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Boekhistorische studies over het religieuze boek in de Nederlanden
Willem Heijting, Profijtelijke boekskens. Boekcultuur, geloof en gewin. Historische studies. Hilversum: Verloren, 2007. 342 p., ills. ISBN 978-90-6550-989-5. Prijs:
/ 29.
In de zomer van 2007 verscheen een bundel met
zeventien artikelen van de hand van Willem
Heijting, tot 2005 hoofdconservator van de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit te Amsterdam. Tot
dan stond hij ook aan het hoofd van het Studiecentrum voor Protestantse Boekcultuur. Het
overkoepelende thema van de grotendeels herwerkte opstellen uit de rijke carrière van de
auteur, is het religieuze boek in zijn religieuze,
politieke, economische en maatschappelijke context. Hoewel elke gevalstudie een op zichzelf
staand, scherp afgebakend onderwerp uitdiept,
bieden ze door hun interne samenhang een algemeen overzicht van de ontwikkelingen die het
religieuze drukwerk sinds de late middeleeuwen
tot vandaag heeft doorgemaakt. Tot de samenhang van de stukken dragen niet alleen de overwogen selectie en de chronologische ordening bij, ze wordt nog verstevigd door de
eindredactie, waarvoor Heijting zelf getekend heeft. Hij vertaalde daarvoor vier oorspronkelijk in het Engels verschenen artikels, maar hij herzag ook alle andere bijdragen
op het stuk van stijl en formulering. Bovendien werd feitelijke informatie aangevuld
of verbeterd en werden conclusies genuanceerd of bijgesteld.
De stuk voor stuk bijzonder heldere artikels zijn in vijf groepen onderverdeeld.
Twee bijdragen worden gevat onder de noemer ‘Tussen middeleeuwen en reformatie’. De delen getiteld ‘De strijd om het reformatorische boek’ en ‘Het zeventiendeeeuwse vroomheidsoffensief’, die beide qua periode het dichtst aansluiten bij Heijtings
gewaardeerde proefschrift over De catechismi en confessies in de Nederlandse reformatie tot 1585 (1989), zijn met respectievelijk zes en vier artikels het rijkst gestoffeerd.
Het vierde deel, ‘Op zoek naar nieuwe identiteiten’ (drie bijdragen), maakt een
sprong van anderhalve eeuw en sluit aan bij een discussie over de Coster-legende aan
het begin van de negentiende eeuw. Het laatste deel, ‘De liefde voor het boek en de
internetrevolutie’, verzoent een bijdrage over de twintigste-eeuwse boekverzamelaar
meester H. Bos Kzn (1881-1970) met een bijzonder verfrissende, beschouwende
bijdrage over het kader en de grondslagen van de boekgeschiedenis. In dit artikel,
dat nog maar net in het Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis (2007) verscheen,
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gaat Heijting in op de actuele en toekomstige plaats en functie van het vaak als
bedreigd ervaren gedrukte boek.
Korte recensies van een groot aantal van de oorspronkelijke teksten kan men erop
nalezen in de ‘Kroniek van het gedrukte boek in de Nederlanden’ (o.a. nrs. 363, 1418,
1581 [proefschrift], 2063, 2220, 2349, 2507, 2602, 2729 en 3134). De kroniek
verschijnt sinds 1971 jaarlijks in Archief- en Bibliotheekwezen in België en is sinds 2003
via www.boekgeschiedenis.be elektronisch raadpleegbaar.
Als analytisch bibliograaf heb ik bijzonder veel plezier beleefd aan de bibliometrische analyse van het fonds van Gheraert Leeu, die tussen 1477 en 1492 achtereenvolgens actief was in Gouda en Antwerpen. De kwantitatieve methode die gebruikt
wordt om de productie van Leeu in beide steden met elkaar te vergelijken, stelt het
vigerende beeld gedeeltelijk opnieuw in vraag. Heijtings heldere stijl, de verwijzingen naar secundaire literatuur, de uiteenzetting over het methodologische kader en
de kritische kanttekeningen daarbij, kenmerken niet alleen deze bijdrage, maar zijn
typerend voor het hele boek.
Hoewel de aandacht vooral uitgaat naar het protestantse boek en de boekgeschiedenis in het Noorden, komt ook de boekcultuur in het Zuiden van het taalgebied in talrijke bijdragen ter sprake. Dat blijkt al meteen uit het eerste artikel over
het fonds van Leeu, maar ook uit de bijdrage over het boekenbezit van de Bossche
wilhelmieten tijdens de eerste helft van de zestiende eeuw. Het stuk over de Antwerpse
drukkerij van Mattheus Crom (ca. 1505/10-ca. 1546) en Steven Mierdmans (†1559),
gaat in op hun rol als leveranciers van vroegreformatorische lectuur aan de Leuvense
kring van evangelisch gezinden. Nauwgezet boekhistorisch onderzoek heeft een vroegere datering van een deel van deze productie tot gevolg, wat bijdraagt tot een beter
en juister inzicht in de geschiedenis van de reformatie. Ook in het artikel over
François Boels (1591-1656) komen de banden met het Zuiden aan bod. Deze
Dordtse uitgever kwam zelf vermoedelijk voort uit een uitgeweken Zuid-Nederlandse familie. Na de synode van Dordrecht ontstond er een stroom aan publicaties,
die door een compagnie van drukkers en uitgevers in het licht werden gegeven.
De overigens kleurloze uitgever Boels, die zelf geen boeken drukte, maakte deel uit
van deze compagnie. Zijn fonds bestond enerzijds uit titels die verband hielden met
de synode, anderzijds uit piëtistisch werk van de theoloog Willem Teellinck (15791629) en de Zierikzeese predikant Godefridus Udemans (ca. 1581-1649) en vertalingen door Josua Sanderus (ca. 1592-ca. 1664) van Engelse stichtelijke werken.
Ook uit het personenregister blijkt hoezeer het Noorden en het Zuiden met elkaar
verbonden waren.
De bundel bestrijkt de klassieke boekhistorische invalshoeken van productie, distributie en consumptie van het boek. Bovendien bevat deze verzameling historische
studies een uitgesproken beschouwende component. De kwestie van het boek tussen de media loopt er als een rode draad doorheen. In het artikel ‘Devote en seer
schone boekskens’ gaat Heijting in op de vraag ‘hoe groot de rol [was] van het godsdienstige boek in de overgang van middeleeuwen naar de nieuwe tijd’ (p. 54). Daarbij verdedigt hij de stelling dat het boek moet worden bestudeerd in relatie tot andere
media, zoals de mondelinge overdracht, het groepsgesprek en de dialoog. In ‘Het boek
en de overdracht van ideeën bij de eerste Nederlandse evangelisch gezinden’, wijst
hij opnieuw op het belang daarvan in dit proces. Dit zijn naast boeken en pamfletten cruciale media, die een grote rol hebben gespeeld bij de verspreiding van nieuw
gedachtegoed. Daarbij hebben ook andere documenten, zoals prenten, brieven en
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teksten in handschrift een grote invloed gehad, maar ook het toneel, het lied, het
gemeenschappelijke gebed en de preek. Door daarop te wijzen, bestrijdt Heijting een
gefragmentiseerde boekgeschiedenis die sociaal-culturele aspecten onbestudeerd laat
(p. 69). Dit thema wordt in het laatste artikel hernomen.
Het boek is met vele afbeeldingen verlucht, maar jammer genoeg werden talrijke
afgebeelde titelpagina’s bij de vormgeving rondom elektronisch besnoeid. Dit is een
moeilijk uit te roeien praktijk, waarbij dikwijls alle leven uit het door de geschiedenis getekende materiaal wordt weggegomd. De afbeeldingen van een aantal geredde
boeken – of wat daar van over is – die Willem Barentz (ca. 1550-1597) en zijn
scheepsmakkers tijdens hun gedwongen overwintering in het Behouden Huys op
Nova Zembla tot hun beschikking hadden (p. 146, 156), illustreren op treffende wijze
dat het ook anders kan. De vormgeving van het omslag is naar mijn mening niet
erg geslaagd, maar voor het overige is het sobere maar functionele en heldere zetwerk erg passend bij een dergelijke gedegen en voldragen bundel studies. Onvermijdelijk sluipen in een werk van dergelijke omvang hier en daar wat onzorgvuldigheden binnen, maar ze zijn in dit geval bijna op één hand te tellen (vooral in
‘Confessio belgica’).
Verscheidene artikels worden met nuttige bijlagen afgesloten. Zo bevat de bundel een lijst van boeken uit het klooster Baseldonk, een lijst van edities verschenen
tussen 1566 en 1585 van psalmberijmingen van Petrus Dathenus, een lijst van
gedrukte werken uit het Behouden Huys, een (niet bijgewerkt) overzicht van protestantse ‘bestsellers’, en fondslijsten van François Boels en Henricus Beets (Betkius)
(ca. 1625-1708). Deze bijlagen bevatten een schat aan bibliografische informatie,
zodat het jammer is dat ze niet apart in de inhoudstafel zijn opgenomen en niet door
extra indexen worden ontsloten.
Dit doet echter weinig afbreuk aan het werk in zijn geheel. Heijting gebruikt de
boekhistorische benadering steeds in een breder historisch verband en verleent de
boekgeschiedenis zo de waarde die ze verdient. Zoals het boek slechts een van de vele
media is, is de boekwetenschap een van de vele disciplines tussen de wetenschappen,
die, wanneer ze in samenhang wordt ingezet, de resultaten van het onderzoek optilt
tot een hoger niveau. Waarlijk een ‘profijtelijk boeksken’!
GORAN PROOT

Jacob Campo Weyerman vertelt uit de Talmud
Jacob Campo Weyerman, Den Talmud ofte overzeldzaame Joodsche Vertellingen
(1736), uitgave met inleiding en commentaar door Marja Geesink en Anton
Bossers. Leiden: Stichting Jacob Campo Weyerman, 2007. (Abderareeks, 6).
118 p. ISBN 90-71726-04-5. Prijs: / 15. Zie www.weyerman.nl voor
bestelinformatie.
Jacob Campo Weyerman (1677-1747) is intussen, dankzij de activiteiten van een
bijzonder gedreven Stichting, wel de minst onbekende onder de minores van
de Nederlandse achttiende eeuw. Hij tekende onder andere voor een reeks
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eenmanstijdschriften, met typische titels als De
Rotterdamsche en De Amsterdamsche Hermes
(resp. 1720/21 en 1722/23), Den echo des weerelds (1725-27), Den vrolyke Tuchtheer (1729),…
De acht nummers van Den Talmud ofte overzeldzaame Joodsche Vertellingen volgen in januari en februari 1736; het laatste nummer kondigt, en meteen voor de volgende maand, alweer
een nieuw tijdschrift aan, De luchthartige wijsgeer, dat Weyerman, wegens niet direct verheffende conflicten met zijn Haagse uitgever,
nooit daadwerkelijk zou opstarten. Hij vond een
jaar later nog wel een Leidse uitgever voor De
naakte waarheyt.
De snelle opeenvolging van telkens kortlevende titels heeft nauwelijks te maken met enige
behoefte verschillende formules uit te proberen.
Het gaat veeleer om een ietwat paradoxale vorm
van klantenbinding, waarbij Weyerman de aandacht en de nieuwsgierigheid van zijn lezers probeert gaande te houden door regelmatig uit te pakken met een nieuw debuut. Den
Talmud onderscheidt zich eigenlijk alleen van de vorige tijdschriften doordat hij deze
keer ongeveer al zijn anekdotes ontleent aan eenzelfde bron, die de tekstbezorgers
van deze nieuwe uitgave exemplarisch traceren: we vernemen hier voor het eerst1
dat de auteur kennelijk zijn voordeel deed met een tweedelige Duitse verzameling
Talmoed-anekdotes, die Christoph Helwig in 1617 had uitgebracht. Er zou, terloops gezegd, een kleine (of juist een bijzonder uitgebreide…) studie te schrijven
zijn over de manier waarop veel achttiende-eeuwse eenmansbladen gretig hun stof
vinden in allerlei humanistische of vroeg-zeventiende-eeuwse compilaties, die voor
het grote publiek allang overzeldzaam geworden waren en waarmee ze dus makkelijk onverwacht uit de hoek konden komen.
Weyerman springt zeer vrij om met zijn bron. Hij selecteert zijn anekdotes zo
te zien compleet willekeurig en kiest er ook nadrukkelijk voor zijn ‘talmoedische
vertellingen [te] schoeien op de Middagslyn van ons Nederland, welke historiën
anderszins onverstaanbaar en ouwerwets zoude voorkomen aan den hedensdaagschen smaak’ (p. 36). Weyerman vertaalt niet uit Helwig (en al helemaal niet uit
de Talmoed), maar vertelt de anekdotes in zijn eigen kenmerkende en herkenbare
stijl. Hij toont zich hier weer eens een meester van de grappig onderhoudende vertelling, die zijn publiek onvermoeibaar vergast op onverwachte vergelijkingen, gekke
1 De bewerkers corrigeren een suggestie van P.J. Buijnsters, die stelde dat Weyerman
zijn Talmud-informatie zou ontlenen aan de bekende Nederlandse compilatie van Salomon
ben Joseph Proops, die in 1723 verscheen (vgl. P.J. Buijnsters, ‘Jacob Campo Weyerman’s
“Tractaat tegen het Jodendom”’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 96
[1980], 1, 38-56). Bij nader toezien blijkt nu dat de meeste verhalen in Den Talmud zowel
bij Proops als bij Helwig te vinden waren, maar dat twee anekdotes alleen bij Helwig voorkomen en dat allerlei tekstdetails in de gemeenschappelijke verhalen eerder bij Helwig aanleunen.
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doordenkers (‘een soort van hovelingen dat zelden liegt als om den brode’, p. 37;
‘de faam, welke koerantierster nooit liegt als zy de waarheid spreekt’, p. 38) of
onverstoorbaar opgediste antifrases of enormiteiten (‘een heilige Jood […] die nooit
hooger interest als zesendertig guldens ten hondert vorderde’, p. 72, en die sterft
‘in een reuk van heyliglyk, gelyk als ene met traan gevulde lamp haar laatste dampen uitpuft als in een ambergeur’, p. 73). Wie de acht nummers na elkaar doorleest, vindt de vele verrassende tournures, die sowieso per definitie gezocht zijn,
soms wat omslachtig:
Dat Gorgons hoofd, verwaand door de loftuitingen zyner pannelekkers, was een
weetniet, een spons, een Kumaansche langoor, een Egyptische tempel en een
beschildert graf. Dat epicureesch zwyn, uitgemonstert met Orientaalsche paerlen, en gebrillandeerde diamanten, was zo trots op zyn schoone kleeders, gelyk
als een Jongen groots is op een beplakten vlieger. (p. 63)
Men bedenkt onwillekeurig dat die woordenrijkdom ook handig uitkwam in een
publicatie die wekelijks moest verschijnen… Omgekeerd zou het, om een en ander
juist in te schatten, zeker de moeite lonen dit proza een keer toe te vertrouwen aan
een voordrachtkunstenaar: de abonnees zullen het zich ongetwijfeld geregeld hebben laten voorlezen.
De korte reeks bewijst hoe dan ook eens te meer dat Weyerman het ideale en
niet te verbeteren tegenvoorbeeld blijft voor elke al te gezapige inschatting van de
Nederlandse achttiende eeuw. Hij is, om binnen de wereld van het tijdschrift te blijven, zowat de perfecte tegenvoeter van Justus van Effen. Beide auteurs staan overigens ook qua thematiek ver van elkaar: Den Talmud vertoont welbeschouwd nauwelijks raakpunten met de gangbare topics van de Nederlandse of Europese
Verlichting. Weyerman suggereert soms enige familiegelijkenis tussen zijn Talmoedanekdotes en de katholieke legenda aurea en verwijst terloops naar ‘den heer de
Launoy’ (p.26), de bekende dénicheur des saints die al in de zeventiende eeuw bewees
dat sommige vanouds bekende kalenderheiligen wellicht nooit bestaan hadden.
Die antiroomse trekjes wortelen eerder in een protestantse dan in een Verlichte
traditie en blijven absoluut incidenteel. Ze zijn zeker niet de inzet van het
tijdschriftje, dat zich al evenmin inlaat met welke systematische confrontatie of
dialoog met het Joodse cultuur- en gedachtegoed dan ook. Weyerman herhaalt
zonder merkbare gêne, maar evengoed zonder veel echte animositeit, een aantal
clichés over Joodse gierigheid of winstbejag; zijn verve wordt gewoon nog niet
gehinderd door politiek-correcte scrupules. Die onbevangenheid is mijns inziens de
belangrijkste charme van Den Talmud – en meteen ook zijn meest evidente grens:
de vaststelling dringt zich op dat Weyerman, hoewel soms bijna zo geestig als Voltaire, in 1736 nog niet echt aan de Verlichting toe was. Hij zal niet de enige geweest
zijn.
De vele allusies en doordenkers in Den Talmud stelden de tekstbezorgers voor
een veeleisende opgave, die ze – ook op dat punt voorbeeldig – vervulden in talrijke
efficiënte en sobere voetnoten. Ik noteerde mijnerzijds maar één schoonheidsfoutje.
De ‘kleine koning Denys’ (p. 54) die na zijn val in 346 voor Christus schoolmeester werd, was geen keizer (vgl. noot 2 op dezelfde pagina), maar ging de geschiedenis in als de onfortuinlijke tweede tiran van Syracuse…
PAUL PELCKMANS
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Achttiende-eeuwse satire als moderne bestseller
J.A. Schasz M.D., Reize door het Aapenland. Editie Peter Altena. Voorwoord Gerrit
Komrij. Nijmegen: Vantilt, 2007. 127 p. ISBN 978-90-77503-61-4. Prijs:
/ 13,50.
De nieuwe editie van de Reize door het Aapenland
is te prijzen. Altena maakt met deze editie de
tekst van een van de populairste werken van de
achttiende eeuw opnieuw toegankelijk. De vorige
editie (Buijnsters 1973) is om te beginnen stukken minder toegankelijk dan deze nieuwe, terwijl
beide edities weinig voor elkaar onder doen in
degelijkheid.
De editie is toegankelijk en helder en de tekst
is aantrekkelijk genoeg om door een breed publiek
gelezen en gewaardeerd te worden. Af en toe kun
je je echter afvragen voor welk publiek Altena zijn
editie bedoeld heeft. Een breed publiek is op zich
voor de hand liggend, bijvoorbeeld gezien het feit
dat Altena het in zijn nawoord heeft over scholieren die de Reize door het Aapenland zelfs vrijwillig lezen. Toch zijn er her en der aanwijzingen
dat de lezer behoorlijk ingewijd moet zijn in de
periode en de achtergronden om alle aspecten van
de tekst te begrijpen: sommige annotaties verwijzen naar zaken die lang niet bij iedereen bekend zijn. Welke niet-ingewijde lezer is bijvoorbeeld zo goed op de hoogte van achttiende-eeuwse geloofsstromingen om te weten
dat ‘sommige predikanten van de piëtistische richting gewoon waren alles in de werkelijkheid te zien als allegorie’ (p. 44)? Het zijn overigens tegelijkertijd dit soort annotaties die de editie ook voor een meer gespecialiseerd publiek interessant maken.
Altena vindt in de annotaties een prima balans tussen woordverklaring en brede
uitleg over de achtergronden van de tekst, die lopen van de achttiende-eeuwse Nederlandse politieke geschiedenis tot de materialistische opvattingen van La Mettrie en
van bijbelse verwijzingen tot het schoolvak Natuurlijke Historie. Of het positief te
waarderen is dat Altena in een van de annotaties de geschiedenis van dat laatste vak
uit de doeken doet en daarbij ook nog vermeldt dat het vak ook wel bekend stond
als ‘Natte His’ (p. 82), is zeer de vraag. De lezer onder de vijftig weet nauwelijks van
het bestaan van dat schoolvak en bovendien doet het in het kader van de tekst niet
ter zake. Wat mij betreft had Altena die uitweiding dan ook weg mogen laten. De
annotaties zijn verder prima in orde; voldoende om de tekst te verduidelijken, niet
zo talrijk dat ze de gevorderde lezer storen. Jammer alleen dat er gekozen is voor voetnoten, in plaats van verwijzingen met regelnummers: voetnoten laten zich minder
gemakkelijk ter zijde schuiven.
Het nawoord van Altena geeft bijzonder veel informatie over de achtergronden
van de tekst, de auteur en het jaar 1788. Met name de achtergronden van de keuze
voor het Aapenland, voor imaginaire reizen en voor satire in het algemeen worden
door Altena uitgebreid en ter zake beschreven. Dat biedt de lezer veel houvast bij
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het lezen van de tekst. Het nawoord had misschien – deels – ook wel een voorwoord
kunnen zijn: voorbereid aan het lezen van een achttiende-eeuwse tekst beginnen
heeft ook voordelen. Gelukkig geeft Altena ook een literatuurlijst, zodat de geïnteresseerde lezer nog verder kan lezen.
Even zo interessant is het overzicht dat Altena geeft van de geschiedenis van de
bestudering van de tekst en de analyses die op grond daarvan zijn gemaakt. Met
name de vraag wie er achter het pseudoniem van Schasz schuilging, is interessant.
Dat Paape als belangrijkste kandidaat in aanmerking komt, valt op grond van Altena’s
betoog niet te ontkennen. Ook de korte historische achtergrondschets van het jaar
1788 biedt nuttige informatie: dat een anonieme uitgave in dat jaar bijna steevast
op patriotse betrokkenheid duidde, is niet voor alle lezers vanzelfsprekend. Altena
plaatst de tekst op beknopte en heldere wijze in de historische context: verlichtingsfilosofie en patriotse sympathieën maken duidelijk hoe de Reize door het Aapenland
in de achttiende-eeuwse opvattingen past.
Het voorwoord van Komrij, ten slotte, voegt werkelijk niets toe en had net zo goed
achterwege kunnen blijven: een tekst als deze heeft geen aanprijzing nodig.
ANNEMIEKE KOUWENBERG

Opvoedkundige lessen van Wolff en Deken
Elisabeth Wolff en Agatha Deken, Geschrift eener bejaarde vrouw. Bewerkt en uitgegeven in verkorte vorm, op basis van de druk (1802) en de handschriften voor
het onuitgegeven deel, door André Hanou. Amsterdam: Amsterdam University
Press, 2007. 288 p. ISBN: 978-90-5356-449-3. Prijs: / 29,50.
In 2004 werd de tweehonderdste sterfdag van
Elisabeth Wolff en Agatha Deken herdacht met
de publicatie van de artikelenbundel Onbreekbare Burgerharten. De historie van Betje Wolff en
Aagje Deken. De neerlandicus P.J. Buijnsters, die
in de jaren 1979-1992 enkele standaardwerken
over het tweetal publiceerde, nam in deze bundel definitief afscheid van zijn geliefde onderzoeksobject. Paradoxaal genoeg was zijn eigen
uitstekende speurwerk er mede de oorzaak van
dat het onderzoek nadien jarenlang had stil gelegen. Hij constateerde verheugd dat er sinds zijn
publicaties weinig nieuwe brieven of archivalia
waren opgedoken, maar betreurde het dat hij er
nooit in was geslaagd om bij het bredere publiek
belangstelling te wekken voor beide schrijfsters.
Reanimatie achtte hij niettemin mogelijk en hij
wees de lezer in de richting van het Geschrift eener bejaarde vrouw, het onvoltooide
laatste grote werk van de twee schrijfsters.
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Van deze tekst is nu in de Amazone-reeks een uitgave verschenen, voorzien van
een inleiding en aantekeningen door André Hanou. Hij maakte een selectie uit de
eerste twee delen, die in 1802 in druk verschenen, en uit de handschriften van het
onuitgegeven deel. In het geschrift kijkt de inmiddels bejaarde vrouw Mietje terug
op haar leven en beschrijft ze haar opvoeding, vanaf haar prilste jeugdherinneringen
tot aan het moment dat ze een geschikte huwelijkspartner vindt. De tekst heeft een
caleidoscopisch karakter. Van een vloeiende verhaallijn is geen sprake: het geschrift
is een aaneenrijging van fragmenten waarin dialogen en meer beschouwende gedeelten elkaar afwisselen.
In de heldere en informatieve inleiding besteedt Hanou onder meer aandacht aan
de ontstaansgeschiedenis van de tekst, het genre en de gepropageerde verlichtingsidealen. Het geschrift blijkt vooral trekken te hebben van een religieuze ontwikkelingroman: het belangrijkste deel van Mietjes leven wordt in beslag genomen door
haar groeiende religieuze inzichten. Haar christelijke opvoeding verloopt stapsgewijs
en vanuit een natuurlijke behoefte; van opgelegde dogma’s is geen sprake. De vraag
naar autobiografische elementen had naar mijn smaak iets meer reflectie verdiend,
in een apart hoofdstuk. Nu krijgt de lezer hierover tegenstrijdige mededelingen op
verspreide plaatsen. Hanou verwerpt een autobiografische leeswijze resoluut, maar
laat op tal van plaatsen doorschemeren dat er wel degelijk verbanden zijn te leggen
met het leven van de schrijfsters, zoals het spontane karakter van Mietje (p. 8), haar
vernuft (p. 35, n. 43) en haar kennismaking met de Rijnsburgers (p. 20). In het
geschrift hebben de schrijfsters bovendien tal van eigen standpunten verwerkt. Dat
blijkt het duidelijkste uit het hoofdstuk waarin een zekere heer Berk een patriots
gekleurd pleidooi voor godsdienstige en burgerlijke vrijheid houdt (p.195-209).
En hoe zit het nu met de doorbraak van Wolff en Deken bij het grote publiek?
Biedt het Geschrift eener bejaarde vrouw de uitgelezen kans Buijnsters’ onvervulde wens
alsnog in vervulling te laten gaan? Als iemand in staat is om een brug te slaan naar
het bredere publiek is het Hanou wel, want als geen ander bezit hij het talent op
een verfrissende, toegankelijke manier over het verleden te schrijven. Maar vreemd
genoeg vinden we in deze uitgave weinig terug van zijn gebruikelijke humoristische
en eigenzinnige schrijfstijl. Het lijkt wel alsof de maandenlange omgang met het
plechtige taalgebruik van Mietje zijn weerslag heeft gehad op de inleider. De enige
keer dat hij zich een wat speelsere opmerking over de politieke voorkeur van de
beide schrijfsters permitteert (op. p. 12), heb ik dan ook ervaren als een vreemde stijlbreuk in het geheel.
Dat met deze uitgave de weg naar het grote publiek eindelijk zal worden geopend, acht ik dan ook uiterst onwaarschijnlijk. Eerlijk gezegd ben ik zelfs niet
geneigd om het Geschrift eener bejaarde vrouw op de verplichte leeslijst voor studenten
Nederlands te zetten, want die zullen, vrees ik, hun vooroordelen van een pruikerige, starre tijd al in de eerste opvoedkundige dialoog tussen Mietje en haar moeder bevestigd zien. Ik houd het dus toch bij de vlotter leesbare Sara Burgerhart en
de in de Griffioenreeks uitgegeven bewerking van Cornelia Wildschut. Maar is dit
alles erg? Nee, want specialisten en liefhebbers hebben er een belangrijke en goed
verzorgde uitgave bij, die ons nieuwe inzichten kan verschaffen over achttiendeeeuwse omgangsvormen en opvoedingsidealen in het algemeen en die van Wolff en
Deken in het bijzonder.
LOTTE JENSEN
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Een koor van cherubijntjes
G.J. Johannes, Dit moet u niet onverschillig wezen! De vaderlandse literatuur in het
Noord-Nederlands voortgezet onderwijs 1800-1900. Nijmegen: Vantilt, 2007.
224 p., ills. ISBN 978- 90-77503-81-2. Prijs: / 22,50.
‘Dit moet u niet onverschillig wezen!’, luidt de
wervende titel van een nieuwe monografie van
de literatuurhistoricus Gert-Jan Johannes. Het
betreft hier een citaat, ontleend aan het voorwoord van de in 1823 verschenen anthologie
Vaderlandsche lettervruchten, voor jongelingen en
meisjes bijeenverzameld. De bloemlezer, de
Amsterdamse letterkundige Nicolaas Swart,
betoont zich een vaderlandslievend pleitbezorger
van de literaire ‘voortbrengsels van onzen eigen
grond’. Swarts werkje is slechts een van de vele
negentiende-eeuwse bloemlezingen en literatuurgeschiedenissen die de grondslag vormen
van Johannes’ onderzoek naar ‘De vaderlandse
literatuur in het Noord-Nederlands voortgezet
onderwijs 1800-1900’. De ondertitel verraadt
meteen Johannes’ belangrijkste observatie:
literaire teksten werden in het onderwijs veel
en graag gebruikt, maar dit gebeurde lang niet
altijd in de geest van wat wij nu onder literatuuronderwijs verstaan. De negentiende eeuw staat wat dit betreft nog voor een groot deel in het teken van een
beproefde retorische traditie, waarin literatuur gebruikt werd als tekstmateriaal voor
het taalonderwijs in brede zin (lezen, spreken, schrijven, grammatica en wat dies
meer zij).
Op de van hem bekende toegankelijke en soms licht ironische wijze loodst Johannes de lezer door de wirwar van het negentiende-eeuwse onderwijs in Nederland.
De bemoeienissen met het literatuuronderwijs, zo wordt duidelijk, passen in een
typisch negentiende-eeuwse nationalistische context, waarbij liefde voor het vaderland en voor de Nederlandse taal hand in hand gingen met een vrees voor een teveel
aan buitenlandse invloeden. Waar de eerste bloemlezingen met inheemse teksten
vooral het leesonderwijs dienden, ziet men al snel een – in Johannes’ woorden –
‘esthetische’ en ‘historische’ wending: men selecteert de teksten ook op literaire kwaliteiten en op (literair-)historische relevantie. Opvallend is dat er maar weinig gedifferentieerd wordt, noch naar opleidingsniveau, noch naar levensvisie of geloofsovertuiging, noch naar geslacht. Voor het onderwijs bedoelde literatuurgeschiedenissen
ontwikkelen zich geleidelijk van kronieken tot meer verhalende overzichten. Zowel
in het lager onderwijs als in het middelbaar onderwijs was overigens, zoals gezegd,
maar zelden sprake van literatuuronderwijs in de moderne betekenis: de literaire
teksten waren meestentijds oefenmateriaal ten dienste van de lessen in taalvaardigheid. De formele introductie van het letterkunde-onderwijs op de Nederlandse middelbare scholen dateert van 1863, het jaar van Thorbeckes Middelbaar Onderwijswet. Deze wet bevestigt een praktijk die zich in de decennia ervoor had ontwikkeld.
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Het strikte literatuuronderwijs werd gereserveerd voor de hoogste klassen van de
relatief nieuwe HBS. In de praktijk blijkt het synoniem met literatuurgeschiedenis.
In de lagere klassen bleef men de literaire teksten overigens onverminderd gebruiken voor andere dan literair-historische doeleinden.
De behoefte aan regulering beperkte zich niet tot de curricula. Het onderwijs
werd steeds meer geconfronteerd met wettelijk voorgeschreven urentabellen, normprogramma’s en exameneisen. De vrijheid bleef niettemin de hele eeuw groot, iets
wat tevens blijkt uit de grote verschillen in herkomst en ontwikkeling van de docenten. Ook de schoolloopbanen van de leerlingen zijn heel gevarieerd. Niet zelden verliet men de school vroegtijdig om privé-onderwijs te volgen. Juist over dit particuliere onderricht, waar ook aandacht aan literatuur werd besteed, blijkt men vaak
heel enthousiast. Het eigenlijke literatuuronderwijs bleek aan het einde van de eeuw
in toenemende mate te kampen te hebben met een desinteresse van (een deel van)
de leerlingen. Verrassend genoeg kwam juist uit de hoek van de aan de Beweging
van Tachtig gelieerde onderwijsvernieuwers begrip voor die gebrekkige belangstelling.
‘Niet alle leerlingen hoefden “artistiekerige kosmopolietjes” te worden’ (p. 156). Voor
de modale leerling achtte men het vooral van belang dat hij zich op een eenvoudige
en natuurlijke wijze wist uit te drukken.
Johannes’ studie geeft zonder meer een helder beeld van de rol van Nederlandse
literatuur in het negentiende-eeuwse onderwijs. De paar kanttekeningen die ik hier
zou willen plaatsen, hebben dan ook geen betrekking op dat wat er wél in deze studie te vinden is maar op dat wat, mijns inziens ten onrechte, níet aan de orde komt.
Zo laat Johannes na zijn onderzoek te plaatsen in de context van vergelijkbare studies naar het negentiende-eeuwse literaire bedrijf. Een voorbeeld: Nico Laans
Het belang van smaak (1997) wordt weliswaar genoemd, maar Johannes verzuimt de
door hem onderzochte ontwikkeling van voor het onderwijs geschreven literatuurgeschiedenissen te vergelijken met die van de door Laan onderzochte academische
werken. Liepen de ontwikkelingen parallel of werden vernieuwingen in de historiografie in de schoolboeken pas later overgenomen? Is er ook hier sprake van de door
Laan gesignaleerde annexatie (bijvoorbeeld door Jonckbloets ‘Nieuwe School’) van
een nieuwe benadering, terwijl het oude gewoon blijft voortbestaan? Johannes’ observaties lijken net als die van Laan te wijzen op een zeer geleidelijk verdwijnen van de
aloude retorische benadering, waardoor de idee van een ‘wending’ – historisch dan
wel esthetisch – wellicht gerelativeerd moet worden.
Die reserve bij het revolutionaire gehalte van vernieuwingsbewegingen speelt in
Johannes’ studie overigens wel een grote rol in het hoofdstuk waarin de zogenaamde
‘Nieuwe Richting’ van de aan Tachtig gelieerde didactici aan bod komt. Johannes
verbaast zich hier over de afstand die Van den Bosch c.s. nemen van de ‘esthetische’
benadering van de literatuur, maar wat hij hierbij over het hoofd ziet, is dat deze strategie heel goed kan zijn voortgevloeid uit de kritiek die Tachtig uitoefende op de ‘retoriek’ van oudere generaties: zowel Kloos als Verwey wezen bij herhaling op het belang
van een eenvoudige en natuurlijke wijze van uitdrukken en in dat opzicht lijkt Van
den Bosch hen te volgen. Een studie naar de relatie tussen de negentiende-eeuwse
poëticale ontwikkelingen in academische, journalistieke én in didactische kring zou
hier meer licht op kunnen werpen.
Meer in het algemeen heeft het me verbaasd dat in een studie die voortkomt uit
een ‘institutioneel’ onderzoeksprogramma zo weinig te vinden is over de rol van
het literatuuronderwijs binnen het literaire veld dan wel systeem. Een deel van
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Johannes’ betoog kenden we al van zijn bijdrage aan de bundel De productie van
literatuur. Het literaire veld in Nederland 1800-2000 (2006). In de inleiding hiervan schrijven Van Rees en Dorleijn onder meer dat het Nederlandse literaire veld
in de negentiende eeuw veel trager tot ontwikkeling kwam dan het Engelse, Franse
en Duitse. De bevindingen van Johannes kunnen onder meer dienen als toetsingsmateriaal bij deze veronderstelling. Daarbij past dan dat het onderzoek vergeleken wordt met soortgelijke studies uit het buitenland. Niet-Nederlandse studies op dit terrein – een voorbeeld is de op een Siegens symposium teruggrijpende
bundel Literaturvermittlung im 19. und frühen 20. Jahrhundert (2005) – zoekt men
hier echter vergeefs.
De kritiek laat onverlet dat Dit moet u niet onverschillig wezen! een schat aan informatie biedt. Als naslagwerk mag het in ieder geval in de boekenkast van een ‘dixneuvièmist’ niet ontbreken, al was het maar vanwege de bibliografische bijlagen
met voor het onderwijs bedoelde literatuurbloemlezingen en -geschiedenissen uit dit
tijdvak. Het eigenlijke betoog wordt bovendien voorafgegaan door een vermakelijke
schets van de onderwijservaring van R.A. Kollewijn, bekend als spellinghervormer
en als Bilderdijkbiograaf. Door aandacht te besteden aan Kollewijns niet altijd even
positieve ervaringen als leerling en als docent maakt Johannes duidelijk dat de
geschiedenis van het literatuuronderwijs een grilliger verloop heeft gehad dan een
meer schematisch overzicht suggereert. Minstens zo amusant is het slothoofdstuk,
waarin Johannes de lezer trakteert op een ‘gedachte-experiment’. Hij schetst het
beeld van een ‘rei’ van ‘cherubijntjes’: leerlingen van allerlei leeftijden en schooltypen die in koor Vondels ‘Kinderlijk’ voordragen in het kader van een leesoefening,
een levensles, een taal- en stijloefening dan wel een uurtje vaderlandse geschiedenis. Juist die multi-functionele benadering is voor Johannes een verklaring voor het
succes van het onderwijs in de Nederlandse literatuur, dat zich, alle recente onrust
ten spijt, immers al meer dan twee eeuwen weet te handhaven in het schoolcurriculum.
JAN OOSTERHOLT

Vrouwen in wording
Aagje Swinnen, Het slot ontvlucht. De ‘vrouwelijke’ Bildungsroman in de Nederlandse
literatuur. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006. 271 p. ISBN 905356-887-5. Prijs: / 34,50.
Onderzoek naar genres levert vaak boeiende studies op, onder meer omdat het de
vinger kan leggen op onze neiging om in patronen te denken en ons wijst op de
dogmatische en conservatieve dimensies van lezen: herkennen, klasseren, toeeigenen. Daarbij is wel vaker – onder meer door Jacques Derrida en Judith Butler – het verband gelegd tussen gender en genre. Aagje Swinnen meent zelfs dat
‘wie vandaag over genre spreekt, niet om gender heen kan’ (p. 142). Hoewel ze die
opmerking jammer genoeg niet echt toelicht, kan haar volledige studie Het slot
ontvlucht. De ‘vrouwelijke’ Bildungsroman in de Nederlandse literatuur als een
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bewijs van die stelling gelden, tenminste voor
wat het genre van de Bildungsroman betreft.
Haar boek, in 2006 verschenen bij Amsterdam University Press, is een bewerking van het
proefschrift dat ze aan de universiteit van Gent
verdedigde. Het is dan ook een echt studieboek,
dat zich inschakelt in hedendaagse internationale academische debatten. De opzet van haar
werk formuleert ze als volgt: ‘In mijn studie
onderzoek ik de mogelijkheid tot de literaire
verbeelding van vrouwelijke subjectiviteit of tot
het ontwerp van “vrouwelijke” Bildungsromane
in de moderne Nederlandse literatuur vanuit het
geseksueerde karakter van narratieve structuren’
(p. 12).
In haar inleiding traceert Swinnen de oorsprong en ontwikkeling van de Bildungsroman.
In oorsprong was de term gereserveerd voor een
achttiende-eeuws Duits verschijnsel, met Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre (17951796) als prototype. Die historische en geografische bepaaldheid maakte de term
Bildungsroman als genreaanduiding feitelijk onbruikbaar. In de twintigste eeuw ontwikkelde zich een meer open definitie, onder meer onder impuls van Franco Moretti’s
The Way of the World (1987). Belangrijk in de definitie van de Bildungsroman is de
nadruk op het personage, het is zijn ontwikkeling als een samenspel van innerlijke
kwaliteiten en verwachtingen van buiten uit die het handelingsverloop bepaalt. ‘Zijn’
ontwikkeling schrijf ik, want de narratieve mogelijkheden van vrouwen blijven in de
Bildungsroman beperkt tot objectposities ten dienste van de ontwikkeling van de man,
geheel in de lijn van het sinds de Verlichting gangbare twee-seksen-systeem dat, aldus
Swinnen, opgezet en ingezet werd om de vrouw maatschappelijk uit te sluiten.
Toch werden en worden er wel degelijk ‘teksten van vrouwelijke ontwikkeling’
geschreven, niet in oppositie met mannelijke teksten, maar als een difference within.
Vrouwelijke auteurs maken met andere woorden gebruik van de bestaande (mannelijke) genreconventies en passen die aan hun noden aan. Het conflict dat in deze
ontwikkelingsteksten wordt uitgevochten is volgens Swinnen niet het mannelijke
conflict tussen ‘ik’ en ‘wereld’, maar is ‘onlosmakelijk met hun geslacht verbonden’.
In haar boek zal net die vrouwelijke invulling van dat conflict centraal staan, dat ze
verderop formuleert als ‘het conflict tussen het streven van een vrouwelijk personage
en de maatschappelijke verwachtingen rond vrouwelijkheid’ (p. 28). Dat uitgangspunt van de difference within maakt dat Swinnen niet zoekt naar extremere vormen
van verzet, zoals in de écriture féminine. Haar interesse gaat uit naar de vertrouwde
Bildungsplot en de mogelijkheden daarvan voor een vrouwelijk subject. In haar inleiding introduceert ze de cruciale term ‘writing beyond the ending’ van Rachel Blau
DuPlessis, want die ‘illustreert bij uitstek hoe vrouwelijke auteurs zich van traditionele narratieve structuren bedienen en ze weten om te buigen; of hoe schrijfsters en
hun werk zowel binnen als buiten het heersende discours staan’ (p. 22). De titel van
het boek, Het slot ontvlucht, kan ook gelinkt worden aan dat concept van writing
beyond the ending: het gaat om vrouwelijke auteurs die aan hun vrouwelijke subjecten binnen het kader van de Bildungsroman een ander slot toeschrijven.
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Kort maakt Swinnen in de inleiding een stand van zaken op van de bestaande studies op het gebied van de vrouwelijke Bildungsroman om ten slotte haar eigen werk
nader toe te lichten. Als uitdager van dienst zet zij een man in, namelijk Marcel
Möring, die in 2001 in Vrij Nederland de vraag opwierp waarom er zo weinig vrouwelijke ontwikkelingsromans waren en onder meer opperde dat vrouwen misschien
minder moeite hebben hun volwassenheid te aanvaarden. Die stelling ligt volledig
in de lijn van het onder mannen wijdverspreide en gekoesterde idee dat ‘boys will be
boys’, dat mannen eigenlijk altijd jongetjes blijven. Die jongetjestopos zou mijns
inziens op zich heel interessant studiemateriaal opleveren, maar daar houdt Aagje
Swinnen zich uiteraard niet mee bezig. Hoe het komt dat vrouwen in het genre niet
zichtbaar zijn, dat zou Möring wel eens van een vrouw willen horen, zegt hij, en Aagje
Swinnen neemt de handschoen op.
Ze verzamelde een zo groot mogelijk corpus van romans tussen 1875 en 2003,
waarvan ze een honderdtal titels gelezen heeft, om er daaruit vier te selecteren voor
een zeer gedetailleerde analyse. De analyse van elk van die vier romans vult ze aan
met kortere analyses van twee andere romans die de ontwikkelde argumentatie ondersteunen of nuanceren. Daarover zegt ze: ‘Ik heb die aanpak verkozen om de uniciteit van een werk niet ten koste te laten gaan van de geconstrueerde systematiek van
een tekstfamilie’ (p. 29). Overigens verliest Swinnen de dynamiek tussen het unieke
boek en de vooropgestelde algemenere vragen nergens uit het oog: ze weet perfect
de spanning tussen genre en casus te verwoorden en te expliciteren.
Hoewel het leeuwendeel van haar boek dus bestaat uit een minutieuze analyse van
de vrouwelijke subjectiviteit in slechts vier romans, beschouwt ze deze casussen als
exemplarisch voor vier verschillende trajecten van vrouwelijke Bildung, die ze in haar
besluit summier samenvat als ‘veroverd door de wereld binnenskamers’, ‘verzonken/verdronken in een innerlijke wereld’, ‘gevormd door een wereld van woorden’
of ‘evocatie van mogelijke vrouwenwerelden’.
De eerste casus betreft de Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart (1782) van
Aagje Deken en Betje Wolff. Swinnen maakt bij elke analyse gebruik van enkele
cruciale ‘interteksten’. In dit hoofdstuk is dat een andere roman, Clarissa van Samuel
Richardson. Haar stelling is ‘dat zich een belangrijke genreverschuiving voordoet bij
de transpositie van Clarissa naar de Nederlandse letteren, die van invloed is op de
portrettering van het vrouwelijke hoofdpersonage’ (p. 36). Ze toetst heel uitvoerig
de (receptie van de) roman van Wolff en Deken aan de (receptie van de) roman
Clarissa en besluit: ‘Door literaire conventies en karakterstereotypen naar hun hand
te zetten, hebben Deken en Wolff een nieuw type van vrouwelijk hoofdpersonage
gecreëerd’ (p. 68). Toch is het uitgestippelde vrouwelijke traject hier nog zeer behoudend en resulteert het in de ontwikkeling tot huisvrouw, echtgenote en moeder.
In hoofdstuk 2 begint Swinnen niet met de casus, Dood van een non van Maria
Rosseels uit 1961, maar met wat zij de ‘corpusuitbreiding’ noemt: dat zijn de twee
kortere analyses van verwante romans, in dit geval De blauwe horizon (1950) van Clare
Lennart en Rolien en Ralien (1947) van Josepha Mendels. Het traject dat de romans
in dit hoofdstuk representeren is dat van de vlucht van het vrouwelijke hoofdpersonage uit de werkelijkheid naar een innerlijke wereld, vaak met de dood tot gevolg.
Voor de analyse van Dood van een non maakt Swinnen onder meer gebruik van de
intertekst van de hagiografie en van de ‘Bekenntnisse einer schönen Seele’, een vrouwelijke bekentenistekst die zich als een Fremdkörper in Goethes canontekst Wilhelm
Meisters Lehrjahre bevindt. Swinnen toont overtuigend aan hoe in Dood van een non
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het door een man vertelde kaderverhaal wordt ingezet om de Bildung van het hoofdpersonage Sabine Arnauld te neutraliseren, maar ook hoe de lezer zich daarin niet
zomaar laat meevoeren.
Het derde hoofdstuk hangt Aagje Swinnen op aan De Wetten van Connie Palmen
uit 1991, dat zich expliciet aandient als een boek dat de mannelijke Bildungsroman
wil herschrijven. Het vrouwelijke traject wordt hier gezien tegen het licht van de
Künstlerroman, die ze ook vertegenwoordigd ziet in twee zeer uiteenlopende romans
als Het spiegeltje van Ina Boudier-Bakker uit 1917 en Rachels rokje van Charlotte
Mutsaers uit 1994. In De Wetten voltrekt zich volgens Swinnen een paradigmawisseling naar het poststructuralisme. Het zelfreflexieve karakter van deze narcissistic
narrative (term van Linda Hutcheon) wordt uitvoerig geanalyseerd.
In het vierde hoofdstuk zet Swinnen chronologisch een stapje terug, omdat de casus
daar, De Vermaledijde vaders van Monika van Paemel uit 1985, volgens Swinnen het
meest geslaagde alternatief biedt voor het conventionele vrouwelijke traject zoals dat
nog bij Wolff en Deken werd geschetst. De gestage verwijdering van de feminity text
(een door Swinnen onderbelichte term) die in deze studie geschetst wordt, verloopt
dan ook niet in een zuiver chronologische lijn. Ook de back-up van elke casus door
toevoeging van twee extra romananalyses laat dat niet-rechtlijnige verloop en de
varianten op eenzelfde traject goed zien. In de analyse van Van Paemels roman staat
het in de kritiek verguisde laatste hoofdstuk centraal, waarin de protagoniste Pam
een oude vrouw is. Swinnen werkt in dit hoofdstuk onder meer met de intertekst
van de Reifungsroman, die interessante perspectieven biedt.
Het slot ontvlucht is een uitermate boeiende studie die zich situeert op het in onze
contreien weinig betreden domein van de feministische kritiek. Aagje Swinnen
heeft zich grondig ingewerkt in de bestaande theorievorming en maakt er op een
nuchtere en pragmatische manier gebruik van. De concepten die ze zinvol acht, licht
ze eruit en zet ze in haar analyses in. Voor andere onderzoekers kunnen de zo gerecycleerde concepten erg bruikbaar zijn in eigen werk. Swinnens studie is vooral
gericht op plotstructuren. Aan de ene kant gebruikt ze reeds gedefinieerde plotstructuren als de tested woman plot, de two-suitor plot, de prudence plot en de Don
Juan plot, die laten zien hoe individuele verhalen tot herkenbare en herhaalbare narratieve structuren te herleiden zijn; aan de andere kant toont ze de relativiteit aan
van zulke aantrekkelijke etiketten door de concepten op hun bruikbaarheid te testen in concrete tekstanalyses. Aagje Swinnen schuwt het schema niet, zoals ook uit
het korte maar krachtige besluit blijkt, en dat is zeker een didactische verdienste
van dit boek. Het zorgt er ook voor dat dit een bruikbaar boek is, voor andere
onderzoekers met gelijkaardige onderzoeksvragen naar onder meer vrouwelijke subjectiviteit, plotstructuren, Bildungsromans of genres in het algemeen. Swinnen blijft
de genreterm hanteren omdat ‘een pragmatische kijk op de Bildungsroman een perspectief van genrecontinuïteit biedt, dat vruchtbaar is in het licht van de literatuurgeschiedenis’ (p. 27). Ze schrijft de term wat minimalistisch een instrumenteel nut toe, maar dat lijkt me niet helemaal te stroken met de opzet van haar
werk, waarin de Bildungsroman niet louter instrumenteel gebruikt wordt, maar als
een sterk ideologisch geladen narratieve structuur wordt geanalyseerd (en bekritiseerd).
Haar aanpak met de focus op plot en personage leidt onmiskenbaar tot de veronachtzaming van andere romanaspecten, die wellicht de bestaande analyse hadden
kunnen verrijken, zoals de analyse van metaforen en beelden, van stijl in het algemeen.
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Een belangrijker punt van kritiek echter lijkt me te zijn dat je met een boek als dit
in de val trapt die je zelf hebt uitgezet: erg verschillende auteurs en boeken worden
hier samengebracht in een vrouwenslot, gewoon omdat ze ‘vrouwelijk’ zijn. Een verwante double bind komt ook goed tot uiting in de aanhalingstekens die in de ondertitel gebruikt worden: De ‘vrouwelijke’ Bildungsroman in de Nederlandse literatuur.
Ook daarin zijn genre- en genderstudies verwant: je werkt met concepten en tekstcorpussen waarvan je het bestaan net wil in vraag stellen.
Ik ben niet enthousiast over het kaft dat Amsterdam University Press aan dit boeiende boek gegeven heeft; het lettertype doet denken aan een kinderboek en de
gebruikte afbeelding van de Japanse pop artist Yoshimoto Nara is er een van een
meisje dat met de handen vastgenageld is aan de grond en stil-droevig voor zich uitstaart. Van de subversiviteit en de strijdbaarheid van het vrouwelijke writing beyond
the ending is geen spoor terug te vinden, terwijl net Nara heel veel van zijn meisjesfiguren grimmig, gevaarlijk of geniepig laat zijn binnen de contouren van het schattige en oppervlakkige, net zoals in de door Swinnen voortreffelijk geanalyseerde
romans het verzet zich situeert binnen de contouren van de vertrouwde Bildungsroman.
ELKE BREMS

Voor wie teksten soms geweld aandoet
Marc Galle (ed.), Brieven van ‘Agnes’ aan Marnix Gijsen. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2006. (Literaire tekstedities en
bibliografieën, 11). 176 p. ISBN 90-72474-64-3. Prijs: / 20,50.
In Klaaglied om Agnes laat Marnix Gijsen een
ik-verteller aan het woord die beschrijft hoe hij
kennis maakt met Agnes en hoe zij geliefden
worden. Beide jonge mensen tasten elkaar af en
zien voor hen samen een toekomst weggelegd,
maar dan doorkruist het noodlot hun prille
geluk: de tengere Agnes blijkt besmet met
tuberculose. Wat dan volgt, is het verslag van
een lange lijdensweg, zowel voor Agnes als voor
de verteller. Haar verblijf in allerlei sanatoria
blijkt niet echt doeltreffend en de levenslustige
jonge vrouw wordt geconfronteerd met de
deprimerende sfeer die er heerst. Hij tracht haar
op te monteren, maar moet constateren dat de
ziekte zijn geliefde helemaal uitteert, hoewel
elke kleine verbetering in haar toestand zijn
geloof in een herstel doet herleven. ‘Elke dag
schreef zij als postscriptum haar temperatuur
van de morgen en de avond. Al wist ik dat er
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geen hoop voor haar was, toch klampte ik mij vast aan die twee cijfers, alsof zij
mijn eigen bestaan bepaalden’.1 Ondanks alle berichten van beterschap blijkt Agnes
toch te zwak en sterft, wat de verteller volledig ontredderd achterlaat.
Over deze roman zei Gijsens broer René: ‘Het boek is nagenoeg vrij van verdichtsel. Het is harde geschiedenis’2 en inderdaad, wie Klaaglied om Agnes vergelijkt
met de feiten uit het autobiografische geschrift De leerjaren van Jan-Albert Goris
merkt talloze parallellen. De elegische roman is duidelijk geheel gebaseerd op een van
de meest ingrijpende gebeurtenissen in Gijsens leven, namelijk het verlies op jeugdige leeftijd van zijn geliefde Maria Rooman aan tbc. Dat Klaaglied om Agnes niet
verdicht is in de betekenis van geromantiseerd, daar heeft de auteur zelf nooit een
geheim van willen maken, maar het boek is, als literaire tekst, natuurlijk wel een verdichting in de zin van een condensatie van de biografische gegevens. Zo blijkt het
geciteerde zinnetje over de postscriptums met de vermelding van de koorts de samenvatting van de talrijke malen dat Rooman in haar brieven vanuit de verschillende herstellingsoorden inderdaad haar temperatuur meedeelt. Op die manier bewijst de in
2006 verschenen editie van de Brieven van ‘Agnes’ aan Marnix Gijsen nog maar eens
hoe sterk Klaaglied om Agnes ontsproten is aan het leven, en niet aan de verbeelding
van Gijsen.
Tekstbezorger is Marc Galle, die ook al tekende voor de uitgave van het Verzameld
werk van Gijsen. Op die editie valt heel wat aan te merken, bijvoorbeeld dat ze
onvolledig is, maar dat is stof voor een andere kritiek. Over Galles laatste teksteditie – kort na de publicatie van Brieven van ‘Agnes’ aan Marnix Gijsen overleed hij –
moet het oordeel jammer genoeg even meedogenloos zijn. Galle heeft zijn rol als tekstbezorger enkel heel letterlijk waargemaakt: hij heeft een groot aantal van de brieven
van Maria Rooman aan Gijsen, die Galle in zijn privébezit had, in deze uitgave voor
het eerst openbaar gemaakt. Voor de toekomstige biograaf van Gijsen is dit natuurlijk cruciale informatie en daarom mag er terecht gejubeld worden, al kan ook wel
de bedenking worden gemaakt dat de belangrijkste brieven uit dit corpus reeds door
Gijsen zelf (in Grafzuil voor Agnes), zijn broer (in Dietsche Warande & Belfort) en
Harold Polis (in zijn modeluitgave van Klaaglied om Agnes) werden uitgegeven. De
wijze waarop Galle deze brieven geëditeerd en geannoteerd heeft, tart echter alle
verbeelding.
In letterlijk élke van de achtennegentig brieven (de lezer moet zelf tellen, want
een nummering is niet voorzien) zijn een of meer – meestal véél meer – fouten of
slordigheden te vinden. De opvallendste en meest storende mankementen zijn de vele
zetfouten. Zeer vaak is er geen spatie na een leesteken, maar het komt ook meermaals voor dat er een spatie te veel is ingevoegd. Onderstrepingen lopen meestal te
ver door, aanhalingstekens worden fout ingezet (” in plaats van “ om ze te openen)
of geopend, maar nooit gesloten. Ook zijn er talrijke typefouten te vinden. Zo heet
het op pagina 2 ‘in een boze buit’ in plaats van ‘bui’, transcribeert Galle ‘z’in’ voor
‘z’n’ of staat er ‘gtoote’ in plaats van ‘groote’ en ‘voeren’ wanneer het uit de context
duidelijk is dat het ‘voelen’ moet zijn (p. 147); op bladzijde 106 is onbegrijpelijkerwijze een ‘v’ tussen twee woorden geslopen waardoor de uitdrukking haast onbegrijpelijk wordt: ‘maarvenfin’, en wel vaker wordt een letter tweemaal geschreven
1

M. Gijsen, Klaaglied om Agnes. Ed. H. Polis. Amsterdam, 1999, 160.
R. Goris, ‘Agnes’, in: Dietsche Warande & Belfort, 120 (1975), 3, 184-192 (citaat op
p. 184).
2
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zoals op pagina 165 ‘iin’. Ook de foute splitsingen zoals ‘str-aks’ (p. 123) of ‘bedeloogen’ (p. 167) doen de lezer de haren te berge rijzen. Ten slotte moet opgemerkt
worden dat het gehanteerde (en in de teksteditie trouwens totaal ongebruikelijke) symbool voor een onleesbaar woord niet eens eenvormig wordt ingezet. Nu eens gebruikt
Galle daarvoor (.), dan weer (…). En dit is slechts een bloemlezing uit de onnauwkeurigheden…
Maar het kan nog gortiger. Tot tweemaal toe verwisselt Galle brieven van plaats:
de brief van 8-X-’24 gaat die van 6-10-’24 vooraf en op bladzijde 134-135 wordt
een brief afgedrukt met datum 26-6-’26, waarbij de editeur vermeldt dat Gijsen
deze datum met potlood corrigeerde in 26-1-’26, waarin Rooman vertelt over een
avondje theater terwijl ze pas in de brief op pagina 139 (brief van 19-1-’26, dus
chronologisch voor de andere!) spreekt over het plan om naar het toneel te gaan.
Alleen al op grond van de inhoud had Galle de volgorde kunnen bepalen en de correcte datum van de brief moeten trachten vast te stellen. Wat de datering betreft, blijft
Galle wel vaker in gebreke. De laatste brieven zijn slechts met een maand en een jaartal gedateerd. Ook hier is nergens een poging gedaan om tot een preciezere aanduiding te komen.
Ook aan het notenapparaat schort allerlei. Dezelfde slordigheden met betrekking
tot spelling en spaties duiken ook hier op. Als bewijs daarvoor noot 2 op bladzijde
118, waarin de naam van Paul van Ostaijen in dezelfde voetnoot twee keer anders wordt
gespeld, of de eerste annotatie op pagina 123 waar de oorspronkelijke naam van De
Groene Amsterdammer volgens Galle De Amsterammer luidde. Op de annotatie valt nog
veel meer af te dingen. Zo worden de namen van V. d. E. en Eedje, na herhaalde vermeldingen in voorgaande brieven, pas op pagina 127 respectievelijk 146 verklaard.
Veelvuldig mist de lezer ook belangrijke informatie. Zo vermeldt Rooman in de brief
van 21-6-’26 haar lectuur van een artikel van Van Ostaijen over Gilliams, maar wordt
in de verklaring niet beschreven over welke bijdrage het gaat. Heel vaak etaleert de
editeur ook eerder zijn eigen kennis dan dat hij veel voor de lezer verheldert. Wat heb
je aan een opmerking als deze bij de verklaring van de naam Mark Twain: ‘Hemingway zei dat de Amerikaanse literatuur begint met Huckleberry Finn’, terwijl op die
momenten dat Gijsens eigen literaire optreden in de brieven ter sprake komt de annotaties helemaal geen extra informatie geven. Helemaal ergerlijk is het om te moeten
vaststellen dat tot driemaal toe informatie die voor een voetnoot bestemd was tussen
haakjes in de brief zelf terechtgekomen is (p. 129, p. 132 en p. 145).
Nee, dit is geen moderne, wetenschappelijk verantwoorde teksteditie. Van enige
verantwoording van de werkwijze, behalve de opmerking in de inleiding dat ‘n’’ vervangen werd door ‘’n’, is dan ook geen sprake. En dat terwijl de KANTL, uitgever
van dit boek, met het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie toch beschikt over
een expertisecentrum op dit gebied. Het is dan ook opvallend dat het logo van die
laatste instantie nergens in deze editie te vinden is, waaruit mag worden afgeleid dat
met het CTB voor deze uitgave helemaal geen contact werd opgenomen. Voorwaar
een opmerkelijk beleid van de Academie!
Het bedroevendst aan heel deze publicatie is echter het voorwoord van de tekstbezorger. De man van Voor wie haar soms geweld aandoet verkracht (excusez le mot)
hierin meer dan eens zijn geliefde Nederlands en ook hier slaagt hij erin om een fout
te maken bij het overnemen van een gedicht van Gijsen. Het schokkendst aan deze
tekst is echter de verborgen agenda van Galle. Veel minder dan een inleiding bij de
brieven is dit een ultiem pleidooi voor zijn onschuld in de zaak die door de familie
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van Gijsen tegen hem is aangespannen. Galle zou namelijk behalve geld ook twee schilderijen van Magritte, waaronder het hier op de cover gereproduceerde, zeer bekende
La robe du soir, op bedrieglijke wijze aan de weduwe Gijsen ontfutseld hebben. Het
voorwoord van deze editie misbruikt Galle om zijn grote vriendschap met de auteur
te benadrukken en te bewijzen dat hij het schilderij wel degelijk rechtmatig verkregen heeft. Hij interpreteert La robe du soir als een portret van Maria Rooman/Agnes
en vertelt dat Gijsen hem samen met de hier uitgegeven brieven ook dit schilderij
schonk omdat hij alle herinneringen aan haar uit zijn leven wilde bannen.
Dat de uitgave van deze brieven als bewijs van de hier beschreven gang van zaken
hem in zijn ogen zouden kunnen hebben zuiveren van de aantijgingen van de erven
Gijsen verklaart waarschijnlijk de urgentie van deze publicatie voor Galle. Door de
haast die er kennelijk bij was, is er blijkbaar geen tijd geweest voor een grondige redactie van de tekst, wat van deze editie, waarin trouwens zeer aangrijpende brieven te
lezen vallen, jammer genoeg een grote miskleun maakt.
CARL DE STRYCKER

De (Nieuwe) Gemeenschap en de polemiek
Sjoerd van Faassen en Salma Chen (samenstelling), Roomse ruzie. De splitsing tussen
De Gemeenschap en De Nieuwe Gemeenschap. Beeldredactie Bernard Asselbergs.
Nijmegen: Vantilt, 2007. (Achter het Boek, 40). 472 p., ills. ISBN 978-9077503-74-4. Prijs: / 34,90.
Het katholieke literair-culturele tijdschrift De
Gemeenschap (1925-1941) mag zich in een niet
aflatende belangstelling verheugen. Na de eerste
overzichtsstudie van Harry Scholten (Aspecten
van het tijdschrift De Gemeenschap, 1978) volgde
onder andere een Schrijversprentenboek waarin de
geschiedenis van het tijdschrift in woord en beeld
werd gedocumenteerd (1986) en verschenen artikelen, monografieën en bundels over het maandblad en zijn belangrijkste redacteurs. In hun boek
Literatuur en moderniteit in Nederland (1996)
wijdden Frans Ruiter en Wilbert Smulders één
van de twee hoofdstukken over het interbellum
aan De Gemeenschap en in zijn recente studie Het
plagiaat (2006), over de polemiek tussen Menno
ter Braak en Anton van Duinkerken, schenkt
ook Ewoud Kieft de nodige aandacht aan het
tijdschrift. Staan in bovengenoemde studies
de literaire en cultuurpolitieke aspecten centraal, in zijn monografie Om hart en
vurigheid (2004) belichtte Lex van de Haterd ook de bijzondere vormgeving van
De Gemeenschap en het fonds van de gelijknamige uitgeverij.
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Voor deze levendige aandacht zijn verschillende verklaringen te geven. Zij kan
mijns inziens begrepen worden tegen de achtergrond van de groeiende belangstelling vanaf de jaren zeventig voor de levensbeschouwelijke en religieuze dimensies
van literatuur, de recentere contextual turn in de literatuurwetenschap en de opkomst
van het institutionele onderzoek naar de infrastructuur van het literaire leven. Daar
komt natuurlijk bij dat De Gemeenschap door zijn gemengde inhoud en algemeenculturele karakter interessante perspectieven opent voor interdisciplinair onderzoek
en dat het tijdschrift door zijn avant-gardistische karakter en turbulente geschiedenis aantrekkelijk materiaal vormt voor de doorgaans toch al op innovaties en normveranderingen gefixeerde literatuurgeschiedschrijvers.
De interne geschiedenis van het tijdschrift mag dan ook op hoofdlijnen bekend
verondersteld worden. In de eerste fase (1925-1930) wilde de jonge redactie onder
aanvoering van Jan Engelman en Albert Kuyle volgens de prospectus eensgezind
richting geven aan ‘de geestesstroomingen van den bewogen tijd’ en meewerken aan
het ‘herstel van het christelijk gemeenschapsleven in West-Europa’ door aansluiting
te zoeken bij verwante herstelbewegingen in het buitenland. De blik richtten zij
vooral op het renouveau catholique in Frankrijk en in het bijzonder op het werk van
Jacques Maritain. Hun verzet gold het ingeslapen roomse establishment, waartegen
de redactie zich als een gevechtseenheid opstelde. Het elan van deze jonge radicalen
oefende onmiskenbaar aantrekkingskracht uit op niet-katholieke generatiegenoten die
zich voor enige tijd met De Gemeenschap associeerden (Marsman) of die zich tegen
het tijdschrift en de daarin geproduceerde ideeën verzetten (Ter Braak). De Eerste
Wereldoorlog was de beslissende gebeurtenis in de formatieve jaren van deze generatie. Alleen door een ‘katholieke reconstructie’ (zoals de ondertitel gedurende de eerste jaargangen luidde) was een herstel van de Europese cultuur mogelijk. Onderlinge
verschillen van inzicht over de precieze aard van deze reconstructieve cultuuropvatting en over de functie van de kunsten werden in die eerste jaren onderschikt gemaakt
aan de gezamenlijke frontpositie en het gedeelde ideaal.
Na de eerste vijf jaar, waarin de redactie als een gideonsbende optrok tegen een
veelkoppige vijand, werden de eerste scheuren zichtbaar. Het op Maritains Art et
scolastique gefundeerde poëticale adagium ‘dienstbare schoonheid’ bleek voor minstens tweeërlei uitleg vatbaar. Waar Jan Engelman de nadruk legde op het belang van
literaire autonomie als een duurbevochten verworvenheid van de katholieke kunstenaar, daar benadrukte Albert Kuyle de dienstbaarheid van de kunst aan religieuze
en maatschappelijke doelen, terwijl Anton van Duinkerken – sinds 1929 redacteur
van De Gemeenschap – een middenpositie innam. Laatstgenoemde kon evenwel niet
voorkomen dat het sluimerende conflict eind 1930 tot een uitbarsting kwam. Toen
Engelman in De Vrije Bladen een kritische beschouwing van Ter Braak over
De Gemeenschap (‘Waarom ketters?’) op eigen titel pareerde zonder overleg met zijn
redactiegenoten (die de tegenaanval aan Van Duinkerken hadden willen toevertrouwen), hadden Kuyle en de zijnen een stok in handen om de hond te slaan:
Engelman werd gedwongen de redactie te verlaten. In de jaren 1931-1934 kreeg
De Gemeenschap onder invloed van Kuyle een meer uitgesproken maatschappelijk
geëngageerd karakter (‘katholiek-volksche’ kunst moest het ‘heidens estheticisme’
verdringen), terwijl Engelman in het weekblad De Nieuwe Eeuw de koers van
De Gemeenschap en de opvattingen van Kuyle periodiek over de hekel haalde.
Toen Kuyle in De Gemeenschap de betekenis van Engelman voor de katholieke
jongerenbeweging marginaliseerde, kwam hij in conflict met zijn redactiegenoot Van

1505-08_SDL-1-08_05_Boekbeoordelingen

142

31-10-2008

09:21

Pagina 142

BOEKBEOORDELINGEN

Duinkerken, die pogingen in het werk ging stellen om Engelman als redacteur terug
te winnen. Een belangeloze actie was dit zeker niet. Juist in de periode van zijn afwezigheid was Engelmans prestige als dichter en essayist namelijk aanzienlijk gestegen
als gevolg van in deze jaren gepubliceerde dicht- en essaybundels als Sine Nomine, Tuin
van Eros, Parnassus en Empyreum, Torso en Tympanon en publicaties in onder andere
De Nieuwe Eeuw, De Vrije Bladen, Het Venster, De Gids en Forum. Het groeiende
prestige van Engelman en diens contacten met Du Perron waren voor Van Duinkerken stellig een belangrijke reden om Engelman terug te halen in het katholieke verband. Het slepende conflict tussen Kuyle en Van Duinkerken werd eind 1933 door
het bestuur van Stichting De Gemeenschap in het voordeel van het reorganisatieplan
van Van Duinkerken beslist (p. 126-127). Engelman zette zijn ambities om een
leidinggevende rol in de tijdschriftwereld te spelen uiteindelijk opzij voor een positie
in De Gemeenschap onder het feitelijke voorzitterschap van Van Duinkerken. Kuyle
en zijn medestanders richtten toen De Nieuwe Gemeenschap op, dat vooral na de
tweede jaargang uitgesproken anti-semitische en fascistische opvattingen zou ventileren
en in 1936 werd opgeheven. Terwijl Van Duinkerken en Engelman hun positie in het
literaire bestel wisten te versterken door tal van sleutelposities te bekleden, ook buiten
de katholieke literaire wereld, raakte Kuyle met zijn blad spoedig in een isolement.
Wie zich tot enige jaren geleden op de hoogte wilde stellen van deze turbulente
episode uit de tussenoorlogse literatuur was aangewezen op de jaargangen van de twee
tijdschriften en op de memoires van betrokkenen als Engelman, Van Duinkerken,
Knuvelder en Helman, die vanzelfsprekend met de nodige kritische distantie
beschouwd moesten worden. In 1999 maakte Sjoerd van Faassen, hoofd van de afdeling Collecties van het Letterkundig Museum in Den Haag, een deel van de ongepubliceerde documenten (brieven, dagboeknotities, notulen) openbaar in De Vlaamse
Gids en bood daarmee een eerste blik achter de schermen.1 Zijn documentaire onderzoek naar het conflict resulteerde onlangs in het veertigste deel van de onvolprezen
reeks Achter het Boek, dat onder de titel Roomse ruzie verscheen bij uitgeverij Vantilt.
Roomse ruzie is een thematische documentenbiografie van twee tijdschriften.
Het boek bestaat uit drie delen: een ‘Inleiding’ waarin de (voor)geschiedenis en context van het conflict worden beschreven, het dossier met 164 documenten en een
achttal bijlagen (‘Nawerk’) waarin enkele teksten die voor een goed begrip van het
conflict van belang zijn, integraal zijn afgedrukt. Het geheel is overvloedig geannoteerd (519 veelal omvangrijke eindnoten in klein corps) en rijk geïllustreerd. Het dossier bevat teksten uit de periode tussen januari 1931 (de eerste redactionele verantwoording na Engelmans vertrek) en februari 1937 (de opheffing van De Nieuwe
Gemeenschap). Opgenomen zijn documenten van de rechtstreeks bij het conflict
betrokkenen: redacteurs, bestuursleden en uitgevers van de beide tijdschriften.
Afgedrukt zijn die fragmenten uit de documenten die rechtstreeks met de affaire in
verband staan (de thematische aard van de editie rechtvaardigt deze coupures).
Anders dan de schrijvers van eerdere getuigenverslagen en memoires op basis waarvan het conflict in het verleden nogal eens beschreven is, onthouden de editeurs van
Roomse ruzie zich van een eigen oordeel over de standpunten en gedragingen van de
hoofdrolspelers. Evaluatieve aanduidingen als ‘kwezelachtig’ en ‘bigot’ (over Kuyle),
‘soepel’ en ‘slim’ (over Van Duinkerken) en ‘onbegrijpelijk hard’ (over Vos) blijven
1 S.A.J. van Faassen, ‘De splitsing tussen De Gemeenschap en De Nieuwe Gemeenschap’, in:
De Vlaamse Gids, 83 (1999), 1-2, 12-25.
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incidenteel. De titel Roomse ruzie zal vooral vanwege de fraaie alliteratie zijn gekozen.
Als aanduiding van het gedocumenteerde conflict is die titel minder gelukkig te noemen: in het vertoog van de katholieke jongeren (Engelman zo goed als Kuyle) had
‘rooms’ immers een uitgesproken negatieve connotatie als aanduiding voor het in
officiële zuilformaties vastgeroeste establishment van, volgens de jongeren, zichzelf
feliciterende hoogwaardigheidsbekleders. Van hun op compromissen gefundeerde verzuilingspolitiek moesten de jongeren niets hebben. Ik kan mij dan ook moeilijk vinden in de opmerking van de editeurs (p. 40) dat Engelman er eind 1933 voor koos
‘terug te keren in het lauwwarme bad van de rooms-katholieke zuil’. Uit zijn brieven
aan onder anderen De Bourbon en Marsman blijkt immers dat hij van De Gemeenschap opnieuw een tijdschrift wilde maken dat, met behoud van een katholieke identiteit, open zou staan voor toonaangevende schrijvers uit andere levensbeschouwelijke
kringen en dat zou fungeren als concentratiepunt van literaire krachten – ‘een herboren katholiek tijdschrift, met ruime opvattingen’ (aldus Engelman aan De Bourbon,
22 november 1933, geciteerd op p. 141). Al slaagde Engelman er slechts gedeeltelijk
in om gereputeerde niet-katholieke dichters als A. Roland Holst en M. Nijhoff aan
zijn ‘herboren’ tijdschrift te binden, zijn opvattingen en intenties laten in de tweede
helft van de jaren dertig een groeiende onvrede zien met het verzuilingsdenken.
Het thematische karakter van deze uitgave brengt met zich mee dat de vele en veelsoortige bronnen (artikelen, brieven, dagboekaantekeningen, agendanotities, notulen, persberichten, opdrachten in boeken) zorgvuldig moesten worden geselecteerd
en geordend. Daarin zijn de beide editeurs geslaagd, ook al is niet steeds duidelijk
waarom bepaalde teksten die toch als schakels in de keten van het conflict kunnen
gelden, wel in de noten maar niet in het dossier zijn opgenomen (zoals de brief van
De Graaff aan Engelman in noot 2). Opmerkelijker is het ontbreken van enkele teksten in deze uitgave. Zo miste ik de opmerkelijke, want zeer lovende ‘Inleiding’ van
Anton van Duinkerken in Albert Kuyles polemische bundel Alarm, gedateerd Driekoningen (6 januari) 1933 maar pas begin 1934 gepubliceerd in een boek dat Kuyle
opdroeg aan ‘De makkers van nu!’. Op het moment dat Kuyle in De Nieuwe Gemeenschap Van Duinkerken uitschold voor laffe arrivist en intrigant, verscheen de ‘Inleiding’, waarin Van Duinkerken zijn vroegere strijdmakker prees als ‘vaardig kampioen van de minderheidsmeening’, een eigentijdse Maerlant met ‘gezond verstand
en spontane menschelijkheid’. Als sleuteltekst in het steekspel was deze ‘Inleiding’
op haar plaats geweest in het dossier.
Bovenstaande kanttekeningen doen geen afbreuk aan de grote kwaliteit en het
belang van deze bronnenuitgave, die leest als een spannend oorlogsdrama (door Ter
Braak in 1934 gekarakteriseerd als een ‘kleine tragedie van het gezag’ en de vrucht
van een onopgelost puberteitsconflict, p. 382). De chronologische volgorde waarin
de gepubliceerde en ongepubliceerde bronnen zijn afgedrukt maakt het mogelijk om
het conflict op de voet te volgen. De lezer kan nu immers ook de brieven, aantekeningen en conceptstukken lezen die in de tijd tussen het verschijnen van de polemische
artikelen en programmatische beginselverklaringen werden geschreven en uitgewisseld. Roomse ruzie biedt zodoende inzicht in de grammatica van een conflict dat
onlosmakelijk was verknoopt met de grote ideologische spanningen in de jaren dertig:
autonomie en engagement, individualisme en collectivisme, democratie en autocratie.
De verzamelde documenten laten bovendien een staalkaart zien van stijlen waarmee
de verschillende partijen het publiek trachtten te winnen. De wervende slogans waarvan vooral De Nieuwe Gemeenschap zich in woord en beeld bediende, en waarvan een
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ruime selectie is afgedrukt in het fotokatern, spreken boekdelen: ‘Een abonnement
nemen op De Nieuwe Gemeenschap is metterdaad meewerken aan een nieuwe orde’;
‘De Nieuwe Gemeenschap, het tijdschrift dat een generatie jonger is…’; ‘De Nieuwe
Gemeenschap, het blad van een leidende generatie’. In een prospectus luidde het in
mei 1934: ‘DOE UW DEEL. Spreek, overtuig, pleit, ontmasker, vecht, kies, prijs, veracht, opdat, àls een nieuwe ordening en die haar scheppen zullen, ons rekenschap vragen, wij niet met ledige handen staan’. De hier verzamelde teksten leveren dan ook
interessant materiaal op voor begripshistorisch onderzoek. Zij bieden inzicht in de
veelvoudige en veranderende betekenisdimensies van kernnoties uit het toenmalige
culturele, literaire en politieke discours. Het begrip ‘democratie’ bijvoorbeeld blijkt
telkens een wat andere invulling te krijgen, op een schaal tussen twee uitersten: het
autoritaire, ‘volkse’ democratiebegrip van Kuyle en de zijnen en het anti-absolutistische democratiebegrip van Van Duinkerken en Engelman, die zich in de jaren na de
splitsing nadrukkelijk tegen het nationaal-socialistisme keerden.
De vakkundig geannoteerde en becommentarieerde documenten in het dossier vormen belangrijke bouwstenen voor verder onderzoek. Roomse ruzie is onmisbaar voor
wie zich wil verdiepen in de literaire cultuur van het interbellum.
MATHIJS SANDERS

De schakeringen van rood en zwart
Martien J.G. de Jong, Van Merijntje Gijzen tot voorbij Hitler en Mussolini. ‘Goed’ en
‘Fout’ in de Letteren. Soesterberg: Aspekt, 2007. 128 p., ills. ISBN 90-5911586-4. Prijs: / 14,95.
Bij een eerste blik op het nieuwste boek van De
Jong is de opzet ervan niet helemaal duidelijk.
Net zoals de titel twee beruchte historische figuren in één adem vermeldt met een fictief romanpersonage, vormt ook de afbeelding op de kaft
een bevreemdende combinatie van uiteenlopende sferen. Onderaan zien we een tekening
van Merijntje Gijzen, een opgroeiende knaap
die de hoofdrol speelt in de gelijknamige romancyclus van A.M. de Jong, met een pastoor die
volledig past binnen het cliché van de bonvivant, ronde buik en sigaar incluis. Dit komische beeld gaat echter vergezeld van een fotografische afbeelding van een glimlachende Hitler
en Mussolini, paraderend voor een mensenmassa
die de hedendaagse lezer het koude zweet doet
uitbreken. Een combinatie die ons synthetiserend vermogen voor een vraagstuk stelt, zo lijkt
het.
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Met de proloog stelt De Jong echter al snel orde op zaken. Hij opent met een felle
programmaverklaring, waarin hij zich voorneemt een aantal antagonismen te nuanceren die naar zijn mening onbestaand zijn, of op zijn minst gechargeerd. De gebalde
formulering en de vinnige toon verdienen een integrale weergave:
Soms maken fatsoenlijke mensen zich druk over tegenstellingen die in werkelijkheid niet bestaan, omdat bij nader inzien alles een voorkant en een achterkant heeft en bovendien nog een paar zijkanten; om over boven en onder nog
maar niet te spreken.
Het eerste hoofdstuk van deze bundel gaat over de strijd tussen Roomsen en
Roden van voor de oorlog; het tweede hoofdstuk spreekt over bestraffingen die
de Goeden van na de oorlog wilden opleggen aan de Fouten van tijdens de
oorlog. In alle gevallen blijkt Rood soms minder of meer Rooms en Fout soms
meer of minder Goed. En omgekeerd. (p. 7)
De Jong neemt zich dus voor om als hoeder van de veelkleurige waarheid het scharlaken in rood te onthullen en de grijstinten in zwart. Hoewel hij deze tegenstellingen gescheiden aankondigt en ook in twee verschillende luiken behandelt, vertonen ze raakpunten doordat De Jong zijn uiteenzetting stoelt op historische
schrijversfiguren die in beide contexten terugkeren. Vandaar ook de vermenging op
de kaft.
Meer bepaald beschrijft De Jong de levenswandel van mislukt seminarist, schrijver, hoogleraar en voor alles Noord-Brabantse bon-vivant Anton van Duinkerken
enerzijds, en anderzijds die van A.M. de Jong, schrijver, socialist en eveneens Brabander, in 1943 vermoord door leden van de Nederlandse SS. Met als vertrekpunt
de gedeelde afkomst gaat De Jong aan de hand van een rijke documentatie na waar
de paden van Van Duinkerken en A.M. de Jong elkaar kruisen, dan wel waar zij radicaal uiteenlopen, zowel op feitelijk als op ideologisch vlak. Zo blijken zij, ondanks
het feit dat ze beiden niet onfortuinlijk zijn en tot dezelfde sociale klasse behoren,
een totaal uiteenlopende beeldvorming van hun streek voor te staan vanuit hun
levensbeschouwelijke ingesteldheid. Terwijl Van Duinkerken de goedlachse smulpaap in het licht stelt, met hier en daar weliswaar een pekelzonde maar door de
band genomen van goede wil, schetst A.M. de Jong in zijn romancyclus over de
underdog Merijntje Gijzen vanuit zijn socialistische achtergrond een veel grimmiger
beeld van de achtergesteldheid van zijn provincie. Met dit kritische portret, en wegens
het feit dat A.M. de Jong in verschillende van zijn publicaties de Kerk had afgezworen,
jaagt hij Van Duinkerken tegen zich in het harnas – wat Martien de Jong uitvoerig
illustreert met citaten uit Van Duinkerkens essays. Van Duinkerken was overigens
niet de enige: A.M. de Jong krijgt, zo stelt Martien de Jong (geen verwantschap, vermeldt hij zelf ), lik op stuk met recensies onder bijtende titels als ‘Het onwaarschijnlijk leven van een Bourgondische socialist’. Dat betreurt Martien de Jong,
want, zo zegt hij, een dergelijke reactie verliest de grote moeite uit het oog die
A.M. de Jong zich heeft moeten getroosten om zijn financiële positie als onafhankelijk schrijver veilig te stellen in een tijd waarin ‘socialisten nog niet optraden als verzamelaar van functies emolumenten bij kapitalistische multinationals’ (p. 38). A.M. de
Jongs engagement dient dus niet in vraag gesteld te worden, maar Martien de Jong
gaat verder en stelt dat ook een echte rode niet noodzakelijk een ketter hoeft te zijn.
Hij oppert de gewaagde suggestie, op basis van het besluit van de Merijntje-cyclus,
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dat een terugkeer tot het katholicisme op zijn sterfbed A.M. de Jong niet ongenegen zou zijn geweest. Kortom, het is niet altijd zoals het lijkt.
In het tweede hoofdstuk, ‘Goed en fout in Holland’, verdwijnt Van Duinkerken
grotendeels uit de kijker ten voordele van een bredere schets van het klimaat binnen
Nederlandse literaire kringen in de vroege stadia van de Tweede Wereldoorlog. De Jong
gaat uitvoerig en zeer kritisch in op de Mussolini-verering van een aantal Nederlandse
kunstenaars, waaronder de schilder Toorop, het echtpaar Scharten-Antink en de schrijvers Greshoff en Lutkie. Zo vertelt hij met een weinig verholen misprijzen:
Stols ging dat werk [een bloemlezing met teksten over Rome] in particuliere
audiënties persoonlijk aanbieden aan de Italiaanse koning, de paus… en aan
de Duce himself. Naar aanleiding van een persbericht over Stols’ Italiaanse
démarches schreef zijn vriend Jan Greshoff hem op 29 april 1934 dat hij
‘zeer benieuwd’ was naar verdere bijzonderheden en dat hij met name wilde
weten of ‘Moes’ [= Mussolini] de bekende Nederlandse uitgever ‘aan zijn ruige
mannenborst’ had gedrukt en, zo ja, welke ‘sensatie’ Stols daarbij had ondervonden… (p. 70)
Ook A.M. de Jong toonde zich in zijn tijd erg kritisch tegenover fascistisch of nazistisch gedachtegoed, zoals blijkt uit publicaties in het door hem geleide tijdschrift Nu
en uit zijn anti-Duitse brochure De dans op de vulkaan (Democratie in gebreke). En toch,
zo betoogt Martien de Jong in de lijn van zijn proloog, werd zelfs deze overtuigde antiDuitse socialist wegens een combinatie van foutieve buitenlandse berichtgeving en de
nazistische literaire annexatiedrang in bepaalde kringen als ‘fout’ beschouwd. Martien
de Jong wijdt de rest van zijn hoofdstuk aan het vrijpleiten van zijn naamgenoot door
middel van een erg kritische beschouwing over de Eereraad voor letterkunde, een cultureel orgaan dat na de oorlog schuld en boete bepaalde van Nederlandse literatoren
die zich bij de door de bezetter ingestelde Kultuurkamer hadden aangemeld. Eén van
die schrijvers was A.M. de Jong. Die had echter goede redenen om zich aan te melden: na zijn antifascistische uitlatingen was een teken van goodwill naar de bezetter
hoognodig, wilde De Jong zijn vel redden, en bovendien hield hij op die manier zijn
zoon en joodse schoondochter de hand boven het hoofd. Martien de Jong citeert verschillende gevallen waar een gelijkaardig spelen met schijn en werkelijkheid het lot van
individuele schrijvers heeft bepaald. Opnieuw: het is niet altijd zoals het lijkt, en daar
had de Eereraad, net toen het erop aan kwam, te weinig oog voor.
Ondanks deze duidelijke boodschap zet de tweeslachtigheid van titel en kaft zich
echter voort in het boek. Ik houd het voorlopig bij ‘boek’, want door een zekere mate
van heterogeniteit is het immers niet helemaal duidelijk wat voor studie het hier in
feite betreft. Met Van Merijntje Gijzen tot voorbij Hitler en Mussolini is De Jong niet
aan zijn proefstuk toe wat zowel literatuurgeschiedenis als geschiedenis betreft, maar
welke van de twee streeft hij hier precies na? Wat betreft zijn uitgave uit 1967 met
de parallelle titel Van Bilderdijk tot Lucebert, blijkt de literatuurhistorische strekking
duidelijk uit de titel. Nu echter gaat De Jong binnen het bestek van één studie, zoals
ik eerder al aangaf, ‘van…’ een literair-fictioneel personage ‘tot…’ historische figuren. Op zich is dat geen probleem: De Jong peilt wel vaker naar het klimaat van een
bepaalde historische periode door middel van het leven en werk van literaire
persoonlijkheden van die tijd, en die formule is verre van onverdienstelijk gebleken.
Problematisch wordt het echter wél wanneer De Jong zijn weergave van historisch
feitenmateriaal doorspekt met datgene wat hij elders het vaakst en misschien wel
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het beste doet: de literaire kritiek en het essay. Subjectiviteit en objectiviteit worden
op die manier verwikkeld op een manier die niet wenselijk is in een historische
studie.
Concreet zorgen twee elementen voor een gebrek aan consistentie binnen Van
Merijntje Gijzen. De Jong tracht duidelijk een genuanceerd beeld te scheppen van
de jaren van het interbellum en de Tweede Wereldoorlog in al hun complexiteit. Een
eerste stoorzender laat zich echter kennen in de vorm van de anekdotes, faits divers
en autobiografische gegevens waarvan De Jong zijn relaas rijkelijk voorziet. Zo wijdt
hij een pagina aan zijn persoonlijke indrukken bij het bezoeken van Mussolini’s
geboortestad (‘Ik heb Latina bezocht op zondag 3 december 2000, toen er een grote
markt was die werd opgeluisterd door muzikanten’ [p. 63]) alvorens over te gaan naar
de literaire verwerking van deze stad in romans van landgenoten. Ook in het volgende fragment zorgt een terloopse opmerking na een relaas over Anton van Duinkerkens en A.M. de Jongs omzwervingen, voorzien van zeer precieze tijd- en plaatsbepalingen, voor een bevreemdende wisseling van toon:
Het jaar daarop verliet ook A.M. de Jong de Brabantse contreien. Hij vestigde
zich in Bilthoven als medewerker van de socialistische radio-omroep de VARA.
In zijn in beperkte oplage verschenen boekje Anton van Duinkerken en Sigrid
Undset (2003) vertelt Diederik Grit dat pastoor Theeuwes na Van Duinkerkens
vertrek een hond aanschafte als gezelschap in zijn eenzame Noorse pastorie.
(p. 28-29)
Een dergelijke abrupte afwisseling tussen geschiedschrijving pur sang en vrijblijvende
anekdotiek is niet bevorderlijk voor de ernst die De Jong blijkens zijn voorwoord
nastreeft. Daar komt nog bij dat De Jong er niet voor terugschrikt om op verschillende gebieden zijn oordeel te kennen te geven. Normatieve uitspraken van literairesthetische aard worden vermengd met beschouwingen over het tijdsbestel in het
algemeen (‘het verspilcircus van de zo goed bedoelde Europese Unie’ [p. 38]) en van
bepaalde gebeurtenissen in het bijzonder. De Jong mag in zijn programmatische
proloog dan wel een lans breken voor de nuance en de kanttekening, zelf lijkt hij
soms ook erg overtuigd van wat goed en wat fout is. Zo vindt hij Jo Ottens verdediging van Mussolini ‘zonder meer belachelijk’, en Boudewijn van Houtens argumentatie voor een rassentheorie een ‘idiote bewering’. Recensies die A.M. de Jong
als onoprecht socialist bestempelen, worden dan weer ‘een triestig dieptepunt’
genoemd (p. 38). Los van de oprechtheid van deze oordelen, die mijns inziens ook
terecht zijn, blijft het een feit dat dergelijke uitlatingen in een historische studie niet
geheel op hun plaats zijn. Het is in dat kader dan ook frappant dat De Jong zijn
werk in de proloog omschrijft als een ‘bundel’, een term waar methodologisch en
inhoudelijk gezien geen verwachtingspatroon aan vast te knopen valt. In een recensie van de essaybundel Honderd jaar later (1985) omschrijft en waardeert Marcel
Janssens deze hybride inslag in De Jongs werk als ‘zijn on-dogmatische opstelling als
lezer, historicus, criticus én als theoreticus’.1 Zelf zou ik eerder geneigd zijn een
dergelijke werkwijze te karakteriseren als methodologische slordigheid. De Jongs
1 M. Janssens, [recensie van Martien J.G. de Jong, Honderd jaar later. Essays over schrijvers
en geschriften uit de Beweging van Tachtig], in: Spiegel der Letteren, 29 (1987), 1-2, p. 143-145
(citaat op p. 144).
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boek zelf zou net wel baat hebben bij een ondubbelzinnige keuze tussen literatuurgeschiedschrijving en essayistiek. In dat opzicht valt het ook te betreuren dat De
Jong zijn bronnen enkel in een notenapparaat beschrijft, en zijn ‘bundel’ niet van
een alfabetische bronvermelding voorziet.
Toch mogen deze bezwaren de indrukwekkende documentatie die aan de basis
ligt van deze uitgave niet in de schaduw stellen. De Jong geeft blijk van een feitenkennis zonder vergelijk die hij put uit zeer uiteenlopende en niet zelden zeer oorspronkelijke bronnen. Uit eerste hand verkregen informatie van getuigen combineert
hij met gegevens uit nauwgezet onderzochte correspondentie en een indrukwekkende
verzameling van historische documenten en secundaire literatuur. Dit onwrikbare
vertrouwen in historisch feitenmateriaal, tot in de meest alledaagse details, ligt
geheel in de lijn van De Jongs andere werk en sluit naadloos aan bij de polemiek
die De Jong bijna twee decennia geleden voerde met die andere literatuurhistoricus voor wie ‘goed’ en ‘fout’ een centraal thema zijn: Adriaan Venema. Al in 1988
in De Gids (en even later in Liever waarheid dan sensatie, 1990) hekelde De Jong
Venema’s tendentieuze schrijftrant in het eerste deel van diens vierdelige studie over
de Nederlandse literatuur tijdens de Tweede Wereldoorlog. De felle nadruk in de
proloog op nuancering kan begrepen worden als een (verlate) verwijzing in deze richting. Misschien is het adjectief ‘fatsoenlijk’ in ‘Soms maken fatsoenlijke mensen
zich druk over tegenstellingen die in werkelijkheid niet bestaan […]’ wel een kleine
tegemoetkoming in het licht van eerdere ‘diskwalificerende benoemingen’ als ‘kwaadwillige knoeier’, ‘lasteraar’, of, mooier nog, ‘postume literair-historische verzetsheld’?2
Naast de rotsvaste historische betrouwbaarheid vormt ook precies de eerder vermelde hybride inslag in deze studie, de voorgaande bezwaren even daar gelaten, een
pluspunt van het werk. De Jongs weinig geremde stijl en zijn bondige formulering
zorgen voor een vlot en gevarieerd relaas en een erg leesbaar werk. Zijn keuze om
de biografie van concrete literaire figuren te hanteren als invalshoek speelt daar geen
geringe rol in. In dat opzicht is het enigszins te betreuren dat De Jong die duidelijke biografische leidraad in zijn tweede hoofdstuk loslaat. In dit deel springen dan
ook vooral enkele afwijkende pagina’s in het oog. Wanneer De Jong het boek van
Boudewijn van Houten over zijn vader en diens wederwaardigheden met de SS onder
de loep neemt, vervalt hij, na ettelijke pagina’s het boek bekritiseerd te hebben
omwille van een gebrek aan met feitenmateriaal hardgemaakte beweringen, gedurende
anderhalve pagina in een zuiver subjectieve beoordeling van Van Houtens uitgave op
de literaire merites ervan. Uit deze pagina’s spreekt een affiniteit met het onderwerp
die de literatuurhistoricus in De Jong, ondanks zijn onvermoeibare streven naar de
waarheid en niets dan de waarheid, niet op dezelfde manier aan de dag kan leggen.
De Jong blijft het sterkst wanneer hij zijn essayistische stijl kan botvieren in de literaire kritiek.
HILDE MOORS (FWO-Vlaanderen)

2 Geciteerd door M. Janssens, ‘In spiegelschrift IV’, in: Dietsche warande en Belfort, 136
(1991), 1, p. 100-105 (citaten op p. 102).
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Over de studie van auteurshandschriften en tekstvarianten
Edward Vanhoutte & Marcel De Smedt (ed.), Manuscript – Variant – Genese / Genesis.
Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2006.
155 p. ISBN 90-72474-68-6. Prijs: / 10.
Het verschijnen van een literair werk is, zoals de
moderne literatuurwetenschap sterk beklemtoont,
het resultaat van een complex proces waarbij uiteenlopende factoren en actoren interageren. Kenmerkend voor dat proces is onder meer dat tijdens de duur ervan verschillende tekstvarianten
op verschillende niveaus opeenvolgend het licht
zien. De vergelijking van deze varianten – de studie dus van de gepubliceerde tekst in relatie tot
zijn varianten of alter-texts – is een van de centrale
aandachtspunten binnen de editiewetenschap. In
grofweg vijftien jaar tijd is Vlaanderen in deze discipline een internationale voortrekkersrol gaan
spelen. De voorliggende bundel opstellen, die
teruggaat op een internationaal K.U.Leuven- en
CTB-colloquium over de studie van manuscripten en handschriftelijke varianten, demonstreert
aan de hand van een reeks uiteenlopende casussen de mogelijkheden van deze discipline.
Die mogelijkheden zijn er vooreerst met betrekking tot de tekstgenese. De bestudering van manuscripten en handschriften (daar kan in ruime zin bijvoorbeeld ook
briefwisseling toe behoren) biedt inzicht in het ontstaan van literaire teksten en is
zelfs noodzakelijk daarvoor. Het is de rode draad door de opstellen, die alle, maar
het ene meer dan het andere, aan de respectieve gepresenteerde cases de nodige theoretische beschouwingen verbinden, steeds vanuit een invalshoek die de tekst in de
eerste plaats als een proces ziet. Die rode draad komt al scherp aan het licht in de
openingspaper van Yves T’Sjoen, die via een vergelijking van handschriftelijke en
gedrukte tekstversies het ontstaan en de drukgeschiedenis van de bundels Verzen en
Gedichten van Firmin van Hecke onderzoekt. Op een soortgelijke manier tracht
H.T.M. van Vliet meer zicht te krijgen op de ontstaansgeschiedenis van Simon Vestdijks Terug tot Ina Damman. Beide studies dragen bij tot een betere kennis van de
literaire evolutie van de bestudeerde auteurs.
Dat het ontstaan van literair werk rechtstreeks verband kan houden met de receptie ervan, wordt aangetoond door Marcel De Smedt, die de eerste en tweede editie
van Stijn Streuvels’ Levensbloesem met elkaar vergelijkt. Streuvels’ ingrepen met het
oog op de heruitgave blijken in belangrijke mate te kunnen worden verklaard door
de kritiek. De editiewetenschapper kan dan zorgen voor een reconstructie van de eerste druk, de versie die de auteur oorspronkelijk aan het publiek aanbood en die dichter staat bij de originele visie en bedoeling van de schrijver, zoals die onder meer expliciet aan het licht komen in zijn briefwisseling. Met het oog op de interpretatie van
het werk blijken bepaalde in de tweede uitgave weggelaten passages revelerend te
zijn. Ook Joke Debusschere, die ingaat op de Duitse vertaling van Levensbloesem, laat
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zien dat auteursbriefwisseling een geprivilegieerde bron is voor de ontstaansgeschiedenis, receptie en interpretatie van literair werk. De correspondentie van de auteur
met zijn Duitstalige uitgevers toont niet alleen waarom Streuvels de ene keer wel,
de andere keer niet akkoord ging met bepaalde door zijn uitgevers en vertalers voorgestelde ingrepen, maar plaatst Streuvels’ werk ook in de context van het contemporaine maatschappelijke klimaat en de politieke censuur.
De voorbereiding van een elektronische genetische en kritische editie van Stirrings
Still, het voorlaatste werk van Samuel Beckett, doet Dirk Van Hulle mijmeren over
de status van de variant en de problemen om varianten adequaat (elektronisch) te
presenteren. Tekstveranderingen werpen niet alleen een licht op het schrijfproces, maar
maken daar een integraal deel van uit. Aan zijn theoretische beschouwingen koppelt
Van Hulle een kerninzicht in de wording van Becketts schrijverschap, dat de auteur
zelf samenvatte in twee woorden: ‘comment dire’, een zoektocht naar de limieten van
het zegbare. Het boeiende opstel is een krachtig pleidooi voor meer samenwerking
tussen de genetische kritiek, elektronische editiewetenschap en ‘traditionele’ tekststudie. Over de (re)presentatie van de variant schrijven ook Domenico Fiormonte
en Cinzia Pusceddu. Ze bespreken o.a. het Magrelli Genetic Machine-project, dat
moet helpen de ‘mobiliteit van de tekst’ – het schrijfproces dat voortdurend in evolutie is – zichtbaar te maken. Het slotopstel van Peter Shillingsburg illustreert andermaal wat het nut kan zijn van een onderzoeksfocus daarop. Een nauwgezette studie
van het handschrift van William Thackeray’s Vanity Fair leidt tot de conclusie dat
de auteur voortdurend zijn tekst reviseerde om doelbewust tal van ambiguïteiten en
contradicties in te lassen en steeds meer in de verf te zetten – typerende kenmerken
voor modernistische literatuur.
Door de verschillende opstellen wordt duidelijk dat handschriften- en variantenstudie op verschillende domeinen winst oplevert. De tekstinterpretatie en literatuurgeschiedenis zijn er niet de minst belangrijke van. Zijn duidelijke rode draad en
het feit dat het gepresenteerde onderzoek verschillende literair-wetenschappelijke disciplines bestrijkt, maken de sterkte uit van de bundel. Die houdt impliciet een stevig pleidooi in voor een discipline die, ondanks zijn evidente potentie, nog steeds
op enige tegenkanting uit wetenschappelijke hoek stuit. Her en der valt van die
tegenkanting, die hoe dan ook tanende is, iets tussen de regels te lezen in deze bundel. Zo wordt de wetenschappelijke status van de teksteditiepraktijk wel eens ter
discussie gesteld. Maar tot meer dan een weinig zinvolle discussie over termen als
‘wetenschappelijk’ of ‘onwetenschappelijk’ kan dit scepticisme niet leiden. Het ligt
immers nogal voor de hand dat de studie van een tekst zoveel rijker is wanneer daarbij ook zijn andere (vroegere, latere) versies worden betrokken. De tekstediteur brengt
die teksten en varianten bij de lezer, als resultaat van zijn wetenschappelijk – onder
meer archivalisch, receptiehistorisch en interpretatief – onderzoek én als mogelijke
basis voor volgend onderzoek. Daarom schrijft Dirk Van Hulle, heerlijk ironisch, dat
teksteditie een evidente taak is van de tekstgenetisch georiënteerde wetenschapper,
‘[u]nless genetic critics wish to work in splendid isolation’ (p. 102).
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