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Norse negers 
Oudere letterkunde in 1996 

Lia van Gemert 

Rede in verkorte vorm uitgesproken 

bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar 

in de Oudere Nederlandse Letterkunde 

aan de Faculteit der Letteren 

van de Katholieke Universiteit Nijmegen 

op 22 november 1996 

Mijnheer de Rector Magnificus, 
dames en heren, 

er is een grote norse neger in mij neergedaald 

die van binnen dingen doet die niemand ziet 

_pok ik riiet want donker is het daar en zwart 

maar ik weet zeker fiij bestudeert er 

aard en struktuur van heel mijn blanke almacht 

hij mprrelt eerst aan halfvermolmde kasten 

dan voel ik splinters schieten door mijn schouder 

nu least hij oude formulieren dit is het lastigst 

te veel slaven trok ik af van de belasting^ 

1 Het gedicht verscheen in Maatstaf (dec. 1958/jan. 1959) en werd in 1959 opge-
nomen in Val voor vltegengod. Zie Lucebert 1974:1, 309; II, 684-687. 
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Dit gedicht van de veelzijdige kunstenaar Lucebert dateert van 1958. 

Het zal misschien niet zo heel lang meer duren voordat ook zijn werk tot 

de oudere Nederlandse letterkunde gerekend wordt , maar ik wil in deze 

eerste officiele rede niet de indruk wekken al direct op expansie van mijn 

leeropdracht uit te zijn. Bovendien laat ik, vanwege de autoriteit die mijn 

collega De Feijter juist op het gebied van deze 'Keizer der Vijftigers' heeft, 

een doorwrochtc analyse van dit vers uiteraard liever aan haar over.^ 

Dat ik het gedicht toch als uitgangspunt van mijn betoog neem, heeft 

verschillende redenen. Ongeveer twintig jaar geiden wekte de voordracht 

ervan door mijn leraar Nederlands mijn belangstelling voor de moderne 

poezie en ik vind het nog steeds een bijzonder krachtige tekst. Hij bezit bij-

voorbeeld de aantrekkelijke eigenschap van literatuur op verschillende ma-

nieren gelezen te kunnen worden en zo onderliggende werelden te kunnen 

verbeelden. 

Vanmiddag zal ik Luceberts norse neger gebruiken als symbool voor de 

ontwikkelingen binnen mijn vakgebied, de oudere Nederlandse letterkun

de. Daar zijn de afgelopen decennia immers heel wat blanke almachtsper-

spectieven doorbroken en heeft menig onderzoeker het geweten gepijnigd 

in discussies over aard en aanpak van het historische materiaal. Een van de 

halfvermolmde kasten waar aan gemorreld is, herbergde de canon van gro

te personages en auteurs uit de literaire geschiedenis, zoals Beatrijs en Rey-

naert de vos, Vondel en Cats, Wolff en Deken - om een greep in de 

formulieren te doen. Ze zijn enerzijds bezien vanuit nieuwe onderzoeksme-

thodieken, anderzijds aangevuld met minder bekende schrijvers en wer-

ken.-* Ik juich deze ontwikkelingen toe omdat het vak aan pluriformiteit en 

zelfreflectie gewonnen heeft, maar toch voel ik af en toe het gebonk van de 

norse neger: lang niet alle splinters zijn nog uit mijn schouder verwijderd. 

In een poging mijn belastingaanslag zo laag mogelijk te houden, wil ik van

middag enkele oude formulieren met u lezen. Ik zal me daarbij concentre-

2 Zie De Feijter 1994. 
3 Zie Anbeek en Schenkeveld-van der Dussen 1993; Wackers 1986; Van Gemert 

1996; Cats 1996; Gelderblom 1991. Zie over de problematiek in het algemeen 
onder meer: Spies 1973-1974; Grootes 1988-1989; Schenkeveld-van der Dussen 
1990; Kloek 1993; Smits-Veldt 1994a; Mertens en Willaert 1994; Van Oostrom 
1995. 
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ren op drie dimensies van de canonproblematiek: de toepassing van ver-

nieuwende onderzoeksmethodieken, de aanvulling van het traditionele da-

tabestand en de gevolgen van deze twee voor het onderwijs. 

Ik begin bij de coryfee bij uitstek van de zeventiende-eeuwse literatuur: 

Joost van den Vondel. Lange tijd heeft hij in onderzoek en onderwijs een 

dominante positie ingenomen. Er zijn boekenplanken vol studies over en 

uitgaven van zijn werk en haast geen andere auteur werd zo vaak her-

dacht. Aan de Nijmeegse universiteit werd hij zelfs als aparte categorie ver-

meld in de leeropdracht die Molkenboer in 1933 verwierf: 'buitengewoon 

Hoogleraar voor de XVIlde eeuwsche Nederlandsche Letterkunde en in 

Vondel'. ' ' Na hem zouden hier bijvoorbeeld Brom, Michels en Asselbergs 

de studie naar de Amsterdammer verder uitbouwen. In combinatie met zijn 

ook kwantitatief bepaald niet geringe oeuvre, maakte al deze aandacht 

Vondel tot een mastodont die ten tijde van de veranderingen in de jaren 

zestig en zeventig een prachtig slachtoffer bleek. De teloorgang, vanaf 

1969, van de Gysbreght-trzdixXe. was er een veelzeggend bewijs van. Inmid-

dels kent 'het ritme van de Vondelwaardering' op het toneel weer een ople-

ving, mede dankzij de inspanningen van Het Publiekstheater, De Appel en 

recentelijk Het Toneel Speelt, het Theater van het Oosten en Het Volk.-^ 

Ook in het universitaire onderzoek lijkt de impasse rond Vondel enigs-

zins doorbroken. Enerzijds hebben schrijvers als Spies en Kellendonk en 

ook de editeurs van het Griffioen-deel Lust tot poezie, Konst en Luijten, 

aandacht gevraagd voor andere geschriften dan zijn tragedies alleen; ander

zijds heeft het onderzoek naar zijn drama's zich vernieuwd, bijvoorbeeld 

door ze, zoals Konst en ikzelf in onze proefschriften deden, nadrukkelijk in 

een ruimer historisch kader te plaatsen, temidden van andere, meer en min

der bekende treurspelen. Terecht merkte immers Marijke Spies bij de her-

denking in 1987 op dat juist voor Vondels treurspelen grote delen van het 

onderzoek 'klaar ' zijn, 'tenzij ' - zo voegde ze eraan toe - 'men de uitgangs-

4 Dibbets en Hiisken 1987: 8, zie ook Heeroma 1968. 
5 Molkenboer aanvaardde op 24 oktober 1933 zijn ambt in Nijmegen met de rede 

Het rhytme van de Vondelwaardering; over de waarderlngsgeschiedenis van Gys-

breght van Aemstel zie Van Gemert 1993. Voor de Aktie Tomaat en de nasleep 
ervan, zie Spies 1987: 250; Van Engen 1996; De Kock 1996. 
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categorieen wijzigt'.^ 

Nieuwe uitgangscategorieen hebben zich zeker aangediend, met name 

in het ideologiekritische onderzoek. Geinspireerd door de ontwikkelingen 

in de algemene literatuurwetenschap, discussieren historisch letterkundigen 

over de toepassingsmogelijkheden van bijvoorbeeld de deconstructie. Ik 

wil hier ingaan op twee methoden waarmee ik zelf enige ervaring heb opge-

daan: het geniier-onderzoek en de semiotiek.' Kort gezegd bestudeert gen

der de gedragscodes die in een bepaalde cultuur voor mannen en vrouwen 

geiden en analyseert de semiotiek de betekenisprocessen in tekensystemen, 

in dit geval de taal. Deze invalshoeken zijn naar mijn overtuiging heel ge-

schikt om verborgen ideologische boodschappen op te sporen en vallen 

goed met elkaar te combineren, maar beide moeten ze, in mindere of meer-

dere mate, ook tegen het vooroordeel opboksen ahistorisch van aard te 

zijn en daarom tot anachronistische resultaten te leiden; resultaten waarin 

niet het historische object belicht zou worden, maar vooral de onderzoeker 

zelf.* Het is mijns inziens echter onnodig en ook onnuttig de discussie al te-

veel toe te spitsen op de vraag wie de beste historicus is; de toepassing van 

gender en semiotiek hoeft namelijk niet tot een conflict met het historische 

object te leiden. Een analyse van Vondels toneelstuk Adam in hallingschap 

kan dit illustreren. 

In deze tragedie uit 1664' is het bijbelgedeelte Genesis 1-3 gedramatiseerd. 

6 Spies 1987: 242, zie ook 235. De bedoelde studies zijn: Vondel 1987; Kellen
donk 1988; Vondel 1989; Konst 1993; Van Gemert 1990. 

7 Zie Van Gemert 1994a, b en c, 1995a en 1996. Een toelichting op de begrippen 
bijvoorbeeld in: Van Alphen 1987; Schrover 1992; Gelderblom 1993; Meijer 
1996. 

8 In feite zijn de resultaten van een onderzoek nooit volledig, absoluut of objectief 
omdat de doelstelling altijd de selectie van gegevens bepaalt en de reconstructie 
van het object bovendien een persoonlijke zaak blijft. Wei wordt postmodernis-
tisch literatuuronderzoek nogal eens verweten het verleden zodanig vanuit mo
derne poetica's te definieren dat het resultaat ahistorisch is. Zie ook Spies 1987: 
239-243; Van der Voort 1994: 13-15. 

9 Deze analyse is een bewerking van 'Waarom mag Eva voorgaan? Vondel en gen-
der\ Lezing voor het symposium 'Gender in de neerlandistiek', vakgroep Neder
lands UU, 22 juni 1995. Voor de dramatekst zie W.B. X, 94-170. 
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Vondel arrangeert het verhaal zo dat de zondeval plaatsvindt op de brui-

loftsdag van Adam en Eva, een gegeven dat niet in de Schrift voorkomt. 

Het huwelijk wordt op zeventiende-eeuwse wijze geensceneerd, niet alleen 

uiterlijk met een bruiloftsmaal en een bal, zoals Smit al opmerkte,'" maar 

ook innerlijk: Vondel volgt de ideologische conventies die in de loop van 

de zeventiende eeuw in de Republiek vorm hadden gekregen en bijvoor

beeld gepropageerd werden door Jacob Cats in diens Houwelick, dat sinds 

zijn eerste druk in 1625 nog vele edities kende. Enerzijds zijn er in het 're-

publikeinse' huwelijk oudere visies verwerkt, zoals het uitgangspunt dat de 

man de actieve partner is die zijn echtgenote verstandig leiding moet geven, 

en het daaruit voortvloeiende gegeven dat zij de passieve, volgzame partij 

is. Anderzijds komt hier een nieuwe optiek naar voren: man en vrouw moe

ten elkaar in het dagelijks leven bijstaan en aanvullen, op z'n zeventiende-

eeuws gezegd elkaars 'noothulp' zijn. Dat betekent dat ook de echtgenote 

regulerende plichten krijgt, met name wanneer haar eega zich lichtzinnig 

dreigt te gedragen. De verantwoordelijkheid voor alle beslissingen ligt ech

ter uiteindelijk bij de man. 'Het wijf doet overal, naar dat de man gebiedt, 

// Want die eens vrouwe wordt en is haar eigen niet', om het met Cats te 

zeggen.^' 

Dit rolpatroon vormt de basis van Vondels drama. In het begin handelt 

het eerste mensenpaar volgens de zojuist uiteengezette normen: Adam leidt 

Eva door het paradijs en neemt het initiatief tot opwindende geneugten; 

Eva is volstrekt tevreden met haar volgende rol en wil niets liever dan 

Adam behagen. Hun harmonieuze verhouding weerspiegelt het in de zeven

tiende eeuw zo vaak geprezen concept van evenwicht en orde. Zoals echter 

te verwachten was gezien de gekozen verhaalstof en de conventies van de 

tragedie, raakt de balans tussen de echtelieden verstoord, wat hun onder-

gang inleidt. Ook het evenwichtsverlies laat zich interpreteren tegen de ach-

tergrond van de contemporaine huwelijksmoraal. Als het gelukkige paar 

het bruiloftsbal opent, zingt Adam haar toe: 'Gy, mijn bruit, // (...) Dans 

10 Zie Smit 1962: 363. Volgens hem leidde Vondels doelstelling een peripeteisch-
sofokleisch drama te schrijven tot de invoeging van het bruiloftsfeest. Vondel 
week hiermee af van zijn senecaans getinte model, Grotius' Adamus exul (1962: 
362-364, 372-374). 

11 Cats 1993: 63. 
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vooruit ' (vs. 895, 898), waarmee hij haar de leiding geeft. Eva gaat op het 

verzoek in met de woorden: " k Laet den voordans aen my leenen. // 

Volghme na' (vs. 899-900). Zonder dat ze het zelf nog beseffen, is hier het 

kwaad geschied: weliswaar spreekt Eva van het lenen, het tijdelijk overne-

men van de leiding,'^ maar ze raakt zozeer in vervoering dat ze - bijna let-

terlijk als een ongeleid projectiel - van het aardse naar het hemelse element 

glipt; Adam kan haar nog maar met moeite terug roepen. Wanneer de 

reglementaire situatie hersteld lijkt, maakt Adam een volgende font: hij 

laat Eva alleen om zijn geluk met de Schepper te gaan bespreken.'^ Tijdens 

zijn afwezigheid grijpt de slang zijn kans. Zijn listige woorden houden juist 

het tegenovergestelde van de huwelijkse normen in, bijvoorbeeld: 'Men 

moet een jonge vrou den toom // Niet korten. Laetze weeligh weiden. // 

Haer lust en Godt zijn niet gescheiden' (vs. 1119-1121). Deze aanbeveling 

staat haaks op die van Cats: volgens hem kennen pasgetrouwden natuur-

lijk heftige emoties, zowel blijde als boze, maar moeten ze die intomen en 

zich redelijk ten opzichte van elkaar gedragen.^'' De beheersing is echter 

ver te zoeken in de knetterende ruzie die na het snoepen van de appel los-

barst; vooral het verwijt dat de echtgenoten niet elkaars 'noothulp ' geweest 

zijn, klinkt over en weer: eerst liet Adam Eva alleen, vervolgens dreigde zij 

weg te gaan als hij niet toe zou happen.^^ Met de woorden 'tre my voor ' 

(vs. 1585) stelt Eva uiteindelijk voor de huwelijksband te herstellen en sa-

men de zonde te boeten (vs. 1579-1582). Onder de verzuchting 'Och lief-

ste, 't is mijn schult' (vs. 1589) aanvaardt Adam zijn echtelijke taken weer. 

Zoals bekend treft Gods straf tenslotte zowel hen beiden als de slang. 

Zo voert deze analyse naar de schuldvraag, een in onze culturele tradi-

tie nogal omstreden kwestie. Bezien vanuit de zeventiende-eeuwse ge-

dragscode, vanuit de gencfer-invalshoek dus, valt er op deze vraag wel een 

12 Dit blijkt ook uit Eva's woorden 'Hou den voortrant naer 't betamen' (vs. 914). 
13 Adam vraagt Eva zelfs toestemming om zich af te zonderen, daarmee onderstre-

pend dat hij zijn leidende taak uit het oog verloren heeft (vs. 1028-1031a). Zie 
ook King 1954: 225-227. 

14 Zie bijvoorbeeld Cats 1993: 72-78. 

15 Op Eva's vraag 'Met wat beding heeft dan uw hant mijn hant getrout?', ant-
woordt Adam: 'Dat gy mijn noothulp trou uw' man hanthaven zoudt' (vs. 1520-
1521; zie ook vs. 468-470). 
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antwoord te formuleren. Het is immers steeds Adam die problemen veroor-

zaakt. Door niet te handelen zoals de huwelijkse norm van hem ver\vacht, 

verstoort hij de balans binnen het echtverbond: eerst geeft hij zijn vrouw 

de leiding, daarna laat hij haar alleen en tenslotte verzuimt hij haar tot de 

orde te roepen als ze hem chanteert. Hij stelt Eva op onverantwoorde wijze 

bloot aan gevaren: ze krijgt een taak die ze volgens de opvattingen van 

Vondels tijd niet aankan, hoe graag ze dat ook zou willen. De waarschu-

wing strekt ver: de in zijn euforie onvoorzichtig geworden Adam veroor-

zaakt immers een conflict tussen zijn huwelijkse en zijn godsdienstige 

plichten.^^ 

Nu kan men tegenwerpen dat Eva's verantwoordelijkheid hier handig 

weggemoffeld wordt: het slachtoffer worden van je eigen zwakke punten 

betekent immers nog niet dat je daarmee je schuld ontloopt. Adam initieert 

en voltooit weliswaar het schuldproces, maar dat zou niet gebeurd zijn als 

Eva de zaak niet verergerd had. Zij had toch de plicht haar echtgenoot op 

diens riskante gedrag te wijzen en diende de rol van verstandige op zich te 

nemen toen hij roekeloos werd? Deze wat mildere opvatting houdt echter 

geen stand als we de schuldvraag nader analyseren via een semiotische lees-

wijze. 

In de semiotiek wordt taalgebruik opgevat als een proces van betekenis-

produktie, waarin onder meer beeldspraak een belangrijke rol speelt. Von

dels op dit punt zo overvloedige verzen lenen zich hier bijzonder goed 

voor. Bekijkt men het woordgebruik in Adam in hallingschap, dan blijkt 

Eva steeds als afgeleide van Adam, die in Vondels termen haar 'hoeder ' is 

(vs. 445), benoemd te worden. Ze ontleent haar identiteit aan sociale of fa-

miliale metaforen, bijvoorbeeld zuster, bruid, dochter, moeder (vs. 445-

446). De nadruk valt hier op de huwelijkse relatie: al in vs. 23 bijvoorbeeld 

is sprake van 'Adam en zijn gade'; de naam 'Eva' valt pas een kleine 450 re-

gels later (vs. 446). Een bekende, aan de bijbel ontleende, metonymia le-

vert een tweede kenschetsing op: Eva is Adams ' r ib ' of zijn 'vlees en 

been'.^^ Semiodsch geformuleerd krijgt Eva in Vondels stuk betekenis via 

16 Adam verwoordt dit dilemma vlak voordat hij Eva tijdelijk het primaat boven 
God verleent (vs. 1339-1349; zie ook King 1954: 230-231; Smit 1962: 375, 408-
410; Langvik-Johannessen 1979: 294). 

17 Vondel kiest onder meer in vs. 23, 64 en 83 de woorden 'Adam en zijn gade'. > 
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Adam of, anders gezegd, representeert zij hem. Psychologisch gezien is ze 

dus in feite Adam zelf en deze erkent dat ook, bijvoorbeeld met de woor

den: 'Ick ben van mijn ribbe en eigen vleesch verraen' (vs. 1448). Die indi-

recte bekentenis gaat vergezeld van een aantal directe verwijzingen, 

waarvan ik de verzuchting 'Och liefste, 't is mijn schult' (vs. 1589) al noem-

de.'S 

Deze interpretatie van Adams schuld komt nagenoeg niet voor in de se-

cundaire literatuur over Vondels drama. Ze wordt eigenlijk alleen gesteund 

door de Noorse onderzoeker Langvik-Johannessen, die het moment waar-

op Adam zijn vrouw alleen laat als fataal beoordeelt en Eva's val als de lo-

gische consequentie van die van Adam beschouwt. Anderen leggen het 

begin van de zonde bij Eva. De Engelsman Peter King stelt weliswaar dat 

Adam haar zonder leiding achterlaat, maar hij ziet pas het eten van de ap

pel als de eerste zonde, die door Eva veroorzaakt wordt . De Utrechtse 

hoogleraar W.A.P. Smit reconstrueert de gang van zaken ook zo, maar legt 

de verantwoordelijkheid voor het toehappen bij hen beiden: Eva's fout is 

haar 'snoeplust ' en die van Adam de 'te grote liefde voor zijn bruid'.*' De 

duiding van King en Smit valt te herleiden naar de traditionele theologi-

sche uitleg van het zondevalprobleem in onze cultuur en zeker ook in die 

van de zeventiende eeuw: '(...) het wijf is verleid geweest, niet de man ' , om 

nogmaals Cats te citeren,^" ofwel: Eva is de werkelijke schuldige. 

De confrontatie met de achterUggende ideologieen van Vondels tekst en 

die van zijn lezers brengt ons op het terrein van de deconstructie. Deze ziet 

de manier waarop King en Smit tot hun interpretatie komen als de 'verzoe-

nende' leeswijze: lezers willen teksten graag als een eenheid opvatten en ne-

Voor Eva als afgeleide van Adam zie bijvoorbeeld vs. 438, 1272, 1312, 1445, 
1448 en 1569; haar herkomst verklaart tevens benamingen als Adams zuster en 
dochter. In de ideologiekritiek geldt dit soort verschijnselen als symptoom van 
een verdringingsraechanisme (zie Van Alphen 1987: 77-95). Ook King ziet Eva 
als een afgeleide van Adam (1954: 228), in tegenstelling tot Smit, die stelt dat 
Vondel zowel Adam als Eva als volledig mens zag (1962: 427). 

18 Zie verder vs. 569-571, 1359-1362, 1370-1376, 1410-1411, 1472-1475 en het 
Berechtr. 142-143. 

19 Smit 1962: 420, ook 351-352, 421-422. Zie verder King 1954: 218, 224-231; 
Langvik-Johannessen 1979: 296-297. 

20 Cats 1993: 71. 
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geren daarom tegenstrijdigheden of redeneren die weg in dienst van een co-

herente uitleg, die ze als logisch ervaren. Ze brengen hierarchieen in tek

sten aan, om vervolgens 'het belangrijkste' te kunnen selecteren.-' In dit 

geval word t Adams dominantie over Eva, zowel in termen van gender als 

semiotiek, naar de achtergrond geschoven om de theologische interpretatie 

dat Eva de meeste of alle schuld heeft te handhaven. In tegenstelling tot 

deze verzoenende leesconventie legt een deconstructieve interpretatie de 

verschillende ideologische codes bloot. In plaats van eenheid blijken tek

sten zo juist vaak tegenstrijdigheid te produceren want de codes laten zich 

meestal niet verzoenen. 

Hoewel sommigen van ons dat misschien graag zouden willen, valt 

mijns inziens niet uit te maken weike van deze interpretaties de beste is. 

Een objectief geUjk heeft in feite nooit tot de mogelijkheden van letterkun-

dig onderzoek - en ik zou zelfs willen zeggen van elk soort onderzoek -

behoord, en het mag wel tot de verdiensten van de deconstructie gerekend 

worden dat ze nog eens met nadruk aangetoond heeft hoe het resultaat 

van een analyse beinvloed wordt door de gekozen methode. Vanuit dit oog-

punt is het trouwens ook goed verklaarbaar dat Langvik-Johannessen in 

1979 al Adam als hoofdschuldige aanwees: hij ziet Vondels treurspel als 

een reeks van conflicten en richt zich dus op het opsporen van onverzoen-

bare situaties.^-^ 

De hier toegepaste leeswijze is in mijn optiek een goed instrument om de 

manier waarop Vondel het thema macht vorm geeft te analyseren. In vele 

van zijn tragedies werkt hij dit begrip uit via zeventiende-eeuwse gedragsco

des, waarbij de heersende norm eerst onder spanning komt te staan en uit

eindelijk meestal bevestigd wordt . In Batavische gebroeders bijvoorbeeld,^^ 

stellen de Bataafse vrouwen het wel zeer passieve leiderschap dat hun man

nen in een conflict met de vijandige Romeinen ten toon spreiden aan de 

kaak. Vondel deelt hier de geijkte mannelijke en vrouwelijke gedragscodes 

juist aan de andere sexe toe: zo zwerven de vrouwen voortdurend over 

21 Zie Van Alphen 1987; Gelderblom 1993; Meijer 1996. 
22 Overigens schuilen in Adam in hallingschap nog meer tegenstrijdige ideologieen, 

bijvoorbeeld in de termen 'bruiloft', 'lichaam' en 'ziel'. Ik laat ze hier terzijde. 
23 Zie Van Gemert 1996; Vondels tekst in: W.B. IX, 898-971. 

11 



Lia van Gemert 

straat, terwijl de mannen thuiszitten en de deur dichthouden. Walburgh, 

de oude moeder van de Bataafse leiders, gaat zelfs een juridisch debat met 

de Romeinen aan. Door haar letterlijk uit te beelden met de woorden die 

hij jaren eerder voor de vermoorde raadpensionaris Oldenbarnevelt koos, 

geeft Vondel aan dat Walburgh hier als man optreedt, waa rop ook haar 

naam - verdedigingsbastion - al duidt. Dat het onderzoek tot nu toe deze 

Walburgh met Oldenbarnevelts vrouw identificeerde in plaats van met de 

raadpensionaris, is mijns inziens een symptoom van een verzoenende lees-

houding die de vraag of vrouwen regeringsverantwoordelijkheid kunnen 

dragen naar de achtergrond schuift. Overigens ziet Walburgh uiteindelijk 

in dat de keuze van de leiders voor een passieve tactiek de beste is. Via het 

krachtenspel in de Bataafse samenleving bevestigt Vondel dus het morele 

gelijk van beide partijen: leiders moeten hun tactiek zorgvuldig kiezen en 

er verantwoording voor af weten te leggen. 

Benaderingen als de bovenstaande bieden ons meer inzicht in Vondels 

werk en in de onderzoekstraditie ervan, maar er kleeft ook een bezwaar 

aan. Wanneer men het oeuvre van deze dichter als object kiest, drukt de 

traditionele canon nog steeds het stempel op de werkzaamheden, waar-

door uiteindelijk toch weer verstening optreedt. Aanvulling van de bevin-

dingen met analyses van minder bekende werken ligt dan ook voor de 

hand. Juist voor een genre als de tragedie valt dan nog veel te doen: in de 

praktijk is immers maar een klein gedeelte van de vele treurspelen uit de ze

ventiende en achttiende eeuw werkelijk onderzocht. Bestudering van de zo-

genoemde ' tweederangsstukken' , zal mogelijk een andere dimensie van de 

historische literatuur aan het licht brengen, met verrassende conclusies 

voor de transmissie van cultuur en ideeen hier te lande - om het in termen 

van het Nijmeegse onderzoeksprogramma te formuleren. 

Op dit punt kan geprofiteerd worden van recente ontwikkelingen in het on

derzoek naar het schrijverschap tussen 1550 en 1850. Sinds enkele jaren 

bereidt immers een groep van Utrechtse, Leuvense en Nijmeegse literatuur-

historici, onder leiding van Riet Schenkeveld-van der Dussen en Karel Por-

teman, een bloemlezing voor uit het werk van vrouwen die tussen 1550 en 

1850 in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden leefden.^'' In de data

bank van dit project bevinden zich ook schrijfsters die toneel maakten, al 
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zijn zij in de minderheid want vrouwen waagden zich slechts aarzelend aan 

dit hoog in de literaire rangorde ingeschaalde genre. De niet geringe techni-

sche vaardigheden en culturele voorkennis die op dit punt verondersteld 

werden, zullen de drempel verhoogd hebben: vele dichteressen beperkten 

zich tot de lagere regionen van de literaire hierarchie, zoals gelegenheids-

lyriek en vrome liederen. Bovendien voldeden de meesten aan her voor hen 

geldende verwachtingspatroon door over huiselijke onderwerpen te schrij

ven; het zal dus niet zo gemakkelijk geweest zijn tot een treurspel te beslui-

ten, dat immers per definitie uitstraling op een breder maatschappelijk 

terrein had en liefst over politieke en/of godsdienstige ethiek moest gaan. 

Pas in de loop van de achttiende eeuw, wanneer schrijfsters zich wat min

der bescheiden opstellen en ook steeds vaker zelf hun werk publiceren, ver-

schijnen er meer bijdragen aan de hogere genres.^^ 

Voor een proefboring koos ik twee treurspelen uit de late achttiende eeuw: 

de in 1789 in een bundel verschenen Johanna Gray en Dolsey en Amelia, 

respectievelijk van Petronella Moens en Adriana van Overstraten.^^ Met 

deze toneelstukken gaven zij hun visitekaartje af bij een van de acht dicht-

genootschappen waarvan ze, op uitnodiging, lid werden: het Rotterdamse 

Studium Scientiarum Genitrix (SSG)P 

\n Johanna Gray behandelt Moens een historisch thema: een episode 

uit de zestiende-eeuwse Britse godsdienstoorlogen. De protestantse Jane 

24 Voor enkele resultaten zie de bijdragen van Waterschoot, Schenkeveld-van der 
Dussen, Smits-Veldt, Van Gemert, Meijer Drees, Van Strien en De Vries aan 
Klmkend boeket 1994; zie ook Spies 1993; Smits-Veldt 1994b; Van Gemert 
1995a en b; Schenkeveld-van der Dussen 1994 en 1996. 

25 Zie Van Gemert 1995b. 
26 De teksten zijn opgenomen in Moens en Van Overstraten 1789; over de schrijf

sters zie vooral Buijnsters 1989 en 1995; Everard 1993 en 1994. 
27 Singeling karakteriseert Moens en Van Overstraten als 'de twee grote vrouwelij

ke coryfeeen van de creatieve genootschappeiijkheid' (1991: 127, ook 299-300, 
304; zie ook Van Oostrum 1995 en 1996). De twee spelen worden opgedragen 
'Aan de weledele Heeren beschermheeren en hoofleden [sic] van 't genootschap: 
Studium Scientiarum Genitrix, te Rotterdam' (Moens en Van Overstraten 1789: 
[IVj-VIII). Volgens Singeling kende SSG echter geen 'hoofdleden' (1991: 95-
103, m.n. 99). Wellicht waren de schrijfsters daarvan niet op de hoogte. Overi
gens publiceerde vooral Moens ook volop buiten de genootschapsbundels om. 
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Grey - tegen haar wil tot koningin van Engeland gekroond - wordt van de 

troon gestoten door de 'Bloeddorstige', katholieke Mary Tudor, die haar 

en haar echtgenoot Guilford Dudley in 1554 laat onhoofden. Dit voorval 

was in Nederland al eerder gedramatiseerd: in 1648, door Joachim 

Oudaan. Diens toneelstuk was weer een reactie op Vondels Maria Stuart 

van twee jaar eerder, waarin een verwante episode uit deze godsdienstoor

logen verwerkt was: Vondel huldigde de in 1587 om haar katholieke ge-

loof terechtgestelde Schotse vorstin Maria Stuart er als martelares.^* 

Moens was een belezen vrouw - al moet die term hier niet letterlijk op

gevat worden omdat ze van jongs af aan blind was; ze had een secretaresse 

in dienst die haar voorlas en het schrijfwerk deed. Gezien haar eruditie 

acht ik het niet uitgesloten dat de auteur de treurspelen van Vondel en 

Oudaan gekend heeft, maar echt merkbaar is dat niet. Johanna Gray lijkt 

te weinig op de zeventiende-eeuwse drama's om een bewerking te kunnen 

heten. In plaats van de uitvoerige politiek-staatsrechtelijke en theologische 

discussies bij Vondel en Oudaan vinden we hier bondige en inhoudelijk 

minder dogmatische dialogen. Meer dan haar voorgangers besteedt Moens 

aandacht aan de balans tussen een oprecht beleden godsdienst en eigen-

belang, een balans die zowel aan protestantse als aan katholieke zijde in 

het nadeel van de oprechtheid doorslaat. Ook de twee hoofdpersonen heb

ben met hun streven naar de troon uit eigenbelang gehandeld; in tegenstel

ling tot verschillende anderen echter,^' tonen ze een welgemeend berouw. 

Opmerkelijk is echter dat ze ondanks hun misstap deugdhelden zijn. Gray 

en haar echtgenoot Gilfort stralen een voorbeeldige levenswijze uit. Ze pro-

pageren een vrije godsdienst die gestuurd wordt door het licht der rede en 

een vertrouwen op het eeuwig wijs bestuur; eigenbaat en wraakzucht zijn 

bij zo'n religie kansloos. Overigens valt vrij gemakkelijk aan te tonen dat 

Moens in feite het calvinisme voor ogen staat, maar dat laat ik hier terzij

de.-'*' Het echtpaar onderscheidt zich ook in het huwelijk. Door hun oprech-

28 Voor de teksten zie Oudaan 1712, 1-85 en W.B. V, 162-238. Zie verder Melles 
1958; 37-38; Smit 1956: 412-445. 

29 Aan protestantse zijde zijn Harding (de vroegere 'Kapellaan' van de hertog van 
Suffolk) en de graaf van Penbroek in schijn overgegaan tot het katholieke ge-
loof. Aan katholieke zijde wordt het gedrag van Zardiner (de bisschop van Win
chester) ingegeven door machtsstreven. 

14 

NORSE NEGERS 

te en totale liefde is de eerste zorg van zowel Gray als Gilfort het welzijn 
van de ander. Opgesloten in verschillende vertrekken van de Londense To
wer, zijn ze elkaar zo toegewijd dat ze voortdurend de emoties van hun 
partner meebeleven. Zo vertolken ze de verlichtingsgedachte dat hun zielen 
voor elkaar voorbesterad zijn en na de dood herenigd zullen worden. In 
het verlengde hiervan kennen beide partners een deugdzame zielsvriend-
schap met mensen van hetzelfde geslacht.^' Eveneens volgens de laatacht-
tiende-eeuwse norm zijn alle moreel goede personages 'sentimenteel' 
oftewel 'verfijnd gevoelig': Moens laat allerlei extreme stemmingen de re
vue passeren, zoals angst en drift, maar gezien het verhaal natuurlijk voor
al 'overstelping van droefheid', 'heete tranen' en 'overluid' wenen.-'- De 
typografie met vele punten en strepen verleent hier extra nadruk aan. 

Net als in Vondels tragedies is dus te zien hoe contemporaine ideologieen 

het thema inkleuren: in dit geval het rationele, verdraagzame Christendom 

en de voorstelling van liefde en vriendschap als de correspondentie tussen 

twee zielen. Het achttiende-eeuwse kader maakt het feit dat de twee hoofd

personen schuld hebben en toch deugdhelden zijn tot een paradox: hun 

fout wordt nu een door het vetstand gecorrigeerde vergissing. Het voor-

beeld werkt daardoor alleen maar krachtiger, omdat het waarheidsgetrou-

wer lijkt - men hoeft op dit punt slechts aan Wolff en Dekens toman Sara 

Burgerhart te denken. Een andere vraag is echter of Moens nog wel vol-

doet aan de eisen voor een tragedie, waarin immers idealiter de hoofdper-

soon een gelijkmatige verdeling van goede en slechte eigenschappen moest 

bezitten om overtuigend ovet te komen, althans in de aristotelische en 

30 Dit blijkt bijvoorbeeld uit Gray's omschrijving van de enige bonafide katholiek, 
hofprediker Teckingham: 'Zijn goed menschlievend hart kan wel mijn ziel be-
kooren; // Dan, 'k ben reeds moe de taal van 't bijgeloof te hooren.' (9) Op zijn 
Jaatste poging Gray tot het katholicisme te bekeren, anrwoordt ze: 'Gij weet het, 
Teckingham, 'k haat alle Godsdiensttwisten. // 'k Belijd' al stervend nog de leer 
der Calvinisten. // De zuivre waarheid streelde al vroeg mijn teedre ziel' (53) 

31 Voor Gray is de band met Charlotte, haar 'boezemvriendin', het sterkst. Als Jo
hanna naar het schavot gaat, sterft 'zielvriendin' Charlotte van smart (64-66). 
Gilforts 'boezemvriend' is zijn broer Eduard (22, 31). Ook hij wil sterven als 
Gilfort wordt weggevoerd, maar deze beveelt hem te blijven leven (30-31). 

32 Moens 1789: resp. 7, 26, 28. 
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Frans-klassicistische opvatting. Dat een dergelijk voorschrift meegespeeld 

kan hebben, is aannemelijk gezien de adressaten van deze tragedie: het 

dichtgenootschap SSG. Stuiten we hier dus op twee slecht verzoenbare con

venties: het renaissancistische tragediemodel en de verlichte opvattingen 

over karakteruitbeelding en waarschijnlijkheid? Het an twoord lijkt bevesti-

gend te zijn als we het andere treurspel voor het Rotterdamse genootschap 

erbij betrekken, Dolsey en Amelia van Adriana van Overstraten. 

Meteen al in het voorwoord verzekert de schrijfster dat het verhaal echt 

gebeurd is en wel tien jaar geleden. Daarmee vertrouwt ze wat naief op 

haar bron: een sentimentele vertelling van de hier te lande zeer populaire 

Fransman Baculard d 'Arnaud. Deze baseert zich op een krantebericht uit 

juni 1779.^^ Hoe de balans tussen fictie en waarheid rond 1780 ook uitge-

vallen moge zijn, voor een twintigste-eeuwse lezer is de bewering van Van 

Overstraten nogal discutabel: wat volgt zou namelijk gemakkelijk in een 

hedendaagse soap passen. Stelt u zich voor: tijdens de Amerikaanse onaf-

hankelijkheidsootlog maakt het Engelse meisje Amelia Bromton, vermomd 

als man, de overtocht van Engeland naar Amerika, waar haar minnaar, 

Charles Dolsey, onder de Engelse wapenen ligt. Uiteraard hebben de ou-

ders van het meisje een huwelijk verboden omdat zij een rijkere partner 

prefereerden. Amelia vindt Dolsey, met een indiaanse pijl in zijn borst, ver-

wijdert het wapen en zuigt de wond uit, maar daarmee ook het dodelijke 

gif in. Omdat de jongen vriendschap heeft gesloten met de inheemse tegen-

partij, weet een jonge indiaan zijn oude medicijnman tot bijstand te bewe-

gen, maar zelfs deze staat machteloos. In wanhoop om het stervende 

meisje, pleegt Dolsey zelfmoord. Amelia leeft nog net lang genoeg om ver-

33 De bron is Amelie. Anecdote anglaise (1780), vierde episode in het laatste - vijf-
de - deel van (Suite du) Les epreuves du sentiment (Baculard d'Arnaud 1778: 
450-542). D'Arnaud stelt dat de vermelding van het voorval in de Courier de 
I'Europe (nr. 11,6 juli 1779) zijn verhaal tot meer dan een 'historiette romanes-
que' maakt. Hij noemt tevens een andere, al even aantrekkelijke en gevoelige, be
werking van het gegeven in het Journal de Paris, IS okt. 1779 (535-541, nt). 
D'Arnaud werd, onder andere in Nederland, veelvuldig vertaald en bewerkt. Zo
als al blijkt uit het jaartal op de titelpagina van het onderhavige verhaal, is het 
bibliografisch web van zijn geschriften bijkans onontwarbaar. Zie Dawson 
1976: I, 428 nt 99; II, 673; Van der Louw 1972: 154; Inklaar 1925; 120, 306-
308. 
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giffenis te ontvangen van haar ouders, die haar achterna gereisd zijn om 

het huwelijk alsnog goed te keuren. Ik weet niet hoeveel Joop van den 

Ende voor dit scenario zou geven, maar dat hier een gat in de markt ligt 

voor creatieve historici, lijkt me duidelijk! 

Inhoudelijk treedt in dit drama dezelfde ideologic naar voren als bij 

Moens: Amelia en Dolsey zijn in zielsliefde verbonden partners, die beiden 

een grote verdraagzaamheid ten opzichte van andere mensen praktiseren. 

Ook wordt het verfijnde gevoelsleven gepropageerd als positieve, deugdza

me kracht. In feite behoren zelfs alle personages tot de goede partij: ze zijn 

ofwel schuldeloos, in het geval van Dolsey, Amelia en de jonge Amerikaan 

Zami, ofwel zien hun fout in en corrigeren die, wat zowel voor de ouders 

van het meisje als voor de oude Amerikaan Mozema geldt. Ik neem de 

term 'Amerikaan' hier letterlijk over van Van Overstraten: bij haar vallen 

nergens woorden als ' indiaan' of ' roodhuid ' , terwijl in de bron deze bevol-

kingsgroep wel bedoeld is, te oordelen naar hun zeden en gewoonten, Het 

Franse verhaal onderscheidt echter evenmin huidskleuren; D'Arnaud beti-

telt de indianen steeds als 'L'Americains' o ' als 'Sauvages', als wilden dus. 

Zijn Amerikaanse woestelingen vallen uiteen in twee categorieen: barbaar

se wreedaards en edele goedaardigen. ' ' ' Het lijkt me dat D'Arnaud de van 

nature rechtschapenen baseerde op Rousseaus concept van de nobele wil-

de.^^ 

Of Van Overstraten in haar voorbeeld de denkbeelden van Rousseau 

herkende, betwijfel ik. Ze zinspeelt er niet expliciet op, evenmin als D'Ar

naud trouwens. Het opvallende is echter dat in de Nederlandse tekst alle 

toespelingen op het woordveld wild geneutraliseerd of uit de tekst weggela-

ten zijn en dat er maar een categorie Amerikanen optreedt: de moreel goe-

den. Deze herkennen zonder moeite alle mensen met eenzelfde edele 

34 De barbaarse wilden worden niet verder gemdividualiseerd: zij manifesteren zich 
bijvoorbeeld als de groep 'Sauvages' waardoor Charles overvallen en bijna afge-
slacht wordt ('(...) de I'immoler a leur feroce barbarie', Baculard d'Arnaud 
1778: 477). De edele wilden krijgen meer individuele trekken, bijvoorbeeld in de 
jonge Amerikaanse krijgsgevangene die na zijn vrijlating Charles helpt en in 
diens bruid Rose ('(...) une jeune fille, qui etoit un ange de beaure; Tinnocence & 
la candeur virginale respiroirent sur ce visage enchanteur.' 478). 

35 Zie bijvoorbeeld Rousseau 1980. 
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inborst, van welke culturele achtergrond dan ook. Het begrip 'edele na-

tuur' wordt, in tegenstelling tot in de Franse tekst, door de Nederlandse au

teur geoperationaliseerd als 'christen': de twee indianen vertegenwoordigen 

het type van de in heidense cultuur geboren lichamen, met een christelijke 

ziel.^^ Dit manifesteert zich het duidelijkst bij de oude Amerikaan. Hij her-

kent in Amelia het prototype van de christelijke deugd en overwint daarop 

zijn haat en wrok tegen de Britten, die zijn gezin uitgemoord hebben, om 

het jonge paar te helpen; ook in de confrontatie van Mozema met vader en 

moeder Bromton laat Van Overstraten zien hoe de gevoelens van in ver

schillende culturen opgegroeide wezens kunnen corresponderen.^' Deze 

exemplarisch bedoelde scenes sluiten aan bij het voorwoord, waarin de 

schrijfster in navolging van D'Arnaud stelt dat gevoelige harten vanwege 

hun gemeenschappelijke oorsprong geen 'Volks-vooroordeelen' kennen . ' ' 

36 Mozema besluit het drama met de woorden: 'Zij [Amelia] sterft. Rampzaalge 
min! hoe schriklijk is uw loon, // Wacht u, naa d'aardschen druk, geen Goddelij-
ke kroon' (Van Overstraten 1789: 142). Overigens vertoont het decor paradijse-
lijke trekken. Zo merkt vader Bromton op dat het bloeiende Amerikaanse land 
zo 'schoon schijnt (...) door kunst en smaak beplant' (120). Dit lijkt me een ver-
werking van een verder niet uit de bron overgenomen passage over 'une maison 
rustique, situee dans une riante prairie bornee par une montagne couverte d'une 
foret majestueuse'. (Baculard d'Arnaud 1778: 478). 

37 De jonge Zami is al eerder door Dolsey tot het Christendom bekeerd (Van Over
straten 1789: 133). Bij D'Arnaud is geen sprake van een bekering: de oude medi
cijnman ziet weliswaar dat alleen 'le grand-Esprit' - de inheemse term voor 
'I'Etre-Supreme', licht de auteur toe - Amelie nog kan genezen, maar hij raadt 
Charles vervolgens zijn eigen handelwijze aan: strijdend ten ondergaan in een 
genadeloze wraakoefening op de moordenaars van je dierbaren (Baculard d'Ar
naud 1778: 517-518). 

38 'Waarschijnlijk is zij (naamelijk Amelia) door andere Natien niet minder beklaagd 
geworden, dan door haare Medevaderlanders; gevoelige harten kennen geen 
Volks-vooroordeelen, geene verdeeldheden, geene verbittering, die niet minder 
onbeschaafd dan onrechtvaardig is. Op zoodanige gemoederen heeft de Staat-
kunde en de Oorlog geen invloed: Zij wierden door de Menschlievendheid, die 
bron van alle zedelijke deugden, met elkanderen vereenigd, door banden, die niets 
gemeen hebben met de bijzondere belangen van tijden of plaatzen; Zij weeten, 
dat zij alien denzelfden oorsprong hebben, en dat zij alle Leden van een algemeen 
huisgezin zijn; dus houd' ik mij verzekerd, dat zij in het lot van Amelia en Dol
sey van harten deel zullen neemen.' (Van Overstraten 1789: [85], curs, van haar) 
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Deugdzame mensen zijn gelijk, maar in Van Overstratens ogen wel op 

christelijk-westerse wijze dus. 

Behalve vanuit de morele ideologic, kan men Van Overstratens treur

spel echter ook genrematig deconstrueren. De schrijfster is zelf de eerste 

om toe te geven dat ze enkele kunstgrepen nodig had om D'Arnauds proza-

verhaal in toneelvorm te gieten: vergelijking van de bron met het spel leert 

dat ze zich hierbij vooral liet leiden door de eenheden van tijd en p laa t s . ' ' 

Vanuit een traditioneel zeventiende-eeuws Frans-klassicistisch perspectief 

echter, is deze tragedie nauwelljks interessant: de eenheid van handeling is 

discutabel, het aantal monoloogachtige scenes is aanzienlijk, het toeval 

speelt een bijzonder grote rol, de hoofdpersonen komen niet uit de hoogste 

maatschappelijke milieus en de moraal ligt eerder op persoonlijk vlak dan 

op dat van het politieke of godsdienstige landsbelang. Dolsey en Amelia is 

evenmin een spektakelstuk in de trant van Jan Vos, maar veel meer een 

'burgerlijk drama' , om een term te gebruiken die voor dit soort toneel in 

zwang is geraakt en vooral duidt op het verdwijnen van klassieke elemen-

ten en het streven naar eenvoud. Gezien de concentratie op de emotionele 

momenten, de vele gebeurtenissen en de rol van het toeval lijkt dit treur

spel echter nog het meest op een laatachttiende-eeuwse gevoelige roman. 

Binnen dat kader kan men zelfs stellen dat Van Overstraten met de toneel

vorm een belangrijk voordeel behaalde: elke dialoog kon zonder bezwaar 

in de directe rede weergegeven worden en zo kregen alle personages op 'na-

tuurlijke' wijze een eigen karakter - experimenten die ook al in de brief-ro-

man waren uitgevoerd. In termen van epistolariteit wordt hier steeds een 

volmaakt writing to the moment getoond. 

Terugblikkend kan ook Moens' Johanna Gray als 'een roman op het to

neel' beschreven worden, wat de vraag opwerpt of de twee schrijfsters 

- waarvan met name Moens veel proza schreef - slechts met het oog op 

39 'Ik geloof niet, dat ik verschooning behoef te vragen voor de Vrijheden, die ik 
gebruikt heb, om die Geschiedenis de gedaante van een Tooneelstuk te geeven.' 
(Van Overstraten 1789: [85]). Weggelaten zijn onder meer de episode waarin 
Charles door Amerikanen gevangen wordt genomen, evenals de terugtocht van 
de verzwakte Amelie met de overleden Charles; thuis in Engeland klimt ze in 
zijn doodskist om naast haar geliefde te sterven. 
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hun adressaten, de leden van het Rotterdamse dichtgenootschap SSG, de 

tragedievorm kozen. Wilden ze bewijzen zich ook op traditioneel hoog lite-

rair niveau te kunnen bewegen, maar gaven ze tegelijkertijd moderne ver-

worvenheden niet op.' Of reikte hun reflectie niet zo ver en probeerden ze 

enkel indruk te maken, waarbij ze in feite in romanconventies blijven ste-

ken? Zo blijkt de doorbreking van de ene literaire canon - van Vondel 

naar Moens en Van Overstraten - een volgend breukvlak aan te wijzen, de 

traditionele genretheorie. 

Achter dit probleem gaat een hele reeks vragen schuil. De onderlinge 

beinvloeding van de genres is er een van, de ontwikkeling van de genoot-

schapswereld een andere. Gecombineerd leiden deze invalshoeken naar 

onderzoek van bijvoorbeeld het aandeel van de tragedie in de genootschap-

pelijke produktie en de invloed van de toelating van vrouwen binnen deze 

verenigingen.''° Ook de vraag naar de receptie van het letterkundig bedrijf 

in het na 1750 groeiende aantal tijdschriften dat zich een literair-kritisch 

oordeel aan gaat meten, dringt zich op. 

Wil een vanuit dergelijke probleemstellingen opgezette speurtocht sla-

gen, dan zal er - behalve uiteraard onderzoekstijd - ook onderzoeksmateri-

aal beschikbaar moeten zijn. N u is op dat laatste terrein met name het 

toneel buiten de canon slecht voorzien. Weliswaar verschijnen incidenteel 

tekstuitgaven,"" maar het overgrote deel van het materiaal berust in biblio-

theken die niet alleen door de bezuinigingen op onderzoekstijd slechter be-

reikbaar worden, maar waar ook de conservering van vooral het 

kwetsbare achttiende- en negentiende-eeuwse materiaal zorgen baart . Een 

adequate ontsluiting, bijvoorbeeld een reeks tekstuitgaven in gedrukte of 

digitale vorm, kan hier een goede oplossing zijn. 

De discussies over de literaire canon hebben ook hun invloed gehad op het 

derde gebied dat ik hier wil bespreken: het onderwijs. Veel meer dan voor-

heen zijn literatuurhistorici en hun uitgevers zich bewust van de manieren 

waarop het publiek benaderd kan worden en alom beijvert men zich om 

40 Deze problematiek is nog weinig onderzocht; zie Van Oostrum 1995 en 1996. 
41 Bijvoorbeeld in de reeks Cahiers van het Antwerpse Centrum voor Renaissance-

drama, een afdeling van het Centrum voor Nederlandse Literatuurgeschiedenis 
aan de UFSiA. 
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het verleden op een aantrekkelijke wijze te presenteren, zoals in de recent 

op de markt gekomen reeksen Alfa en de Nederlandse Klassieken, die over-

wegend aandacht besteden aan de vroegere canon, aangevuld met aantrek

kelijke subtoppers.' '^ De editeurs leveren er een bondige visie op tekst en 

contekst bij, waarin de relevante ontwikkelingen op literair-historisch ter

rein verwerkt zijn. 

Voor wat betreft het onderwijs doet vooral de universiteit haar voor

deel met series als Alfa en de Nederlandse Klassieken: gelukkig lijkt de tijd 

voorbij dat studenten hun kennis voornamelijk uit readers en andere plak-

boeken op moesten doen. Deze uitgaven vormen echter geen oplossing 

voor de middelbare school. Dat ligt niet alleen aan verschilien in talig en 

cultureel kennisniveau, die ondanks vertalingen, gemoderniseerde toelich-

tingen op de tekst en een aantrekkelijke vormgeving niet overbrugd wor

den. Het probleem is hier veel meer het verschil in benadering van het ver

leden: als ergens dan is hier immers wel gebleken hoe de canon het plezier 

in lezen en literatuur kan verwoesten. Behalve in de hogere klassen van het 

VWO en voor de categorie geboren vertellers, is het inmiddels voor de door-

snee decent een onmogelijkheid geworden literatuurgeschiedenis te doce-

ren. De klachten over het gebrek aan tijd binnen het curriculum en de mati-

ge aandacht bij de leerlingen zijn symptomen van een veel fundamenteler 

probleem: veel schooltypen vragen om een andere behandeling van litera

tuur dan de lineair-chronologische met volledige teksten.'*' De reorganisa-

ties binnen het onderwijs, zoals de reeds ingevoerde basisvorming en het 

op handen zijnde studiehuis, hebben de discussie op dit punt geintensiveerd. 

Nu is de universitaire wereld in dit debat niet helemaal aan de zijlijn 

blijven staan. Ik noem een paar voorbeelden. Een belangrijk initiatief was 

de in de jaren tachtig verschenen reeks Het literaire leven, waarin de perio-

den uit de literatuurgeschiedenis van middeleeuwen tot heden in afzonder-

lijke delen overwegend thematisch belicht werden. Bij deze serie verscheen 

tevens een aantal op de onderwijspraktijk gerichte delen, met tekstfragmen-

ten en concrete lessuggesties.'*'' Ook de thematisch geordende en - een in 

42 Zo'n subtopper is bijvoorbeeld Asselijn 1994. 
43 Zie bijvoorbeeld Geljon 1994 en Van de Ven 1996. 
44 De reeks stond onder redactie van Marijke Barend en Jacques Vos. Zie Pleij 

1984; Grootes 1984; Stouten 1984; Mathijsen 1987; Kaper 1984a en b; > 
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dit verband onmisbaar ingredient - rijk geillustreerde Bulkboeken horen in 

dit rijtje thuis. Verder werpt de Griffioen-reeks nadrukkelijk een bUk bui

ten de traditionele canon; zij hertaalt en herspelt de teksten bovendien zo-

veel mogelijk naar hedendaags Nederlands.''^ 

Dat deze pogingen maar moeizaam doordringen tot het buitenuniversi-

taire onderwijs, ligt mijns inziens vooral aan de universiteiten zelf. De zit-

tende generatie docenten op middelbare scholen valt hier immers 

nauwelijks lets te verwijten: zij is voor een deel nog opgevoed met meester-

werken die voor de gemiddelde scholier nu eenmaal onverteerbaar zijn en 

daar waar men - vaak op eigen initiatief - met vernieuwingen gestart is, 

zijn deze niet zelden gesmoord in de onstuitbare stroom organisatieperike-

len binnen het onderwijs, van fusie- tot curriculumniveau. 

Veranderingen vallen dan ook eerder te verwachten van jongere genera-

ties neerlandici, die in hun opleiding veel doelgerichter dan voorheen be

wust gemaakt zijn van de complexiteit van het begrip cultuur. In de 

vertaling daarvan naar het literatuuronderwijs op de middelbare school 

schiet de universiteit echter nog tekort: in feite houdt ze zich, vooral op het 

historisch terrein, toch het liefst bezig met het intellectuele debat en laat ze 

de populariserende tendenties slechts in de marge toe, als hulpconstructie 

om de relativiteit van het intellectuele circuit aan te tonen. Te vaak worden 

de vragen waarom en hoe men straks literatuur- en cultuurgeschiedenis 

gaat geven, doorgeschoven naar de didactici binnen de opleidingen tot eer

ste- en tweedegraadsdocent. Zeker bij de voortschrijdende veranderingen 

in de structuur van het middelbaar onderwijs is dit een gevaarUjke ontwik

keling want het stilzwijgend toch nog verwachte overzicht van Hebban 

olla vogala tot De gids en/of het aandragen van enkele uitverkoren histori

sche werken - bij voorkeur niet meer dan twee! - , is binnen de basisvor

ming en het studiehuis nauwelijks te verwezenlijken. Bovendien vragen de 

multiculturele invloeden en de ontwikkelingen in de richting van een, alge

meen vak 'literatuur' om reflectie op het lesprogramma en een dialoog met 

het middelbaar onderwijs zelf.*** In plaats van zich binnen hun reservaats-

Nieuweboer 1984; Keijser 1985. 
45 Zie bijvoorbeeld Van Beverwijck 1992. 
46 Voor een beschouwing van de problematiek vanuit taalkundig oogpunt, zie 

Hulshof 1995; Ruijsendaal en Goris 1996. 
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grenzen terug te trekken, zouden de universiteiten zich ook op dit terrein, 

zoals tot hun kerntaken hoort, probleemoplossend moeten gedragen en dat 

gedrag zouden ze tevens hun studenten aan moeten leren. Een mooie kans 

bieden bijvoorbeeld de initiatieven die uitgevers op dit moment ontplooien 

om nieuw studiemateriaal te ontwerpen. Historisch letterkundigen kunnen 

hier hun specialistische kennis op adequate wijze naar de praktijk vertalen, 

bijvoorbeeld door in modern Nederlands omgezette tekstfragmenten onder 

te brengen in thematisch geordende pakketten, die zowel in boekvorm als 

multimediaal toegankelijk gemaakt kunnen worden. Vanuit de Bulkboeken 

en de Griffioen-delen is die stap veel minder groot dan hij lijkt, maar de 

operatie vergt wel de erkenning dat middelbaar onderwijs over het culture

le verleden meer gebaat is bij popularisering dan bij intellectualisering, of 

anders gezegd: de durf om de canon werkelijk te doorbreken en zo de toe

passing van de oudere letterkunde op verschillende niveaus te stimuleren. 

Dames en heren, 

Aan het einde van deze rede gekomen, spreek ik graag nog enkele persoon

lijke woorden. Allereerst dank ik mijn ouders. Zij hebben hun brede be

langstelling voor cultuur enthousiast op hun kinderen overgebracht en 

verdiepen zich met veel interesse in de gevolgen daarvan. Deze oratie 

wordt dan ook aan hen opgedragen. 

Helaas kan Jo Berkelmans, mijn leraar Nederlands aan het Mautickcol-

lege te Vught, deze zitting niet meer bijwonen: met Lucebert bracht hij de 

vonk van de poezie over, maar bij Hoofts Warenar sloeg de vlam in de pan 

en zelfs zijn argument dat er 'met oude letterkunde geen droog brood te 

verdienen' zou zijn, kon mij er niet van weerhouden me in historische rich-

ting te specialiseren. Ik dank hem hartelijk voor zijn warme belangstelling 

door de jaren been. 

Met genoegen denk ik aan de tijd waarin ik - eerst als student, later als 

docent en onderzoeker - de veelzijdige Letterenfaculteit van de Universiteit 

Utrecht in de breedte en in de diepte heb leren kennen. Speciaal aan mijn 

twee leermeesters ben ik veel dank verschuldigd. 

De eerste is Jan Steenbeek. Beste Jan, Vondels typering van Vossius is 
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ook op jou van toepassing: 'Al wat in boecken steeckt, is in dat [gryze] 

hooft gevaren' (W.B. IV, 213). Als geen ander stimuleerde je studenten om 

hun talenten te ontplooien. Je grote inzicht in de cultuur van de renaissan

ce stond borg voor diepgravende gedachtenwisselingen tijdens het werk 

aan mijn dissertatie. Dat onze gesprekken over gouden en andere eeuwen 

ook nu nog voortduren, beschouw ik als een voorrecht. 

Mijn andere Utrechtse leermeestet is mijn promotor, Riet Schenkeveld-

van der Dussen. Beste Riet, als docent reikte je de handleiding voor effi

cient en effectief werken aan; als promotor begeleidde je vakkundig en 

scherpzinnig de bezigheden voor mijn proefschrift. In de jaren daarna leer-

de je me erg veel over.onderzoeksmanagement en universitair beleid. Ik 

ben je er bijzonder dankbaar voor en hoop dat de geografische afstand ons 

niet zal verhinderen de samenwerking voort te zetten. 

In de kring van Utrechtse renaissancisten wordt al jaren intensief nage-

dacht over opbouw en inhoud van de studie Nederlands en over de maat

schappelijke taak van de universiteit. Van oudsher wordt de werkdrift er 

bovendien gecombineerd met gezelligheid. Ik zie dan ook met spijt het mo

ment van afscheid van jullie, Arie, Marijke, Ton, Els, Dorthe en Annelies 

naderen. Al zal ons contact in de dagelijkse omgang verminderen, ik hoop 

dat het verder op de vertrouwde voet voortgezet zal worden, zoals dat nu 

al met Hans en Nelleke het geval is. 

Ook mijn vroegere collega's van de Hogeschool van Amsterdam wil ik 

hartelijk danken. De vele veranderingen die we de afgelopen jaren mee-

maakten, leverden een evenredig aantal discussies op. Deze boden me de 

kans een visie op de didactiek van de oudere letterkunde en op de organisa-

tieprocessen binnen het onderwijs te ontwikkelen en smeedden tevens een 

hechte band tussen ons. Beste Jaap, Els, Edo, Erik, Liesbeth, Kees, Betty, 

Trude, Coby, Wim, Willy en Andre: ik ben trots op de ruggegraat die de 

opleiding Nederlands in roerige tijden getoond heeft. 

Ik dank de Rector Magnificus, het Stichtingsbestuur, het College van 

Bestuur en het Bestuur van de Faculteit der Letteren van de Katholieke Uni

versiteit Nijmegen voor het in mij gestelde vertrouwen. Mijn leeropdracht 

is zowel ruim geformuleerd als krap bemeten; ik zal mijn uiterste best doen 

een waardig opvolger te zijn van mijn twee voorgangers, Wim Hummelen 

en Piet Buijnsters, die ieder een zo grote verdienste voor de oudere letter-
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kunde hebben. Binnen de Faculteit der Letteren hoop ik een nuttige bijdra-
ge aan het onderzoeksprogramma Transmissie van Cultuur en Ideeen te 
kunnen leveren en mijn streven is zowel binnen dit programma als in ande
re geledingen de eerste contacten verder uit te bouwen. 

Met nadruk wil ik mijn nieuwe collega's van de vakgroep Nederlands 
danken voor hun hartelijke ontvangst. Beste Paul, Geert, Wim, Anneke, 
Anja, Bert, Harry, Siem, Maarten, Jos en Jos, Walter, Wietske, John, Letti-
ca, Jan, Mariette, Kees, Hans, Christien, Mariken, Mieke, Roland, Mariel-
le, Marc, Emmeken, Anneke, Edith, Pirn, Cecilia en Lily: met de meesten 
van jullie heb ik al ruim van gedachten gewisseld over het wel en wee van 
het academische bedrijf. Ondanks de vele bezuinigingen hebben jullie de in-
zet voor het vak en de zorg voor opleiding en studenten hoog in het vaan-
del gehouden. Daarvoor heb ik groot respect en ik zal mijn best doen de 
gelederen op passende wijze te versterken. 

Beste studenten, de kennismaking met jullie is mij bijzonder goed beval-
len. Ik ben van plan op de ingeslagen weg voort te gaan en jullie zowel met 
de historische literatuur als met de wetenschappelijke en maatschappelijke 
reflectie daarop te confronteren. Hopelijk zal in jullie een norse neger neer-
dalen, die na een tijdje een vrolijke vriend wordt. 

Ik dank u voor uw aandacht. 
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