘Introduzione’ en de ‘Stato dell’arte’ (met een voor studenten 
belangrijke toelichting bij begrippen als ‘nederduytsch’ of ‘Vlaams’, p. 15-16) volgen 
vier grote hoofdstukken, chronologisch gerangschikt: 1150-1550 (‘Lo splendore delle 
Fiandre e del Brabante’), 1550-1800 (‘L’età della Repubblica delle Province Unite’), 
1800-1900 (‘Letterature nazionali tra Romanticismo e Naturalismo’) en 1900-2010 
(‘Lacerazioni, sperimentalismi, globalizzazione’). Elk van deze hoofdstukken is onder-
verdeeld in paragrafen, die op hun beurt bestaan uit drie tot vijf artikelen. Het komt 
de duidelijkheid niet ten goede dat de titels van de paragrafen (bijvoorbeeld ‘Fermenti 
e pulsioni’ of ‘Sinestesie’) niet worden herhaald in het eigenlijke boekwerk, maar alleen 
in de inhoudstafel te lezen zijn. Aan het einde van het boek vindt men de bibliografie, 
een overzicht van alle medewerkers, en een index op persoonsnamen.

De inleidingen aan het begin van elk hoofdstuk geven een overzicht van de lite-
ratuurgeschiedenis in dat specifieke tijdvak (soms in een heel opsommende stijl, bv. 
p. 455-462). Zonder deze algemene inleidingen, enkel aan de hand van de artikelen 
dus, kan de lezer zich slechts moeilijk een referentiekader vormen – toch onontbeer-
lijk voor een student (Nederlandse) literatuurgeschiedenis. Men kan zich dan ook 
afvragen of de redacteurs, gezien het doelpubliek en de primaire (didactische) doel-
stelling, niet beter hadden geopteerd voor een meer verhalend, ‘doorlopend’ kader 
(zoals in de inleidingen) in plaats van de ‘gehakte’ artikelvorm.

Hierbij aansluitend kan men zich een tweede didactische vraag stellen: hadden de 
redacteurs zich om educatieve redenen niet beter beperkt tot de literatuur en de literaire 
context in plaats van de hele literary society te willen bestrijken? Ten gevolge van de 
verschillende disciplines en achtergronden van de auteurs zijn de artikelen zeer divers 
van aard (een literaire studie van de abele spelen, het neostoïcijns denken in de literaire 
en beeldende cultuur van de zestiende en zeventiende eeuw, een tekstanalyse van 
moderne poëzie, een interdisciplinaire studie van het werk van Jan Fabre, enzoverder). 
Dit is een verrijking voor zowel de geïnteresseerde leek als de Vlaamse of Nederlandse 
literatuuronderzoeker, maar misschien weinig verhelderend voor een Italiaanse (eerste-
jaars)student Nederlandse letterkunde. Harba lori fa! zou de studenten in de eerste 
plaats moeten confronteren met teksten – die worden nu en dan, in het geheel van de 
literary society, uit het oog verloren. Gedegen tekstanalyses (zoals bijvoorbeeld van de 
abele spelen, p. 104-111; van Hugo Claus’ De verwondering, p. 606-613; of van 
moderne gedichten, p. 501-526) zijn er in sommige hoofdstukken te weinig.

Wel geslaagd vanuit didactisch oogpunt zijn de referenties aan de lopende discussies 
binnen de neerlandistiek, die voor de student een eerste kennismaking vormen met 
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het (intramurale) academische onderzoek naar de Nederlandse letterkunde (over 
Beatrijs, p. 75-80; over de abele spelen, p. 100; over de romantiek in de Nederlandse 
literatuur, p. 396). Het brede scala aan literaire genres dat Harba lori fa! aanbiedt, is 
evenzeer een pluspunt: zowel de poëzie, het proza, het toneel, het historisch essay als 
de autobiografie komen aan bod.

Of dit boek aanleiding kan geven tot academische discussies of nieuwe onder-
zoeksthema’s kan aandragen, is zeer twijfelachtig. De artikelen in Harba lori fa! zijn 
daarvoor te weinig vernieuwend. De bijdrage van Ton Anbeek over het naturalisme, 
bijvoorbeeld (p. 439-452), verschilt amper van de boeken die hij twintig à dertig 
jaar geleden over dit onderwerp publiceerde (bv. Geschiedenis van de Nederlandse 
literatuur, 1885-1985, 1990; De naturalistische roman in Nederland, 1982). Ook 
over Gezelles poëzie wordt niets nieuws verteld (p. 463-469). Daarenboven wordt 
er soms wel erg kort door de bocht gegaan: Consciences De Leeuw van Vlaenderen 
getuigt van een ‘feticismo per il “basso”’ (een fetisjisme voor het ‘lage’, p. 389), de 
vroege jaren dertig van de negentiende eeuw hebben niets noemenswaardigs voort-
gebracht op literair vlak (p. 388, 403), de literatuur was in deze periode volledig 
afgesloten (‘sostanziale chiusura’) van de romantiek (p. 403), negentiende-eeuwse 
auteurs konden van hun pen leven (p. 369) – dit soort stellingen zijn niet accuraat 
en zelfs incorrect. De keuze om Gezelle niet onder te brengen in de periode 1800-
1900, maar in het hoofdstuk 1900-2010 – Gezelle en Van Ostaijen worden in 
dezelfde paragraaf besproken vanwege de poesia pura die hun beider oeuvre ken-
merkt – is vreemd en vanuit didactisch oogpunt ook moeilijk te verantwoorden. 

In enkele artikelen werden verwijzingen toegevoegd of toespelingen gemaakt die eer-
der obligaat dan relevant zijn (afsluitende allusies op de toekomst, p. 637, 716; verwij-
zing naar de ‘inarrestabile globalizzazione’, p. 22; de onvermijdelijke Jan Fabre). Ietwat 
ergerlijk is de jubeltoon die meermaals wordt aangeslagen in Harba lori fa!: in sommige 
passages wordt de Nederlandse literatuur haast de hemel in geprezen (bv. ‘slanci di 
genialtà’, p. 12; ‘maestria e rafinatezza’, p. 28; Claus als ‘eroe del cinema nederlandese’, 
p. 625). De poëzie van Karel van de Woestijne zou getuigen van ‘una bellezza che ha 
qualcosa da insegnare alle stesse letterature maggiori’ (een schoonheid waar de grote 
literaturen iets van zouden kunnen leren, p. 481) en is een ‘unicum nella poesia europea’ 
(p. 497). In de inleiding wordt Harba lori fa! expliciet voorgesteld als een ‘tributo alla 
cultura dei Paesi Bassi e delle Fiandre’ (p. 17, een eerbetoon aan de cultuur van Neder-
land en Vlaanderen). Ondanks de nobele intenties die erachter schuilen, kan dit (weinig 
wetenschappelijke) taalgebruik een averechts effect hebben. Door de literatuur van een 
klein taalgebied (expliciet gepositioneerd tegenover de ‘letterature maggiori’, p. 481) te 
bejubelen, lijkt het of deze gelegitimeerd dient te worden – de premisse is er een van 
inferioriteit, zo lijkt het althans. Bovendien behoort dit soort waardeoordelen niet tot 
het wetenschappelijke jargon waarmee men de student vertrouwd dient te maken.

In sommige hoofdstukken van het boek lijkt de verhouding tussen de Vlaamse en 
de Nederlandse letterkunde te zijn scheefgetrokken. Beide literaturen zijn gelijkwaar-
dig vertegenwoordigd in de algemene inleidingen van elk hoofdstuk, maar in de geval-
studies (de artikelen) wordt er soms meer aandacht besteed aan de Noord-Nederlandse 
letterkunde. Dat blijkt evenzeer uit de primaire bibliografie (waarin bijvoorbeeld geen 
enkel boek van Louis Paul Boon werd opgenomen) en uit de lijst van medewerkers, 
waarin slechts één Vlaming voorkomt (die nu in Nederland tewerkgesteld is).

Vernieuwend en verrijkend zijn de al te zeldzame parallellen tussen de Italiaanse en 
de Vlaamse of Nederlandse letterkunde, die vaak terloops worden getrokken (Boendale 
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– Da Brescia, p. 90-94; Couperus – D’Annunzio en Verga, p. 12). Het verband tussen 
de Italiaanse en Nederlandse literatuur wordt overigens al in de titel gelegd. Harba lori 
fa is het enigszins enigmatische refrein van het gelijknamige lied van Jan I van Brabant 
(1253-1294). De betekenis ervan kon tot op heden niet met zekerheid worden vastge-
steld. In de inleiding van Harba lori fa! suggereren de redacteurs dat dit refrein mogelijk 
teruggevoerd kan worden op een Italiaans liedje, de ‘provenzale’ Herba flori fa (p. 14).

Het slotakkoord van deze literatuurgeschiedenis wordt gevormd door de paragra-
fen ‘Sinestesie’ (‘Synesthesieën’, het in verband brengen van twee of meer auteurs, 
disciplines of genres) en ‘Vecchi en nuovi mondi’ (‘Oude en nieuwe werelden’). 
Deze twee afsluitende paragrafen benaderen de Nederlandse letterkunde vanuit een 
ander perspectief dan de chronologische invalshoek die in de voorgaande paragrafen 
wordt aangehouden. Het is enigszins jammer dat de denkoefening van ‘synesthe-
sieën’ zich beperkt tot de twintigste en eenentwintigste eeuw (bv. Hugo Claus en 
Jan Fabre). Het zou interessant zijn gelijkaardige parallellen te trekken voor bijvoor-
beeld de middeleeuwse of negentiende-eeuwse letterkunde. 

Kortom, de ambitie om nieuwe onderzoekssporen aan te boren of vernieuwende 
inzichten te formuleren, maakt Harba lori fa! niet waar, maar het is zonder meer 
een verdienstelijk handboek voor Italiaanse studenten (al werden er ook enkele 
didactische kanttekeningen gemaakt). Harba lori fa! getuigt bovendien van een aan-
stekelijk enthousiasme ten aanzien van de Nederlandse letterkunde en is ook daarom 
een lovenswaardig initiatief. Dit soort uitgaven genereert een positieve dynamiek 
binnen het vakgebied: Harba lori fa! prikkelt de intramurale neerlandistiek en geeft 
een positieve impuls aan de extramurale neerlandistiek.

ADELHEID CEULEMANS

FWO, Universiteit Antwerpen

Verliefde goden en nuchtere burgers

Anke van Herk, Fabels van liefde. Het mythologisch-amoureuze toneel van de rederij-
kers (1475-1621). Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012. 314 p., ill. 
(Rederijkersserie, 7). ISBN 978-90-8964-339-1. Prijs: / 39,50.

Uit de periode tussen het laatste kwart van de vijf-
tiende en het eerste kwart van de zeventiende eeuw 
zijn negen toneelstukken overgeleverd die naast het 
genre van het spel van zinne en het auteurschap door 
een rederijker ook hun antieke mythologische stof 
met elkaar gemeen hebben en het feit dat die werd 
gebruikt om iets te zeggen over de liefde. Van een 
tiende, vergelijkbaar stuk is de inhoud bekend uit 
een achttiende-eeuwse beschrijving. De helft van 
deze teksten draagt de naam van een gereputeerde 
rederijker, zoals Colijn van Rijssele, Jan Smeken, 
Cornelis van Ghistele en Willem van Haecht, de rest 
is anoniem, al werd een van die spelen lang toege-
schreven aan de tot in de zeventiende eeuw in de 
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hele Nederlanden beroemde Oudenaardse rederijker Matthijs de Castelein. De 
stukken ontstonden vooral in de Zuidelijke Nederlanden. Enkele drukken uit het 
Noorden wijzen er echter op dat ze ook daar populair waren. Anke van Herk 
begiftigde dit interessante groepje toneelteksten met de naam ‘mythologisch-
amoureuze spelen van zinne’ en schreef er het boeiende, informatieve en prettig 
leesbare Fabels van liefde. Het mythologisch-amoureuze toneel van de rederijkers 
(1475-1621) over, het zevende deel in de Rederijkersserie van Amsterdam Uni-
versity Press.

Met haar studie over mythologisch-amoureuze spelen van zinne brengt Anke 
van Herk niet enkel tien minder bekende toneelstukken onder de aandacht, ze 
laat tegelijk ook het volle licht schijnen op het thema van de liefde bij de rederij-
kers. Dit was sinds twee mooie publicaties uit de tweede helft van de jaren tachtig, 
Dirk Coigneaus artikel over liefde en lichaamsbeleving op het rederijkerstoneel en 
Annelies van Gijsens boek Liefde, kosmos en verbeelding: mens- en wereldbeeld in 
Colijn van Rijsseles Spiegel der Minnen (1989), wat uit beeld geraakt in het onder-
zoek. Daarin ging het de voorbije decennia vooral om de rol van de kamers en 
hun leden binnen grotere maatschappelijke, culturele en religieuze fenomenen, 
zoals het stedelijke beschavingsoffensief, identiteitsvorming, de opkomst van refor-
matie en humanisme of de verspreiding van kennis en kunde. De rederijkers heb-
ben nochtans veel over de liefde geschreven. Ze komt ook in andere typische 
rederijkersgenres dan het spel van zinne met grote regelmaat aan bod, met name 
in het lied en het refrein. In dat laatste werd zelfs een apart subgenre ‘int amou-
reus’ onderscheiden. 

Van Herk probeert ons een beter inzicht te bieden in de tien mythologisch-
amoureuze spelen van zinne die in haar boek centraal staan door ze, na een gedetail-
leerde inhoudelijke presentatie van het corpus in hoofdstuk 1, vanuit vier verschil-
lende invalshoeken te analyseren. Hoofdstuk 2 bespreekt de manier waarop in de 
teksten wordt omgegaan met de mythologische traditie, in de eerste plaats met de 
Metamorfosen van ‘der minnen meester’ Ovidius; hoofdstuk 3 onderzoekt hoe de 
mythologische verhalen, destijds aangeduid als ‘fabel’, zijn omgewerkt tot rederij-
kerstoneel; hoofdstuk 4 bekijkt de vorm en de weg  waarlangs de spelen tot ons zijn 
gekomen en hoofdstuk 5, ten slotte, analyseert hun verhouding tot het contempo-
raine liefdesdiscours. In een laatste hoofdstuk worden de bevindingen en de grote 
lijnen van het onderzoek nog eens samengevat.

De auteur heeft zich op een grondige en – zoals onder andere blijkt uit de 
inhoudsopgave van drie en een halve bladzijde – zeer gestructureerde manier 
 gekweten van de taak die ze zichzelf stelde. Elk van de invalshoeken werd onderverdeeld 
in deelaspecten vanwaaruit vervolgens de verschillende spelen zijn belicht. Van 
Herks analyse is bovendien stevig onderbouwd. De auteur is duidelijk goed ver-
trouwd met de belangrijkste inzichten uit het rederijkersonderzoek van de laatste 
decennia en weet die op een relevante manier in haar verhaal aan bod te laten 
komen, van de betekenis van de sinnekens over het gebruik in dramateksten van 
lyrische vormen als het lied, rondeel en refrein tot het concept van het volkstalig 
humanisme. Ze schenkt eveneens aandacht aan de bredere Europese inbedding van 
de spelen. Ze kijkt daarbij niet alleen naar het klassieke bronnenmateriaal, maar ook 
naar de verhouding tot bijvoorbeeld het Fabula de Cefalo (1487) van Niccolo Da 
Correggio, dat geschreven werd voor het hof van Ferrara en mogelijk een inspira-
tiebron vormde voor Willem van Haechts Cephalus en Procris (ca. 1560), of het 
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Epistre Othea (ca. 1400), een mythologisch-allegorisch compendium van de Franse 
schrijfster Christine de Pizan. Ten slotte bezit haar studie ook een stevig theoretisch 
fundament. Dit wordt vooral zichtbaar in het derde hoofdstuk, over dramatisering, 
enscenering en opvoeringscontext (naar mijn gevoel de sterkste bladzijden uit het 
boek, waarin de auteur de meeste affiniteit vertoont met haar onderwerp). Aan de 
hand van Willmar Sauters concept van de theatrical event en eventness en de aan de 
narratologie ontleende notie van de fabel slaagt ze erin op een vernieuwende manier 
naar rederijkerstoneel te kijken.

De diversiteit aan invalshoeken vanwaaruit het corpus wordt benaderd en Van 
Herks sterke neiging om alles te gaan onderverdelen in duidelijk afgebakende en 
gedefinieerde categorieën hebben echter ook hun nadelen. Ze zorgen ervoor dat 
de blik sterk op losse aspecten van de teksten blijft hangen en het bredere pano-
rama niet altijd zichtbaar is. Daardoor is de relevantie voor het geheel van 
bepaalde, vaak uitvoerige uitweidingen, zoals over de collectie van de Amster-
damse boekbinder Reyer Gheurtsz (p. 128-138), niet altijd duidelijk. Er worden 
allerlei op zich interessante aspecten van deze spelen besproken, maar een samen-
hangende these of conclusie bevat het boek niet. Ondanks het feit dat de stukken 
die Van Herk bespreekt nog maar weinig zijn onderzocht en haar benadering vaak 
nieuw en origineel is, vraag je je als lezer op het eind toch wat af hoe dit materi-
aal en deze benadering ons beeld van de rederijkerscultuur en -literatuur als geheel 
nu kunnen bijstellen.

Dit tekort is het best zichtbaar in het vijfde hoofdstuk, het langste en voor de 
thematiek van het boek ook het belangrijkste, waarin Van Herk de spelen situeert 
in het contemporaine liefdesdiscours. Ze doet dit door haar corpus achtereenvol-
gens te belichten vanuit hoofse thema’s en begrippen en vanuit opvattingen van 
de liefde als een natuurverschijnsel en als een gevaar. Deze benadering levert 
doorlopend interessante en verhelderende lectuur op. De aan het begin van het 
hoofdstuk geformuleerde vraag wat de spelen zeggen over de aard, het karakter 
en het wezen van de liefde blijft echter grotendeels onbeantwoord. Daarvoor gaat 
de auteur te weinig op zoek naar de verbanden tussen haar drie invalshoeken. 
In een korte conclusie blijft ze daardoor nogal gemakkelijk hangen in een ver-
klaring vanuit moraliserende opvattingen van de stedelijke gemeenschap waarin 
de stukken tot stand kwamen. Men vraagt zich af of een meer geïntegreerde 
benadering van de vraagstelling geen genuanceerder en rijker beeld van het lief-
desdiscours in deze stukken had opgeleverd. We kunnen hier bijvoorbeeld den-
ken aan de mate waarin de teksten ons ook een meer op het individu gerichte 
reflectie op liefde en seksualiteit kunnen bieden, waarbinnen er wordt nagedacht 
over deze fenomenen op zich in plaats van vanuit hun nut voor de stedelijke 
gemeenschap. 

Bovenstaande opmerkingen betreffen echter eerder de wenselijkheid van iets wat 
de auteur niet gedaan heeft dan de kwaliteit van wat ze wel gedaan heeft. Dat laat-
ste is van de eerste orde. Zowel specialisten van de rederijkersliteratuur als mensen 
met een interesse in het middeleeuwse en vroegmoderne theater zullen aan dit boek 
overvloedig lering en vermaak hebben. En daar is het binnen het universum van de 
rederijkers toch allemaal om te doen.

SAMUEL MAREEL

Universiteit Gent
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Van ‘bekijcken’ naar ‘prijsen’: Wouter Schouten op zee in Azië

Marijke Barend-Van Haeften & Hetty Plekenpol, Wouter Schouten. Dichter en 
VOC-Chirurgijn. 36 gedichten bij de Oost-Indische voyagie. Zutphen: Walburg 
Pers, 2012. 191 p., ill. ISBN 978-90-5730-709-6. Prijs: / 29,50.

Reisverhalen zijn een munteenheid van de cultuurge-
schiedenis van de Europese expansie in het algemeen 
en van kennisoverdracht in de Nederlandse Gouden 
Eeuw in het bijzonder. Op deze manier heeft de 
De Oost-indische voyagie van Wouter Schouten, 
gepubliceerd in 1676, een plaats in de canon van de 
Nederlandse literatuur gevonden. Zo’n reisverhaal is 
een bricolage: niet alleen qua inhoud – etnografische 
observaties staan er bijvoorbeeld naast verhalen over 
monsters en zakelijke informatie – maar ook qua 
representatie of literaire vorm. Terugkerend naar de 
materialiteit van het exemplaar van de Voyagie in de 
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag hebben 
Marijke Barend-Van Haeften en Hetty Plekenpol 
zich samen met studenten van de Universiteit van 
Amsterdam verdiept in de gedichten die in dit exem-

plaar te vinden zijn. Schouten heeft eigenhandig ‘driemaal twaalf gedichten’ in een 
boekje geschreven en een verbeterde versie van de eerste twaalf geplakt in het exem-
plaar dat hij aan de diplomaat Cornelis de Glarges opgedragen heeft (p. 10 e.v.). 
Deze gedichten zijn een religieuze verwerking van Schoutens ervaringen tijdens zijn 
reis – van ‘bekijcken’ naar ‘prijsen’ (p. 87) of ‘lof, prijs en eer te geven’ (p. 187).

De inleiding van het schrijversduo schetst zowel een biografie van Wouter Schou-
ten als gereformeerd protestant, chirurgijn en schrijver, als een overzicht van zijn 
werk in de context van religie en humanisme, markt en mecenaat, handel en VOC. 
Binnen de driedeling van ‘gedichten op het eerste/tweede/derde boek’ volgt op een 
historische samenvatting van het bijbehorende hoofdstuk uit het reisverhaal zelf een 
literaire contextualisering van het gedicht dat ‘waar nodig’ (p. 21) voorzien is van 
voetnoten met woordverklaringen. Zo vergezelt de lezer Wouter Schouten op zijn 
reis van Holland naar Azië, op militaire tochten in het oosten van de Indonesische 
archipel en naar de kust van Malabar, op intra-Aziatische handelsreizen naar Arakan 
(in Birma), Bengalen en Ceylon, en op zijn terugreis met de retourvloot onder 
admiraal Pieter de Bitter tijdens de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog in 1665. 
De gedichten bij het eerste boek volgen nog de structuur van de hoofdstukken in 
het reisverhaal, de gedichten bij het tweede en derde boek ‘lopen niet meer parallel’ 
(p. 69). Bij elk gedicht wordt een eigentijdse prent afgedrukt, meestal uit de col-
lectie van Barend-Van Haeften. De visuele informatie omvat nieuwe routekaartjes, 
replicaties van bronnen, portretten en gravuren van belangrijke gebeurtenissen.

De gedichten verweven Schoutens specifieke ervaringen op zee en aan de wal met 
een ideale religieuze identiteit van een Hollandse calvinist. In veel gedichten presen-
teert Schouten de natuur als een bron van gevaar: een orkaan op zee, een vulkaan-
uitbarsting, een aardbeving, een waterhoos, een maansverduistering, een komeet. 
De tweede bron van gevaren is de cultuur van de ‘Moorse’ of ‘heidense’ inheemse 
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bevolking of de katholieke Portugezen. Alle daaruit voortvloeiende rampen kunnen 
alleen met ‘Gods ingrijpen’ (p. 57) overleefd of bedwongen worden. Barend-Van 
Haeften en Plekenpol informeren gedetailleerd over de gedichten in relatie tot psal-
men (bijvoorbeeld ‘een boetepsalm die in een gebed eindigt’, p. 153), bijbelse meta-
foren (p. 174 e.v.), de retoriek van een ‘paradijselijk oord’ (p. 60) en de traditie van 
de rederijkers in Holland (p. 144).

De 36 gedichten corresponderen met de inhoud van de reisbeschrijvingen en zo 
zitten er ook motieven in die typisch zijn voor het Europese ‘bekijcken’ van Azië: 
etnografische observaties, zoals in het bekende verhaal over de mythe van de kroko-
dil op Buru (p. 52 e.v.) of over een islamitisch huwelijk in Batavia (p. 127 e.v.), of 
botanische kennis, hier over de ‘wonderboom’ kokospalm (p. 109 e.v.). Vaak gaat 
het echter alleen om versiering voor religieuze interpretaties, bijvoorbeeld van de 
krokodil als de duivel.

In het laatste gedicht wil Schouten ‘den Heer een lofsang singen’ (p. 184) en 
Gods zegen afsmeken over zijn nieuwe leven – ‘Laet nu, O Heer, dit Haarlem 
voortaen wesen/ de plaets daer Gij van mij meugt sijn gepresen’ (p. 186). De ‘andre 
werelt’, die hij heeft gezien, resumeert hij in tien strofen met hetzelfde beginvers ‘wij 
hebben nu gesien’ ook als een soort scheppingsverhaal: ‘aen verre stranden natuer’, 
‘de schoonste kusten’, ‘de hooge bergen’, ‘de waterbaren/ der groote seen’, ‘die 
monsterdieren’, ‘aan velen kanten/ leeuw, tijgers’, ‘Godts groote daden’ (p. 184 
e.v.). Het reisverhaal is maar ‘gebrecklijck werk’ en de cyclus eindigt met het gerust-
stellende vooruitzicht op het eeuwig leven: ‘tot dat ick sal verheerlijckt sijn daer 
booven/ in dat verheerlijckt hemels Canaaen’ (p. 188).

In hun commentaren nemen de auteurs soms het perspectief van tijdgenoten over 
zonder historische contextualisering, bijvoorbeeld in de zegswijze ‘trouweloosheid 
van de vorst’ (p. 55), of markeren ze de begrippen uit de bronnen niet, zoals ‘edele 
maatschappij’ (p. 60). Verder historisch onderzoek zou noodzakelijk zijn: de gedich-
ten verwijzen naar een religieus ideaal van kolonisering en contrastering van chris-
tenen met moslims en heidenen zoals in Schoutens beschrijving van ‘den afgods 
paep, in gele kleed’ren als een aep’ (p. 77). De militaire inspectietochten worden in 
het reisverhaal gedetailleerd beschreven, waardoor het laat zien hoe geweld en sla-
vernij gelegitimeerd worden. Daarvoor is het register handzaam. Het boek bevat een 
lijst van geraadpleegde literatuur, maar geen voetnoten waarin gedetailleerd naar 
deze literatuur wordt verwezen.

De gedichten zijn in handschrift overgeleverd en gedeeltelijk door Schouten voor-
zien van ‘een wereldlijke of religieuze wijsaanduiding’ (p. 17). Dit zou kunnen ver-
wijzen naar hun karakter als gelegenheidsgedichten en daarmee naar een performa-
tief aspect. Ook wat dat betreft is verder onderzoek naar de context wenselijk: 
misschien tableaux vivants in het huis van de mecenas of in verband met het kerke-
lijke leven.

Deze editie van Schoutens gedichten is enerzijds een goed leesbare introductie in 
de Ereigniswelt en de denkpatronen van de Gouden Eeuw – inclusief de ‘burgermo-
raal’ (p. 131) en de zoektocht naar een ‘nieuw Jerusalem’ (44) – en anderzijds een 
bron voor vergelijkende studies van teksten over de cultuurgeschiedenis van de 
Nederlandse oorlog en handel in Zuid- en Zuidoost-Azië.

ESTHER HELENA ARENS

Universität zu Köln
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Geschoeid op Engelse leest

Anne van Buul (red.), Lopende vuurtjes. Engelse kunst en literatuur in Nederland en 
België rond 1900. Hilversum: Verloren, 2012. 254 p. ill. (Rythmus. Jaarboek 
voor de studie van het fin de siècle, 1). ISBN 978-90-8704-286-8. Prijs: 
/ 22,00.

Lopende vuurtjes is de titel van het eerste nummer van 
Rythmus. Jaarboek voor de studie van het fin de siècle. 
Het brengt twaalf bijdragen bijeen waarvan de 
meeste teruggaan op lezingen die gehouden werden 
tijdens het gelijknamige colloquium, dat plaatsvond 
in september 2011 aan de Rijksuniversiteit Gronin-
gen. Anne van Buul, destijds organisator van het col-
loquium, stond in voor de redactie van dit eerste 
nummer. Het stemt hoopvol dat in deze tijden nog 
voldoende krachten én kapitaal bijeengebracht kun-
nen worden voor de oprichting van een nieuw cul-
tuurhistorisch jaarboek.

Lopende vuurtjes zoomt in op de vernieuwingsbe-
wegingen in kunst en literatuur die rond 1900 van-
uit Engeland het artistieke klimaat en het maat-
schappelijke debat in de Lage Landen mee hebben 

bepaald: ‘Centraal staan de culturele recipiënten – critici, academici, literatoren, 
vertalers, kunstenaars en architecten – die deze overdracht en integratie bewerk-
stelligden’, aldus de blurb. Het accent ligt inderdaad in grote mate op de bemid-
delaars in deze transfer en dan nog vaak op figuren die tot dusver een bescheiden 
plaats hebben gekregen of zelfs geheel onzichtbaar bleven in de traditionele over-
zichtswerken. Georges Khnopff, de twee jaar jongere broer van Fernand Khnopff 
die onder meer actief was als vertaler (naar het Frans) van Engelse auteurs als 
Walter Pater en Oscar Wilde, is hiervan een representatief voorbeeld. Hans Van-
devoorde beargumenteert in zijn bijdrage hoe mindere goden als deze Georges 
Khnopff – meer nog dan de bekendere figuren – de receptiestromen zichtbaar 
maken waarlangs Engelse invloeden de Lage Landen hebben bereikt. Zij ‘onthul-
len par excellence de mode van de dag’ (p. 34-35). Als eerste bijdrage in het 
jaarboek zet dit artikel tevens de toon voor een aantal andere artikelen waaruit 
blijkt dat de verspreiding van (de kennis over) nieuwe stijlen en bewegingen in de 
Engelse literatuur en de kunsten voor een belangrijk deel via Franstalige tijdschrif-
ten is verlopen. Maar ook de Nederlandstalige tijdschriften stonden open voor de 
nieuwe vormentaal in woord en beeld, zoals die gepropageerd werd in de kringen 
rond William Morris, John Ruskin en Walter Crane, zelfs al kwam in de perio-
dieke pers de Angelsaksische wereld op de derde plaats te staan in de buitenlandse 
overzichten, ruim na Frankrijk en Duitsland.

De eerste helft van de artikelen in het jaarboek is samengebracht onder de 
noemer ‘Transfer’. Hier ligt de focus op de ‘import’, de ‘cultuurbemiddelaars en 
receptiekanalen’, de ‘doorgeefluik[en] en beeldbepaler[s]’ (p. 15-16). De tweede 
helft handelt over de ‘Integratie’, dit wil zeggen de impact van de Engelse cultuur 
op de inheemse literaire en artistieke productie. In de praktijk is de grens tussen 
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beide niet altijd scherp te trekken. Het artikel over de prerafaëlitische interesses 
van Hélène Swarth en Pol De Mont dat in de sectie ‘Transfer’ is ondergebracht, 
had evengoed een plaats kunnen krijgen in de afdeling ‘Integratie’, want zoals 
Liselotte Vandenbussche terecht in herinnering brengt, werd Swarths eigen poëzie 
rechtstreeks beïnvloed door het werk van dichters als Elizabeth Barrett Browning 
(die ze ook vertaalde) en Dante Gabriel Rossetti (p. 62). Swarth speelde dus ook 
een rol als creatief recipiënt. Een ondubbelzinnig voorbeeld van een transferfiguur 
is A.E.H. Swaen. Door zijn aanstelling als eerste hoogleraar Engelse taal- en let-
terkunde aan de gemeentelijke Universiteit van Amsterdam kreeg de Engelse lite-
ratuur in Nederland institutioneel verder vaste voet aan de grond. Ton van Kalmt-
hout gaat in op Swaens academische loopbaan en zijn benoeming tot hoogleraar 
in 1913, bijna veertig jaar nadat het Engels een verplicht vak was geworden in het 
voortgezet onderwijs. Swaen had in 1900 al een beknopte Engelse literatuurge-
schiedenis gepubliceerd, geen overbodige luxe volgens de recensent in Dietsche 
Warande en Belfort, want de ‘Engelsche letterkunde [is] eilaas dikwijls te weinig 
gekend’ (p. 44).

De interdisciplinaire aanpak van Lopende vuurtjes levert nieuwe inzichten op, 
al vergt het door het inventariserende en opsommende karakter van de meeste 
bijdragen wel enige inspanning om die inzichten uit de tekst te halen. Een voor-
beeld is een zijdelingse opmerking in het artikel over de introductie van de pri-
vate press-gedachte in Nederland. Dat De Zilverdistel, opgericht in 1910 door de 
dichters J. Greshoff, P.N. van Eyck en J.C. Bloem, in 1917 Percy Bysshe Shelleys 
Prometheus Unbound uitbracht, kan gezien worden als een uitvloeisel van de 
anglofilie die decennia eerder als katalysator had gewerkt in de beginjaren van de 
Beweging van Tachtig. Maar zoals Paul van Capelleveen in zijn bijdrage terloops 
suggereert, lagen aan een dergelijke tekstkeuze ook meer economisch-financiële 
consideraties ten grondslag. De Nederlandse markt was eenvoudig te klein om 
de rentabiliteit van de Nederlandse bibliofiele private press te garanderen: met 
vreemdtalige uitgaven kreeg De Zilverdistel toegang tot de lucratieve buiten-
landse markt (p. 207). Ook niet-artistieke overwegingen hebben dus hun rol 
gespeeld in de verspreiding van de Engels(talig)e cultuur aan deze zijde van het 
Kanaal.

De verdienste van dit jaarboek is dat de lezer een panoramische blik wordt 
geboden op uiteenlopende (kunst)disciplines in de periode 1880-1920: (neogoti-
sche) architectuur, boekdrukkunst en boekverzorging, socialistische en anarchis-
tisch-geïnspireerde emancipatiebewegingen, literaire kritiek – ze schuiven allemaal 
voorbij. Soms gaat men wel erg ver in het leggen van dwarsverbanden tussen deze 
heterogene disciplines binnen de cultuur van het fin de siècle. Stefan van den 
Bossche wijst bijvoorbeeld op de ‘bij de tijdgeest’ passende ‘neogotische com-
ponenten’ in de poëzie van Jozef Muls. Daarmee bedoelt hij ‘specifieke, vaak 
neogotische tegenstellingenparen’ zoals ‘aarde-hemel, hoog-diep, eindigheid- 
eindeloosheid’ (p. 223). Wie neogotisch als literair begrip wil invoeren – op zich 
een intrigerend uitgangspunt – dient de lezer echter meer aan te reiken dan deze 
vage, niet-uitgewerkte typologie. 

Ook de verbanden die gelegd worden tussen inheemse cultuuruitingen en 
het artistieke klimaat in Engeland zijn niet altijd even sterk. In het fraai geïl-
lustreerde artikel over de boekverluchter Charles Doudelet – vooral bekend door 
zijn samenwerking met Maurice Maeterlinck – concludeert Johan De Smet 
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 bijvoorbeeld dat we bij deze kunstenaar mogen spreken over boekdesign gevormd 
naar Britse voorbeelden (p. 195). Hoe informatief ook, De Smets bijdrage levert 
hiervoor geen afdoend bewijs. Formele gelijkenissen tussen boeken verzorgd door 
Doudelet enerzijds en de Kelmscott Pressuitgaven van William Morris anderzijds 
worden immers meteen gerelativeerd of blijken bij nader inzien ook overeenkom-
sten te vertonen met bibliofiele projecten in Frankrijk en Duitsland. Wat De 
Smet wel laat zien, en wat ook in de andere bijdragen duidelijk uit de verf komt, 
is de toenemende, radicale internationalisering van het culturele en literaire 
bedrijf.

Nu enkele belangrijke cultuur- en receptiestromen vanuit Engeland naar de Lage 
Landen in kaart zijn gebracht, doet zich, zoals redacteur Anne van Buul uitdruk-
kelijk aangeeft, de behoefte gevoelen aan een synthetiserende benadering. Haar eigen 
inleiding – overzichtelijk en to the point – geeft daarvoor alvast een eerste aanzet. 
Een bijzondere vermelding verdienen de vele illustraties, inclusief een afzonderlijk 
katern met kleurenreproducties, waaronder een opmerkelijk portret uit 1924 van 
Oscar Wildes romanpersonage Dorian Gray in Aubrey Beardsleystijl door Otto 
Verhagen. In 2013 komt het tweede nummer van Rythmus uit: na het Engelse vuur 
is nu het water aan de beurt, meer bepaald de Nederlandse en Belgische badplaatsen 
in de belle époque.

KRIS STEYAERT

Université de Liège

‘Als ik nu maar een beroemd dichter was’

J. Slauerhoff, Het heele leven is toch verloren. Gedichten, brieven en essays. Samenstel-
ling: Arie Pos en Menno Voskuil. Utrecht: Het Literatuurhuis, 2012. 248 p. 
(Literaire Meesters). ISBN 978-90-814450-7-8. Prijs: / 12,50.

Leven en werk van Jan Jacob Slauerhoff (1898-
1936) spreken nog altijd tot de verbeelding. Zijn 
Verzamelde gedichten worden met enige regelmaat 
herdrukt en enkele van zijn gedichten werden in 
2009 door Vlaamse en Nederlandse striptekenaars 
bewerkt tot een bundel Verbeelde gedichten, een eer 
die eerder Victor Hugo, Charles Baudelaire en 
Arthur Rimbaud ten deel was gevallen. In novem-
ber 2012 organiseerde Het Literatuurhuis in samen-
werking met literair theater Salon Saffier een kleur-
rijk festival over Slauerhoff in de reeks ‘Literaire 
meesters’. De twee eerdere edities van het festival 
waren gewijd aan Fernando Pessoa (2009) en Fede-
rico García Lorca (2010). Het heele leven is toch 
verloren is een van de blijvende resultaten van 
dit festival. Het betreft een becommentarieerde 

 uitgave van werk van Slauerhoff dat voorheen niet voor het grote publiek beschik-
baar was, aangevuld met twee essays. Menno Voskuil wijdt een verhelderende 
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 beschouwing aan de complexe  totstandkoming van Slauerhoffs Verzamelde gedich-
ten en Niels Bokhove traceert de sporen die de medicus-dichter in 1929-1930 trok 
door Utrecht. 

Wat voegt deze gelegenheidsuitgave toe aan de kennis over Slauerhoff? Het eerste 
hoofdstuk behelst een bloemlezing uit verspreid gepubliceerde en nagelaten, veelal 
onvoltooide, gedichten. Vooral de vroege verzen zijn interessant. Zij tonen de  dichter 
als zoeker naar woorden. De student-auteur maakt zich los van de Tachtigers en vindt 
nieuwe modellen in de Franse poëzie. Zijn polemische temperament spreekt uit een 
gedicht als ‘Ik kan niet zeggen hoe ik Holland haat…’ en uit de drie confrontaties 
in dichtvorm, die het tweede deel van deze uitgave beslaan en waarin de draak wordt 
gestoken met vooral Nijhoff en Du Perron. Het interessantste deel is het hoofdstuk 
waarin de briefwisseling tussen Slauerhoff en zijn studievriend Maarten Vrij tussen 
1918 en 1923 wordt weergegeven. Hier volgen we Slauerhoff vanaf zijn eerste publi-
caties in studententijdschriften via gedichten in De Nieuwe Tijd van Henriette Rol-
and Holst en Het Getij tot aan het verschijnen van zijn eerste dichtbundel Archipel. 
Maarten Vrij was Slauerhoffs eerste literaire adviseur en klankbord. Al snel beseft de 
dichter dat hij buiten het literaire bedrijf geen opgang zou kunnen maken. Op 16 juli 
1920 klinkt het uit Parijs: ‘Verwey schrijft niet en zal niet schrijven. Maar jou denk-
beeld was fout: dat men plotseling zou zeggen voilà, een nieuwe ster. Neen, Maarten, 
zoo gaat het niet en is het nooit gegaan. Ieder moet zich zelf zeer luide proclameeren’. 
Op zijn beurt was Slauerhoff graag bereid om Vrij van advies te dienen bij zijn arti-
kelen over de naoorlogse aanspraken van België op delen van Limburg. ‘Je moet je 
stijl levend houden, niet onmogelijke beelden en zoo, geen geijkte termen – maar 
wat vraag ik?’. Wanneer zijn vriend in december 1918 in aanvaring komt met de 
dichter Felix Rutten schrijft Slauerhoff: ‘Die vermaledijde Rutten. Als ik nu maar 
een beroemd dichter was maakte ik een schimpsonnet op hem waar hij of liever jij 
plezier van zou beleven. Nu geeft het toch niets’. 

In de vierde afdeling volgen we Slauerhoff in latere jaren (1926-1928) via zijn 
dagboek. Ook hier zien we de zoekende schrijver. Hij noteert dromen en ingevin-
gen, probeert verhaallijnen op te zetten en poogt zichzelf te overtuigen: ‘Als de keuze 
gaat tusschen bezit en niet-bezit kiest men niet-bezit, dus Rusland. Kiezen tusschen 
Oost en West, nog steeds het Westen al is het bourgeois en rottend. Kiezen tusschen 
cosmopolitisme en nationalisme, het laatste; het eerste is veelzijdige vervlakking, het 
laatste geconcentreerde verenging en verdieping. Het eerste is een vlakte, het tweede 
een mijn’. In de brieven aan zijn laatste geliefde, de Costa Ricaanse Caridad Rodri-
guez, uit de jaren 1935-1936, is de onrust ongetemd. De brieven bevatten fraaie 
kleine zelfportretten van de dichter. ‘Ik zal je zeggen dat ik geen zeeman ben uit 
roeping, alleen de wens exotische landen te bezoeken en een wat gelukkiger dan het 
mijne te vinden is de reden. Ik wil wonen in een waardevol land, zonder te reizen. 
En nu zeg ik niets meer’. 

De meeste teksten in Het heele leven is toch verloren waren slechts bekend bij 
kenners van het leven en werk van Slauerhoff. De belangrijke verdienste van deze 
uitgave is dat de opgenomen gedichten, brieven en dagboeknotities nu voor een 
groter publiek beschikbaar zijn. Een nieuwe visie op Slauerhoff biedt deze uitgave 
niet. Wel kunnen we de dichter nog beter leren kennen.

MATHIJS SANDERS

Radboud Universiteit Nijmegen 
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Voskuil für Anfänger

Lut Missinne & Gerd Busse (red.), Het Bureau. Ein Abend mit J.J. Voskuil. Münster 
enz.: Waxmann, 2011. 90 p., ill. (Niederlande-Studien. Beiheft, 4). ISBN 
978-3-8309-2458-6. Prijs: / 14,90.

Op 12 januari en 2 maart 2010 vond in Münster en 
Nijmegen een tweedaagse vertaalworkshop plaats waar-
bij de zevendelige romancyclus Het Bureau (1996-
2000) van J.J. Voskuil (1926-2008) centraal stond. 
Studenten van de masteropleiding ‘Literarisches Über-
setzen und Kulturtransfer’ van de Westfälische Wil-
helms-Universität Münster waagden zich aan de verta-
ling in het Duits van een aantal episodes uit het tweede 
deel, Vuile handen. Die vertalingen beslaan het leeu-
wendeel (p. 27-66) van het boekje Het Bureau. Ein 
Abend mit J.J. Voskuil. Ze worden aangevuld met 
enkele door Gerd Busse vertaalde episodes uit Meneer 
Beerta, het openingsdeel van de cyclus, en met de neer-
slag van de literaire avond in het Haus der Niederlande 
te Münster die de vertaalworkshop begeleidde.

Het Bureau. Ein Abend mit J.J. Voskuil verscheen 
als bescheiden Beiheft bij de interessante reeks ‘Niederlande-Studien’ en heeft als 
zodanig geen grote wetenschappelijke ambities. Het is veeleer een informatief dossier 
dat Voskuil en zijn werk presenteert aan een Duitstalig publiek. De vertaalde stuk-
ken uit de eerste twee delen van Het Bureau, voor de gelegenheid van informatieve 
titels voorzien, zijn wat dat betreft verstandig gekozen. Ze bieden een goede indruk 
van de inhoud van de romans – het kantoorbestaan van de volkskundige Maarten 
Koning, de dialogen met zijn collega’s, de ruzies met zijn vrouw Nicolien – en 
verschaffen de Duitstalige lezer ook specifieke culturele aanknopingspunten via de 
fragmenten ‘Ein internationaler Volkskundekongress in Bonn (1968)’ (p. 33-37) en 
‘Bei den Volkskundlern in Münster (1972)’ (p. 61-66).

Ook de inleidende bijdragen van de samenstellers van het boekje – het woord 
vooraf van Lut Missinne en het essay ‘Het Bureau – ein Buch des Trostes’ van Gerd 
Busse – zijn vooral afgestemd op het buitenlandse doelpubliek. Behalve op bio-
bibliografische en poëticale informatie leggen ze de nadruk op het publiekssucces 
van en de mediahype rondom Het Bureau, waarvan met enige overdrijving gezegd 
wordt dat ze de Nederlanders tot ‘ein Volk von Bureaumanen’ (p. 11) maakten. 
In die context wordt Voskuil geprezen om zijn humor en valt het accent op de 
troostrijke identificatiemogelijkheden die de romancyclus de lezer biedt: ‘Man ist 
nicht mehr allein, und das hat in der Tat etwas ungemein Tröstendes’ (p. 14).

Deze benadering is gezien de ontstaanscontext en het doelpubliek van het boekje 
alleszins begrijpelijk, en lijkt haar effect niet te hebben gemist: in 2012 verscheen Das 
Büro: Direktor Beerta, het eerste deel van Het Bureau in de vertaling van Busse.2 Toch 

2 Zie voor meer informatie www.das-büro-der-roman.de. Op die website zijn ook enkele 
teksten uit het hier besproken boek opgenomen.

96559_SDL_2013-3_09_Boekbeoordelingen.indd   41596559_SDL_2013-3_09_Boekbeoordelingen.indd   415 12/09/13   14:3212/09/13   14:32



416 BOEKBEOORDELINGEN

heeft de gekozen aanpak ook zijn beperkingen. Enerzijds blijven de negatieve reacties 
op Het Bureau, die er beslist ook waren, grotendeels buiten beeld. Anderzijds wordt 
Voskuils magnum opus haast herleid tot een nauwelijks gefictionaliseerde kopie van 
diens dagelijks leven: het accent op herkenbaarheid staat een meer stilistische, narra-
tologische en/of literair-historische benadering blijkbaar enigszins in de weg.

De interessantste bijdragen voor Nederlandstalige lezers zijn degene die het hierboven 
geschetste kader te buiten gaan. Arjan Peters’ opstel ‘Einsicht ist die einzige Freiheit: Eine 
Erkundungsreise durch Het Bureau’ (p. 83-87) biedt een beknopte lectuur van En ook 
weemoedigheid (deel 5), maar gaat terug op een deel van het uitvoeriger essay ‘Inzicht is 
de enige vrijheid. Een verkenning van Het Bureau, in zeven delen’ dat Peters publiceerde 
in de door hem samengestelde bundel Nog even een ommetje. Beschouwingen over Het 
Bureau van J.J. Voskuil (2000). Aardig is voorts het gesprek van Gerd Busse met Voskuils 
weduwe Lousje Voskuil-Haspers. Ook zij legt sterk de nadruk op het autobiografische 
karakter van Het Bureau – ze heeft het over ‘mein Mann – bzw. Maarten Koning’ en 
verklaart: ‘Ja, Lousje und Nicolien sind ein und dieselbe’ (p. 70) – maar levert ook een 
van de weinige uitspraken over de negatieve reacties op de roman, met name van sommige 
onder Voskuils ex-collega’s (p. 74). Ze kondigt hier ook al de postume roman De buur-
man (2012) aan en vertelt dat Voskuils dagboeken na haar overlijden naar het Letterkun-
dig Museum zullen gaan, waar ze tien jaar onder embargo moeten blijven. Daarna mogen 
ze worden ingezien en mag Van Oorschot ze desgewenst publiceren. De meest originele 
bijdrage, ten slotte, is die van Gerd Busse over het eigenlijke vertaalwerk: ‘Eine Überset-
zung wie ein Schrank – Bemerkungen zur Übersetzung des Romans Het Bureau van 
J.J. Voskuil’ (p. 75-81). De tekst geeft enig inzicht in de strategieën die Busse gehanteerd 
heeft bij zijn vertaling van de tekst en de moeilijkheden die hij daarbij ondervond.

Al bevat Het Bureau. Ein Abend mit J.J. Voskuil dus wel wat nieuwe informatie, en 
is het alleszins een mooie kennismaking met de auteur en zijn werk voor een nieuw 
publiek, het herinnert er ook aan dat van echte Voskuil-studie in de neerlandistiek nog 
nauwelijks sprake is. Het beeld van Voskuils oeuvre wordt vooralsnog overwegend 
bepaald door de standpunten uit het levendige debat over autobiografisch schrijven dat 
tijdens de jaren negentig werd gevoerd. De vrij uitvoerige behandeling van Het Bureau 
(samen met Connie Palmens I.M.) in Hugo Brems’ literatuurgeschiedenis Altijd weer 
vogels die nesten beginnen is daarvan een voorbeeld.3 Voorts verschenen vooral essayisti-
sche bijdragen in het eerder genoemde Nog even een ommetje en in Een zondagmiddag 
met J.J. Voskuil. 27 meest academische reacties op Het Bureau (1998), en interviews door 
J. Fontijn in Op bezoek bij J.J. Voskuil (1991) en J. Heymans in Lam naast leeuw. Over 
J.J. Voskuil (2000). Een zeldzame uitzondering op dit algemene patroon is de oratie van 
Thomas Vaessens (Het boek was beter. Literatuur tussen autonomie en massificatie, 2006), 
die de inhoud en receptie van Voskuils debuut Bij nader inzien (1963) hanteert om de 
veranderende maatschappelijke status van literatuur in het naoorlogse Nederland te 
traceren. Een verdere studie naar Voskuils autobiografisch schrijven, naar de receptie van 
zijn werk en naar de relaties die het onderhoudt met de oeuvres van zijn vrienden Frida 
Vogels, Bert Weijde en Detlev van Heest, kan zeker nog vruchten afwerpen. Deze 
Duitse avond met Voskuil kan daarvoor wellicht inspiratie bieden.

KOEN RYMENANTS

3 H. Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 
1945-2005. Amsterdam, 2006, 632-637.
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Een intieme speurtocht

Daniël Rovers, De figuur in het tapijt. Op zoek naar zes auteurs. Amsterdam: Wereld-
bibliotheek, 2012. 318 p. ISBN 978-90-284-2444-9. Prijs: / 29,90.

‘In de manier waarop een schrijver zijn komma’s 
zet, legt hij zijn ziel bloot’ (p. 238): deze stelling 
kan als uitgangspunt van Daniël Rovers’ essaybun-
del De figuur in het tapijt beschouwd worden. Met 
een zeer tekstgerichte aanpak tracht hij te ontsnap-
pen aan het dominante schrijversimago, dat de blik 
op literaire teksten vertroebelt. Hij doet dat aan de 
hand van essays over zes zeer verschillende auteurs: 
Frans Kellendonk, Willem Jan Otten, Tonnus Oos-
terhoff, Marie Kessels, M. Februari en Marc Kreg-
ting. Daarbij zet hij wat hij de figuurauteur noemt 
(de door publieke uitspraken, poëtica’s, maar ook 
projecties gevormde reputatie van een schrijver) af 
tegen de auteursfiguur, de uniciteit van een schrij-
ver van een oeuvre, zoals die zich in zijn teksten 
toont.

De titel van de bundel en in het verlengde daar-
van ook zijn twee kernbegrippen ontleent Rovers aan 

het verhaal ‘The Figure in the Carpet’ van Henry James, waarin de ik-verteller de 
roman van een schrijver probeert te ontraadselen. Uitgedaagd door een uitspraak 
van de schrijver – als een figuur in een complex Perzisch tapijt zou de essentie van 
zijn roman tegelijk zichtbaar en onzichtbaar zijn – begint de verteller aan zijn zoek-
tocht. Die is gedoemd om te mislukken. Alleen als afwezig verschijnsel blijkt de 
gezochte figuur object van een discours te kunnen zijn; een bevinding die het 
dilemma van Rovers’ aanpak uitstekend illustreert. Het schrijven over een auteurs-
figuur is, dat stelt Rovers vast, ten slotte ook een bijdrage aan de beeldvorming over 
de figuurauteur. 

In het inleidende gedeelte biedt Rovers een overzicht van het moderne literatuur-
wetenschappelijke discours rond de rol van de auteur, waarbij hij de bekende theore-
tische mijlpalen lichtvoetig en boeiend weet te presenteren. Vervolgens rolt hij in zes 
aparte hoofdstukken het ‘tapijt’ van de zes oeuvres uit. Twee dingen zijn daarbij 
opmerkelijk: ten eerste is het Rovers om het geheel van een oeuvre te doen en kan hij 
doorlopende verbanden, breuken en verschuivingen in het werk van een schrijver 
tonen; andere zeer tekstgerichte benaderingen schieten vaak tekort op dat vlak. Ten 
tweede kiest hij er klaarblijkelijk voor (vermoedelijk met het oog op de manipulerende 
werking van de figuurauteur), om maar uitermate terughoudend gebruik te maken 
van literair-historische categorieën. Een gelukkige zet, die een frisse blik op de bekende 
teksten mogelijk maakt. 

De schrijvers wier werk Rovers bespreekt, zijn vanuit het perspectief van de 
figuurauteur van zeer uiteenlopende aard. Een auteur als Marie Kessels, over wie 
maar heel weinig bekend is, staat naast een figuur als Willem Jan Otten, die open-
lijk zijn biografie gebruikt om zijn werk te voeden. Dit vindt zijn neerslag in Rovers’ 
boek: de delen over Otten en Kellendonk zijn duidelijk langer dan de andere 
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 stukken, omdat er meer over de figuurauteur op te merken valt, ook al beweert 
Rovers terecht dat ook een etiket als ‘mediaschuw’ (Kessels) een bijdrage is tot de 
vorming van een figuurauteur. 

De auteursgebonden stukken zijn grotendeels zeer de moeite waard, omdat 
Rovers erin slaagt om met een snelle bocht af te buigen van platgetreden paden. Het 
antisemitismedebat rond Frans Kellendonk bijvoorbeeld krijgt de nodige ruimte, en 
toch lukt het Rovers om de aandacht te verschuiven naar parels uit Kellendonks 
werk, zoals het verhaal over de giraf. De figuur in het tapijt toont waar Kellendonk 
zich losmaakt van zijn door en door ironische kunst. Verhelderend en mooi is ook 
het stuk over Willem Jan Otten, waarin overigens blijkt dat figuurauteur en auteurs-
figuur niet al te ver uit elkaar staan. Het hoogtepunt is het essay over Marc Kregting, 
aan wiens werk men na de lectuur onmiddellijk aandacht wil schenken. Wat minder 
overtuigend zijn de stukken over Marie Kessels en M. Februari. Dat is niet zozeer 
te wijten aan de beschouwingen over hun teksten, maar aan een zekere frictie met 
het expliciete doel van De figuur in het tapijt, namelijk een licht te werpen op zinnen 
die lijken ‘alsof de waarheid in de tekst verscholen ligt’ (p. 235). Wat betreft Febru-
ari ligt de focus bijvoorbeeld op zijn bijdrage tot het maatschappelijk debat en juist 
minder op het herhaaldelijk door Rovers geciteerde vermogen om dat soort zinnen 
te schrijven.

Het concept van de figuurauteur en de auteursfiguur heeft in al die stukken een 
eerder speels karakter. Het mag dan consequent zijn om genres niet strikt te scheiden, 
essays en fictionele teksten en deels zelfs interviews naast elkaar te leggen op zoek naar 
een auteursfiguur – makkelijker wordt de beloofde confrontatie van auteursfiguur en 
figuurauteur daardoor niet. Ook al zijn er wat kanttekeningen te plaatsen bij de 
methodiek van Rovers, de essays op zich weten te overtuigen. Dit heeft alles te maken 
met de aard van de bundel: geconcipieerd als een reeks essays, die ook als proefschrift 
moest fungeren, worden die teksten met deze publicatie van hun ‘vermomming’ 
ontdaan. Resultaat is vooral een boek dat heerlijk leest en dat de lezer deel laat nemen 
aan een intieme speurtocht van een boekenliefhebber naar de geheimen van het 
fonkelende tapijt dat daar ligt, precies dáár, in de boekenkast. 

JOHANNA BUNDSCHUH-VAN DUIKEREN

Freie Universität Berlin

Afscheidsbundel voor Jaap Goedegebuure

Suzanne Fagel, Eep Francken en Rick Honings (red.), Strijd! Polemiek en conflict in 
de Nederlandse letteren. Leiden: Leiden University Press, 2012. 239 p., ill. 
ISBN 978-90-8728-168-7. Prijs: / 39,95.

Op 14 december 2012 nam Jaap Goedegebuure afscheid als hoogleraar Moderne 
Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Leiden. Bij die gelegenheid werd hem 
de verrassing aangeboden van een afscheidsbundel met vijfentwintig korte essays 
over een thema dat de wetenschapper en literair criticus Goedegebuure na aan het 
hart ligt: polemiek en conflict in de Nederlandse letteren. Een tweede verrassing zal 
hem ongetwijfeld de eerste bijdrage van die bundel hebben bezorgd. Die is immers 
door Goedegebuure zelf geschreven en was eerder dat jaar gepubliceerd in Trouw. 
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In dat krantenartikel besprak hij een aantal bekende 
schrijversruzies, zowel manifestaties van fysieke strijd 
als van vetes in de literaire polemiek en kritiek, 
kortom precies het onderwerp van de bundel in 
voorbereiding. Het is aan dit gelukkige toeval te dan-
ken dat de redactie van Strijd! met deze tekst een 
mooie inleiding op de bundel in handen kreeg.

Het ligt voor de hand dat het merendeel van de 
vijfentwintig contribuanten – één bijdrage is geschre-
ven door twee auteurs – gerekruteerd is uit collega’s, 
medewerkers en promovendi die verbonden zijn 
(waren) aan de Opleiding Nederlandse Taal en Cul-
tuur van de Universiteit Leiden. Daarnaast is de Uni-
versiteit van Tilburg, waar Goedegebuure van 1986 
tot 2005 hoogleraar Literatuurwetenschap was, met 
vijf bijdragen vertegenwoordigd. Ook enige collega-

hoogleraren (uit Leiden, Utrecht, Groningen, Nijmegen en Gent) en het hoofd 
Collecties van het Letterkundig Museum schreven een essay. Het corpus wordt 
gecompleteerd met vier literaire bijdragen over ‘strijd’ van auteurs met wie Goede-
gebuure een nauwe band heeft. Maria van Daalen, Willem Jan Otten en Anton 
Korteweg droegen een gedicht bij en Oek de Jong een kort verhaal.

Ik concentreer me in deze bespreking op de essays, die in chronologische volg-
orde zijn opgenomen; de datum van het behandelde ‘conflict’ vormde daarvoor de 
leidraad. Van de flaptekst kan wellicht de suggestie uitgaan dat de verschijningsvor-
men van strijd en controverse vanaf ‘de vroegste polemiek in het Nederlands in de 
middeleeuwen, dwars door de geschiedenis, tot en met de vete tussen Herman 
Brusselmans en Arnon Grunberg in de eenentwintigste eeuw’ in een evenredige 
verdeling worden gepresenteerd. Maar gelet op Goedegebuures leeropdracht zal het 
niet verbazen dat de verhoudingen anders liggen: vier bijdragen hebben betrekking 
op de dertiende tot en met de zeventiende eeuw, twee op de negentiende, vijftien 
op de twintigste en drie op de eenentwintigste eeuw.

De aankondiging van de redactie in het woord vooraf dat de bundel ingaat op 
drie vormen van strijd mag wel voorzien worden van een corrigerende kanttekening. 
De domeinen van de literaire kritiek en polemiek zijn ruim aanwezig, maar de figuur 
van de lijfelijke confrontatie krijgt alleen in Goedegebuures inleiding enige aan-
dacht. Hij vermeldt daar twee vermaarde schermutselingen. In 1931 gingen, als 
bekend, Du Perron en Nijhoff op de stoep van het Amsterdamse etablissement 
Américain met elkaar op de vuist, en in 1967 sloeg en schopte Reve de ‘ongebakken 
deegsliert’ Vinkenoog tijdens een dichtersfestival. (De kwalificatie is van Reve.) 
 Kennelijk hanteren onze schrijvers door de eeuwen heen nagenoeg uitsluitend het 
beschaafde wapen van het woord om geschillen uit te vechten in recensies, essays, 
pamfletten, columns, ingezonden brieven, interviews en in fictie. Dat die woorden-
twist in vele varianten in de Nederlandse literatuur voorkomt, laten de hier verza-
melde essays uitstekend zien. In het bondige bestek van gemiddeld zes pagina’s, 
inclusief noten en een bibliografie, worden onder meer de volgende personen en 
zaken als subject of object van controverses en conflicten belicht: Jacob van 
Maerlant, Joost van den Vondel, de literatuurhistoricus W.J.A. Jonckbloet, Willem 
Bilderdijk, Jan Hendrik van der Palm, Frederik van Eeden, Lodewijk van Deyssel, 

96559_SDL_2013-3_09_Boekbeoordelingen.indd   41996559_SDL_2013-3_09_Boekbeoordelingen.indd   419 12/09/13   14:3212/09/13   14:32



420 BOEKBEOORDELINGEN

Roel Houwink, Hella Haasse, Willem Frederik Hermans, de tijdschriften Tirade en 
Yang, Harry Mulisch, Gerard Reve, Hugo Claus, Willem Brakman, jeugdliteratuur, 
Herman Brusselmans, Jeroen Brouwers, Renate Dorrestein en Arnon Grunberg.

Om meer opsommingen te vermijden, kan ik slechts op een paar beschouwingen 
nader ingaan. De meeste contribuanten slagen er uitstekend in – de een vooral 
beschrijvend, de ander meer interpreterend en evaluerend – in weinig bladzijden de 
kern van een strijd helder uit de doeken te doen. Er zijn er evenwel die het thema 
kennelijk zo rekkelijk hebben opgevat dat een betekenis van de notie strijd als lei-
dend beginsel zich in hun bijdragen niet een twee drie prijsgeeft. Dat geldt, althans 
voor mij, voor het opstel over De verzoeking van Hugo Claus en het essay over 
religieuze diversiteit in jeugdliteratuur.

Een enkele keer kan de beperkte omvang hebben geleid tot het achterwege blijven 
van informatie die voor een goed begrip onontbeerlijk is. Een voorbeeld daarvan 
geeft de interessante beschouwing van Ton Harmsen over vermeende jodenhaat bij 
Erasmus en Vondel. Harmsen signaleert dat Vondel in De Gids van 1939 door 
A.F. Zwaardemaker (zonder n) werd beschuldigd van anti-joodse uitspraken en dat 
de redactie van dat tijdschrift zijn artikel ‘met enige aarzeling’ aankondigde. Men 
zou nu kunnen concluderen dat die aarzeling is ingegeven door de aanklacht van 
Zwaardemaker. Maar die conclusie is onjuist. Zwaardemaker formuleerde zijn 
beschuldiging nota bene in een artikel met een nauwelijks verholen antisemitische 
teneur. En die tendens onderkende de redactie in een halfslachtig voorbehoud. Van-
wege de ‘ernstige en objectieve’ wijze, aldus de redactie, waarop de schrijver zijn 
denkbeelden uiteenzette, werd het artikel toch publicabel geacht. Menno ter Braak 
demaskeerde dit deftige antisemitisme feilloos in zijn reactie ‘Antisemitisme in rok’. 
En Zwaardemaker volgde de richting waarvan zijn Gids-artikel de opmaat was: in 
1941 is hij hoofdredacteur van De Waag, waarover in een andere bijdrage in Strijd! 
wordt opgemerkt dat niemand ‘die nog ná 1938 aan De Waag meewerkte, kon 
twijfelen aan de fascistische koers die dit weekblad voer’ (p. 95). Van andere aard is 
een opvallende bibliografische omissie in de bijdrage van Suzanne Fagel. Daarin 
staat Renate Dorresteins aanval in 2007 en 2009 op de Nederlandse literatuurkritiek 
centraal. Fagel toont overtuigend aan dat het verwijt dat de kritiek geen oog heeft 
voor engagement in de literatuur onjuist is. Omdat Jos Joosten in 2011 dezelfde 
casus met dezelfde uitkomst besprak, had zijn artikel ‘Is het werkelijk? Engagement 
in de Nederlandse literatuurkritiek(analyse)’ in het boek Breuken en bruggen wel 
vermeld mogen worden.4

De bijdrage van Sjoerd van Faassen en Hans Renders springt er niet zozeer uit 
omdat die met negen bladzijden de meest omvangrijke is, maar vooral omdat het 
onderwerp van hun betoog, Roel Houwink, een aanzienlijk gebrek aan strijd aan de 
dag legde. De in de jaren dertig alom aanwezige criticus, cultuurfilosoof en redacteur 
van het protestantse literaire tijdschrift Opwaartsche Wegen wordt in zijn vergaande 
collaborerende activiteiten tijdens de bezettingsjaren geportretteerd als een weinig 
strijdlustige opportunist die juist door het vermijden van conflicten de literatuur en 
de maatschappij een slechte dienst bewees. Het SS-weekblad Storm karakteriseerde 

4 J. Joosten, ‘Is het werkelijk? Engagement in de Nederlandse literatuurkritiek(analyse)’, 
in: L. Bernaerts e.a. (red.), Breuken en bruggen. Moderne Nederlandse literatuur/Hedendaagse 
perspectieven. Gent, 2011, 159-179.
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hem als de ‘“Christelijke” Houwink, die voor geld alles schreef wat men maar wilde’ 
(p. 98). Van het stigma van deze adequate typering, zo laten Van Faassen en  Renders 
met welgekozen citaten zien, kon hij zich na de Tweede Wereldoorlog in zijn weinig 
geloofwaardige pogingen tot eerherstel niet bevrijden.

Ten slotte sta ik graag stil bij de twee essays waarin Goedegebuure zelf respectie-
velijk als tijdschriftredacteur en als literatuurcriticus expliciet een rol speelt. Sander 
Bax beschrijft een fascinerend stukje tijdschriftgeschiedenis in zijn bijdrage over de 
relatief korte periode dat Tirade eind jaren zeventig een polemisch tijdschrift 
genoemd kon worden. In 1976 wordt Goedegebuure er redacteur van. Hij positio-
neert zich dan door zich af te zetten tegen het pretentieloze werk van ‘zeventigers’ 
als Heere Heeresma, het te geconstrueerde Revisor-proza van bijvoorbeeld Dirk Ayelt 
Kooiman en de Raster-experimenten van onder anderen Jacq. Firmin Vogelaar, die 
hij onleesbaar vindt. Wanneer Goedegebuure Jeroen Brouwers’ roman Zonsopgangen 
boven zee (1977) bespreekt als een zeldzame, geslaagde synthese van een perfecte 
vorm en een authentieke en relevante inhoud, ontstaat er een briefwisseling tussen 
schrijver en criticus die tot gevolg heeft dat Brouwers zich losmaakt van De Revisor 
en zich bindt aan Tirade. En dan volgt er een periode waarin beiden ‘als de jaren-
zeventigversie van Ter Braak en Du Perron’ de signatuur van Tirade een krachtige 
polemische impuls geven, met nummer 250 als befaamd culminatiepunt: Brouwers’ 
pamflet De nieuwe revisor (1979), waarin definitief met de zeventigers werd afgere-
kend.

Als Goedegebuure in 1981 de redactie van Tirade verlaten heeft, profileert hij 
zich in de jaren tachtig onder meer als literatuurcriticus van de Haagse Post. 
In die hoedanigheid wordt hij geconfronteerd met het oeuvre van Willem Brak-
man, ten aanzien waarvan hij een ambigue houding aan de dag legt. Over zijn 
worsteling met Brakmans proza gaat het boeiende essay van Ton Anbeek, die van 
1982 tot 2005 Goedegebuures voorganger was op de Leidse leerstoel. In deze 
bijdrage met de toepasselijke titel ‘Het gevecht met de engel’ schetst Anbeek hoe 
Goedegebuure in drie ‘rondes’ met inzet van de poëticale principes die hij eerder 
hanteerde als tijdschriftredacteur een proces doorloopt van aarzeling tussen over-
gave en verzet. Aanvankelijk overheerst de ambivalentie: Brakmans stilistische 
brille en compositorisch vakmanschap worden bewonderd, maar hun overdaad 
vermoeit soms en ‘overschittert’ de inhoud. Dan volgt de ronde van overgave aan 
Brakmans barokke woordkunst en wordt de lof gezongen van thematiek én stijl. 
Uiteindelijk keert de dubbelzinnigheid in de evaluatie terug, wordt het werk ‘met 
een mengsel van bewondering en ergernis’ – de woorden zijn van Goedege-
buure – gevolgd als Brakman zich gaat herhalen en de indruk van routine onont-
koombaar is.

Met Strijd! heeft de scheidende hoogleraar een aantrekkelijke afscheidsbundel 
gekregen, die ook voor een breder publiek zeker de moeite waard is. Uit deze bespre-
king moge blijken dat dit boek een rijk overzicht geeft van het veelkantige thema 
strijd waaraan de literatuur niet in de laatste plaats haar dynamische ontwikkelings-
gang ontleent. De paar gesignaleerde onvolkomenheden kunnen gevoeglijk 
beschouwd worden als ‘oneffenheden die den weg ter wetenschap niet zullen ver-
sperren’ (p. 70), om met Jonckbloet te spreken.

HANS ANTEN

Universiteit Utrecht
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Grote uitdagingen

Kevin Absillis & Kris Humbeeck (red.), Literatuurwetenschap en uitgeverijonderzoek. 
Gent: Academia Press, 2012. 127 p. (Cahier voor Literatuurwetenschap, 4). 
ISBN 978-90-382-2047-5. Prijs: / 22,00.

De titel van de inleiding tot het in december 2012 
verschenen Cahier voor Literatuurwetenschap klinkt 
spannend: ‘Literatuurwetenschap en uitgeverijon-
derzoek: verworven ideeën, overwonnen standpun-
ten en nieuwe uitdagingen’. Het was ook de titel 
waaronder in november 2010 een VAL-studiedag 
aan de Universiteit  Antwerpen plaatsvond. Doel 
van deze studiedag was om ‘de resultaten van 
recent en nog lopend uitgeverijonderzoek te con-
fronteren met de literatuurwetenschap’. De cen-
trale vragen waren welke lessen de literatuurweten-
schap kan trekken uit het uitgeverijonderzoek zoals 
dat zich de laatste decennia heeft ontwikkeld en 
met welke literatuurwetenschappelijke inzichten 
het uitgeverijonderzoek op zijn beurt rekening 
moet houden. 

In het Cahier zijn vier bijdragen aan deze studie-
dag opgenomen en twee  bijdragen die later geschreven zijn. Volgens de redacteu-
ren Kevin Absillis en Kris Humbeeck geven de bijdragen geen definitieve antwoor-
den op de onderzoeksvragen, maar demonstreren deze zes artikelen samen wel ‘de 
rijke verscheidenheid die het in Nederland en Vlaanderen uitgevoerde uitgeverij-
onderzoek vandaag typeert zowel wat aanpak, onderwerpkeuze als theoretische 
inbedding betreft’. Dat is al een beduidend genuanceerdere formulering dan de 
ronkende titel van hun inleiding. En dat is maar goed ook, want dat is wat het 
Cahier biedt: een impressie van de stand van zaken op het gebied van onderzoek 
naar uitgeverijen. 

Thomas Franssen schetst de contouren van een onderzoeksveld, de sociologie 
van de literaire beoordeling, en analyseert ter illustratie de beoordeling van 
manuscripten door acquirerend redacteuren. Laurence van Nuijs breekt in haar 
bijdrage een lans voor het werk van Robert Escarpit als pionier van de literatuur-
sociologie. Sara Verbeeck onderzoekt de rol van uitgeverijen als cultuurbemid-
delaars voor de vertalingen van Louis Paul Boon. Mathijs Sanders laat helder zien 
hoe uitgever A.W. Sijthoff in de Eerste Wereldoorlog laveerde met de reeks 
‘Fransche kunst’. Vanessa Joosen schrijft een boeiend verhaal over de uitgever 
Lodewijk Opdebeek die veel sprookjes vertaalde en daar een geheel eigen invul-
ling aan gaf. 

De onderzoekers hebben met elkaar gemeen dat ze (de rol) van de uitgeverij 
als object nemen en ze geven daar ieder een geheel eigen (of geen) invulling van 
onderzoeksmethode of benadering aan. De vermeende tegenstelling met of afba-
kening van ‘de’ literatuurwetenschap komt niet ter sprake. Een uitzondering 
hierop is de bijdrage van Frank de Glas, de keynote-spreker van de VAL- studiedag. 
Hij geeft een stand van zaken van methoden in het uitgeverijonderzoek,  onderzoekt 
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vervolgens welke perspectieven en disciplines hier nog mogelijkheden bieden 
en gaat in op de wisselwerking tussen literatuurwetenschap en uitgeverijonder-
zoek.

De Glas verhaalt hoe in zijn eigen onderzoek naar uitgeverij Meulenhoff in de 
periode 1895-2000 de ideeën van Bourdieu zinvol bleken voor de vraag hoe een 
uitgeverij een culturele positie opbouwt. Tegelijkertijd gaven de resultaten van 
zijn onderzoek aanleiding tot enkele belangwekkende kanttekeningen bij Bour-
dieu. Zo moet De Glas vaststellen dat de nadruk die Bourdieu legt op de artis-
tieke strijd van de jongeren tegen de oudere generaties genuanceerd moet wor-
den. Er kwamen bij Meulenhoff wel steeds nieuwe generaties schrijvers, maar die 
namen niet telkens automatisch de strijdbijl op. Het literaire veld in de twintig-
ste eeuw was heel dynamisch, waarbij de spelregels geleidelijk veranderden en de 
uitgeverij zich steeds meer probeerde te mengen in de symbolische productie van 
auteurs en literatuur. Uit het onderzoek van De Glas blijkt dat er in het literaire 
veld niet één centrale autoriteit of één kwaliteitshiërarchie bestond, maar dat 
uiteenlopende belangengroepen als de uitgeverij-insiders, de literaire smaakma-
kers (de literaire kritiek, literaire prijzen) en de ‘gewone’ lezers verschillend tegen 
het aanbod van literatuur en tegen de uitgeverij aankeken. De Glas zet in het 
verlengde hiervan dan ook vraagtekens bij de geldigheid van Bourdieus visie 
op het ontstaan van culturele hiërarchieën. Hij vraagt zich af of de voorheen 
gezaghebbende culturele instituties ook aan het einde van de twintigste eeuw nog 
zo dominant zijn. Het is in dit opzicht spijtig dat de casus van Meulenhoff ein-
digt in 2000, gezien de woelige tijden in het boekenvak in de eenentwintigste 
eeuw. 

De Glas legt vervolgens een relatie tussen ‘de’ literatuurwetenschap en ‘het’ uit-
geverijonderzoek: ‘de’ literatuurwetenschap moet zich er rekenschap van geven dat 
uitgevers een cruciale rol spelen bij de totstandkoming van een auteursoeuvre en in 
het clusteren van auteurs tot groepen of stromingen. Omgekeerd lijkt de lering die 
‘het’ uitgeverijonderzoek uit de bevindingen van ‘de’ literatuurwetenschap kan trek-
ken minder duidelijk. De Glas tekent aan dat uitgeverijonderzoek zijn voordeel kan 
doen met de inzichten in de werking van het creatieve proces, maar dat blijft verder 
heel vaag. Hier wreekt zich een beetje wat in het begin al werd aangestipt: de titel 
van de VAL-studiedag veronderstelt een soort waterscheiding tussen literatuurweten-
schap en uitgeverijonderzoek. De Glas spreekt dan ook over ‘beide disciplines’ die 
naar elkaar toegroeien en ‘beide benaderingen’ die van elkaar kunnen profiteren, 
maar zijn het wel aparte disciplines? Ze zijn dat alleen als onder ‘literatuurweten-
schap’ zuiver en alleen onderzoek naar literaire teksten wordt verstaan én ‘uitgeve-
rijonderzoek’ uitsluitend beperkt wordt tot empirisch-kwantitatief onderzoek naar 
de fondsvorming van uitgeverijen. Dat is, ook gezien het brede scala en de reikwijdte 
van de bijdragen in dit Cahier, echter al lang niet meer het geval. Wellicht was de 
vraag hoe een (groot deel van) het uitgeverijonderzoek gepositioneerd kan worden 
binnen de literatuurwetenschap een beter uitgangspunt geweest. Maar de bevinding 
van de redacteuren van het Cahier Literatuurwetenschap en uitgeverijonderzoek blijft 
wel onverlet: ‘Wat de uitdagingen voor het uitgeverijonderzoek betreft; die blijven 
ongemeen groot.’ 

SANDRA VAN VOORST

Rijksuniversiteit Groningen
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Zonder auteur gaat het niet

Eefje Claassen, Author Representations in Literary Reading. Amsterdam/Philadelphia: 
John Benjamins Publishing Company, 2012. 272 p. (Linguistic Approaches to 
Literature, 11). ISBN 978-90-272-3345-5. Prijs: / 99,00.

In 2009 promoveerde Eefje Claassen aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam bij Dick Schram op een 
proefschrift getiteld The Author’s Footprints in the 
Garden of Fiction. Een bewerking van die dissertatie 
is nu in de serie ‘Linguistic Approaches to Literature’ 
verschenen onder de wat zakelijker titel Author 
Representations in Literary Reading.

Claassen heeft empirisch onderzoek verricht naar 
het beeld van de auteur dat lezers zich vormen bij de 
lectuur van een literaire tekst. Ze wil weten of lezers 
zich houden aan het in de literatuurtheorie vigerende 
voorschrift dat de auteur irrelevant is voor de interpre-
tatie van een tekst. In hermeneutisch onderzoek wordt 
tekstinterpretatie op basis van de biografie of de inten-
ties van de auteur immers als methodisch achterhaald 
beschouwd. Desalniettemin blijft de auteur, al dan 

niet onuitgesproken, een rol spelen in de interpretatiepraktijk en is zijn status als 
schepper van de tekst nagenoeg onaangevochten. Ook is de auteur manifest aanwezig 
in andere gebieden van het literaire veld, zoals de literaire kritiek (p. 13).

Uitgangspunt voor Claassen zijn twee terechte constateringen. Ten eerste zijn the-
oretische statements over de rol van de auteur in tekstinterpretatie hoofdzakelijk nor-
matief van aard en worden zij nog niet of nauwelijks door empirische toetsing 
geschraagd. Ten tweede blijkt het bestaande empirische onderzoek naar leesgedrag, 
zoals dat bijvoorbeeld in de cognitieve psychologie wordt gedaan, nauwelijks rekening 
te houden met inzichten uit de literatuurwetenschap en wordt er in de regel geen 
gebruik gemaakt van literaire tekst(fragment)en maar van teksten die door de onder-
zoekers zelf op maat zijn gemaakt, zogenaamde ‘experimenter-generated texts’. Claas-
sen heeft getracht deze lacunes te vullen door de sterke elementen uit de twee onder-
zoeksgebieden te verenigen: ‘the knowledge and insights from literary theory and the 
methods and insights from discourse processing about reading processes’ (p. 47).

Concreet heeft Claassen enerzijds de onmiddellijke tekstverwerking van lezers 
(‘comprehension’) en anderzijds de reflectie op de intenties van de auteur (‘understand-
ing’) bestudeerd. De ‘comprehension’ werd vastgesteld met on-line methoden: lezers 
hardop laten denken tijdens het lezen en het meten van leestijden. De ‘understanding’ 
werd onderzocht met zogenaamde ‘post reading tasks’: het achteraf beantwoorden van 
vragen over de gelezen tekst. Een sleutelbegrip hierbij is inference: ‘The term inference 
refers to the information that is activated during reading, but that is not explicitly 
stated in the text’ (p. 29). Als lezers niet over kennis van de empirische auteur beschik-
ken maar louter op basis van de tekst (bottom-up) representaties van de auteur gene-
reren, dan noemt Claassen die ‘implied author inferences’. Op basis van contextuele 
informatie over de empirische auteur (top-down) gegenereerde auteursrepresentaties 
heten dan ‘inferences as relating to the empirical author’ (p. 54).
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Om nu te weten te komen of en hoe de ‘author inferences’ in het leesproces tot 
stand komen, zijn vier experimenten uitgevoerd. Voor de eerste twee experimenten 
gold dat de proefpersonen verstoken bleven van enige informatie over de empirische 
auteur. Uit het eerste experiment (‘Generating author inferences’), dat tevens als 
pilot diende, viel af te leiden dat lezers altijd een mentale representatie maken van 
een implied author met bepaalde intenties. Uit het tweede experiment (‘Reading 
fiction as joint pretence’) bleek dat het standaardbeeld dat lezers van een auteur 
hebben dat van een oprecht en in morele zin rechtschapen persoon is, en dat lezers 
vragen stellen bij de morele positie van de auteur, wanneer in de tekst een verteller 
optreedt die ‘morally reprehensible views and/or actions’ vertoont. 

In het derde experiment (‘Effects of contextualization’) werd wel contextuele 
informatie verstrekt. De vraag was of kennis van de biografie van de auteur van 
invloed was op leestijden wanneer er een verschil bestond tussen de empirische 
auteur en de implied author. Wanneer bijvoorbeeld de verteller in een ik-verhaal een 
jong meisje misbruikt terwijl de empirische auteur als UNICEF-ambassadeur is geïn-
troduceerd, dan luidde de hypothese dat lezers hierdoor in verwarring zouden raken 
over de intenties en de positie van de auteur, wat weerspiegeld zou worden in lan-
gere lees- en reactietijden (p. 217). Het gemeten effect was echter verwaarloosbaar. 
In het vierde en laatste experiment (‘Effects of more detailed contextual informa-
tion’) werd meer gedetailleerde contextuele informatie verstrekt. Ook nu leverde de 
on-line reading task geen significant resultaat op; bij de post reading task was dat wel 
het geval.

Claassen komt dan uiteindelijk tot de volgende conclusie: ‘The findings of the 
studies reported here suggest that the author is indeed part of the reading process 
of readers of literature’. Uit de verschillende experimenten is gebleken dat ‘even if 
readers do not have any information about the empirical author of a text, they 
create a mental representation of someone who has written the text with some 
purpose’, de implied author. ‘If readers, on the other hand, do have biographical 
information about a text’s author, they create a mental representation of an author 
based on both this contextual information and information derived from the text’ 
(p. 211).

Het gebruik van het begrip implied author is niet onproblematisch. Claassen 
maakt weliswaar duidelijk dat ze dit als een lezersconstructie ziet, maar het begrip 
torst een lange geschiedenis van polemiek en begripsverwarring met zich mee. 
Waarom is bijvoorbeeld niet gekozen voor inferred author, zeker gezien het belang 
van het concept van inference? Natuurlijk bestaat ook dat begrip al langer, maar dan 
zonder de ballast van de implied author.

De grote verdienste van deze studie is dat er empirisch bewijs wordt geleverd voor 
de aanname dat een lezer, ook als hij of zij tabula rasa is wat betreft kennis van de 
empirische auteur, zich altijd een voorstelling maakt van de auteur en diens inten-
ties. Het bewijs hiervoor is, zo geeft ook Claassen toe, evenwel nog vrij dun, zodat 
meer empirisch onderzoek nodig is. Niet alleen het gewicht van het bewijs, ook de 
reikwijdte ervan is nog beperkt. In deze studie heeft Claassen zich beperkt tot lees-
gedrag van ‘non-experts’, niet-professionele lezers. Begrijpelijk, maar het botst wel 
enigszins met haar onderzoeksvraag naar hoe theoretische premissen over de rol van 
de auteur zich verhouden tot de interpretatiepraktijk. ‘Gewone’ lezers zullen immers 
niet op de hoogte zijn van deze literatuurtheoretische discussies. In dat licht zou het 
juist interessant zijn om de rol van auteursrepresentaties in de praktijk van het 
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literatuuronderzoek te bestuderen. Maar dat is natuurlijk een veel complexere onder-
neming qua onderzoeksomgeving, het onderzoek zou zich dan bovendien al meer 
in de richting van de wetenschapsfilosofie begeven. 

Claassen geeft al aan dat ‘elaborate interpretations of literary works, for instance 
gained through close reading or other sophisticated interpretive strategies, are 
beyond the scope of the study’ (p. 52), en eigenlijk valt deze studie dan ook te 
situeren binnen het receptieonderzoek, het onderzoek naar leesgedrag. De vraag wat 
de resultaten betekenen voor tekstinterpretatie en wetenschappelijke bestudering van 
literaire teksten dringt zich niettemin nog pregnanter op. Wat doet een onderzoeker 
met de wetenschap dat een lezer altijd een auteur met intenties afleidt, de onder-
zoeker die immers zelf ook lezer is? Kan hij een positie innemen vanwaaruit de 
auteur buiten beschouwing gelaten kan worden, of is dat onmogelijk? Zonder auteur 
gaat het niet voor de lezer. Of dat ook voor de onderzoeker geldt, is een discussie 
die nog lang niet gesloten is.

MARC VAN ZOGGEL

Vrije Universiteit Brussel / Huygens Instituut Den Haag
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