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Inleiding

Niemand leest nog literatuurgeschiedenissen. Ze worden op zijn hoogst geraad-
pleegd en dan nog bijna uitsluitend door mensen die daar een beroepsmatige reden
voor hebben of ertoe verplicht worden: literatuurwetenschappers, leraren in de
diverse talen, studenten en scholieren.

Vroeger was dat anders. In de negentiende eeuw bestond voor het genre grote
belangstelling, ook buiten de kring van direct betrokkenen. Er waren toen
trouwens nog maar weinig vaklui; de professionalisering van de cultuur was nog
maar net begonnen. Veel literatuurgeschiedenissen uit die tijd ontstonden uit
lezingen. Dat konden academische voordrachten zijn, openbare redes of cause-
rietn voor een genootschap, maar ze hadden 66n ding met elkaar gemeen, de
spreker richtte zich altijd - desnoods over de hoofden van zijn studenten heen - tot
dezelfde groep, het 'beschaafd publiek'.

Bekend is het succes van de lezingen van Busken Huet over de literatuur in de
tijd van de Bataafse Republiek, gehouden in de winter van 1860-1861. Het was
zijn literairhistorisch debuut en hij trok zoveel aandacht dat men zich, volgens een
bevriende ooggetuige, in de Haarlemse concertzaal verdrong om hem te kunnen
horen spreken. Jammer genoeg weten we niet precies wie zijn gehoor vormde.
Van sommige andere sprekers weten  we  dat  wel. Zo werden de lezingen  van
Duitse literatuurhistorici als Vilmar c.s. uit het begin van de negentiende eeuw
bezocht door dominees, hogere ambtenaren, leraren en mensen uit het
bedrijfsleven, van wie velen hun vrouw meenamen. 1

1 Zie over Huets historische debuut Praamstra 1982. De samenstelling van het publiek van Vilmar
en andere Duitse literatuurhistorici uit het begin van de negentiende eeuw wordt vermeld door Gatze
1980: 53ff, 18lff. Een tijdgenoot van Vilmar, de Franse historicus Villemain, noteerde in de uitgave
van zijn lezingen wat het effect was van zijn woorden en daaruit blijkt - aangenomen dat hij niet liegt
of overdrijft - dat het publiek meeleefde en bijvoorbeeld applaudiseerde als hij de lof zong van
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Er is uitgerekend dat in Duitsland tussen 1830 en 1855 zesenveertig literatuur-
geschiedenissen verschenen - bijna twee per jaar dus - en sommige daarvan, zoals
die van Vilmar, de meest populaire, bereikten hoge oplagen en werden voort-
durend herdrukt. Nederlandse cijfers over dezelfde periode ontbreken. Maar in de
jaren 1850-1875 kwamen hier zelfs bijna tweehonderd studies uit op literair-
historisch gebied, waarvan het merendeel in 1863 of later.2

Hoewel de invloed van al die boeken nooit is onderzocht, kan het niet anders
of ze moeten het denken over literatuur (en de omgang ermee) in belangrijke mate
hebben bepaald. De kennis van het verleden was immers bescheiden, zeker in het
begin van de eeuw, en bij gebrek aan voldoende edities ontbrak vaak de mogelijk-
heid zich zelfstandig een mening te vormen. De literatuurhistorici kregen een
vaste greep op een deel van het publiek vanaf het moment dat de eigen taal en
literatuur een (verplicht) schoolvak werd. In Nederland gebeurde dat met de op-
richting van de HBS in 1863; vandaar dat de literairhistorische productie toen een

I  hausse beleefde.3
De publieke belangstelling voor het verleden bleef vervolgens nog enkele de-

cennia bestaan. Dat valt af te leiden uit het grote aantal literatuurgeschiedenissen
uit de tijd rond de eeuwwisseling en het succes van iemand als Brandes die overal
in Europa (en in Amerika) drukbezochte lezingen hield en er zelfs in slaagde met
een overzicht van de Scandinavische literatuur een Pools publiek te boeien.4

Pas in de loop van de twintigste eeuw raakte de literatuurgeschiedenis uit de
gratie, niet alleen bij het publiek, maar ook bij veel onderzoekers. In sommige
landen werd de stemming regelrecht anti-historisch en kwam het tot een strijd tus-
sen tekstinterpretatoren en geschiedschrijvers die door de eersten werd gewonnen.
Als Jauss in 1968 zijn beroemd geworden Konstanzer oratie houdt, stelt hij dan
ook met bitterheid vast dat de literatuurgeschiedenis - die trots van de negentiende
eeuw - nog maar weinig status heeft en het 'beschaafde publiek' enkel nog ge-
bruik maakt van een literairhistorisch handboek om een quiz-vraag op te lossen.5

Sinds die vaststelling is er in verschillende landen, waaronder Nederland, in
die zin iets veranderd dat onderzoekers zich weer voor geschiedschrijving zijn
gaan interesseren en dat heeft geresulteerd in een aantal nieuwe overzichten. Soms
waren dat de eerste na een periode van tientallen jaren. De publieke belangstelling
ervoor lijkt (vooralsnog) bescheiden, maar geprobeerd wordt ook daar verandering
in te brengen. Want een discipline waarvan de resultaten alleen van belang zijn
voor vakgenoten, is in de ogen van veel onderzoekers niet levensvatbaar.

Homerus,   Sophodes en Euripides en uitriep:   'Oh!   que nou sommes des barbares en comparaison!'
(Villemain 1828-1830 decl 2: 37).

2 Sauder 1982: 327. Kuitert 1993a: 110.
3 Zie over de (voor)geschiedenis van het Nederlands als schoolvak Kloek 19932.
4 Zie voor gegevens over leven en werk van Brandes Nolin 1976.
Vauss 1970: 144. Een anti-historische stemming heerste onder meer in Duitsland en Amerika. In

Nederland heeft ze nict bestaan (Oversteegen 1983: 175).
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Hoofdstuk 1

RETORICA EN FILOLOGIE

1.   Beroep  op  de  Ouden

Tot voor kort bestond nauwelijks belangstelling voor het begin van de studie van
de moderne taten. Vakhistorici keken er op neer en begonnen zich pas voor het
verleden te interesseren vanaf het moment dat de filologie haar intrede deed,
ervan overtuigd dat de studie toen een nieuw gezicht kreeg en voor het eerst        I
professioneel werd beoefend. De overgang staat in de geschiedenis van de
neerlandistiek bekend als die van de Oude naar de Nieuwe School en is
beschreven door Brom en Karsten. Beiden identificeren de academische
literatuurbeschouwing met een filologische aanpak en beschouwen de
vakbeoefening aan het einde van de achttiende en het begin van de negentiende
eeuw als onwetenschappelijk:

Mij lijkt dat verkeerd. Een historicus moet zich niet binden aan een opvatting

' Zie onder andere het begin van het hoofdstuk over Jonckbloet in Geschiedschrjvers van onze
tenerkwide. 'Het werd hoog tijd, dat iemand de studie een wetenschappelijk karakter kwam geven'
From z.j.:  43). Brom staat overigens kritischer tegenover de Nieuwe School dan Karsten wiens boek
soms op een hagiografie lijkt. De aanduiding 'Oude School' is afkomstig van Jonckbloet 1846 en via
Karsten 1949 algemeen geaccepteerd geraakt. Jonckbloet sprak niet van Nieuwe School, wel van
'Partij van Beweging' (tegenover: 'Partij van Behoud'). De aanduiding 'Nieuwe School" werd voor het
eerst gebruict door Bormans 1846: 189 in een reactie op Jonckbloet. Ook Lulofs 1847: 3, 57f gebruikt
die term als hij zich tegen de aanval van Jonckbloet probeert te verdedigen en zich afvraagt namens
wie Jonckbloet eigenlijk spreekt. De aanduiding werd vervolgens door leerlingen van Jonckbloet en De
Vries overgenomen en hun beschouwingen over de geschiedenis van de neerlandistiek, hebben, samen
met die van hun leermeesters, lange tijd het beeld bepaald dat van het verleden bestond. Vergelijk in
dit verband Karsten 1949 met Te Winkel 1892. Dat ook in recente literatuur soms nog (te) weinig
afstand wordt genomen van dit beeld, blijkt uit het volgende citaat: 'Er zijn redenen om aan te nemen
dat de academische neerlandistiek ornstreeks  1830 haar kinderziekten te boven  was.  Toch  zou  het  dan
nog bijna een halve eeuw duren voordat Jonckbloet de eerste wetenschappelijke geschiedenis van de             I
Nederlandse letterkunde schreef, en deze universitaire studie een volwassen afstudeerrichting werd'
(Vis 1995: 97). De eerste uitvoerige studie over het begin van de neerlandistiek is Sjoer 1996.

14



DEEL I

VAN KUNDE TOT WETENSCHAP
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Literatuurwetenschappelijke theorieiln zouden vooral ontstaan naar aanleiding van

ontwikkelingen in naburige disciplines  (en  in de filosofie). De literaire praktijk
zou nauwelijks een rol spelen. De invloed daarvan is volgens Van Buuren 'in het
algemeen te verwaarlozen:25

Het onbevredigende van zijn betoog is dat hij de analyses van Van Rees en
Verdaasdonk c.s. verwerpt, maar tegelijkertijd beweert dat literatuurwetenschap-
pelijke theorieen 'nauwelijks toetsbaar' zijn en 'dat er geen essentieel, maar
slechts een gradueel verschil valt aan te geven tussen literaire kritiek en literatuur-
theorie, tussen de lectuur van een doorsneelezer en een wetenschappelijke lec-
tuur'. Dat laatste zeggen zijn tegenstanders  ook - maar daar  gaat Van Buuren aan
voorbij.26

Anders dan hij vind ik de genoemde analyses wel overtuigend. Ik heb er
dankbaar gebruik van gemaakt bij het schrijven van dit boek en denk te kunnen
aantonen dat Van Buuren het bij het verkeerde eind heeft wanneer hij spreekt van
'zoeklichttheorieen' en de invloed van de literaire praktijk op het onderzoek
verwaarloosbaar acht. Het merendeel van de literatuurhistorici die in de volgende
delen aan de orde komen, doen uitspraken die we eerder zouden verwachten in
een ars poetica: uitspraken over de ware dichter, het nut van literatuur of de taak
van de schrijver. Vaak bestaat er een nauwe band tussen een benaderingswijze en
een bepaald soort literatuur en het komt regelmatig voor dat onderzoekers

optreden als woordvoerder, verdediger of ideoloog van een schrijver of stroming.
Er is bijna geen literatuurhistoricus die een positie kiest 'buiten het literaire

communicatieproces' (Oversteegen). De uitspraken die worden gedaan berusten zo
goed als altijd op eigen lectuurervaringen en die werden tot voor kort meestal
beschouwd als de enige adequate. Van enige distantie ten opzichte van het literaire
debat is geen sprake. De meeste literatuurhistorici vinden het vanzelfsprekend om
niet alleen waarnemer te zijn, maar ook deelnemer en spelen een actieve rol in het
literaire circuit. Ze zijn recensent, redacteur van een literair tijdschrift, of maken

deel uit van lid van een jury- of adviescommissie op het gebied van de
literatuur. 27

Omdat ze daarbij een beroep doen op hun expertise of vanwege hun vakkennis
voor dit soort functies worden gevraagd, gaat het hier niet om activiteiten in de
priv6-sfeer     maar     om     een     deel     van hun academisch profiel. Toch besteden

historiografen zelden aandacht aan dit soort zaken en ook op dit laatste punt wil ik
het bestaande beeld van de ontwikkeling van de literatuurgeschiedschrijving
corrigeren.

23 Van Buuren 1988: 32. Eerder had Mooij 1979 benaderingswijzen al opgevat als
zoeklichttheorieen en zowel die term als dat idee hebben sinds(lien een zekere populariteit verworven.

26 Van Buuren 1988: 47f. Cf. Laan 19898.
27 Oversteegen 1985: 14ff.
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verzuimen dat te doen.22

Het lijkt er verder op dat gebrek aan historische kennis of zelfs aan    i
historische belangstelling een zekere rol speelt.    Ook  hier   moet   men   in de eerste                    I
plaats denken aan inleidingen en overzichten. De schrijvers daarvan lijken zich      I
vooral te baseren op het werk van hun voorgangers. In ieder geval is het
opvallend hoe weinig verschil er bestaat    in de gegeven karakteristieken.
Bovendien komt het regelmatig voor dat ze kritiek negeren op bestaande
historiografische opvattingen, zelfs wanneer die afkomstig is van autoriteiten waar
ze zich (in andere gevallen) graag op beroepen. 23

Bestudering van het corpus maakt nog een tweede belangrijke correctie
mogelijk. Volgens de meeste historiografen hoeven we ons over de betrouwbaar-
heid van literatuurhistorische beweringen geen grote, laat staan fundamentele zor-
gen te maken en neemt het merendeel van literatuurhistorici voldoende afstand van
normen en waarden om te kunnen gelden als objectief onderzoeker.

Tegen die voorstelling van zaken is al eerder protest aangetekend. Sinds de
helft van de jaren zeventig hebben Van Rees en Verdaasdonk, en later anderen
onder wie Beekman en Oversteegen, van diverse benaderingen beweerd dat ze een
literatuuropvattelijk karakter hebben, dat wil zeggen gebaseerd zijn op normen
met betrekking tot de aard en de functie van literatuur en de middelen die het
meest geschikt zouden zijn die functie gestalte te geven. Die normen zijn vaak
ontleend aan (bewonderde) schrijvers of essayisten en worden gehanteerd  als een a
priori. Discussie over de veronderstellingen die aan het onderzoek ten grondslag
liggen, is daarom uitgesloten en de meerzinnigheid van de termen die men
gebruikt, verhindert het doen van controleerbare uitspraken. 24

Hoewel de term 'literatuuropvatting' snel ingeburgerd is geraakt, is de stelling
die ermee is verbonden, niet onomstreden. Zo beweert Van Buuren in zijn
Filosofie van de algemene literamurwetenschap (1988) dat benaderingswijzen wel
degelijk een betrouwbaar kader vormen voor het doen van onderzoek. Hij noemt
ze  -  gebruikmakend  van  een  term van Popper - 'zoeklichttheorietn': 'licht' omdat
de waarnemingen die men doet, worden voorafgegaan door hypotheses en dus
theoriegeladen zijn; 'zoek' omdat die hypotheses een exploratief karakter hebben.

22    Zo schrijft Maren-Grisebach    1977:     7: 'Es wurden sechs abgrenzbare Methodenformen
ausgew hlt, die sich zwecks Klarstellung der Prinzipien eine gewisse Purifiziemng gefallen lassen
mussen.   In der Praxis kommen   sie   in  der hier aufgezeigten Reinheit nicht  vor'. Een vergelijkbare
opmerking maakt Hennand 1978: 35f.

23 Een duidelijk voorbeeld van dat laatste is het idee dat Taine de verpersoonlijking zou zijn van
het literatuurwetenschappelijk positivisme. Dat idee is uitermate hardnekkig terwijl alle kenners van
Taine zich ertegen verzetten en ook Wellek het afwijst in zijn Histoty OfLiterag Criticism. Zie Wellek
1955-1992 deel 4: 27ff. Zie verder hoofdstuk 5 paragraaf 2 van dit boek.

24 Zie onder meer Van Rees/Vcrdaasdonk 1974, 1977, Verdaasdonk 1981, Oversteegen 1982,
Beekman 1984a en Van Rees 1986.
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Dat geldt zelfs in die gevallen waarin er sprake is van kleine, betrekkelijk hecht
georganiseerde groepen zoals de Russische formalisten of - in Nederland - de
Nieuwe School.20

Dit alles betekent dat de ontwikkeling in de literatuurgeschiedschrijving heel
wat minder overzichtelijk is en vooral heel wat trager verloopt dan doorgaans
wordt beweerd. Het is zelfs niet overdreven om te stellen dat men soms alleen op
grond van de behandeling van twintigste-eeuwse dichters en prozaisten kan
merken dat een overzicht min of meer recent is. Degenen die spreken over
revoluties op historisch gebied hebben het bij het verkeerde eind. De
geschiedschrijving kent geen revoluties. Nu niet, en ook niet in het verleden.

Het sterke accent dat wordt gelegd op vemieuwing is waarschijnlijk vooral het
gevolg van gebrek aan distantie. Schrijvers over het literatuurwetenschappelijk
verleden laten zich vaak leiden door programmatische uitspraken van de
onderzoekers wier werk wordt besproken. Ze gaan daarbij voorbij aan de politiek-
strategische aspecten van die programma's, zoals de wens collega's te mobiliseren
en de noodzaak verschillen met concurrenten te benadrukken en desnoods te
overdrijven. Wat dat betreft is er een interessante parallel met de manier waarop
literatuurhistorici omgaan met de pottica's van schrijvers en essayisten. Ook die
worden vaak als beschn gebruikt en ook daarbij heeft men te weinig
oog voor strategische aspecten.

21

In een aantal gevallen nemen historiografen zelfs zo weinig afstand dat we
gerust kunnen spreken van vereenzelviging met een bepaalde benaderingswijze.
Dat geldt onder meer voor Brom en Karsten, zoals we in het eerste deel van dit
boek zullen zien. Zij hebben ervoor gezorgd dat de tegenstelling tussen de Oude
en de Nieuwe School gecodificeerd werd en het idee heeft postgevat dat de
neerlandistiek rond het midden van de negentiende eeuw een complete
gedaanteverwisseling heeft ondergaan.

Behalve uit gebrek aan distantie komt de overdrijving van het nieuwe ook
voort uit didactische overwegingen. Dat geldt in het bijzonder voor literatuur-
wetenschappelijke inleidingen en overzichten die, ter wille van de overzichte-
lijkheid, altijd meer aandacht besteden aan de verschillen dan aan de overeen-
komsten tussen methodes of benaderingen. Een enkele auteur zegt dat expliciet en
waarschuwt voor de vertekening die dat met zich meebrengt, maar de meesten

2° Zie voor een uitvoerige behandeling van beide voorbeelden respectievelijk de hoofdstukken 2 en
6 en de hoofdstukken 7,8 en 9.

21 Zie voor voorbeelden onder meer Van de Akker 1989 en Gruttemeier 1995 (hoofdstuk 1) en
voor wat betreft het strategische aspect van literatuuropvattingen Van Dijk 1994. Dat het schrijvers is
opgevallen dat literatuurwetenschappers de neiging hebben zich door poeticale opvattingen te laten

leiden, blijkt uit het volgende citaat: 'Als ik zou schrijven: Een column moet kort, kernachtig en
boeiend zijn, heb je grote kans dat er later over mij geschreven wordt: Haar columns waren kort,
kernachtig en boeiend' (Rubinstein 1987:  116).
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De eerste belangrijke correctie bestaat uit de relativering van de verschillen
tussen de benaderingswijzen. In tekstboeken (maar ook in gespecialiseerde studies)
wordt vaak de suggestie gewekt dat de literatuurwetenschap en de literatuur-
geschiedschrijving voortdurend van karakter verandert en elke nieuwe bena-
deringswijze breekt met de bestaande traditie. Soms is men wat nuchterder en
wordt geconstateerd dat tussen oude en nieuwe ideeen wel degelijk overeen-
komsten bestaan. In de meeste gevallen gaat het dan om ideeen van eeuwen
geleden - zodat de nieuwe benadering niet aan glans hoeft te verliezen, maar juist
extra gezag krijgt. Zo lezen we in Vormen van literatuunvetenschap (1985) dat
'het bijzondere aan New Criticism is dat het nieuwe eigenlijk helemaal niet zo
nieuw  is', een uitspraak  die we, vanwege de nadruk  op het 'bijzondere' typerend
zouden kunnen noemen voor de standaardvisie op de ontwikkeling van de lite-
ratuurwetenschap. In het vervolg van het betoog wordt gezegd dat de overtuiging
dat het literaire werk centraal moet staan een 'lange geschiedenis' heeft die terug-
gaat op de Grieken en Romeinen (waarbij in het bijzonder Longinus genoemd
wordt). Dat lijkt me verdedigbaar. Ik hoop alleen aan te kunnen tonen dat het niet
'bijzonder' is als een methode of benadering minder nieuw is dan ze lijkt, maar
regel. 18

In dit verband zal vooral aandacht worden gevraagd voor twee verschijnselen:
adaptatie en annexatie. Met de eerste term wordt de gewoonte aangeduid ideetn
en praktijken over te nemen van een concurrerende methode, al of niet in
gewijzigde vorm. Vreemd genoeg weerhoudt dit gedrag onderzoekers er zelden
van te beweren, dat de benadering die ze voorstaan fundamenteel verschilt van die
van   anderen (en daaraan superieur   is). Een programmatisch eclecticisme bestaat

19ook, maar lijkt een betrekkelijk recent verschijnsel.
Met annexatie bedoel ik de wijze waarop in het literairhistorisch bedrijf nieu-

we onderzoeksgebieden worden geaccommodeerd. Zelfs wanneer onderzoekers
beweren dat hun manier van werken afrekent met de gangbare praktijk en een om-
wenteling betekent in de geschiedschrijving van literatuur - en er zijn er velen die
dat doen - schrikken ze ervoor terug vroegere inzichten op te geven. Vernieuwing
wordt dan ook bijna altijd gezocht in het uitbreiden van het onderzoeksterrein, al
of niet in combinatie met het introduceren van nieuwe ideeen.

Verder zal in de loop van dit boek blijken dat benaderingswijzen heel wat
minder scherp omlijnd zijn dan tekstboeken en gespecialiseerde studies
suggereren. Ze bieden ruimte aan uiteenlopende en soms tegengestelde opinies.

18     Bakker     1985:      63. In hetzelfde boek wordt     ook     van een andere benadering,     het
deconstructivisme, beweert dat het 'een recent verschijnsel' is, maar 'wortels' heeft 'tot in het verre
verleden'. Zie Van Boheemen-Saaf 1985: 232. Voorbeelden van de gewoonte van

tekstboekenschrijvers (maar ook van specialisten) om het nieuwe en revolutionaire te benadrukken,
worden in de delen 1 tot en met 4 besproken.

19 De eerste die, voor zover mij bekend, theoretische aandacht gaf aan het eclecticisme in de
literatuurwetenschap is Pasternack 1975: 136ff.
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en de  'sociologische'. 15
Tekenend voor het gebrek aan duidelijkheid is dat we niet eens weten hoeveel

methodes of benaderingen er nu precies bestaan. Het lijkt ook niemand te
interesseren. Bijna alle studies over het onderwerp beperken zich tot het recente
verleden en kiezen daaruit de richtingen die ze het belangrijkst vinden. Een van de
schaarse uitzonderingen op die regel is 20th Century Literary Criticism (1972),
maar zelfs dat boek is ondanks zijn omvang van bijna 700 bladzijden allerminst
volledig en biedt vooral informatie over de ontwikkelingen in de anglistiek.16

Als hier een benaderingswijze wordt behandeld, zal telkens worden
aangegeven wat de belangrijkste onderzoeksvragen zijn, hoe de antwoorden luiden
(of in welke richting men die zoekt) en wat de eisen zijn die aan het onderzoek
gesteld worden. Op die manier ontstaat hopelijk voldoende duidelijkheid over het
type studie dat we bespreken. Bij de keuze van benaderingswijzen is in hoofdzaak
afgegaan op tekstboeken als die van Maren-Grisebach. Dat wil zeggen dat de
ontwikkeling van de literatuurgeschiedenis zal worden beschreven aan de hand van
de benaderingen die in literatuurwetenschappelijke inleidingen en overzichten de
meeste aandacht krijgen.

Wat het buitenland betreft, beperkt de verslaggeving zich in hoofdzaak tot de
belangrijkste representanten van de gekozen benaderingen. Van hen is in ieder
geval het hoofdwerk gelezen, vaak meer dan dat en soms het hele oeuvre. Verder
zijn natuurlijk studies geraadpleegd die aan hen zijn gewijd of aan de
benaderingen die ze vertegenwoordigen en als er brieven of andere persoonlijke
documenten gepubliceerd zijn, heb ik ook die gebruikt, maar niet systematisch.
Voor het Nederlandse taalgebied is een uitzondering gemaakt en zijn alle
literatuurge-schiedenissen doorgenomen, te beginnen met die van Van Dijk en
Van Wijn en eindigend met Schenkeveld-Van der Dussen en Ruiter/Smulders. Het
ligt namelijk in de bedoeling de situatie in Nederland en Vlaanderen bijzondere
aandacht te geven, zij het steeds in samenhang met ontwikkelingen elders want,
zoals zal blijken, zijn bijna alle ideeen en praktijken in de neerlandistiek van
buitenlandse origine. 17

Bij elkaar is dit - verhoudingsgewijs - een bescheiden corpus, zeker als we
bedenken dat de academische geschiedschrijving maar een beperkt onderdeel
vormt  van de totale historische productie. Toch maakt de bestudering  van  dit
corpus het mogelijk bestaande opvattingen te bekritiseren en een beeld te schetsen
van de ontwikkeling van de literatuurgeschiedenis dat afwijkt van het gangbare.

13 Maren-Grisebach 1977. Eerder heeft Beekman 19842:  16ff de classificatie van benaderingswijzen
in dezelfde geest bekritiseerd.

16 Lodge 1972.
17 Met 'alle literatuurgeschiedenissen' is natuurlijk bedoeld: alle academische

literatuurgeschiedenissen. Verder is het misschien goed nu al te zeggen dat de Nederlandse
ontwikkelingen in het ene deel wat meer en in het andere wat minder centraal staan.
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sociaal aspect en daar hebben literatuurwetenschappers weinig oog voor. In
disciplines als de sociologie en de psychologie krijgt dat aspect ruimer aandacht.
Men spreekt daar niet van benaderingen, maar van 'scholen' en dat is in die zin
een beter woord dat het zowel naar een groep verwijst als naar een standpunt over
de regels van het vak. 12

Zo'n groep kan klein zijn en hecht georganiseerd, maar ook bestaan uit een
lossere verzameling onderzoekers. In de ontwikkeling van de literatuurgeschiede-
nis speelt het eerste type de belangrijkste rol. Voorbeelden zijn: de leerlingen van
Jonckbloet en De Vries, de formalisten en de structuralisten, de groep rond Leavis
en de Duitse receptie-esthetici. Wie inzicht wil verwerven in hun manier van
opereren (bijvoorbeeld bij de presentatie van hun ideeen) kan niet voorbijgaan aan
de structuur van die groepen en de positie die ze innamen binnen de betreffende
discipline. 13

Pas heel recent is er enige belangstelling aan het ontstaan voor de socio-
logische aspecten van de literatuurwetenschap. Maar omdat zelfs elementaire
gegevens ontbreken, is ook dit boek een geschiedenis van ideeen, al heb ik wel
geprobeerd die ideeen hier en daar een context te geven. 14

Gelukkig staan we minder onthand tegenover een derde bezwaar dat kan
worden ingebracht tegen de bestaande voorstelling van zaken. Dat geldt de manier
waarop men methodes of benaderingen classificeert. Benamingen variifren, er
worden nooit indelingscriteria gegeven en de karakteriseringen zijn zo weinig
specifiek dat het vaak onduidelijk is waar de verschillen gezocht moeten worden.
Zo bevat Methoden der LiteratunvissenschaR (1977) van Maren-Grisebach zowel
een hoofdstuk over een 'fenomenologische' als over een 'existentialistische'
methode, wat in die zin verbaast dat het hier, filosofisch gezien, om verwante
richtingen gaat en men zou denken dat ze elkaar ook in literair opzicht weinig
ontlopen. Beide hoofdstukken gaan hoofdzakelijk over filosofische kwesties. Over
de literatuurwetenschappelijke interesses wordt nauwelijks iets gezegd, met als
gevolg dat het onderscheid tussen de benaderingen onopgehelderd blijft. En dat
zelfde geldt - om ons tot Maren-Grisebach te beperken - voor het onderscheid
tussen de 'fenomenologische' en 'existentialistische' methode enerzijds en de
'geistesgeschichtliche' anderzijds of voor dat tussen de 'positivistische' methode

'2 Zie voor een analyse van wetenschappelijke scholen Amsterdamska 1987 (hoofdstuk 1)
13 Het is in dit verband de moeite waard erop te wijzen dat een van de belangrijkste

literatuurwetenschappelijke organisatoren, Jakobson, in de tijd van de Praagse Taalkundige Kring
pleitte voor een 'militante organisatie' en 'organisatorische discipline' (Effenberger 1983: 17). Dat hij
niet de enige was die er zo over dacht, blijkt uit het gedrag van het echtpaar Leavis. Zie daarover
Thompson 1984.

14 Er is voor zover ik weet maar 66n studie die pretendeert de (recente) literatuurwetenschap in een
'breed cultuurhistorisch perspectief te behandelen: Zeeman   1991.   Maar die pretentie wordt  op  geen
enkele manier waar gemaakt. Cf. Laan 1992.
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Vakgeschiedenissen besteden meestal geen aandacht aan ontwikkelingen in
andere sectoren van de literatuurwetenschap, tenzij er sprake is van directe
invloed. De aanpak is bovendien, zeker als het gaat om oudere studies, sterk
biografisch. Als gevolg van het een en ander laten vakgeschiedenissen zich
moeilijk combineren met studies over literatuurwetenschappelijke ideeen en
praktijken. Behalve dan op dan, belangrijk punt: in beide ligt de nadruk op het
bestaan van verschillende 'methodes' of 'benaderingswijzen' en wordt de
geschiedenis van het denken over literatuur beschreven als een strijd tussen die
methodes. Ook dit boek zal zich op die strijd concentreren. Dat wil zeggen dat het
zich niet in de eerste plaats richt op individuele onderzoekers, maar op de
benaderingswijzen die ze representeren en dat de rivaliteit tussen die
benaderingswijzen veel aandacht zal krijgen. Mijn doel is aan te tonen dat het
gangbare beeld van de literatuurgeschiedschrijving correctie behoeft en ik zal
proberen het door een ander, en mijns inziens beter, te vervangen.

Een eerste bezwaar tegen het bestaande beeld is dat het strijdgewoel wordt
overdreven. De vele studies die samen de literatuurwetenschap vormen, zijn
tamelijk autonoom en vaak blijft de onrust beperkt tot een paar van die studies (of
delen daarvan). Zo merkten niet-slavisten in het westen lange tijd nauwelijks iets
van de activiteiten van de Russische formalisten. Dat blijkt onder meer uit een
artikel over de neerlandistiek in Belgie tussen 1918 en 1943 waarin gezegd wordt
dat de atmosfeer 'weinig  of niet door methodenstrijd (...) gestoord' werd. Daarbij
is het laatste woord uit het citaat veelzeggend. Kennelijk ervaart men zo'n strijd
als een doorbreking  van de normale situatie. 11

In studies over de geschiedenis van de literatuurwetenschap krijgt die situatie
weinig aandacht. De schrijvers daarvan kan men vergelijken met oorlogs-
correspondenten: ze zijn daar waar de strijd is en als het slagveld zich verplaatst,
reizen ze mee en vergeten dat er elders vreedzaam geleefd wordt. Doordat de
vertekening een gevolg is van het gekozen perspectief, kan ze moeilijk worden
vermeden en geeft ook dit boek een te dramatisch beeld van de ontwikkelingen in
de laatste twee eeuwen. Maar de lezer is nu gewaarschuwd.

Een ander bezwaar tegen de manier waarop de strijd wordt beschreven, geldt
de termen die men hanteert, of beter gezegd: de ideeen die daarmee zijn
verbonden. Zowel 'methode' als 'benadering' suggereren dat slechts sprake is van
verschillen in opvatting. Maar onderzoek bezit behalve een intellectueel ook een

zijn, blijkt uit Sauder 1982.
"   Lissens  1943:  25. Een recenter voorbeeld van hetzelfde verschijnsel,  maar dan binnen  een  en

dezelfde discipline, biedt de discussie over de waarde van het interpretatie-onderzoek die in de jaren
zeventig de gemoederen van veel neerlandici bezig hield. Die discussie bleef namelijk beperkt tot
degenen die zich toeleggen op de moderne literatuur. In kringen van historische letterkundigen drong

ze  nauwelijks door  of werd ze genegeerd. Zie Spies  1984:  188.
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betekent dat we ons niet tot 66n land (of 66n talenstudie) kunnen beperken. Het is
zelfs niet zinvol de grens bij West-Europa te trekken, omdat we dan het
formalisme en het structuralisme van behandeling uit zouden sluiten, terwijl
enkele van de belangrijkste bijdragen op theoretisch gebied uit Rusland en Praag
komen.

Natuurlijk is er niemand die kan zeggen dat hij thuis is op dat immense
gebied. Alleen al de verschillende talen vormen een probleem. We zijn dus
gedwongen ons regelmatig op deskundigen te verlaten en de informatie die zij
bieden aan te vullen met de resultaten van eigen onderzoek, zodanig dat er een
samenhangend en controleerbaar beeld ontstaat. Tegelijkertijd moet niet de
Suggestie worden gewekt dat er zoiets zou bestaan als een Europese of een
Westerse literatuurwetenschap. Daarvoor zijn er teveel nationale of zelfs lokale
verschillen. De academische literatuurbeschouwing bestaat bovendien uit een
conglomeraat van uiteenlopende soorten studies - klassieke talen, moderne talen,
oosterse talen, plus algemene en vergelijkende literatuurwetenschap - en alle
hebben hun eigen traditie. Sterker nog: zelfs binnen een en dezelfde studie bestaan
soms uiteenlopende onderzoekspraktijken. 8

De literatuur die voor ons onderwerp relevant is, valt in tweeen uiteen:
vakgeschiedenissen en studies over literatuurwetenschappelijke idee8n en
praktijken     (in het bijzonder op historisch gebied). Vakgeschiedenissen      zijn
betrekkelijk zeldzaam. Er bestaat bijvoorbeeld geen boek of artikel waarin een
overzicht wordt geboden van de ontwikkeling van de neerlandistiek. We
beschikken alleen over informatie met betrekking tot een enkel aspect of een
bepaalde periode, met name dankzij Broms Geschiedschrijvers onzer letterkunde
(1947)  en 100 jaar Nederlandse philologie (1949) van Karsten. De geschiedenis
van een aantal andere moderne talen is iets beter gedocumenteerd, maar afgezien
van de anglistiek lijkt men binnen de academische literatuurbeschouwing
nauwelijks geYnteresseerd in het eigen verleden.9

Klachten daarover zijn al oud. Zo schreef Baur in 1939: 'Een geschiedenis
van de letterkundige historiographie in de Nederlanden behoort nog steeds tot de
pia desideria'. Die opmerking is later door anderen  een  paar maal herhaald,  maar
tot nu is het bij een vrome wens gebleven, met als gevolg dat het beeld dat we
hebben van de ontwikkeling van de literatuurgeschiedschrijving in Nederland (en
van de neerlandistiek in het algemeen) nog steeds voor een belangrijk deel bepaald
wordt door de studies van Brom en Karsten. 10

8 Wat de verhouding betreft tussen oosterse en westerse studies, meldt een insider als Idema 1996
dat het oosten het westen volgt  'op de veilige afstand van enige jaren'.

9 Brom Z.j·, Karsten 1949.
to   Baur   Z.j.:   1xxx.   Zie   voor  herhalingen  van zijn verlangen   Van  den   Berg   1973:    163   en   Van

Musschoot 1991: 233. Cf. Gerritsen 1988: 91. De laatste tijd heeft vooral Spies zich ingespannen de
belangstelling voor de geschiedenis van de neerlandistiek te vergroten. Zie o.a. Spies 1984, 1986,
1989. Dat de beoefenaren van andere talen studies vaak even weinig in het verleden geTnteresseerd
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Wie zich in de ontwikkeling van de literatuurgeschiedenis verdiept, krijgt niet
alleen een beeld van de ontwikkeling van de literatuurwetenschap - het ontstaan
van het vak, de proliferatie van opvattingen, de rol van de traditie en de invloed    
van de literaire praktijk - maar ook van het maatschappelijk functioneren ervan.
Of misschien kunnen we beter zeggen dat hij een beeld krijgt van de functie die
onderzoekers pretenderen te vervullen.

Het sleutelwoord in hun beschouwingen over dat onderwerp is cultuur en we
zullen merken dat het moeilijk is wetenschappelijke en culturele intenties te
onderscheiden. De literatuurgeschiedenis is een hybridisch genre. Dat merkt men
al aan het idioom: literatuurhistorici gebruiken zowel wetenschappelijke als alle-
daagse termen en doen daarnaast veelvuldig een beroep op een literair en retorisch
vocabulair. Deze vermenging van registers laat zich verklaren door de verschil-
lende doelen die zij zich stellen. Een kenner van het onderwerp formuleert het als
Volgt:

Die literaturwissenschaftliche Praxis beschrankt sich nicht auf forschende
Aktivitaten, die auf einen Gegenstandsbereich gerichtet sind, auf Handlungen wie
Beschreibung, Klassifizierung, Anordnung, Interpretation, sondern ist immer in
starkerem und schwacherem Masse Propaganda fOr Ideale und Werte - literarische
und ausserliterarische.6

Beide soorten activiteiten - en hun onderlinge verhouding - komen in dit boek
aan de orde. Het is niet de bedoeling een plan te lanceren voor een nieuw soort
literatuurgeschiedenis. Ik beperk me tot een historisch overzicht - wat niet wil
zeggen dat dit boek geen relevantie kan hebben voor de huidige situatie, want
zoals zal blijken wordt het lopende onderzoek voor een belangrijk deel bepaald
door ideeen en praktijken uit het verteden:

Het startpunt van dit boek is de introductie van de moderne talen op de uni-
versiteit en zoals de ondertitel al aangeeft, blijft het overzicht beperkt tot de aca-
demische geschiedschrijving. Niet-academische literatuurgeschiedenissen komen
(bijna) alleen aan de orde wanneer ze wetenschappelijke pretenties hebben en/of
op de universiteit worden gebruikt. De bedoeling is zowel aandacht te besteden
aan de theorie van de literatuurgeschiedenis als aan de praktijk ervan en vooral stil
te staan bij degenen die bepaalde ideeen en praktijken introduceerden. Dat

6 Slawinski  1975:  77.
7 Die band met het verleden is zelfs zo sterk dat de literatuurgeschiedschrijving, of, wat ruimer

genomen, de literatuurwetenschap in de strikte zin van het woord geen voorgeschiedenis kent, dat wil
zeggen een periode die heeft bijgedragen aan het ontstaan van de discipline, maar nu niet langer
belangrijk  is voor de identiteit ervan (cf. Heilbron 1990, Inleiding). Er wordt immers nog steeds een

beroep gedaan op de (klassieke) poetica en retorica en gebruik gemaakt van begrippen als mimesis en
catharsis die afkomstig zijn uit de eerste eeuwen van de literatuurbeschouwing.
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over de regels van het vak, zeker niet in de letteren, of ruimer: in de mens-
wetenschappen, waar die regels inzet zijn van een academische discussie. Zijn
uitgangspunt moet zijn: literatuurwetenschap is wat literatuurwetenschappers doen.
Alleen dan heeft het zin zich in het verleden te verdiepen.2

Wie zich vereenzelvigt met de filologen, ziet enkel verschillen tussen de vak-
beoefening uit de beginperiode en die van later. Zeker wanneer hij zich - wat
vaak gebeurt - laat leiden door programma's en polemieken, want dat soort
teksten hebben behalve een informerende ook een wervende functie en dus wordt
de werkelijkheid bijgekleurd en komen we regelmatig boutades tegen en over-
drijvingen. Als Jonckbloet in een van zijn aanvallen op de oudere generatie zegt
dat hij tot die 'minderheid' behoort 'welke zich van de algemeen ingewortelde
denkbeelden heeft losgerukt',   is  dat geen feitelijke constatering,   maar  een  vorm
van reclame en datzelfde geldt voor vele van zijn andere beweringen over de
Oude en de Nieuwe School. Historici als Brom en Karsten lijken dat niet te
beseffen. Ze nemen in ieder geval het beeld van Jonckbloet over en vertellen de
geschiedenis vanuit het standpunt van de overwinnaars.3

Houden we afstand van de strijdende partijen en gaan we na wat hun taak-
stelling was, met welke vragen ze kwamen en hoe hun antwoorden luidden, dan
ontstaat een heel ander verhaal. Er blijken dan zoveel overeenkomsten te bestaan
tussen de combattanten dat we moeten concluderen dat de ontwikkeling veel
minder dramatisch is verlopen dan de meeste vakhistorici beweren. Om dat
duidelijk te maken, kunnen we het best eerst de verhouding bespreken tussen

filologie en retorica en pas daarna - in een volgend hoofdstuk - ingaan op de
veranderingen op literairhistorisch gebied.

De retorica vormde het belangrijkste arbeidsterrein van de eerste hoogleraren
in de moderne talen. Ze werden ook geacht zich daartoe te beperken. Toen
Siegenbeek in 1797 in Leiden bijzonder hoogleraar werd, was het niet de
bedoeling dat hij een voorbeeld zou nemen aan de klassieke filologen, maar j
studenten de mogelijkheid bood 'zig op de Universiteit in de voor eene vrije natie    
zoo noodzaaklyke konst van wel te spreeken te oeffenen'.  Dat een belangrijk deel
van de elite die kunst niet beheerste, was gebleken tijdens zittingen van de
Nationale Vergadering. Die zittingen waren openbaar en het viel op dat men goed
kon horen uit welke streek of provincie de afgevaardigden afkomstig waren.
Zoiets was slecht voor het imago van het land. Per slot van rekening kwam men
in Den Haag bijeen omdat de Republiek 66n was, ook op het gebied van taal. Het
bestuur van de Leidse universiteit - toen nog onbetwist de voedster van de
jeunesse dorte - nam daarom het initiatief tot het instellen van een leerstoel voor

2 Cf. De Wilde 1992 (Inleiding).
3 Jonckbloet 1846: 2.
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wat nadrukkelijk 'vaderlandse' letterkunde en welsprekendheid heette:
Volgens Siegenbeek mocht men van iemand die dat vak doceerde, verwachten

dat hij zich toelegde op het bevorderen van
- de kennis en beoefening 'onzer moedertale',
- de kennis van de retorica en de betrachting van haar regels, en
- de  kennis  van de letterkundige geschiedenis'.5
Hij heeft zich voor elk van deze ingespannen, maar al zijn activiteiten waren

op de een of andere manier verbonden met de retorica. Schreef hij over taal dan
deed hij dat vanuit een retorisch standpunt en als een bloemlezing samenstelde van
de beste Nederlandse schrijvers, was dat onder meer ten behoeve van de verbete-
ring van de welsprekendheid.6

Tot 1815 was Siegenbeek de enige in zijn soort. Maar zodra een einde kwam
aan de Franse overheersing kreeg zijn vak versterking en werden ook elders
hoogleraren benoemd: drie in het noorden (Amsterdam, Groningen en Utrecht) en
drie in het zuiden (Gent, Luik en Leuven). Er kwam nu ook voor het eerst een
wettelijk kader voor het academisch onderwijs. Een van de belangrijkste besluiten
van de regering was de opsplitsing van de oude - nog uit de middeleeuwen
alkomstige - propaedeutisch of filosofische faculteit in een faculteit voor wis- en
natuurkunde en een faculteit voor letteren en bespiegelende wijsbegeerte. Het
onderwijs in beide was voortaan verplicht en het werd mogelijk in de letteren af te
studeren, wat betekende dat de letterkundige voor het eerst in de geschiedenis
dezelfde status kreeg als de medicus, de jurist en de theoloog.7 De studie van de
eigen taal en literatuur profiteerde in die zin van de veranderingen dat ze deel
ging uitmaken van het kandidaatsexamen in de letteren. En dat examen moest niet
alleen worden afgelegd door studenten uit de eigen faculteit, maar ook door
degenen die rechten en theologie deden. Bovendien moesten de theologen voor
hun doctoraalexamen de colleges over 'hollandse stijl en welsprekendheid' volgen
en een testimonium overleggen dat overigens - zoals we weten uit het dagboek

4 Zie voor de achtergronden van de Leidse kerstoel De Buck 1930: 34f, 126f. Daar ook het citaat.
Zie voor de keuze voor Siegenbeek Noordegraaf 1985: 215ff. Zie voor een overzicht van de
geschiedenis van de retorica Kennedy 1980 en Conley 1990.

  Siegenbeek 1800: 3lff.
6 Zie voor een inventarisatie van Siegenbeeks activiteiten en een typering van zon opvattingen Vis

1993.

7  Roelevink 1986 (hoofdstuk 2), Wingelaar 1989 (hoofdstuk   1).   In  de  naam  van  het   vak  en  de
formulering van de leeropdracht waren nogal wat variaties. Sjoer 1996: 1On noteert o.a. 'Hollandsche
welsprekendheid', 'Nederduitsche taal- en letterkunde', 'Nederduitsche taal en welsprekendheid' en
'Hollandsche taal en welsprekendheid'. Sommige hoogleraren hadden nog vaderlandse geschiedenis in
hun leeropdracht staan, maar ook als dat niet het geval was, werd dat onderdeel meestal gegeven door
de hoogleraar welsprekendheid.
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van Beets - gemakkelijk werd verkregen. 8

Brom schrijft over het aanstellingsbeleid in het begin van de negentiende
eeuw:

De keus onder kenners was uiterst klein en daarom werd er bij de benoemingen
minder op wetenschap gelet dan op 'stijl en welsprekendheid', waarin vooral
aanstaande predikanten volgens het tweede deel van hun leeropdracht onderwezen
moesten worden. 9

Het is een van de vele voorbeelden waaruit blijkt hoe polemisch hij zijn taak
als historicus opvat. De voorstelling van zaken is bovendien misleidend. De
universiteiten zochten mensen die hun studenten liefde konden bijbrengen voor de
Nederlandse taal en literatuur, en hen konden leren zich correct en sierlijk uit te
drukken. Dus het is begrijpelijk dat hun keus viel op iemand als Kinker (jurist,
dichter en vertaler), Schrant (theoloog en vertaler) of Lulofs (jurist en dichter). In
de omringende landen  ging  het niet anders.   Ook daar begon de studie  van  de
eigen taal en literatuur met colleges  in de welsprekendheid, gegeven door juristen,
theologen, en schrijvers. 10

In Duitsland - het buurland waar de Nederlanders zich in de negentiende eeuw
het  meest aan spiegelden - werden de eerste colleges al gegeven   in   1731.   Dat  was
in Halle en spoedig daarna beschikten ook de universiteiten van Kiel, GOttingen en
KOnigsberg over een hoogleraar voor 'deutschen Beredsamkeit' of 'deutschen
Sprache und Poesie:" Elders  en  met  name in Engeland en Amerika ontstond  de
academische belangstelling voor de moderne talen in ongeveer dezelfde periode
als bij oils, dat wil zeggen aan het einde van de achttiende eeuw. In die jaren gold
Blair als de belangrijkste autoriteit. Hij was oorspronkelijk predikant, werd in
1762 Regius Professor of Rhetoric and Belles Lettres aan de universiteit van

s Beets 1983: 157f. Volgens Kluyver 1893: 44 heeft zelfs De Vries zijn 'testimonium voor het
Hollandsch' gekregen terwijl  hij de colleges 'zoogoed als nooit had bijgewoond'.   Zie voor gegevens
over de organisatie van de letterenstudie Groen 1987-1989 deel 2: 109ff.

9 Brom z.j.: 24.
10 Hoe partijdig Brom is, blijkt als we de Leidse oratie van Jonckbloet lezen, want dan merken we

dat de geciteerde passage daaraan ontleend  is. Zie Jonckbloet  1877: 7. Eerder heeft Rogier  1954:  219f
er al op gewezen dat 'de betekenis  van de oudste professoren in de moedertaal  (...)  niet altijd  met een
billijke maatstaf (is) gemeten' en dat de betrokkenen ten onrechte zijn vergeleken met 'de huidige
hoogleraren  in enig onderdeel  van  het  vak der Nederlandse  taal en letteren', terwijl  men  ze het beste

gelijk kan stellen met 'de docenten, die thans nog aan de katholieke grote seminaries de
welsprekendheid onderwijzen, d.i. de theoretische, maar ook en vooral practische opleiding tot het
preken'. Cf. ook De Buck 1930:  126f.

" Zie over de Duitse situatie Burkhardt 1976: 8Off en Weimar 1989: 4Off. Dat men zich in
Nederland in de negentiende eeuw vooral aan Duitsland spiegelde, wordt onder meer benadrukt door
Van Driel 1992. Volgens Otterspeer 1995: 336 was Nederland zelfs 'intellektueel gesproken een
kolonie van Duitsland'.
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Edinburgh en was daarmee de eerste hoogleraar Engels. De instelling van zijn
leerstoel vertoont overeenkomst met die van Siegenbeek, want in beide gevallen
lagen er cultuurpolitieke overwegingen aan ten grondslag. Een verschil is wel dat
Blair actief was in de voorbereidende fase. Samen met andere vertegenwoordigers
van de Schotse Verlichting zette hij zich in voor de modernisering van zijn land.
Hij vond het daarom van het grootste belang dat men goed Engels leerde spreken:
anders zouden de Schotten nooit serieus worden genomen. Ter verbetering van de
taalvaardigheid richtte hij een debating club op - de Select Society - en
organiseerde lezingen over de retorica en met die lezingen had hij zoveel succes
dat   gevraagd   werd   of hij hoogleraar wilde worden. 12 Zijn autoriteit dankte   hij
aan zijn college-dictaat, uitgeven onder de titel Leaures on Rhetoric and Belles
Lettres (1783). Het kreeg bijna direct de status van handboek en heeft die zeker
een halve eeuw behouden, zowel in Engeland en Schotland als in de rest van de
westerse wereld. Het aantal drukken is dan ook imposant: in het begin van de
twintigste eeuw bestonden er zeker honderddertig edities, nog afgezien van
bewerkingen en vertalingen in het Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Russisch
en Spaans.13

In  het boek wordt voortdurend een beroep gedaan  op 'de Ouden',  in  het  bij-
zonder op Quintilianus, 'de leerzaamste en nuttigste  van  alle Oude Schrijvers'.
We komen ook tal van zaken tegen die we kennen uit de klassieke retorica, zoals
de verwantschap van dichtkunst en welsprekendheid, en de overtuiging dat het
houden van een redevoering of het schrijven van een gedicht onderwezen kan
worden. Vanwege dat laatste vatte men in de oudheid de retorica op als een
'kunst' in de zin van 'kunde' en diezelfde aanduiding komen we tegen bij Blair en
bij verschillenden van zijn collega's. i4

Dit is een belangrijk gegeven omdat we eruit af kunnen leiden welke status de
eerste hoogleraren in de moderne talen aan hun activiteiten gaven. We moeten ons
daartoe verdiepen in een onderscheid dat voor het eerst door Aristoteles geformu-

12 Gegevens over Blair en diens leerstoel verschaft Bator 1989. Zie voor verdere informatie over
het begin  van de anglistiek Potter  1937:  9Off en Palmer 1965 (hoofdstuk 2, appendix  1).

13  Noordegraaf   1985:   111. De Nederlandse vertaling verscheen in 1788-1790  en werd gemaakt
door de rector van de latijnse school in Deventer, Bosscha. De uitgave was een succes en werd
verschillende malen herdrukt, het laatst in 1845. In dit en de volgende hoofdstukken zal steeds gebruik
worden gemaakt  van de herdruk  van de vertaling uit 1832-1837, omdat die het mogelijk maakt  (waar
nodig) te verwijzen naar de 'Aantekeningen' die Lulofs als editeur eraan toevoegde.

'4 Zie bijvoorbeeld les 1 van Blair 1832-1837. Zie ook Lulofs 1820 waar regelmatig wordt
gesproken van 'redekunst', 'redekundig onderwos' en 'redekundigen'.    Zie   voor het oordeel   over
Quintilianus Blair 1832-1837  deel  2:   334.   Zie  over de verhouding Blair-Quintilianus Halloran   1995.
Zowel Blair als andere hoogleraren in de moderne talen deden behalve op de (klassieke) retorica ook
een beroep op de (klassieke) poetica. De verhouding tussen die beide disciplines gedurende de loop der
eeuwen wordt beschreven door Castro 1973. Zoals waarschijnlijk bekend is, groeide de retorica vanaf
de renaissance uit tot een kader waarbinnen over alle kunsten werd gesproken. Zie over die
ontwikkeling onder andere Lecoat 1975, Muhlmann  1981  en  Laan  1989b.
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leerd werd: dat tussen praktische, productieve en theoretische wetenschappen.

Bepalend voor dat onderscheid zijn verschillen in doelstelling, maar ook het soort
objecten en verschijnselen dat men bestudeert en de mate van zekerheid die wordt
verlangd, spelen een rol. Tot de theoretische wetenschappen behoren de fysica, de
metafysica en de wiskunde. Zij richten zich op de studie van oorzaken en
beperken zich tot het onveranderlijke. Kennis is hier alleen wat waard als er niet
aan getwijfeld kan worden. Ethica en politica vormen de praktische weten-
schappen; topica, poetica en retorica de productieve. Ze houden zich alle bezig

met datgene wat verandert en zoeken niet naar oorzaken, maar vragen zich af hoe
iets het beste gedaan, respectievelijk gemaakt kan worden. Zekerheid is hier
onbereikbaar; het blijft bij het geven van meningen. 15

Het verschil tussen de twee laatste soorten wetenschappen raakte na
Aristoteles' dood in onbruik. Maar de tegenstelling die overbleef, bepaalde

eeuwenlang het epistemologisch debat zoals blijkt uit Lobkowicz' Theory and
Practice (1976), een historisch overzicht dat begint met Aristoteles en eindigt bij
Marx.16 Aan de eerste hoogleraren in de moderne talen wordt in dat boek geen
aandacht besteed. Ze namen, voor zover bekend, ook geen decl aan de discussie,
maar door van 'kunst' of 'kunde' te spreken, sloten ze zich wel aan bij de
Aristotelische traditie en dat betekent dat we hun werken moeten beschouwen als
een verzameling beredeneerde instructies. Het zijn, om een moderne Amerikaanse
term te gebruiken, how-to boeken. Het beoogd publiek bestond uit toekomstige

sprekers of schrijvers. Verder werd gezegd dat de boeken ook interessant waren
voor mensen zonder literaire ambitie, omdat ze hen helpen zich een beter begrip
te vormen en het mogelijk maken 'eenigszins met luister' een rol te spelen in lite-
raire gesprekken.

17

Het verschil tussen de twee publieken was overigens betrekkelijk aangezien
van iedereen uit de 'beschaafde klasse' werd verwacht dat hij op zijn tijd een
toespraak hield of een gedicht schreef, al was het maar voor een albumblad. Wat
dat betreft voorzagen de eerste hoogleraren in de moderne talen in een duidelijke
behoefte. Ze richten zich ook, over de hoofden van hun studenten heen, tot de
leden van die 'beschaafde klasse' en alles wijst erop dat ze die ook daadwerkelijk

'1 Zie over het onderscheid in drie soorten wetenschappen Randall 1960, Stigen 1966 en Veatch
1974. Zie ook Leeman/Braet 1987 (hoofdstuk 3).

16 Lobkowicz 1967 ((teel 1). Het is overigens niet zo dat alle poetici en retorici de indeling van
Aristoteles volgden, zoals blijkt uit Weinberg 1961 «teel 1, hoofdstuk 1).

17 Blair 1832-1837  (les 1). Andere voordelen die worden genoemd  zijn: de oordeelkunde (critica)
is een interessant studiegebied dat het denkvermogen oefent zonder het af te matten; en de omgang met
literatuur en het nadenken erover heeft een heilzaam effect op de zeden omdat het afleidt van 'lage
vermaken en vuile begeerten'.  Het  is  in dit verband de moeite waard te benadrukken dat retorische

scholing een belangrijk sociaal aspect   had.   Zie   voor een literaire beschrijving daarvan Ribeiro   1991:
79ff.
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bereikten.18
Omdat ze ernaar streefden hun lezers te instrueren, hebben hun boeken een

normatief karakter. Soms geven ze dwingende voorschriften. In andere gevallen is
er sprake van tips of suggesties. De normen die ze aanlegden, werden verdedigd
met een beroep op het gezond verstand en de goede smaak. Aanname daarbij was
dat de instructeur over beide beschikte. Sterker nog: hij gold als de
verpersoonlijking van dat verstand en die smaak, en stelde zichzelf aan het publiek
ten voorbeeld. 19

Dat laatste betekent dat het onmogelijk is een duidelijk onderscheid te maken
tussen zijn werk als hoogleraar en zijn literaire activiteiten in de brede zin des
woords: het schrijven van gedichten, het maken van een vertaling of het leiden
van een tijdschrift. De roem die iemand als Blair bezat, dankte hij ook niet alleen
aan zijn college-dictaat (of zijn uitgave van Shakespeare), maar evenzeer aan zijn
preken. Want daarin bewees    hij   over de eigenschappen te bezitten   die   van   een
spreker verlangd werden en liet hij zien dat hij in staat was zijn lessen in praktijk
te brengen. 20

2. Stijileer en declamatie

Uit het beroep dat de beoefenaren van de moderne talen op 'de Ouden' deden,
mag niet worden geconcludeerd dat ze het in alles met hen eens waren. De tra-
ditie waar ze aansluiting bij zochten, is ook minder homogeen dan ze lijkt. Tussen
de opvattingen van Aristoteles, Cicero, Quintilianus en anderen bestaan belang-
rijke interpretatie- en accentverschillen en de begrippen die zij gebruiken werden

m Zie over het betrekkelijk verschil tussen literator en literair- geTnteresseerde Smit 1950: 19f. Het
soort publiek dat hoogleraren op het oog hadden wordt vaak in ondertitels en inleidingen vermeld. Zie
bijvoorbeeld Lulofs   1823 ('Ten gebruike bij akademische voorlezingen  in  het  vak der Nederlandsche
Letterkunde en Welsprekendheid, en verder in het algemeen voor Schoolonderwijzers en andere
Beoefenaren van Taal en Stijl') en Lulofs  1848 ('Ten gebruike voor studenten  en voor elk  een',  die  in
het openbaar lezen of spreken moet'). Dat Lulofs succes had, blijkt onder andere uit zijn Taalkundige
werken, een reeks studies die ook na zijn dood en ondanks de veranderingen die zijn vak onderlussen
had ondergaan, nog werden herdrukt. Cf. Botke 1982.

19 Zie voor een beroep op gezond verstand en goede smaak Blair 1832-1837 (met name les 2). Cf.
Gabler  1982. Zie verder hoofdstuk 2 paragraaf  1.

20 Zie voor verstandige opmerkingen over de verhouding tussen wetenschappelijke en literaire
activiteiten in het begin van de moderne talen studie Aerts 1982: 13f. De preken van Blair werden
tussen  1777  en 1847 zesendertig mal herdrukt en vertaald  in het Duits, Frans, Gaelic en Nederlands
(Bator  1989: 45). Gegevens  over de populariteit in Nederland verschaft Noordegraaf  1985:   170.
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lang niet altijd op dezelfde manier geinterpreteerd. We moeten dus nagaan wat
men aan het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw precies
onder retorica verstond, willen we een duidelijk beeld krijgen van het begin van
de studie van de moderne talen. 2t

Blair is heel duidelijk over zijn houding tegenover het verleden. Maar om
zekerheid te hebben dat zijn opvattingen door anderen gedeeld werden en ook in
Nederland bijval kregen, vergelijken we ze met die van Lulofs. Hij was van alle
hoogleraren in de letterkunde en welsprekendheid degene die zich het meest
intensief  met de retorica heeft beziggehouden en verzorgde tussen   1832  en   1837
een herdruk van de vertaling van Blair, aangevuld met 'aantekeningen' die soms
uitvoeriger waren dan de oorspronkelijke tekst.22 In het voorwoord noemde hij
het boek 'eenigszins verouderd'  en  'voor veel uitbreiding vatbaar'. Wel prees  hij
'het gezond verstand en den gekuischten smaak' en zei dat het 'vooral voor jonge
lieden, bijzonder leerzaam (was)'. Dat klinkt wat neerbuigend, maar als we de
'aantekeningen' doornemen, blijkt dat Lulofs het meestal met zijn Schotse collega
eens is en zijn correcties vooral nuanceringen betreffen. Zo is hij terughoudender
in zijn oordeel over de verdiensten van de Ouden vergeleken met die van de
Modernen en geeft  hij,  net als Blair, Quintilianus 'hoogen  lof, maar verkiest  toch
Aristoteles als leidsman. 23

Slechts op 6dn punt lijkt sprake te zijn van een fundamenteel verschil van
mening. Blair dacht bij retorica vooral aan stijlleer. De andere onderdelen van het
vak werden door hem plichtmatig behandeld en aan de inventio ging hij bijna
geheel voorbij. Dat laatste nam Lulofs hem kwalijk, hoewel  hij  ook zelf verbaasd
was dat men aan dat onderdeel in de oudheid zoveel waarde hechtte. Maar hij
redeneerde: als de grootste vernuften uit die tijd, onder wie ervaren sprekers, daar
uitvoerig bij stil staan, kan het niet zo 'nutteloos en beuzelachtig' zijn als Blair
beweert.  En dus gaf hij de inventio in zijn Nederlandsche redekunst Of grond-
beginselen van stijl en welsprekendheid voor Nederlanders (1820) haar traditionele
plaats en wijdde er later een afzonderlijke publicatie aan. 24

Bij nader inzien valt dit verschil met Blair wel mee, want ook Lulofs was
hoofdzakelijk geinteresseerd     in de elocutio.     Hij    deelde die interesse    met    zijn
Nederlandse collega's die - anders dan hij - nooit een volledige retorica schreven

z, Dat de retorica geen 'monoliet' is, werd onlangs nog door Spies 1993: 16 benadrukt. Zie ook de
opzet van het Historisches WOrterbuch der Rhetorik en de kritiek die in de inleiding daarvan wordt

geuit op Lausberg van wie wordt gezegd dat hij de klassieke retorica 'eine Einheitlichkeit unterstellte,
die es nie gegeben hat' (Ueding 1992: v).

22  Zie voor informatie over leven  en  werk van Lutofs Botke  1982.
23 Zie Voor Lulofs oordeel over de Lectures: Blair 1832-1837 deel 1: vii. Zie voor de nuances die

hij  aanbrengt de 'aantekeningen' bij Blair 1832-1838:   deel  2:   30lf,   deel  3:l f. Het grootste verschil
tussen beide hoogleraren is waarschijnlijk dat Blair in die zin moderner is, dat hij vooruitioopt op de
romantische, organische opvatting over stijl. Zie Muller 1981: 88ff.

24  Lulofs  1820,   1859.  Zie  voor het citaat Lulofs  1820:  98.
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en zich beperkten tot beschouwingen over taal en stijl en het bloemlezen van de
beste schrijvers en redenaars.25 Kijken we naar de omringende landen dan lijkt
die beperking eerder regel dan uitzondering. Verschillende Franse handboeken uit
de achttiende en het begin van de negentiende eeuw - waaronder beroemde als die
van Du Marsais en Fontanier - behandelen alleen de elocutio en in Duitsland gaf
men vanaf 1790 bijna nergens meer complete retorica-colleges en beperkte men
zich tot uitsluitend cursussen 'Deutscher Styl'.26

Jammer genoeg zwijgen de historici van de germanistiek over de inhoud van
die colleges. In Nederland waren ze tamelijk elementair. Zo leerde Schrant zijn
studenten hoe ze brieven en rapporten moesten schrijven en klaagde Kinker erover
dat hij de meest eenvoudige dingen moest uitleggen en dat het resultaat van zijn
inspanningen niet meer was dan 'een boon in een brouwketel'. Nu waren beiden
in het zuiden werkzaam en er zal op dit punt wel een verschil hebben bestaan met
het noorden, maar dat verschil moet niet worden overdreven, want ook Lulofs -
die in Groningen hoogleraar was - gaf schrijfonderwijs en stelde voor dat doel
zelfs een kakografie samen, een type leerboek dat op de lagere school gebruikt
werd. Dit alles is verklaarbaar wanneer we bedenken dat Nederlands in die tijd
geen   schoolvak   was. De studenten hadden   in hun vooropleiding meer aandacht
besteed aan Grieks en Latijn - en aan Frans - dan aan het leren van hun eigen taal
en dus was er behoefte aan bijscholing. 27

Gaan we na wat er over stijl werd gezegd, dan klinkt dat vertrouwd in de
oren. De nadruk  ligt op 'zuiverheid', 'duidelijkheid', 'fraaiheid en 'geschiktheid'
en dat lijkt een vertaling   van de traditionele canon: 'latinitas,' 'perspicuitas',
'ornates' en 'decorum' of 'aptum'.  Het is alleen de vraag  of de hoogleraren  de  in
welsprekendheid met die termen hetzelfde bedoelden als de retorici in de oudheid
want de gegeven omschrijvingen zijn soms onduidelijk en de geschiedenis leert

23 Dat Lulofs zich vooral voor stijl interesseert, blijkt niet alleen uit zijn Redekunst maar ook uit
een vertaling van een pleidooi tegen de doodstraf van Victor Hugo, want die maakte hij naar eigen
zeggen niet omdat hij het met de stellingname eens was ('integendeel') of de betoogtrant bewonderde,
maar uit eerbied voor de 'zeldzame' en 'vreemdsoortige' stijl (Lulofs 1822: i). Dat de opvattingen van
Lulofs die van zijn Nederlandse collega's niet sterk ontliepen blijkt uit Sjoer 1996 en Vis 1988, 1989,
1992, 1995.

26 Arriv6 1976: 92; Weimar 1989: 166.
27 Een kakografie is een boek met voorbeeldzinnen waarvan de fouten moeten worden verbeterd.

Zie over het schrijfonderwijs in de negentiende eeuw en het gebruik van de kakografie Van Hoorn
1903, De Vos 1939 en Geel 1989. Dat het schrijfonderwijs van Lulofs op zijn hoogst maar een beetje
verschilde van dat van leraren en onderwijzers blijkt uit het 'voorberigt' van Lulofs 1820. De gegevens
over Schrant zijn ontleend aan Rogier 1932, 1954. Het Kinker-citaat komt uit een brief van 1820. Zie
Kinker 1992-1994 deel: 402. Zie over Kinkers activiteiten als hoogleraar in Luik Rutten 1962 en Vis
1991.
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ons dat de betekenis van de retorische begrippen niet altijd vastligt. 28
Het is verder niet duidelijk of de hoogleraren de oude hierarchie handhaafden.

In ieder geval kreeg de eis van 'zuiverheid' opvallend veel aandacht. Daarbij
speelden behalve literaire ook politieke overwegingen een rol. Zoals al bleek uit
het instellen van de leerstoel van Siegenbeek bestond er verlangen naar een taal
die waarlijk nationaal was - dat wil zeggen die door iedereen en op dezelfde
manier gebruikt werd - en daarom drong men aan op regelgeving en standaar-
disering. Dat was niet alleen in Nederland zo. Overal in West-Europa ontstond,
met de vorming van staten, behoefte aan een nationale communicatiecode. In
Nederland leidde dat tot de spelling van Siegenbeek en de spraakkunst van
Weiland. In beide gevallen nam de Bataafsche Maatschappij voor Taal-en Dicht-
kunde het initiatief en kreeg het de steun van Van der Palm, die als Agent van
Nationale Opvoeding de taak had 'de Nederlandsche taal te zuiveren, te beschaven
en derzelver spelling   op eene gelijke   voet te zetten'.29   Bij het standaardiseren
ging men uit van de manier waarop 'achtbare, kiesche, bekwame en gezag-
hebbende' schrijvers het Nederlands hanteerden. Het resultaat heette moedertaal,
en werd geleerd op de lagere school en geperfectioneerd op de universiteit, en de
hoogleraren in de letterkunde en welsprekendheid beschouwden het als hun (natio-
nale en wetenschappelijke) plicht te benadrukken hoe mooi die taal was - als ze
tenminste 'zuiver' werd gebruikt.30

Behalve de elocutio was er nog een ander onderdeel van de retorica waar
zowel Blair als Lulofs bijzondere belangstelling voor toonden: de actio of
pronuntiatio. Om hun belangstelling te rechtvaardigen, citeerden ze Demosthenes,
'de grootste aller Redenaars', die, toen hem gevraagd werd waar het in de reto-
rica op aankwam, tot driemaal  toe had geantwoord: 'de voordracht'. Ze ontleen-
den de anecdote aan Quintilianus, die van alle klassieke handboekenschrijvers dit
onderdeel het meest uitvoerig behandelt.31

Dat de beide hoogleraren zoveel waarde hechtten aan de actio, laat zich ver-

28 Zie bijvoorbeeld het volgende citaat: 'Door eenen fraaijen Stijl verstaan wij eene zoodanige
uitdrukking onzer gedachten, in haren zamenhang, door middel van woorden, als den smaak, dat is:
het  vermogen,  om het Schoone te ontdekken,  en te beoordeelen,  welgevallig is' (Lulofs  1820:  8).  Zie
voor een samenvatting van de klassieke stijlleer Leeman/Braet 1987 (hoofdstuk 6). Het grote belang
dat in discussies over literatuur aan stijl werd gehecht, blijkt o.a. uit Venincio 1995.

29 Noordegraaf 1985 (hoofdstuk 2,3)
w Zie over nationalistische tendensen in de nederlandse taalkunde in de negentiende eeuw

Noordegraaf 1987. Uit Hagen 1989 blijkt dat de hoogleraren in de letterkunde en welsprekendheid het
Nederlands zelfs superieur achtten aan het Latijn. Zie over het ontstaan van nationale talen Hobsbawn
1990: 52ff, 94ff, 110ff. Zie over de noodzaak van een nationate communicatiecode De Swaan 1988
(hoofdstuk 3).

31 Lulofs 1820: 120, Blair 1832-1837 deel 1: 290. 'Actio' en 'pronuntiatio' golden oorspronkelijk
als synoniemen maar in de loop van de tijd is men het eerste gaan reserveren voor houding en gebaren
en het tweede voor de uitspraak. Zie voor actio/pronuntiatio in de klassieke retorica Leeman/Braet
1987 (hoofdstuk 8). Zie voor de geschiedenis daarna Steinbrink 1992.
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klaren door de culturele situatie. Per slot van rekening was literatuur in die tijd,
zoals bekend, een deel van het 'gezellige leven' en lezen gebeurde bij voorkeur
hardop, zowel in de huiselijke kring als daar buiten. Dat gold voor proza, maar
meer nog voor poezie. Want de algemene overtuiging was dat de schoonheid van
een gedicht niet tot zijn recht kwam als het in stilte werd gelezen - dat zou zoiets
zijn als in het donker naar een schilderij kijken - en dat de emotionele werking
ervan toenam als het in gezelschap werd beluisterd.32 Om auteurs te horen voor-
dragen, werd men lid van een letterkundige genootschappen. Wat later in de
negentiende eeuw gingen de lezers zelf achter het katheder staan teneinde zich -
binnen 'rederijkerskamers' of 'kamers voor uiterlijke welsprekendheid' - te
bekwamen in de kunst van het declameren. Dat laatste was rond het midden van
de negentiende eeuw zo populair dat in bijna ieder dorp een gezelschap
voordragers bestond en Busken Huet in een berucht geworden artikel de spot
dreef met die heren en dames uit Noord-Scharwoude, Pekel-A en Wormerveer die
het, volgens hem, niet in de eerste plaats om kunst ging, maar om 'voor weinig
geld en met weinig onkosten van toilet, een avond buiten 's huis door te brengen;
te  zien en gezien te worden'. 33

De hoogleraren in de moderne talen beschouwden zich als de aangewezen
personen om uit te leggen hoe men poezie - of in het algemeen literatuur - ten
gehore moest brengen. Ze gaven daarom niet alleen stijlcolleges, maar ook lessen
in declamatie. In Duitsland behoorden die vanaf het einde van de achttiende eeuw
tot een vast onderdeel van de series lectionum en in Amerika organiseerde men
wedstrijden om te kunnen bepalen welke studenten op dit gebied excelleerden.34
Verschillende hoogleraren schreven handleidingen voor het reciteren of
declameren. In Nederland deden dat zowel Schrant als Lulofs. Het belangrijkste
boek staat op naam van de laatste: een werk van bijna driehonderd bladzijden met
uitvoerige aanwijzingen, zowel voor de manier waarop moet worden gelezen als
voor de houdingen die men moet aannemen en de gebaren die men moet maken.
Zelfs op het gebied van kleding geeft Lulofs advies. In een 'aanhangsel' behandelt
hij - bij wijze van samenvatting en exempel - het populaire Aan den Rijn in de

32 Een goede indruk van de band tussen gezelligheid respectievelijk genootschappelijkheid en
literatuur geeft Van Deyssel 1986. Relevante studies  zijn  Van  den  Berg 1984, 1986a, 1992b.   Dat  aan
de voorkeur voor declamatie een bepaalde literatuuropvatting ten grondslag ligt, wordt uitgelegd door
Van  den Berg 1992a:   267. Die opvatting   is niet alleen in Nederland   maar ook elders  tot  ver  in  de
negentiende eeuw gangbaar gebleven, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de Poetik van Scherer; 'Auch jetzt
noch ist fOr die grosse Mehrzahi der Menschen Poesie nicht stilles Lesen allein: dies ist nur ein junges
Surrogat der lebendigen vorgetragenen Poesie,  wie es hochentwickelte Volker benutzen'(Scherer  1888:
6).

33 Busken Huet 1881-1888 deel 7: 152. De populariteit van de rederijkerskamers blijkt ook uit het
bestaan van tijdschriften voor rederijkers en bloemlezingen die speciaal voor rederijkers werden
samengesteld.   Zie   voor een inventarisatie   Van  den Berg 1992c: 217ff.   Zie voor verdere informatie
over rederijkerskamers en kamers voor uiterlijke welsprekendheid Van den Berg 1984, 1992b.

34 McMurtey 1985: 76f, Weimar 1989: 166.
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lente van 'tjaar 1820. Hij doet dat zin voor zin en vaak woord voor woord, en de
suggesties die hij geeft zijn dan ook uiterst gedetailleerd. Zo stelt hij voor bij de
woorden 'afgelegde levensbaan' een kleine beweging te maken 'met den rugwaarts
gebogen duim der regterhand' om op die manier 'het verleden aan te duiden' en
raadt aan om bij het slot van het gedicht naar de grond te kijken 'als zag men de
grafzerk  daar  voor zich'. 35

In overeenstemming met zijn aanstelling beperkte Lulofs zich niet tot het
schrijven van een handleiding, maar gaf hij ook het voorbeeld en trad op als
declamator. Tot zijn repertoire behoorden Hooft en Vondel, en hij lijkt een
speciale voorkeur te hebben bezeten voor de 'brommende en luidklinkende versen'
uit De Hollandsche Natie. Succes verwierf hij vooral met een specialiteit die in
zijn boek maar zijdelings wordt behandeld: het declamatorium, een negentiende-
eeuwse vorm van jazz and poetry die hij waarschijnlijk in Duitsland had leren
kennen.36

3.   Breuk  met  het  verleden?

Wanneer keerde het tij en werd de retorica - ook in afgeslankte vorm - niet langer
geaccepteerd? Een antwoord op die vraag moet voorzichtig zijn, want er bestaan

nauwelijks studies over de retorica in de negentiende eeuw. Maar mogen we de
verschillende vakgeschiedenissen geloven   dan   komt   rond   1840 een einde   aan   de
traditie. Zowel in Duitsland als in Engeland worden dan geen stijlcolleges meer
gegeven, in het laatste geval met uitzondering van Schotland, waar tot aan het
einde van de negentiende eeuw van een anglist verwacht werd dat hij iets aan
retorica deed. 37

35 Lulofs 1848. Cf. Van den Berg 1993. Zie voor een bibliografie van geschriften over de
uiterlijke welsprekendheid Van den Berg 1992c.

36 Aerts 1982: 14f. Dat het declamatorium niet typisch Duits was, blijkt uit de beschrijving van het
Portugese literaire leven in het begin van de negentiende eeuw van Santos 1988: 292ff. Henssen 1992:
45f venneldt dat nog in het begin van de twintigste eeuw binnen de muren van de Groningse
universiteit de declamatie van gedichten werd vergezeld door muziek.

37 , If I can risk a grand cultural generalization', schrijft Vickers in zijn /n Defence Of Rhetoric
(1988: 215), 'I would define tWO great breakdowns in the rhetorical tradition: the first, in the Middle
Ages, was followed by the long process of rebuilding and rediscovery in the Renaissance. The second,
which started in the early nineteenth century, has persisted until our time, although we may now be
seeing the beginning  of a second renaissance in rhetoric'. Zoals een 'grand cultural generalization'
past, is deze bewering weinig precies. In de loop van dit boek zal ik proberen op dit punt iets meer
duidelijkheid te verschaffen. Het is daarbij belangrijk zich te realiseren hoe weinig er over de
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Rond 1840 bestond   ook in Nederland onvrede   over de manier waarop   de
  eigen taal en literatuur gedoceerd werd. Vooral in Leiden lijkt de situatie
i   alarmerend te zijn geweest. Daar waren op dat moment twee hoogleraren voor het

onderwijs verantwoordelijk: Siegenbeek en Schrant. De laatste was aan de
universiteit toegevoegd nadat   hij, als gevolg   van de Belgische Opstand,    zijn
leerstoel in Gent verloor en uit zijn memoires blijkt hoe moeilijk hij het had in
zijn nieuwe omgeving: zijn colleges deed men af als 'gepraat over Blair' en de
studenten gedroegen zich als scholieren die geen zin hebben in een tekenles. 38

Nu was Schrant een geval apart. Ook zijn collega's namen hem niet helemaal
serieus en het feit dat hij de eerste katholieke hoogleraar was - en nog priester
bovendien - maakte hem sowieso tot een buitenbeentje. Toch verschilde de situatie
die hij in zijn herinneringen beschrijft niet fundamenteel van die in Groningen,
waar ook twijfel bestond aan het nut van het retorica-onderwijs. Maar het respect

39dat men daar had voor de oude Lulofs, voorkwam taferelen als die in Leiden.
Na de dood van Lulofs en het emeritaat van Schrant veranderde de studie van

de eigen taal en literatuur. Die ontwikkeling kan niet los worden gezien van
veranderingen in het hele universitaire bedrijf dat nog lang een achttiende eeuws
karakter behield en vooral algemene vorming bood. Vanaf 1850 kwam aan die
situatie een einde. Was de universiteit voordien nauw gelieerd aan literaire en
wetenschappelijke genootschappen, nu werd de relatie losser en verloor de
wetenschap haar 'gezellige' karakter. Er kwam meer aandacht voor onderzoek, de
natuurwetenschappen kregen in de loop van de tijd een belangrijker positie en de
faculteiten splitsten zich op in disciplines.40 Huizinga heeft de verandering
beschreven als 'de toepassing van een meer exacte, vergelijkende, inductieve
methode' en 'het prijsgeven van de teleologische of romantische algemeene

beschouwing en van de behoefte aan een onmiddellijke zedelijke werking der
wetenschap'. Letterkunde  en  welsprekendheid   speelden  volgens hem daarin  een
belangrijke rol want de veranderingen zouden 'nergens zoo snel en zoo treffend'

negentiende-eeuwse retorica bekend is. Verschillende commentatoren hebben dat de afgelopen tijd
benadrukt. Zie Stewart  1983: 153, Grootes/Braet  1985: 185f, Douay-Soublin  1994:  51 f. De gegevens
die worden vermeld over de situatie in Duitsland en Engeland zijn respectievelijk ontleend aan Weimar
1989: 55 en Palmer 1965: 26ff, 175, 177.

33 'Soms werd er geneuried, soms gefloten, zelfs bij de heerlijkste stukken uit den Bijbel of de
Athalie, waarvoor men te Kamschatka de muts zou afgenomen hebben. En zoo iets had in het midden
der   negentiende   eeuw   in het Bataafsch Athene plaats: het nageslacht  zal het nauwelijks geloven!'
(Gorris 1932: 47). Cf. Otterspeer 1992: 334f. Zie over de verhouding tussen Schrant en Siegenbeek
Hooykaas 1986.

39 Cf. Huizinga 1948-1953 deel 8: 98. Een van de Leidenaren die weinig met Schrant op had, was
Geel die in zijn brieven 'soms onbarmhartig' met de hoogleraar de spot dreef (Hamaker 1907: 125).

40 De ontwikkeling wordt het meest gedetailleerd beschreven door Otterspeer 1992. Zie verder
Wachelder 1992.
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hebben plaatsgegrepen als juist daar. 41

Hij doelt hier natuurlijk op Jonckbloet en De Vries, en als we het
veranderingsproces van meer nabij willen volgen, moeten we ons verdiepen in
hun beider car'ritres.      Die van Jonckbloet begint het meest opmerkelijk.     Hij
studeerde namelijk geen klassieke talen (zoals De Vries), maar stelde   zel f   een
programma samen en kreeg uiteindelijk een doctoraat op grond van een
'specimen' over het derde boek van Van Velthems Spieget Historiael. Zowel hij
als De Vries ontdekten dat men in Duitsland een nieuwe richting was ingeslagen
in de taal- en literatuurbeschouwing en beiden wilden het voorbeeld van hun
Duitse collega's volgen. Ze leerden al snel een aantal kopstukken kennen (onder
wie Jakob Grimm) en namen  deel  aan de Germanistentage  van  1846  - het eerste
wetenschappelijke congres op het gebied van de moderne talen.42 Via de
Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche letterkunde probeerden ze
aanhangers te vinden voor de Duitse principes. Tegelijkertijd zetten ze zich af
tegen wat Jonckbloet de 'Oude School' noemde of 'de Partij van Behoud', dat wil
zeggen de zittende hoogleraren. Dat gebeurde in een campagne, gesteund door De
Gids, waarin betoogd werd dat letterkunde en welsprekendheid toe waren aan
vernieuwing en dat er een einde moest komen aan 'eene school, die geene
vruchten kan dragen'.43

Hun eerste succes was de benoeming van De Vries in 1849. Hij werd in
Groningen de opvolger van Lulofs. Uit de titel van zijn oratie - De heerschappij
over de Mal. Het beginsel der welsprekendheid (1849) - blijkt al dat hij niet
(meteen?) met zijn voorganger wilde breken. Uitgangspunt van zijn betoog was
een regel van Bilderdijk 'Wees meester van de taal: gij zijt het van 't gemoed' en
ook dat was geen nieuwe gedachte. In 1853 volgde zijn benoeming in Leiden. De
rede die hij daar hield, bevat wel kritiek op de oude garde, al vermijdt hij het
namen te noemen. Er wordt nu gezegd dat het niet genoeg is studenten te leren
hun taal 'zuiver en sierlijk' te gebruiken. Een hoogleraar moet meer bieden dan
dit soort 'oppervlakkige kennis, zoo geheel   tot het uiterlijk beperkt:   Hij   moet    )

41 Huizinga 1948-1953 deel 8: 250, 253f. De karakterisering die hij geeft van het nieuwe type
wetenschapsbeoefening komt aan de orde in paragraaf 4 van dit hoofdstuk.

42  Zie  over de studie van Jonckbloet  (en  de  rol  die Geel daarbij speelde) Moltzer   1886:   2f.   De
manier waarop Jonckbloet zijn doctoraat verkreeg, wordt beschreven door Fruin    1904:    513 ff.
Informatie over de germanistiek in de eerste helft van de negentiende eeuw vindt men o.a. bij Muller
1974. Daar ook gegevens over de eerste (en volgende) Germanistentage. Zie verder Thomas 1951
(hoo fdstuk    3). De Vries 1846 bevat een verslag    van zijn bezoek    aan de eerste Germanistentage.
Jonckbloet      1843     is een verslag     van     een reis langs Duitse universiteiten en bibliotheken     en
ontmoetingen met germanisten. Zie voor meer informatie over de verhouding tussen Jonckbloet en De
Vries en de germanistiek Karsten 1949 (hoofdstuk 2).

43   Jonckbloet    1846:    3. De wijze waarop Jonckbloet gebruik maakte   van de Vereeniging   ter
bevordering der oude Nederlandsche letterkunde voor het verwezenlijken van zijn dod, is beschreven
door  Gerritsen  1991. Zie verder Colenbrander  1980. De steun  die De  Gids  gaf  aan de campagne  van
Jonckbloet en De Vries is gedocumenteerd door Mikenburg 1991 (hoofdstuk 3).
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zorgen voor filologische scholing.44
In de decennia daarna ontwikkelde De Vries zich tot een historisch

taalkundige met een speciale belangstelling voor lexicografie. Het lukte hem niet
alleen van Leiden een Dictionopolis te maken, maar ook voor leerlingen te zorgen
en die op belangrijke plaatsen benoemd te krijgen. In de geschiedenis van de
neerlandistiek geldt hij daarom als de stamvader - de man die het vak zijn gezicht
heeft gegeven. De verhuizing van Groningen naar Leiden is in die opvatting
welhaast symbolisch en er wordt ook vaak beweerd dat De Vries, zodra hij
Schrant was opgevolgd, een einde maakte aan de retorische traditie. Zo schrijft
Rogier naar aanleiding van de Leidse benoeming dat 'de geest van Blair' ophield
'rond te waren' en lezen we in een ander historisch verslag:

Van nu af zal de neerlandicus zich voornamelijk gaan bewegen op het terrein van
de historische taaiwetenschap en de historische letterkunde. Welsprekendheid
verdwijnt uit de neerlandistiek.45

De werkelijkheid is minder dramatisch. Want ook in Leiden gaf De Vries
stijlcolleges en we weten van studenten en collega's dat hij daaraan het grootste
belang hechtte. Cosijn is daarover het meest pertinent en schrijft:

Zelf eloquent eischte hij van zijn hooggeleerde vakgenooten weI niet de vele
qualiteiten waarvan Cicero in zijn De Oratore gewaagt, maar toch de gave des
woords, de kunst om zich goed en sierlijk uit te drukken in woord en schrift. Hij
achtte zich nog wel degelijk, als zijn voorganger Siegenbeek, aangesteld tot
'hoogleeraar  in de Nederduitsche welsprekendheid'. Wetenschap zonder practijk
was hem een bloem zonder geur. Kennen moest zyn kunnen.   Een  latinist  die  geen

limpide, elegant Latijn sprak en schreef, was in zijne oogen geen latinist propria
sensu. Geen  college  achtte  hij  gewichtiger  dan  zijn  sti#college.46

Het is verder bekend   dat  hij,  net als Lulofs  en zijn tijdgenoten, graag   zijn
studenten als spreker voorging. Volgens Karsten kon er zelfs 'geen feest van
nationale betekenis gevierd worden  of De Vries  liet  zijn stem horen'. Dichtkunst
en welsprekendheid waren voor hem vermoedelijk nog nauw met elkaar verbon-
den en volgens een van zijn studenten was zijn liefde voor de Latijnse klassieken
en voor Bilderdijk en Van der Palm (de idolen van de Oude School) waarschijnlijk
inniger dan die voor de middeleeuwse literatuur.47 Dat laatste geldt beslist niet

44 De Vries 1850, 1853: 16f.
43  Rogier  1954:  221,  Krol   1980:  28. Ook Braet  1982: 162 schrijft dat welsprekendheid  rond  1850

'geschrapt' wordt. Op gezag van de genoemde drie auteurs heb ik in het verleden eveneens beweerd
dat er sprake was van een breuk met de traditie. Zie Laan 1984d: 145f.

46 Cosijn 1892: 240. Zie verder o.a. Moltzer 1892: 15ff en Verdam 1893: 19f.
47 Muller 1900: 484f, Karsten 1949: 14.
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voor Jonckbloet. Toch lijkt ook hij veel meer op zijn voorgangers dan hij wilde
toegeven  (en de vakhistorici beweren)  en toen hij  in  1854 De Vries in Groningen

opvolgde,   liet  hij,   net als iedereen, zijn studenten opstellen schrijven  en  voor-
drachten houden. 48

De retorica werd hier dus niet door de filologie verdrongen, zoals in Duits-
land gebeurde waar onderzoekers als Grimm haar zonder enige explicatie lieten
vallen. Jonckbloet en De Vries verlegden hun aandacht niet, maar breidden haar
uit. Ze annexeerden een nieuw - door hun Duitse collega's ontdekt - gebied en
voegden dat toe aan het domein dat ze erfden van hun voorgangers. Een dergelijk

gedrag is heel gebruikelijk en vormt een van de belangrijkste redenen om bezwaar
te maken tegen de standaardvisie op de ontwikkeling van de literatuurwetenschap
zoals die in de inleiding is geformuleerd. In tegenstelling tot wat tekstboeken en

vakgeschiedenissen suggereren zijn literatuurwetenschappers nauwelijks bereid
afstand te doen van bestaande ideeen en praktijken, en zelfs degenen onder hen
die aandringen op radicale veranderingen houden bijna altijd in ieder geval een
deel van het oude in stand. 49

Vreemd genoeg lijken ze zich geen zorgen te maken over de vraag of het wel
mogelijk is oud en nieuw te combineren, terwijl er toch gemakkelijk

moeilijkheden kunnen rijzen. In het geval van de Nieuwe School kwamen die er
ook. In de retorica gaat het immers om de juiste stijl en de goede smaak, en dat
zijn  begrippen  waar de filoloog geen boodschap aan heeft. De Vries probeerde  dit
probleem   op  te   lossen  door  de   retorica  het  overwicht   te   geven. Het Woordenboek
der Nederlandsche Taal was in de jaren dat hij het beleid bepaalde niet historisch-
inventariserend van aard, zoals het woordenboek van Grimm, maar richtte zich op
de  taal 'in haren beschaafden toestand'; voorbeelden werden het liefst gekozen  uit
de  literatuur  en  er werd gestreefd  naar de vorming  van een standaardtaal.50

Pas na zijn dood koos de redactie voor een consequent historische aanpak. Ik
weet niet of in diezelfde tijd de retorica uit de studie Nederlands verdween. Vast
staat dat in ieder geval sommige leerlingen van De Vries nog stijlcolleges gaven.
Of  ze  daar net zoveel belang aan hechtten   als  hij, is onduidelijk.   Maar  in  hun
herdenkingsartikelen prijzen ze zowel de wetenschappelijke verdiensten van De
Vries als zijn retorisch talent en wanneer Te Winkel zijn literatuurgeschiedenis

schrijft, neemt hij zijn leermeester op als redenaar en vergelijkt hem met

48 Moltzer 1886: 24.
49 Zie  over de bejegening  van de retorica door Grimm en andere Duitse onderzoekers  Linn  1963:

32. Niet alleen de Duitse filologen maar ook de Amerikaanse verwaardigden zich nauwelijks met de
retorici in debat te gaan, zoals blijkt uit Cmiel 1990 (hoofdstuk 5).

30 De Tollenaere 1977: 232f, Van Sterkenburg 1992 (hoofdstuk 4).
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beroemdheden als Van der Palm en Des Amorie van der Hoeven. 51

Noch De Vries noch een van zijn leerlingen schreef een stijlleer of een boek
over declamatie. We kunnen hun opvattingen over retorica dus niet vergelijken
met die van hun voorgangers, ook al omdat over de inhoud van hun lessen en de
leermiddelen die ze gebruikten bijna niets bekend is. Het valt wel op dat de
omschrijvingen van sommige colleges een traditioneel karakter hebben. Zo staan
volgens de studiegidsen van 1889-1890 zowel in Groningen, Leiden als Utrecht
stijlcolleges op het programma en die in Utrecht worden verdeeld in pars
generalis, pronuntiatio, inventio, dispositio en elocutio. Maar het is gevaarlijk
daar conclusies aan te verbinden zolang we niet weten wat feitelijk gedoceerd
werd.52

4. Analytica posteriora
m Als Jonckbloet en De Vries hun voorgangers verwijten maken, doen ze dat altijd

met een beroep op 'de wetenschap' dus als we de overgang van de Oude naar de
Nieuwe School duidelijker in beeld willen krijgen, moeten we nagaan wat ze met
die term bedoelden. De betrokkenen zelf zijn niet erg behulpzaam. Ze geven
nauwelijks een nadere omschrijving en verwijzen nooit naar een filosofisch of een
methodologisch standpunt. Wat dat betreft is er een belangrijk verschil met hun
Leidse collega Fruin die meermalen uiteenzette wat hij van een wetenschappelijke
studie van de geschiedenis verwachtte en daarbij gebruik maakte van ideeen van
Comte en Mill.53

Historici als Brom en Karsten doen geen moeite de uitspraken van Jonckbloet
en De Vries te verduidelijken en herhalen slechts hun verwijt aan de oudere
generatie. De enige schrijver over het verleden die ons enigszins op weg helpt, is
Noordegraaf in zijn studie over de negentiende-eeuwse linguistiek. Hij wijst er

51  Kluyver   1896: 15, Moltzer   1892:   15ff, Te Winkel 1922-1927  decl  7: 460. Overigens besteedt
ook een tegenstander van De Vries als Van VIoten in zijn Beknopte geschiedenis der Nederlandsche
letteren van de vroegste tijden tot op heden aandacht aan diens redevoeringen, maar het zal niet
verwonderen dat hij er minder lovend over is. Zie Van VIoten 1871: 7.

32 Groen 1987-1989 deel 2: 140. Zie voor enige gegevens over het welsprekendheidsonderwijs ten
tijde van de Nieuwe School Sjoer 1996 (hoofdstuk 8). Uit Otterspeer 1995: 433f blijkt dat nadat de
neerlandici uiteindelijk de retorica hadden laten vallen, de Leidse universiteit iemand aantrok om
voordrachtskunst te geven.

v Zie over het beroep op 'de wetenschap' Van Boven 1980. Zie over de wetenschapsopvatting van
Fruin Vermeulen  1956  (deel  1),  Smit 1958 (hoofdstuk  1) en Tollebeek 1990 (hoofdstuk  1).
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terecht op dat de Nieuwe Scholers veel waarde hechtten aan een 'strikte
waarneming van feiten'. Zo beweert De Vries  in zijn Leidse oratie dat onderzoek
staat of valt met het doen van 'juiste, scherpe, onbevooroordeelde' waamemingen     4
en dat idee wordt herhaald in Verdams Over wetenschap en wetenschappelijke
methode (1891), de enige publicatie van de Nieuwe School die geheel aan
methodologie gewijd is. Het doel van wetenschap wordt daarin omschreven als het
vaststellen van de waarheid en Verdam wekt de suggestie dat iemand die zich aan
de feiten houdt en een 'helder' hoofd heeft en een 'onbenevelden blik' de
waarheid vanzelf zal vinden.54

Dachten Jonckbloet en De Vries dat ook? Ik krijg vaak die indruk. In ieder

geval beschikten beiden over een majestueus zelfvertrouwen en gedroegen ze zich
alsof aan hun gelijk niet getwijfeld kon worden. De Vries had het meer dan eens
over  'vaste en zekere kennis', geformuleerd  in 'stellige wetten'   en  een  van  zijn
studenten kan zich herinneren dat hij op college vaak zei 'dat nu eindelijk de
taalwetenschap was gekomen wier betrouwbaarheid aan alle eischen kon voldoen'
en in verband daarmee soms van 'mathematische strengheid' sprak. MAAr - wordt
daar direct aan toegevoegd - dat laatste was 'natuurlijk slechts een manier van
zeggen',  want zijn voorzichtigheid verbood hem vergelijkingen te maken  met  een
studie  die hij 'niet nauwkeurig kende'.55

Misschien was het inderdaad beeldspraak en overdrijving. Maar in dat geval
overdreef de hoogleraar wel vaker, want ook in zijn ontwerp voor het WNT
beweert hij dat de 'wetten' van de taalkunde 'in stellige zekerheid' maar weinig
onderdoen voor die van de wiskunde.56 Aan de andere kant wordt ons door
Noordegraaf verzekerd dat De Vries zich wel degelijk bewust was van de
betrekkelijkheid van kennis. Hij verwijst in dat verband naar een rede over
Bilderdijks taalbeschouwing waarin De Vries bij wijze van waarschuwing opmerkt
dat ook de huidige taalwetenschap 'vergankelijk' is en 'ook zij haar theorieen
heeft waarover het nageslacht zal glimlachen'.57

Van Jonckbloet zijn dergelijke relativeringen niet bekend. Hij lijkt de stelligste
van de twee en schermt voortdurend met 'hoofdwaarheden' die 'vaststaan' en
'ware  wetten'. Met mensen die anders denken  dan hij heeft hij nauwelijks geduld.
Hij verwijt hen al gauw dat ze een 'verouderd' standpunt innemen en slecht

geinformeerd zijn over de laatste ontwikkelingen op literairhistorisch gebied, met
name die in Duitsland.58

Wie opvattingen als die van hem en De Vries een plaats wil geven in de
geschiedenis van de methodologie, komt terecht bij Aristoteles en dan hebben we

34 De Vries 1853, Verdam 1891. Cf. Noordegraaf 1985: 329ff.
55 De Vries 1882: Ivii, 1xxx, Kluyver 1911: 2.
36 De Vries 1852: 52.
57 Noordegraaf 1985: 392.

38 Jonckbloet 1846. 1877.
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het niet over de filosoof van de praktisch-productieve kennis die in het begin van
dit hoofdstuk figureerde, maar over de schrijver van de Analytica posteriora, het
boek waarin hij zijn denkbeelden uiteenzet over die andere soort kennis, de
theoretische, zoals ze is te vinden in de fysica, de metafysica en de wiskunde. Die
denkbeelden laten zich het best beschrijven aan de hand van twee uitgangspunten
waarvan het eerste luidt: 'We kennen datgene waarvan  we een bewijs bezitten'.
Dat wil zeggen: inzichten zijn alleen wat waard als er niet aan getwijfeld kan
worden. Dit zogeheten justificationistische standpunt ontstond voor een belangrijk
deel onder invloed van het succes van de meetkunde en de belangrijkste opdracht
die Aristoteles aan theoretische onderzoekers gaf, was ook: zoek beweringen die
vergelijkbaar zijn met meetkundige postulaten. Alleen als ze daarover beschikten,
was het mogelijk een oneindige regressie of een logische cirkel te vermijden en
kennis te vergaren   die  aan de gestelde eis voldoet. 59

Bij het formuleren van zijn 'geometrical ideal of knowledge' (Toulmin) nam
Aristoteles aan dat de waarheid van sommige beweringen evident is. Als
voorbeeld van zo'n bewering geeft hij: 'Trek even af van even en men houdt even
over'.   Dat  is een inzicht  dat alle theoretische studies met elkaar zouden delen.
Daarnaast onderscheidt hij evidenties die specifiek   zijn   voor  een   van die studies.
Een voorbeeld daarvan is: 'Een rechte lijn is de kortste verbinding tussen twee
punten'.Bo De cruciale vraag is natuurlijk:  hoe  komt  men  aan dit soort waarheden
en wat garandeert hun evidentie? Volgens Aristoteles drongen ze zich op aan de
onderzoeker wanneer hij zich lang en intensief in een onderwerp verdiepte. Hij
spreekt  in dit verband van 'epagoge'  en  'nous'. Het eerste wordt meestal vertaald
met  'inductie'; het tweede met '(intellectuele)  intuitie'. 61

De onderlinge verhouding is niet helemaal duidelijk, maar het betoog komt er
op neer dat men na kennisname van de feiten en zonder dat er sprake is van een
redenering, inzicht verwerft  in de aard van de 'eerste principes'. Dat betekent  - in
een terminologie die ontleend is aan Popper - dat inductie en intuitie fungeren als
'bronnen van kennis' en dat de kwaliteit van die bronnen (en het juiste gebruik

59 Zie voor het Aristoteles-citaat Analytica 71 a 43. Zie voor een (Engelse) vertaling Aristotle
1949. Belangrijke studies zijn Granger 1976 en McKirahan 1992.

80  Zie voor 'geometrical ideal of knowledge' Toulmin 1976 (hoofdstuk  5).   Beth   1944:  65;   1964:
28, 38, 90 beschouwt het evidentiepostulaat als het kernstuk van de Anatytica posteriora. Hij
omschrijft het postulaat als de opvatting volgens welke de wetenschap 'moet uitgaan van
grondbegrippen en grondstellingen waarvan de betekenis zonder nadere omschrijving, de waarheid
zonder nader bewijs, voor iedereen vaststaat'.

61 vOOT zover mij bekend gebruikten Jonckbloet en De Vries het woord inductie niet. Ik kwam het
wel  tegen bij Moltzer  1865:   16ff  die  het zo belangrijk vindt  dat  hij met behulp daarvan onderscheid
maakt tussen     de     Oude     en de Nieuwe School. Ook Noordegraaf     1985: 333f noemt    de
wetenschapsopvatting van De Vries 'inductief. Cf. verder de typering van Huizinga 1948-1953 deel 8:
250,253f van de veranderingen rond het midden van de negentiende eeuw.
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ervan) de waarheid van de uitspraken garandeert.62 Al in de oudheid werd die
garantie betwist en toonden sceptici aan hoe onbetrouwbaar die bronnen van
kennis kunnen zijn. Maar het kwam toen niet tot een aanval op het
justificationisme, want ook de sceptici gingen er van uit dat alleen die kennis wat
waard is die bewezen kan worden en beschouwden alle beweringen waarvoor geen
bewijs bestond als niet meer dan een mening. Het enige verschilpunt tussen hen
en Aristoteles is dat ze alle kennis in twijfel trokken, inclusief de meetkundige. 63

Hoe groot de invloed is geweest van de Aristotelische methodologie blijkt uit
De mechanisering van het wereldbeeld (1950). Zelfs toen de natuurweten-
schappelijke ideeen van Aristoteles werden bekritiseerd en door andere ver-
drongen, bleven diens opvattingen over onderzoek richtinggevend. Bovendien
beperkte zijn invloed zich niet tot de wetenschappen waar zijn methodologie voor
bedoeld was, getuige pogingen om van een oorspronkelijk praktisch-productief
vak als de ethica een theoretische discipline te maken. Dit alles in aanmerking
genomen, is het niet vreemd bij Jonckbloet en De Vries opvattingen aan te treffen
die teruggaan op de klassieke oudheid. Zeker als we bedenken dat ook andere

negentiende-eeuwers, zowel binnen de letterenfaculteit als daarbuiten, in metho-

dologisch opzicht aan Aristoteles verwant zijn en zich soms expliciet op hem
beroepen.64

We hebben het dan niet alleen over het justificationisme. Dat is, zoals gezegd,
slechts een van de uitgangspunten van de Analytica. Het andere luidt: 'We kennen
iets  alleen  als  we de essentie ervan kennen'. Het achterliggende  idee  is  dat  een
object of verschijnsel zowel 'toevallige' eigenschappen bezit als 'kenmerkende'  en
dat het tot de taak van de (theoretische) onderzoeker behoort beide van elkaar te
onderscheiden en een opsomming te geven van alle eigenschappen die kenmerkend

zouden zijn, dat wil zeggen de 'essentie' bevatten. Het is een idee dat een lezer
van Jonckbloet bekend moet voorkomen, want hij beroept zich voortdurend op
zijn kennis over het 'wezen' van literatuur.65 De Vries laat zich op dit punt

62  popper   1962.   Dat de verhouding tussen 'inductie' en 'intuYtie' niet helemaal duidelijk is, blijkt
o.a. uit het feit dat sommige commentatoren beide samenvoegen en spreken van 'intuitieve inductie'

(Kuipers 1959: 22f, Losee 1972: 70.
63 Een samenvatting en bespreking van de argumenten van de Griekse sceptici geeft Stough 1969.

Zie voor latere sceptische standpunten, voor een belangrijk deel in debat met de Oudheid ontwikkeld,

Popkin 1960.
64 Dijksterhuis 1950: 44f. Cf. Losee 1972 (met name hoofdstuk 7). Zie voor pogingen om van de

ethica een bewijzende wetenschap te maken o.a. Lobkowicz 1967: 119ff.
63 Het Aristoteles-citaat komt niet uit de Analytica maar uit de Metafysica 1031 b6. Zie voor een

(Engelse) vertaling Aristotle 1961. Jonckbloets essentialisme komt aan de orde in hoofdstuk 2

paragraaf  3.   Zie   over  dat van Aristoteles behalve Granger 1976 (hoofdstuk   8) en McKirahan   1992

(hoofdstuk  7,8,9) ook Popper 1966 (hoofdstuk  11)  en  Viskil  1994: 30ff. Zoals bekend  zal zijn speelt
het zoeken naar het wezen van een object of verschijnsel al een belangrijke rol in de dialogen van
Plato. Zie voor een spottende beschrijving van die zoektocht Stone 1988: 68ff. De invloed van de
Aristotelische wetenschapsopvatting op de literatuurwetenschap in de negentiende en twintigste eeuw
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minder kennen, maar hij geeft in zijn inleiding op het WNT wel een omschrijving
van definities waar Aristoteles tevreden mee zou zijn geweest:

Wetenschappelijke of wijsgerige bepalingen, die de zaak in haar wezen en hare
eigenschappen volledig en nauwkeurig uitdrukken.66

Als essentialist was Aristoteles namelijk van mening dat een definitie twee
vragen tegelijk moest beantwoorden:

- Wat is x? Dat wil zeggen: Wat is de essentie van x? en
- Wat is de betekenis van de term die de essentie aanduidt?

Beide vragen worden opgeworpen door de term v66r het koppelwerkwoord; het
antwoord staat erachter. Dat betekent dat men een wezensdefinitie, anders dan een
nominale, van links naar rechts leest. Ook hier is de vraag natuurlijk: hoe vindt
men het wezen? Het antwoord luidt wederom:  via 'nous'. Moderne methodologen
noemen een dergelijk antwoord onacceptabel omdat er een beroep wordt gedaan
op een instantie die men niet ter discussie kan stellen. Aristoteles is in hun ogen
een dogmaticus en onderzoekers wordt aangeraden met diens opvattingen te
breken. Anders is het onmogelijk tot zinvolle resultaten te komen. 67

Jonckbloet en De Vries zijn zich duidelijk niet bewust van de feilen die
twintigste-eeuwse filosofen in het werk van Aristoteles ontdekten. Voor hen lijkt
de Griekse filosoof juist te fungeren  als een waarborg  dat  ze  op een verantwoorde
manier te werk gaan. Ze zijn de eerste hoogleraren in dit boek die denken dat ze
een goede verstandhouding met 'de wetenschap' hebben en zich daarom superieur
voelen aan andere onderzoekers. Er zullen er nog velen volgen. En we zullen nog
verschillende keren horen dat deze of gene benadering 'verouderd' is en
'onwetenschappelijk', zowel  uit  de  mond van literatuurwetenschappers   als  uit  die
van (met hen sympathiserende) vakhistorici.

komt verderop in dit boek aan de orde in hoofdstuk 6 paragraaf 4, hoofdstuk 7 paragraaf 4, hoofdstuk
8  paragraaf 3, hoofdstuk   11  paragraaf  2,  4 en hoofdstuk 12 paragraaf  2.  Zie  voor de invloed  van
Aristoteles op andere wetenschappen o.a. Klant 1972 (hoofdstuk 2).

66  De  Vries 1882: txiii.
67 ,The development of thought since Aristotle', schrijft Popper 1966: 9, 'could, I think, be

summed up by saying that every discipline,  as  long as it used the Atistotelian method of definition,  has
remained arrested in a state of empty verbiage and barren scholasticism, and the degree to which the
various sciences have been able to make any progress depended on the degree to which they have been
able to get rid of this essentialist method'. 'Tile fallible sophistication of the empiricist programme has
won', schrijft Lakatos 1978:  10, 'the infallible triviality of Euclideans has lost. Euclideans could only
survive in those underdeveloped subjects where knowledge is still trivial, like ethics, economics  etc.'.
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Hoofdstuk 2

HET BEGIN VAN DE LITERATUURGESCHIEDENIS

1.   Ontstaan

De strijd tussen de Oude en de Nieuwe School werd vooral gevoerd op het gebied

van de literatuurgeschiedenis, want daar lagen Jonckbloets interesses en hij was de
belangrijkste polemist. Na wat in het vorige hoofdstuk is betoogd, zal het niet
verbazen dat ook het beeld dat bestaat van de literairhistorische veranderingen
correctie behoeft en dat Brom overdrijft als hij Jonckbloet presenteert als een
revolutionair die een einde maakte aan het ancien r6gime ('de lijken van Jacobus
Scheltema en Collot d'Escury, Jeronimo de Vries en Van Kampen, Siegenbeek en
Witsen Geysbeek lagen om hem heen te drijven'). Maar voordat we de historische

praktijk van de beide scholen met elkaar kunnen vergelijken en kunnen vaststellen
wat er precies veranderde, moeten we eerst verder in het verleden terug.1

De literatuurgeschiedenis is namelijk niet ontstaan met de studie van de
moderne talen. Op het moment dat de eerste hoogleraren aantraden, bestond al
een aantal literaire overzichten. Het oudste is de Histoire litttraire de la France
waarvan het eerste deel verscheen in 1733. Uit ongeveer dezelfde tijd dateren de
eerste Duitse, Engelse en Italiaanse overzichten en in het begin van de
negentiende eeuw was al zoveel materiaal verzameld dat sommigen probeerden de
ontwikkeling van heel West-Europa in kaart te brengen.2

In Nederland werd men pas literairhistorisch actief aan het einde van de jaren  C
tachtig. Het genootschap Studium scientiarum genitrix schreef toen een prijsvraag I
uit 'over den oorsprong, voortgang en tegenwoordigen staat der Nederduitsche
Dichtkunst'.  Er kwam  maar den inzending  en  die  vond  de jury van onvoldoende

1 Brom z.j.: 44
2 Een god beeld van de uiterst trage manier waarop de literatuurgeschiedenis zich heeft

ontwikkeld, geeft Wellek 1966. Zie verder o.a. Wolfzettel 1982 en Batts 1987. Over het weinige dat
in de  oudheid aan literatuurhistorie werd gedaan, informeert Russell 1981 (hoofdstuk  11).  Zie  voor  de
historische bemoeienis met de klassieken in de eeuwen daarna Fuhrmann 1983.
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kwaliteit, maar toen men het nog een keer probeerde (en het prijzengeld
verdubbelde) boekte men wel succes. Alleen ontstond nu ruzie over aanpassingen
in het manuscript, met als gevolg dat de literatuurgeschiedenis van Van Dijk pas
werd gepubliceerd in 1832.3 Intussen waren andere geschiedenissen verschenen,
te beginnen met Van Wijns Historische en letterkundige avondstomlen (1800) en
hoewel dat boek niet verder gaat dan 1500 en bovendien, strikt genomen, niet het
oudste in zijn soort is, gold Van Wijn tot voor kort als 'de vader der
geschiedschrijving onzer letterkunde' (Te Winkel). Men zou hem met meer recht
een van de eerste medievisten kunnen noemen. Zelf kon hij zich voorstellen dat
hij ook meteen de laatste was, getuige een brief waarin hij zegt zijn boek onder
meer te hebben geschreven omdat er na hem misschien niemand meer zou zijn die
geinteresseerd  is in  die 'oude, zogezegde vodden'.4

1  met het toenemend historisch bewustzijn en de groei van het nationalisme. Het
Het ontstaan van de literatuurgeschiedenis wordt altijd in verband gebracht

zou onzinnig zijn het belang van die factoren te ontkennen, al zijn er literaturen -
zoals de Portugese - waarvan de eerste overzichten afkomstig zijn van
buitenlanders. Maar wat onderbelicht blijft, is de rol die de literatuurgeschiedenis
speelde in het culturele leven. De aandacht van historiografen gaat ook bijna
uitsluitend uit naar de geschiedenissen zelf en de schrijvers ervan; over de lezers
krijgen we nauwelijks iets te horen.5

Er is alle reden ons te verdiepen in de rot die de eerste geschiedenissen
speelden, vooral als we bedenken dat het culturele leven vanaf het einde van de
zeventiende eeuw veranderingen onderging die zo ingrijpend waren dat we tot op
de dag van vandaag de gevolgen merken. Die veranderingen laten zich volgens

3   Van   Dijk   1832.   Zie voor informatie   over de activiteiten van Studium scientiarum genitrix   en
andere achttiende-eeuwse letterkundige genootschappen, onder andere ten behoeve van de opbouw van
de vaderlandse letterkunde Singeling  1991. V66r Studium het initiatief  nam  tot het schrijven  van  een
literatuurgeschiedenis, bestonden er al deelstudies zoals de Schets eener geschiedenisse der rederijkers
(1774) van Kops en Van Hasselts Over de eerste vaderiandsche kluchtspelen (1780). Overigens was
Nederland beslist niet het land dat het traagst reageerde op de literair-historische ontwikkelingen.
Verschillende landen beschikten pas op het einde van de negentiende eeuw over wat Escarpit 1958a:
1773  aanduidt  als 'vtritables histoires de leurs litttratures 6crites  par des autochtones'. Voorbeelden
zijn Griekenland, de Scandinavische landen en Zwitserland.

4  Van Wijn  1800.  Zie  over het vaderschap  van de Nederlandse literatuurgeschiedenis  Van den Berg
1989. De kennis en waardering die men in de achttiende eeuw voor de middeleeuwen had, wordt
behandeld door Buijnsters 1984 en Van der Woude 1990 (deel 2). Zie voor het citaat over de 'vodden'
Buijnsters 1984: 51.

5 De gangbare opvatting over het ontstaan van de literatuurgeschiedenis vinden we o.a. verwoord
door De Smedt 1984: 19: 'Het genre van de literatuurgeschiedenis is kunnen ontstaan vanuit het
nationaal bewustzijn en de belangstelling voor het eigen literair verleden enerzijds, en het inzicht in
evolutie en ontwikkeling, het historisch bewustzijn anderzijds'.  Zie  over de eerste geschiedenissen  van
de Portugese literatuur Figueiredo 1916: 167ff en Palma-Ferreira 1985: 22ff. De Portugezen waren
overigens ook laat met het instellen van een kerstoel in de eigen taal en literatuur. Dat gebeurde pas in
1858 (Serdo 1986: 342ff).
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Kloek en Mijnhardt in drie woorden samenvatten: specialisatie, verbreding en   
commercialisering. Met het eerste duiden we het verval aan van de universele  i
geleerdencultuur. Die begon met de wetenschappelijke revolutie in de zeventiende
eeuw en leidde ertoe dat op den duur niemand meer kon beweren het gebied van
kennis te overzien, al heeft men dat in de humaniora nog lang gepretendeerd. De
wetenschap viel geleidelijk uiteen. Er ontstonden disciplines (en subdisciplines) en
een algemeen debat werd steeds moeilijker te organiseren.6

Tegelijkertijd nam het leespubliek toe ('verbreding'). Hoe groot die toename
was, valt moeilijk te zeggen. Tijdgenoten suggeren dat iedereen las - 'zelfs kleed-
sters, koetsiers en voormannen' - maar dat is duidelijk een overdrijving, al zegt
het iets over de indruk die de veranderingen maakten. Tot zo'n tien jaar geleden
bestond de gewoonte om te spreken van een 'lezersrevolutie' (Engelsing) en hoe-
wel die term nog steeds in gebruik is, wordt tegenwoordig, zeker in Nederland,
ernstig getwijfeld aan het bestaan van zo'n revolutie. Maar ook als men aanneemt
dat er sprake is van een meer geleidelijke ontwikkeling kan deze ingrijpende
gevolgen hebben gehad, want ook al zou het leespubliek maar zijn gestegen van
twee naar vier procent van de bevolking, dan betekent dat toch een verdubbeling
en die zal de tijdgenoot niet zijn ontgaan.7

De veranderingen in het leespubliek leidden op hun beurt tot een
commercialisering van de boekproductie. Een uitgever was steeds minder een
geleerde. De schaal waarop hij werkte, was groter dan ooit tevoren, de exploitatie
nam moderne vormen aan en de voorkeuren van het publiek gingen een steeds

belangrijker rol spelen in de bedrijfsvoering. Men spreekt in dit verband van het
ontstaan   van een consumentenmaatschappij. De veranderingen gelden namelijk
niet alleen boeken en tijdschriften. Allerlei producten die eeuwenlang het privilege
waren van een kleine groep, kwamen in de tijd van een paar generaties binnen het
bereik van grotere delen van de bevolking en werden op het laatst in
massaproductie vervaardigd: meubilair, modieuze kleren, prenten, serviesgoed...
Het was een ontwikkeling die in Engeland begon en door een historicus als volgt
wordt samengevat:

'Luxuries' came to be seen as mere 'decencies', and 'decencies' came to be seen
as 'necessities'.8

6 Kloek/Mijnhardt 19893.
7  Zie  wat  dat laatste betreft Johannes   1995:   1 Of.   De   stelling  dat  er  in de achttiende eeuw sprake

was   van een lezersrevolutie   is   met name bekritiseerd door Kloek en Mijnhardt. Zie Kloek    1994,
Kloek/Mijnhardt 1989b, 1993 en Mijnhardt 1992. Zie verder Brouwer 1988: 85ff.

a    McKendrick/Brewer/Plumb    1982:     1.    Cf.    de    titel van Gilmore 1989: Reading Becomes   a

Necessity    of Life. Plumb 1972 is het eerste, verkennende, onderzoek naar het ontstaan van een
consumentenmaatschappij. McKendrick/Brewer/Plumb   1982 is uitgebreider en gedetailleerder. Beide
publicaties beperken zich tot Engeland. Brewer/Porter 1993 is het eerste van een driedelige,
internationaal georienteerde geschiedenis over consumptie   in de zeventiende en achttiende   eeuw.   Het
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i In dezelfde tijd werd een begin gemaakt met de professionalisering van de
cultuur. Het aanstellen van hoogleraren in de moderne talen was een van de
eerste, voorzichtige, stappen in die richting. Later kwamen daar andere beroepen
bij (zoals leraar in de moderne talen, bibliothecaris van een openbare bibliotheek,
redacteur bij een uitgeverij, etc. etc.) en tegenwoordig is het zo dat voor bijna
iedere culturele functie een diploma vereist is en de letterenfaculteiten proberen
voor veel van die functies een opleiding te bieden.9

Wanneer het niet gaat om het verklaren van het ontstaan van de
literatuurgeschiedenis, maar om dat van de literaire kritiek, is het al heel lang
gebruikelijk een verband te leggen met verschijnselen als verbreding, specialisatie
en commercialisering. Dat gebeurt door aan te nemen dat als gevolg van de
geschetste veranderingen behoefte ontstond aan advies in zaken van kunst en
cultuur. De groep  waar  het  om  zou gaan, duidt men meestal   aan  als 'de burgerij'
en wordt omschreven als een klasse in opkomst die zich ondanks zijn (nieuw
verworven) welvaart toch de mindere voelt van de aristocratie. Het is de vraag of
die aanduiding juist is: een stratificatie ontbreekt en een bekende grap onder
historici luidt dat de burgerij alti/d in opkomst is. Maar afgezien daarvan klinkt de
redenering plausibel. We weten immers   dat de spectators    -   in het begin   van   de
achttiende eeuw het belangrijkste kritische forum - zich ergerden aan 'de egaliteit
van stijl' van het geleerdenjournaal en zich opwierpen als raadgevers van een
nieuw publiek.'0

Net als Blair en de andere hoogleraren in de letterkunde en welsprekendheid
beriepen ook de recensenten zich bij het uitoefenen van hun werk op hun gezond
verstand en hun goede smaak. Vooral dat laatste begrip is voor ons belangrijk,
want het speelt een cruciale rol in de ontwikkeling die in dit boek wordt
beschreven. Het was ontstaan in de zeventiende eeuw en groeide snel uit tot een
van de belangrijkste noties in discussies over kunst en literatuur. Het tijdschrift
Connoisseur noemde het in het begin van de achttiende eeuw 'the darling idol of
the polite world' en schreef:

The fine ladies and gentlemen dress with taste; the architects, whether Gothic or
Chinese, build with taste; the painters paint with taste; and, in short, fiddlers,

derde deel van de reeks, Bermingham/Brewer 1995, kent een afdeling 'The Formation of a Public for
Arts and Literature'.   Zie   over   de Nederlandse ontwikkelingen   op het gebied   van de cultuur   o.a.
Westen 1990 en Mijnhardt 1992. Zie ook Hoogenboom 1993a: 24ff.

9 De Swaan 1985: 7f. In dit verband moet ook worden gewezen op de professionalisering van de

schrijver, al heeft die nooit geleid tot het ontstaan van officiele opleidingen. Zie Viala 1985 (voor
Frankrijk) en Kuitert 1994 (voor Nederland).

l0 Zie over het ontstaan van de literaire kritiek o.a. Mattauch 1968, Kramer 1970, Eagleton 1984
en Hohendahl 1985. Buijnsters omschnjft het publiek van Le Misanthrope en andere spectators als 'de
brede middenlaag tussen aristocratie en volksklasse' (Buijnsters 1991: 66ff). Zie voor bezwaren tegen
de term 'burgerij' - die Buijnsters ook gebruikt - Kloek/Mijnhardt 19898: 155 en Westen 1990: 30ff.
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players, singers, dancers, and mechanics themselves are all tile sons and
daughters of taste. Yet in this amazing superabundancy of taste, few can say what
it really is, or what the word itself signifies.

11

Die spottende toon was begrijpelijk, want de omschrijving van het begrip liet
inderdaad aan duidelijkheid te wensen over. Het belangrijkste probleem was dat
men enerzijds, onder invloed van de Querelle des anciens et des modernes,
betoogde dat smaken relatief zijn en historisch bepaald, maar het anderzijds een
onverkwikkelijk idee vond dat ieders oordeel evenveel waard zou zijn. In de
praktijk werd dat probleem opgelost door onderscheid te maken tussen een
'goede' en een 'slechte' of in ieder geval 'minder ontwikkelde' smaak. En
'minder ontwikkeld' was dan altijd de voorkeur van degenen die hetzij tot een
andere (dat wil zeggen lagere) sociale groep behoorden, hetzij tot een andere tijd
of andere cultuur. 12

Het hebben van een 'goede smaak' gold als een gave der natuur maar iemand
die minder bedeeld was, hoefde niet in zijn lot te berusten. Anders zou ook de
literaire kritiek geen zin hebben. Via studie en door de omgang met mensen van
smaak, kon men zijn oordeelsvermogen verbeteren en de lezers van recensies
werd beloofd dat ze in dat geval een rijker leven zouden leiden en genoegens

13zouden smaken 'that the Vulgar are not capable of receiving' (Addison).
In studies over het ontstaan van de literatuurgeschiedenis komen dit soort  1

ideeen nauwelijks aan de orde en wordt zelden gesproken over verbreding,
specialisatie en commercialisering. De enige uitzondering  op die regel  die  ik ken

"   Geciteerd door Pittock   1973:  44. De klacht  over de onduidelijkheid  van het begrip smaak  was

volgens Gabler 1982: 151 een 'topos' in het begin van de achttiende eeuw en komen we bijvoorbeeld
ook   tegen  in 17:e Gentleman's Magazine  van 1738: 'Taste   is   now the fashionable   Word   of  the
fashionable World, every Thing muste be done with 'Taste' - that is settled; but where and what Taste

is, is not quite certain'. Zie voor een geschiedenis van het smaakbegrip Weisbach 1947 (hoofdstuk 1).
Een belangrijke rol in die geschiedenis werd gespeeld door de Spaanse kanselredenaar en schruver
GraciAn wiens El ordculo manual y arte de prudencia (1647) in allerlei talen werd vertaald. Cf. Gabler
1982: 36ff. Een typerende uitspraak uit de Oraculo is: 'Nooit als de massa zijn. Ten eerste niet in uw
smaak' (Gracian 1990: 17).

12 Cf. Saisselin 1965: 4Of. 'Wie toch', schrijft Blair, 'zal in goeden ernst durven beweren, dat de
Smaak van een' Hottentot of Laplander even zoo fijn en zuiver is, als die van een' Longinus of
Addison?' (Blair 1832-1837  decl   1:  31). Een andere representant  van de Schotse Verlichting, Kames,
ging nog een stap verder en zei dat alleen degenen die geen lichamelijke arbeid verrichten en tot de
'geestelijke elite' behoren, in staat zijn tot een gefundeerd oordeel over kunst en literatuur (Home
1993, hoofdstuk 25). Cf. LOwenthal 1980 (hoofdstuk 3 plus Exkurs).

m Geciteerd door Pittock 1973: 9. Zie over Addisons geloof in de mogelijkheid van het verbeteren
van smaak Parrinder 1977: 12; zie voor Blairs geloof Blair 1832-1837 deel 1 (les 2). Ook Gracidn
benadrukt dat smaak gecultiveerd kan worden. Hij schrijft: 'Smaak wordt overgedragen door de
omgang  en ook verkregen door overerving'. En: 'Evenals ons verstand  is onze smaak vatbaar  voor
ontwikkeling. Een goed begrip verfijnt onze wensen en verhoogt het genot van bezit. Een verheven
natuur onderscheidt zich door de hoge eisen van zijn smaak' (Graciin 1990: 32).
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is Lipkings 77:e Ordering of the Ans in 18th Centuiy England (1970).14 De titel
geeft al aan dat daarin zowel aandacht wordt besteed aan de eerste overzichten op
het gebied van de literatuur als op die van de muziek en de beeldende kunst. Ze
verschenen allemaal  kort na elkaar - tussen  1762  en  1790  -  en  dat komt volgens
Lipking doordat de kunsten in die tijd een groter publiek trokken dan 00it te
voren. Velen daarvan waren onzeker over hun oorded en hadden daarom behoefte
aan een inventaris en een stelsel van waarden. Schrijvers als Burney, Dr. Johnson
en Reynolds zouden in die behoefte hebben willen voorzien. Hun boeken zijn zeer
verschillend, zowel naar vorm als naar inhoud, maar ze hebben volgens Lipking
66n  ding met elkaar gemeen: ze bieden 'a standard of taste'.   Dat wil zeggen  dat
ze in zijn idee dezelfde functie vervulden als recensies. Ik denk dat hij daarin
gelijk heeft en dat niet alleen in Engeland maar ook in andere landen van West-
Europa (en in Amerika) kritiek en geschiedenis elkaar voor een belangrijk deel
overlapten. 15

Zo bevatten recensies uit de achttiende en het begin van de negentiende eeuw
veel meer historische informatie dan die van tegenwoordig. Het was bijvoorbeeld
niet ongewoon, blijkt uit een Amerikaanse studie, dat de bespreking van een bui-
tenlands toneelstuk begon met een uitvoerige uiteenzetting over de geschiedenis
van het toneel   in  dat  land. 16  Om  dat te kunnen begrijpen  is het nodig  zich  te
realiseren dat kennis over het verleden (en zeker over een buitenlands verleden) in
die tijd gering was. Allerlei informatie die nu op school wordt geleerd of in na-
slagwerken kan worden opgezocht, was toen aan weinigen bekend. Vandaar dat
bijna tien jaar een tijdschrift heeft kunnen bestaan dat Die Retrospective Review
(1820-1828, 1853-1854) heette en uitsluitend gewijd was aan oudere literatuur.
Het stelde zich tot doel 'to supply the dearth of works on the history of litterature'
en bevatte recensies - geYllustreerd met uitvoerige citaten - en biografische
informatie. 17

Het omgekeerde kwam ook voor: historici die eigentijdse literatuur bespraken.
Voorbeelden zijn La Harpe, Palisot en Sabatier, geschiedschrijvers uit de tweede
helft van de achttiende eeuw die vervuld waren van een diepe eerbied voor de lite-
ratuur uit de eeuw daarv66r. Hun eigen tijd beschouwden ze als een periode van
verval en er was volgens hen maar 6En mogelijkheid de neergang te stoppen en de
literatuur weer een toekomst te bieden: een terugkeer tot de principes van het

14 Lipking 1970.
" Dat Lipking gelijk heeft met zijn bewering over de functie van de eerste

literatuurgeschiedenissen en dat zijn betoog niet alleen voor Engeland geldt, leid ik ook af uit de
brieven die Stendhal  rond  1800  aan zijn zusje schreef. Daarin spoort  hij haar namelijk voordurend  aan
het overzicht van La Harpe te lezen, omdat het haar smaak zal vormen en dingen zal leren die zij moet
weten als ze later in beschaafde kringen verkeert. Zie Stendhal 1962-1968  decl  1:l f, 17f, 19,38.

m Charvat 1968: 166f.
9  Geciteerd door Graham   1930:   249.   Zie voor informatie   over het tijdschrift behalve Graham

1930: 248ff ook Sullivan 1983: 376ff.
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classicisme. 18

Ook Van Dijk, de eerste Nederlandse overzichtsschrijver, beperkte zich niet
tot het verleden. In zijn taxatie kende de 'Nederduitsche dichtkunst' twee
bloeiperioden, de zeventiende eeuw en het begin van de achttiende eeuw. Daarna
begon een terugval en hij dacht te weten hoe dat kwam: het was de schuld van de
genootschappen, de zucht tot navolging, de grote aandacht voor theorie, de mode
van het sentimentele en het schrijven van rijmloze verzen. Die diagnose maakte
het hem mogelijk aan te geven hoe de ontwikkeling kon worden gekeerd. In het
laatste deel van zijn boek richt hij zich daarom tot zijn collega-schrijvers en
verzekert hen dat, wanneer ze zijn aanwijzingen opvolgen, er een 'kunsteeuw' zal
komen die de eerdere in luister zal overtreffen. 19

2.  Mannen van smaak

Met het aanstellen van hoogleraren in de moderne talen ontstond, formeel, een
nieuwe vorm van literatuurbeschouwing, naast die van journalisten en essayisten.
Maar als we nagaan hoe de literatuurgeschiedschrijving zich heeft ontwikkeld tot
het midden van de negentiende eeuw - dat wil zeggen tot aan de komst van de
Nieuwe School - zien we geen significante veranderingen.

Dat komt niet doordat de beoefenaren van de moderne talen zoveel tijd be-
steedden aan de retorica dat ze de letterkundige geschiedenis verwaarloosden. Er
is uitgerekend dat veertig procent van alle colleges aan de universiteiten van
Freiburg, Heidelberg en Tubingen een literairhistorisch karakter hadden. Over
Nederlandse cijfers beschikken we niet, maar afgaande op publicatielijsten werd
ook hier veel historisch onderzoek verricht. Zowel Van Kampen als Lulofs,
Siegenbeek en Visscher hebben een literatuurgeschiedenis op hun naam staan -
Van Kampen zelfs meerdere - en daarnaast waren ze actief als bloemlezer, editeur
of biograaf.20 Literatuurbeschouwers buiten de universiteit deden niet voor hen
onder. Als we het werk van De Clercq, De Vries en Witsen Geysbeek of, waar
het om Vlaanderen gaat, dat van Snellaert en Willems vergelijken met dat van de
hoogleraren in de letterkunde en welsprekendheid, ontdekken we geen systema-

18 Brockmeier 1963.
,g Van Dijk 1832.
zo  Zie  voor het Duitse percentage Burkhardt  1976:  85. De belangrijkste Nederlandse academische

literatuurgeschiedenissen  zijn Van Kampen 1821-1826, 1834-1836, Siegenbeek 1826, Lulofs  1845  en
Visscher 1857. Zie voor informatie over negentiende-eeuwse bloernlezingen Kuitert 1993b.
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tische verschillen. Ook de betrokkenen zelf maakten geen onderscheid - zelfs niet
in status - en alle historieschrijvers richtten zich tot hetzelfde, 'beschaafde'
publiek, door een van de hoogleraren omschreven als die Neder-landers 'die zich
van het gemeen wenschen te onderscheiden'.21

Een van de belangrijkste overeenkomsten tussen de diverse overzichten was
dat men er vanuit ging dat er zoiets bestaat als de Nederlandse literatuur en dat
die literatuur een eigen karakter bezit dat zich in de loop van de tijd ontwikkelt.
Men vond die aanname zo vanzelfsprekend dat niemand de behoefte voelde haar
nader toe te lichten. Pas heel recent is daar verandering in gekomen en wordt
deze manier van geschiedschrijving in verband gebracht met andere 'inventions of
tradition',   maar  op het lopende onderzoek heeft die opvatting vooralsnog weinig
invloed. 22

Wat de overzichten verder met elkaar gemeen hebben, is dat ze werden

geschreven met het doel het vaderlands gevoel stimuleren. De auteurs ervan
wezen daarom trots op het vele dat in het verleden gepresteerd was en maakten
een vergelijking tussen de nationale literatuur en die van de omringende landen
die tamelijk gunstig  voor ons uitviel, hoewel niemand  zo  ver  ging de Nederlandse
literatuur - net als de Nederlandse taal - superieur te noemen. De Clercq, een van
de eerste comparatisten, klaagde zelfs dat Nederland zijn schrijvers nauwelijks
aanmoedigde. Toch leverden ze ook volgens hem producten af van een
'overmatigen rijkdom' en het ergerde hem dat het buitentand daaraan bijna geheel
voorbij ging.23

Uit studies als Imagined Communities (1983) weten we hoe belangrijk taal- en
literatuurbeschouwers zijn geweest voor het negentiende-eeuwse nationalisme. Ze
stimuleerden de belangstelling voor de eigen cultuur, maakten het verleden
toegankelijk en droegen, door de indruk te wekken dat een natie vanaf de vroegste
tijden heeft bestaan, bij tot het creeren ervan.24 Het eigene van de natie - en van

21 De Vries 1810, Willerns 1819-1824, Witsen Geysbeek 1821-1827, Snellaert 1838. Zie voor het
citaat Fransen  van  Eck   1817:   51. Alle literatuurgeschiedenissen  van  v66r  1840 - academische  en  niet
academische - komen  aan  de  orde  in  Van den  Berg  1973.

22 Zie hoofdstuk 12 paragraaf  2.  Zie  voor cen typering  van  en een kritiek  op de gebruikelijke
nationale geschiedschrijving het nawoord bij Kossmanns De /age landen, 1780-1980 (1986). Enkele

gevolgen van die wijze van geschiedschrijving voor het beeld van het literaire verleden komen aan de
orde in Leerssen 1993a. Het begrip 'invention of tradition' is van Hobsbawn/Ranger 1983.

23    De    Clercq    1824: 35ff. Ruiter 1993 beweert dat vanaf het begin    van de Nederlandse

literatuurgeschiedschrijving 'aarzeling' heeft bestaan over de waarde van de eigen literatuur in
vergelijking met die van het buitenland. Ik heb de indruk dat hij die 'aarzeling' overdrijft. In ieder

geval citeert hij geen uitspraken als die over 'eene ster van de eerste grootte aan den geletterden
Hemel' (Schrant   1818:   280   en  gaat  ook   niet  in  op   de  hoge  dunk  die   men   had   van de eigentijdse
literatuur. Zie daarover Wiskerke 1985: 18Of. De wens het vaderlands gevoel te stimuleren, wordt
benadrukt door Spies  1984:   173.

24 Anderson 1983 (hoofdstuk 5). Informatie over het Nederlandse nationalisme in de eerste helft
van de negentiende eeuw geven Van Sas 1989: 486ff en Te Velde 1991: 174ff.
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de nationale literatuur - illustreerden ze aan de hand van het volkskarakter. Een
samenvattende beschouwing over dat onderwerp biedt de oratie van Van Kampen
uit 1830. Hij noemt de Nederlander bedaard, godsdienstig, gesteld op zijn
vrijheid, huiselijk en vaderlandslievend, maar ook onzeker en geneigd tot
navolging van wat elders gebeurt. Nieuw was die typering niet. Verschillende
eigenschappen treffen we al aan bij Ockerse, in de achttiende eeuw. Speciale
aandacht verdient 'de zucht tot navolging van den Vreemdeling' want die
eigenschap beschouwde Van Kampen als een bedreiging voor de eigen aard van
de literatuur en daaruit blijkt hoe normatief zijn denkbeelden zijn.25

Het volkskarakter werd in verband gebracht met het klimaat, de landstreek en
de natuurlijke gesteldheid. Volgens literatuurwetenschappelijke overzichten zou de
aandacht voor die factoren typerend zijn voor de positivistische
beschouwingswijze, maar er wordt niet altijd bijgezegd dat de positivisten
aansloten bij een eeuwenoude traditie. Zo wordt de Nederlander in tal van teksten
uit de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw voorgesteld als iemand die
voortdurend in vochtige lucht verkeert en zich voedt met 'aliments flegmatiques',
dat wil zeggen groente, zuivel en vis. Hij zou daardoor hersenen hebben die
'weker' zijn dan die van mensen uit drogere streken. Die weekheid zou een veel
beter geheugen tot gevolg hebben en dat goede geheugen, in combinatie met een
flegmatiek temperament, zou verklaren waarom onze zeventiende-eeuwse schilders
excelleerden in het uitbeelden van de werkelijkheid, maar nauwelijks in staat
waren tot eigen inventies - een opvatting die, zoals we later zullen zien,
verwantschap vertoont met die van een positivist als Taine. 26

Behalve het klimaat, de landstreek en de natuurlijke gesteldheid komen in de
literatuurgeschiedenissen uit het begin van de negentiende eeuw ook het geloof, de
economie en de politiek ter sprake. De literatuur zelf krijgt de meeste aandacht en
alle geschiedenissen bestaan in hoofdzaak uit opsommingen van namen en titels,
afgewisseld met citaten, biografische details en korte karakteristieken. Uit die
karakteristieken blijkt hoeveel belang men hechtte aan het vaststellen van
teksteigenschappen, in het bijzonder die van kwaliteit. We hebben het dan niet
alleen over het bepalen van de waarde van een boek of een oeuvre, maar ook over
de appreciatie van een genre, een stijl of een heel tijdperk. Dat laatste werd zelfs
zo belangrijk geacht dat verschillende historici - onder wie Van Kampen en
Siegenbeek - geschiedschrijving lijken te identificeren met het beantwoorden van
de vraag wanneer de kwaliteit van de literaire productie verbeterde en wanneer ze

25 Ockerse 1788-1797, Van Kampen   1830.  Van  den Berg 1993c: 148 schrijft  over Van Kampens
oratie:  'il  fait en quelque sorte la somme de ses propres opinions et de celles des autres sur la relation
litttraire/caract&re national'.    Zie    voor een demonstratie    van het normatieve karakter   van   het
wezensdenken het openingshoofdstuk van De Rijk 1977 waar de vraag wordt behandeld 'Waren de
Middeleeuwen typisch middeleeuws?' Zie verder hoofdstuk 6 paragraaf 3 en hoofdstuk 12 paragraaf 2.

26 Grijzenhout 19923.
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verslechterde. 27

Alle historici, zowel de academische als de niet-academische, presenteerden
zich bij het beantwoorden van die vraag als mannen van smaak en gebruikten een
speculatief schema. Er waren er twee, beide afkomstig uit de achttiende eeuw. In
het eerste nam men aan dat de geschiedenis van de mensheid en dus ook die van
de literatuur zich kenmerkt door een toenemende beschaving. In het tweede ging
men uit van een proces van groei, bloei en verval. Door het voortschrijden van de
beschaving in fasen te verdelen en daarbinnen groei, bloei en verval te
onderscheiden, was het mogelijk beide schema's te combineren, wat het voordeel
bood een schrijver uit het verleden te kunnen bewonderen zonder te hoeven
ontkennen dat het hem ontbrak aan verfijning. 28

Bij het invullen van de schema's toonde men een grote mate van
eensgezindheid.    Om te beginnen deed iedereen schamper   over de middeleeuwse
literatuur. Lulofs wijdde daar weliswaar een heel boek aan, maar liet al in het
begin daarvan weten dat hij de middeleeuwen maar matig kon waarderen.
Anderen hadden het over een tijd die geen 'bijzondere aanbeveling' verdiende of
een periode 'zonder merkelijke verheffing   van den geest'. Zelfs een katholiek
auteur als Schrant  zei: 'Ik dweep  niet  met de middeleeuwen'. Het meest positief
toonden zich nog de Vlamingen onder de historici, hoewel ook zij van mening
waren dat de literatuur pas tot bloei kwam toen de middeleeuwen voorbij
waren. 29

De zeventiende eeuw gold algemeen als het hoogtepunt in de geschiedenis van
de Nederlandse literatuur. Omdat we aan dat oordeel gewend zijn, is het nuttig
erop te wijzen dat de status van de zeventiende-eeuwse literatuur niet altijd onom-
streden is geweest en Vondel-vereerders in het verleden zelfs heftig zijn aan-
gevallen. Dat veranderde na 1780 en wel zo radikaal dat men al spoedig sprak van
'de Gouden Eeuw' - een term overigens die al bij Vondel voorkomt. Een belang-

rijke rol bij die verandering speelden Siegenbeek en Jeronimo de Vries. Zij waren
de eerste historici die de zeventiende-eeuwse literatuur zonder voorbehoud
bewonderden en bovendien met een verklaring kwamen voor haar bijzondere

27 De neiging geschiedschrijving te vereenzelvigen met het vaststellen van verbeteringen en
verslechteringen, blijkt niet alleen uit de prijsvraag van de Bataafsche Maatschappij van Taal- en
Dichtkunde  uit 1802, gewonnen  door De Vries ('Welken  zyn de vorderingen, welke  is de veragtering
der Nederduitsche dichtkunde, gedurende de achttiende eeuw in vergelyking met vroegere tydperken')
maar ook uit de opmerking van Van Kampen 1821-1826 deel 1: xii dat hij het als zijn hoofddoel ziet
'den voortgang of verachtering der Letteren en wetenschappen, en den loop, dien de menschelijke
geest bij ons genomen heeft,  af te schetsen'. Het meest expliciet is Siegenbeek wanneer hij betoogt dat
het 'in alle wetenschappen van het uiterste belang (is) derzelver opkomst, vorderingen, bloei of verval
in onderscheiden tijdperken, met 66n woord, derzelver geschiedenis te kennen'(Geciteerd door De
Smedt 1974: 53).

28 Wiskerke 1985: 177ff. Cf. De Smedt 1990.
29 Zie voor de citaten achtereenvolgens Lulofs 1845: x, Siegenbeek 1826: 20, De Vries 1810: 13

en Schrant 1851: iii.
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kwaliteiten die velen van hun tijdgenoten overtuigde.30 Beweerd werd dat lite-
ratuur het beste gedijt in een sfeer van bedrijvigheid en economische expansie,
want die houdt de geest levendig en stimuleert de verbeelding.   Doet  men  het
rustiger aan en gaat men van zijn rijkdom genieten dan heeft dat - volgens die-
zelfde redenering - direct repercussies voor het peil van de literatuur. De acht-
tiende eeuw werd daarom beschouwd als een periode van verval met op het eind

31een licht herstel - een visie die maar weinig verschilt van die van nu.
Letten we op de manier waarop de geschiedschrijvers hun oordelen

presenteerden, dan valt op hoe beslist ze zijn. Het komt zelden voor dat ze steun

zoeken bij een ander of bescheiden opmerken dat het gaat om een persoonlijke
mening en het lijkt vaak alsof er voor hen geen verschil bestaat tussen de
mededeling dat een schrijver daar en daar is geboren of dat en dat beroep had en
de  uitspraak   dat   zijn werk 'bevallig'   is  en zijn taalgebruik 'zuiver'.32 Typisch
Nederlands is dat niet. Ook in de ons omringende landen werd vaak zonder
aarzelen geoordeeld en werden feit en waarde op eenzelfde manier behandeld. Een
van de conclusies die we daaruit kunnen trekken, is dat de Querelle des anciens et
des modernes vooralsnog   maar een beperkt effect sorteerde. In Nederland   was  het
zelfs niet gebruikelijk lippendienst te bewijzen  aan  het  idee  van  een 'beau relatif'.
Daarom is de inleiding op de literatuurgeschiedenis van De Vries zo opmerkelijk,
want dat is een van de weinige plaatsen waar stil wordt gestaan bij de
veranderlijkheid van smaak en gezegd wordt: 'Ik wil regels noch bepalingen
anderen voorschrijven,  noch uit anderen overnemen'. 33

Het is misschien symbolisch te noemen dat De Vries zijn voornemen bijna
meteen vergat en een paar bladzijden verderop alweer sprak over 'vaste regelen'

w  Wiskerke   1995.  Zie  voor de verklaring van literaire bloei verder De Smedt  1984: 59ff. Vondel
spreekt van 'goude eeuw' in zijn 'Inwying der doorluchtige Schoole t'Amsterdam' uit 1632 ('0 goude
eeuw!  o  wyse  lent'). Zie Vondel  1929:  375.

31 Het laatste is overigens enkel de opvatting van De Vries. Siegenbeek wijkt op dit punt van hem
af en denkt iets gunstiger over de achttiende eeuw. Zie over het beeld van de achttiende eeuw in latere

literatuurgeschiedenissen Buijnsters  1989  en  Van  den  Berg  1994.
32 Zie bijvoorbeeld de volgende passage over Rotgans: 'Uit deftigen geslachte,    in    1654.    te

Amsterdam geboren, en eerst tot de letteroefeningen opgeleid, trad hij vervolgens in de krijgsdienst, en
sleet het laatste gedeelte van zon leven in geletterde afzondering op eene hofstede, KromwOk genaamd,
en gelegen aan de Vecht, msschen Maarsen en Breukelen, alwaar hij in den jare 1710 overleed. Onder

zone dichtwerken munt bijzonder zijn Wilhelm de III, in VIH Boeken uit. Men vindt in dit dichtwerk,
dat blijkbaar tot een Heldendicht is aangelegd, eene vloeijende en deftige versmaat, eene doorgaans

zwierige en dichterlijke uitdrukking, en verscheidene schilderachtigen plaatsen; doch het geheel
boezemt geen genoegzaam belang in, en de verdichtselen, waarbij de Heidensche fabelleer niet zeer
gelukkig  is  te baat genomen, hebben meestal weinig treffends' (Siegenbeek  1826:  232).

33    De    Vries     1810:    v.     Zie    over het geringe effect    van de Querelle    in de Nederlandse

literatuurgeschiedschruving van de negentiende eeuw Van den Berg 1993a. Dat de Querelle ook in
Duitsland, in ieder geval in de eerste decennia van de negentiende eeuw, nauwelijks gevolgen had,
blijkt uit Batts 1987 (hoofdstuk 8). Zie over het negeren (of verwaarlozen) van het verschil tussen
feiten en waarden Weimar 1989: 290.

45



die men in acht moest nemen bij het 'zamenstellen van ieder werk van smaak en
kunst'. Andere literatuurhistorici lijken  net zo overtuigd  van het bestaan  van  die
regels. Zo schrijft Van Kampen op de eerste bladzijde van een van zijn
literatuurgeschiedenissen dat er maar 66n maatstaf is 'die eeuwig geldt, en
waaraan zich ook het bestgeschrevene boek niet onttrekken kan: de maatstaf van
het ware, goede en schoone'. Dat klinkt classicistisch en volgens kenners  is Van
Kampen op dit punt geen uitzondering en staat de literatuuropvatting van vele
geschiedschrijvers uit het begin van de negentiende eeuw nog sterk onder invloed
van het classicisme, niet alleen in Nederland maar ook elders, in het bijzonder in
Frankrijk.34

3.  Kenner  der  esthetische  wetten

Jonckbloet was de eerste literatuurhistoricus in ons land die onderscheid maakte
tussen een academische en een niet-academische beschouwingswijze. Hij deed dat
niet door zich af te zetten tegen journalisten en essayisten; hij zocht de strijd op in
eigen kring en richtte zijn pijlen op de zittende hoogleraren. Nadat hij, net student
af, een paar maal had geklaagd over hun gebrek aan belangstelling en waardering
voor de middeleeuwen, opende hij in 1846 de aanval en verweet hen dat ze hun
academische plicht verzaakten en op een onwetenschappelijke manier te werk
gingen.

35

Zon recensie over Lulofs' Handboek van den vroegsten bloei der Neder-
landsche letterkunde (1845) noemt Karsten een 'mijlpaal' in de geschiedenis van
de medievistiek. Daar heeft hij in ieder geval in die zin gelijk in dat het stuk veel
opzien baarde en van grote invloed is geweest op het beeld dat ook nu nog be-
staat, zowel van Lulofs als van de andere hoogleraren in de letterkunde en wel-
sprekendheid, Wat dat betreft bereikte de recensie zijn doel. Het was Jonckbloets
opzet via de bespreking van het Handboek de hele oudere generatie te treffen. Hij
riep het boek daarom uit tot 'het manifest der partij van behoud' en presenteerde

34 De VrieS 1810: vii, Van Kampen 1834-1836 deel 1: ix. Zie over de classicistische trekken in de
Nederlandse literatuurgeschiedenissen    Van    den    Berg     1973, die overigens Van Kampen     een
'overgangsfiguur' noemt, zij het 'met een overwegend klassicistisch standpunt' (268, 271). Zie over de
invloed     van het classicisme     op de Franse geschiedschrijving Molho     1963     en Wol fzettel     1982
(hoofdstuk 3). Zie verder hoofdstuk 6 paragraaf 2.

33 Jonckbloet 1846. Zie voor klachten over de belangstelling voor middeleeuwse literatuur o.a.
Jonckbloet  1838: 1,1841: viiif,   1843: 573.De klachten kregen bijval  van De Vries.   Zie De Vries
1841: 334f.
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zichzelf als 'verdediger der partij van beweging'.36  In die  -  let wet, gespeelde  -
rol van verdediger beriep hij zich op 'de eischen der wetenschap' en betoogde dat
Lulofs  en de zijnen geen 'systeem' hadden  en geen 'overtuiging'. Volgens  hem
was  dat   'meer  dan eens gebleken  en met bewijzen gestaafd:37   Maar dat laatste
was bluf. De beschuldiging was nieuw.

Het wrange was dat Lulofs van alle hoogleraren het meeste met Jonckbloet
gemeen had. Hij schreef niet alleen als enige van zijn collega's een geschiedenis
van de middeleeuwse literatuur, hij toonde ook belangstelling voor historische
taalkunde en was een bewonderaar van Grimm die hij 'een der grootste wonderen
(zoo niet het grootste) van onzen tijd' noemde. Een Vlaamse sympathisant van
Jonckbloet maakte daarom bezwaar tegen de recensie en schreef dat de Oude
School zichzelf inderdaad heeft overleefd, maar dat Lulofs dat lijkt te beseffen en
lof verdient omdat hij probeert 'zich op de hoogte der latere philologie te
plaetsen'. 38

Jonckbloets reactie luidde dat er een 'scherp mes' nodig was. Lulofs en de
zijnen belemmerden volgens  hem 'de vooruitgang',   dat wil zeggen ze vormden
een obstakel voor zijn eigen ideeen en zijn eigen carritre. Wanneer hij in 1848 in
Deventer benoemd wordt, pakt hij opnieuw het mes en valt de hoogleraren in de
letterkunde en welsprekendheid voor een tweede keer aan, waarbij hij zich
wederom presenteert als lid van een beweging die nauwelijks bestaat (en
allerminst homogeen is).39 Een paar jaar daarna lijkt de strijd gestreden en krijgt
Jonckbloet - mede dankzij een interventie van Grimm - de leerstoel die eerder
door Lulofs bekleed werd. Hij heeft dan ondertussen in het eerste deel van zijn
Geschiedenis der middennederlandsche dichtkunst (1851-1855) gezegd dat de
polemiek  over de middeleeuwen  'met  al te scherpe wapenen gevoerd  is'.  Maar  hij
deed dat zonder zichzelf met name te noemen. In later jaren nam hij Lulofs'
datering over wat betreft 'het eigenlijk begin der middelnederlandsche letterkunde'
maar dat gebeurde zonder dat hij toegaf dat zijn vroegere tegenstander gelijk had.
Hij bleef ook, zelfs toen niemand hem meer in de weg stond, incidenteel kritiek
leveren op de oudere generatie en hij heeft altijd gedaan alsof er geen enkele
overeenkomst bestond tussen hem en zijn voorgangers die hij onveranderlijk
aanduidde als 'dilettanten' (of 'liefhebbers') - een aanduiding die snel ingeburgerd
raakte en tot op de dag van vandaag gebruikt wordt ter typering van Lulofs en de

36  Jonckbloet  1846: 2f, Karsten  1949:  70.
37 Jonckbloet 1846: 3.
38 Bormans 1846: 189f. Zie voor het citaat Lulofs 1845: vii.
3'  Jonckbloet   1848,   1849:   3. De partij namens welke Jonckbloet  zei te spreken  kan niet worden

vereenzelvigd met de Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche letterkunde, al was het
maar omdat ook iemand als Siegenbeek daar lid van was en de standpunten binnen de Vereeniging
nogal uiteen liepen.  Zie  De  Buck 1930: 219ff, 226ff, Miltenburg   1991: 140, 142ff, Gerritsen  1991.
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zijnen.40
Zichzel f beschouwde Jonckbloet   als de eerste professional. Hij afficheerde

zich als de man die de geschiedschrijving had gered uit de handen van de
onwetenschappelijken en haar voor het eerst een degelijke (filologische) basis had
gegeven. In de studies van Brom en Karsten wordt dat beeld overgenomen,
hoewel De Buck al in 1930 had aangetoond. dat het oordeel over de oudere
generatie zowel 'onbillijk' was als 'ten dele onjuist' en het verschil tussen
Jonckbloets aanpak en die van degenen die hij aanviel 'niet zo scherp was' als de
eerste suggereerde. 41

De Buck beperkte zich tot zaken die aan de orde komen in de Handboek-
recensie. Bekijken we Jonckbloets totale oeuvre dan ontdekken we nog meer
overeenkomsten dan hij al signaleerde en wordt het onhoudbaar de Oude en de
Nieuwe School als antithesen te beschouwen. De aannames en uitgangspunten die
typerend zijn voor het historisch onderzoek uit de eerste helft van de negentiende
eeuw, treffen we ook aan in het werk van Jonckbloet en hetzelfde geldt voor een
aantal onderzoeksvragen en voor de hierarchie die hij daarin aanbracht. Zo was
hij, net als zijn voorgangers, een overtuigd nationalist. In zijn Groningse oratie
noemde hij onverschilligheid voor de eer en de roem van een land 'de grootste
ramp die een volk kan treffen' en hij vond het vanzelfsprekend dat de bestudering
van het verleden 'in nationale zin' geschiedde. Om het eigene van de natie en van
de nationale literatuur te expliciteren maakte hij gebruik van het volkskarakter.
Verder was hij, net als de oudere literatuurhistorici, biografisch georienteerd en
nam hij aan dat er een eenheid bestond tussen leven en werk. De vraag naar
kwaliteit had ook bij hem de grootste prioriteit en hij beschreef de ontwikkeling
van literatuur langs lijnen van groei, bloei en verval. 42

Het typeert hem dat hij het gebruik van die termen niet verklaarde met een
verwijzing naar het werk van zijn voorgangers, maar een beroep deed op Duitse
onderzoekers. Hij had een speciale band met Gervinus, de schrijver van
Geschichte  der poetischen Nationalliteratur der Deutschen (1835-1842). Met hem
deelde hij de minachting voor vroegere literatuurhistorici en de ergernis over

40 Jonckbloet 1851-1855 deel  1  (boek  1  hoofdstuk 6), 1888-1892 deel  1 (boek 1, hoofdstuk 5).  Zie
over de hulp van Grimm bij het verwerven van de leerstoel in Groningen Karsten 1949: 12f. Dat
Jonckbloet zijn toon niet matigde en ook later in zijn leven polemisch kon uitvaren, blijkt uit zon
Leidse oratie: Jonckbloet  1877.   Zie  voor de aanduiding 'dilettant' onder andere Jonckbloet  1846:  2f;
1877: 10. Leerlingen van Jonckbloet en De Vries namen het scheldwoord over. Zie bijvoorbeeld
Moltzer 1865: 48; 1877: 32 en Kalff 1888: 228f. Na alles wat er is gezegd, zal het niet verbazen dat
ook Karsten regelmatig van 'dilettanten' spreekt. Zie Karsten 1949: 43, 48, 86, 156. Hoe succesvol
Jonckbloet was als propagandist van zijn eigen opvattingen, blijkt uit het voorkomen van het
scheldwoord in recente studies  als  die  van  Vis  1989:   162f,   1992:  94f en Otterspeer  1992:  236.

4  De Buck 1930 (hoofdstuk 10, stelling 1). Brom z.j. en Karsten 1949 verwijzen wei naar dit boek
maar zijn toch te veel onder de indruk van het beeld dat de Nieuwe School van zichzelf had gecreeerd
om er goed gebruik van te maken.

42 Jonckbloet  1854.
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geschiedenissen die uit een 'opsomming van boeken en handschriften' bestaan of
slechts 'losse, onsamenhangende beschouwingen' bieden in plaats van een
'beredeneerde, aaneengeschakelde voorstelling en beoordeeling van den gang
onzer middeleeuwsche poezie' en het was ook misschien via hem dat Jonckbloet
de esthetica ontdekte. 43

Dat was in zijn ogen een wetenschap die uitspraken over kwaliteit kon
bewijzen, en ze kwam hem daarom uitstekend van pas in zijn strijd tegen de Oude
School. Terwijl zijn voorgangers zich presenteerden als mannen van smaak, stelde
hij zich voor als kenner van de 'esthetische wetten' en wanneer hij het schema dat
hij gebruikt, moet toelichten, zegt hij niet 'net als Siegenbeek en anderen
onderscheid ik periodes van groei, bloei en verval', maar geeft de esthetica de eer
dit soort onderscheidingen te hebben geformuleerd.

Letterlijk schrijft  hij:

Alle stoffelijke zaken doorloopen drie tijdperken: dat van wording, van hoogste
ontwikkeling en verval. Zoo ook de kunsten, De geschiedenis leert het; maar ook
zonder die ondervinding moet de noodzakelijkheid van dit verschijnsel op het
gebied der aesthetica ieder in het oog springen, die over het wezen van de kunst
heeft nagedacht.44

Op een enkele uitzondering na (en dan hebben we het vooral over de tragedie)
is Jonckbloet weinig mededeelzaam   over de inhoud  van de 'aesthetische wetten'.
Van Baumgarten - die doorgaans wordt beschouwd als de vader van de esthetica -
is bekend dat hij sterk onder invloed stond van de retorica en ook latere esthetici
hebben veel van de retorica overgenomen, zodat men soms de indruk krijgt dat
het nieuwe dat ze brachten allereerst gezocht moet worden in de bewering over
een superieur inzicht te beschikken in het wezen van de kunst.45 Bij Jonckbloet
speelde die claim zonder twijfel een overheersende rol. Hij vond in de esthetica
het bewijs dat het dictum 'de gustibus non est disputandum' niet langer gold. Dus
was er een einde gekomen aan het gezag van de mannen van smaak. Alleen de
vakman kon voortaan bepalen of de literaire productie verbeterde of verslechterde
en of een boek (of een schrijver) voldoende kwaliteiten bezat om deel uit te
mogen maken van de canon.46

43 Jonckbloet 1851-1855  decl   1.  5. Cf. Gervinus   1962:   11 f. Gervinus' ideaal  was het maken  van
een 'historisch kunstwerk'. Zie in dit verband Jaeger/Rusen 1992: 53ff. Gervinus was overigens niet
de eerste in zijn land die protesteerde tegen het gebrek aan samenhang in literatuurgeschiedenissen,
zoals blijkt uit Burkhardt 1976: 89f.

44  Jonckbloet  1851-1855  deel  2: 3. Gervinus had overigens  een veel gecompliceerdere verhouding
tot de esthetica, zoals blijkt uit Carl 1969: 33f.

45 Linn 1974, Wiegman 1992. Dat Jonckbloet zich wat de esthetica betreft in hoofdzaak beperkte
tot 'vage en algemeene beschouwingen', werd al opgemerkt door Kluyver 1896: 24.

46  Cf.  Jonckbloet  1877:   14ff.

49



Wanneer hij zijn voorgangers 'dilettanten' noemde, doelde hij zowel op hun
gebrek aan filologische kennis als op hun geringe esthetische scholing. Dat ze als
beoordelaars onbekwaam waren, bleek volgens hem uit hun gebrek aan
waardering voor de middeleeuwen. In zijn Gids-recensie hoont hij de opmerking
van Lulofs dat 'de beoefening onzer oudnederlandsche letterkunde, even als die
der middeleeuwsche literatuur van de meeste andere volkeren' uit 'hoog
aesthetisch oogpunt' beschouwd niet veel 'aanlokkelijks heeft' en voorspelt dat uit
'onpartijdig onderzoek' zat blijken dat een werk als Die Nibelungen zelfs de Ilias
nog  overtreft.47

Niet iedereen wist hij van de superioriteit van de esthetica te overtuigen.
Busken Huet had het over 'betwistbare persoonlijke meningen' en Van Vloten stak
in een pamflet de draak met de gewoonte schrijvers te bekritiseren omdat het hen
ontbrak  aan een 'jonckbloetiaans begrip van kunst'. Maar leerlingen, zoals Penon,
namen zijn idee8n over en toen Jonckbloet in 1877 hoogleraar werd in Leiden
kreeg hij een leerstoel naar wens en luidde zijn leeropdracht 'Nederlandse
letterkunde - geschiedenis en aesthetische kritiek', een combinatie  die  in het  door
hem zo bewonderde Duitsland al heel lang gebruikelijk was.48

Omdat hij geloofde over bewijzen te beschikken, oordeelde Jonckbloet zo
mogelijk nog stelliger dan de literatuurhistorici v66r hem. Berucht in dit verband
is een beschouwing over Vondel als treurspeldichter. Daarin worden alle
toneelstukken afgekeurd, niet alleen Hierusalem venvoest en Zungchin    Of
ondergang der Sineesche heerschappije maar ook Gysbreght van Aemstel, Jephta
en LuciIer, en steeds met hetzelfde argument: het werk is mislukt of in ieder geval
minder geslaagd doordat Vondel een 'gebrekkig inzicht' bezat in 'de eischen der
dramatische kunst'.49   Wat hem vooral wordt verweten,   is  dat zijn stukken   zo
weinig handeling kennen en de personages geen tragische helden zijn, dat wil
zeggen mensen die als gevolg van eigen gedrag ten onder gaan. Soms jeuken de
handen van de geschiedschrijver om de tekst te verbeteren. Zo merkt hij op hoe
jammer het is dat Salomon - uit het gelijknamige stuk - wordt voorgesteld als een
'zwak, nietswaardig Vorst' in plaats   van   als een 'krachtig Koning   (...)   in  den
bloei der jaren' die door een 'onbedwingbaren hartstocht' beheerst wordt en

47 Jonckbloet  1846:   12, 14. Overigens was Jonckbloets liefde  voor de middeleeuwen, zoals bekend,
niet onbeperkt: hij had weinig affiniteit met geestelijke literatuur en verfoeide de 'ascetische rommel
der didactische school' (Jonckbloet 1845: 64; 1851-1855 decl 2: 261). Cf. Van Oostrom 1989: 325;
1995: 9f. Zie over Jonckbloet en de geestelijke literatuur Mertens 1991: 131ff.

48 Busken Huet 1876 decl 2: 45, Van Vloten 1876. Dat Penon het geloof in het bewijsbare oordeel
van zijn leermeester overnam, blijkt  o.a.   uit  zijn  boek over Vondels hekeldichten (Penon   1873).   Zie
verder  voor de invloed van Jonckbloet  op  dit punt hoofdstuk 6 paragraaf  1.  In  Duitsland  was  de
combinatie geschiedenis en esthetische kritiek gangbaar vanaf de jaren dertig, vermeldt Weimar 1989:
335ff.

49 Jonckbloet 1868-1872  deel 2: 254ff.
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daaraan zijn geloof opoffert.50 Maar helaas - Vondel heeft anders beschikt en
daarom is hij wel een groot lyricus, maar faalt hij als treurspeldichter.

Natuurlijk bleven oordelen als deze niet zonder reacties. Op verschillende
plaatsen in zijn werk gaat Jonckbloet in op de bezwaren die zijn ingebracht tegen
zijn manier van denken en probeert die te weerleggen. Een van de belangrijkste
tegenwerpingen is dat men een schrijver in zijn tijd moet zien en men hem
onrecht doet door hem te beoordelen op basis van normen die later zijn
ontwikkeld. Jonckbloet was niet erg onder de indruk van dat verwijt. Hij gaf toe
dat het belangrijk is zich te verdiepen in de manier waarop men vroeger over
literatuur dacht - en hij maakte in dat verband een revtrance voor Mme de Sta81 -
maar betoogde dat een onderzoeker het daar nooit bij mocht laten. Want in dat
geval kent men alleen de 'betrekkelijke waarde' van een verhaal of een toneelstuk,
terwijl het in de literatuurwetenschap gaat om de 'objectieve waarde' en die kan
men alleen vaststellen met behulp van de esthetica. 51

Er  zijn nu eenmaal, beweert hij, 'zekere algemeene aesthetische waarheden

(...) die van geen tijd of plaats afhangen' en het gaat niet aan om van een
onderzoeker te verlangen dat hij een werk prijst als het voldoet aan 'zekere

voorbijgegane opvattingen', maar niet aan de eisen die we hebben leren kennen
als 'de eeuwig ware kunstwetten'.52

In zijn Leidse oratie spreekt hij in dat verband van 'wetten door onderzoek en
ervaring ontdekt, door vergelijking en toetsing van verkregen resultaten

vastgesteld:  Hij  laat  er geen misverstand over bestaan  dat hij het oordeel op basis
van die 'wetten' geveld, belangrijker  vond dan het 'zuiver-historische  werk'.  Het
was het 'hoofdpunt',  zei  hij,  'de zaak, waarop het voornamelijk aankomt'.53

De reden die hij opgaf voor zijn prioritering verschilt niet van die van de
literatuurhistorici die hij zijn leven lang bestreed. Net als zij was ook hij van
mening dat het in de geschiedschrijving niet alleen gaat om het maken van een
overzicht  van de 'voortbrengselen  van den Nederlandschen geest'.  Het doel  is ook
- of zelfs in de eerste plaats - 'den smaak te vormen' en de grondslag te leggen
van een 'aesthetische ontwikkeling', waarvan Jonckbloet beweerde   dat   ze   in
Nederland  'zoo in het ooglopend wordt verwaarloosd'.54

50 Jonckbloet 1868-1872 deel 2: 280.
" Jonckbloet 1868-1872 deel 2: 267f, 312f.
52 Jonckbloet 1868-1872 deel 1. 241, decl 2: 267.
53 Jonckbloet 1877: 14, 19.
34  Jonckbloet  1877:  14.
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4. Journalistieke, essayistische en
academische literatuurbeschouwing

Er is gezegd dat Jonckbloet in die zin in zijn opzet slaagde dat hij een scheiding
der geesten teweeg bracht, niet alleen tussen de Oude en de Nieuwe School, maar
ook - of zelfs vooral - tussen academici enerzijds en schrijvers en critici
anderzijds.

55

Het valt inderdaad op hoe verschillend vanuit die twee werelden vaak op
Jonckbloet gereageerd is. De academische literatuurbeschouwers - of precieser
gezegd: degenen die in de tweede helft van de negentiende eeuw actief werden -
vereerden hem. 'Als student dweepte ik met het boek', schrijft Moltzer, zijn
Groningse opvolger en biograaf, doelend op het overzicht van de middeleeuwse
literatuur. En dat zijn hartstocht in de loop van de tijd nauwelijks bekoelde, blijkt
uit een opmerking van jaren later waarin hij het heeft over 'het epos, ik bedoel:
de geschiedenis der Middennederlandsche dichtkunst van den genialen Jonck-
bloet'. Andere collega's waren  al even lovend en zelfs Te Winkel  - die zich altijd
heeft verzet tegen de esthetische benadering waar Jonckbloet voor stond - noemde
de  medievist  'een  reus'. 56

Hoe zuur en zuinig is daarmee vergeleken de reactie van een niet-neerlandicus
als Busken Huet. Wanneer hij bij Jonckbloets dood diens werk overziet, toont hij
alleen in de aanhef waardering en noemt hem - samen met De Vries - de
grondlegger van een 'klasse van studien, die te voren in Nederland niet ernstig
deel  uitmaakten  van het hoger onderwijs'. Daarna verandert  de  toon en klaagt  hij
dat Jonckbloets boek over de Nederlandse literatuur nauwelijks een geschiedenis is
omdat het verhaal voortdurend wordt onderbroken door discussies met collega' s,
met als gevolg dat de lezer steeds ongeduldiger wordt. Hem was een stuk beloofd
in drie bedrijven en vijf taferelen - de middeleeuwen, de rederijkers, de
zeventiende eeuw, de achttiende en de nieuwere tijd - en wat blijkt? Het is telkens

pauze.
57

In een brief aan Bosboom-Toussaint zegt hij het korter en minder speels:
'eene aaneenschakeling van recensies: meer is Jonckbloet's Geschiedenis niet'. Hij
herhaalt bij die gelegenheid zijn standpunt dat een literatuurhistoricus zich moet
beperken  tot 'de interessantste auteurs  en de interessantste boeken'. Zoals bekend
bood de Nederlandse literatuur in zijn optiek niet zoveel belangwekkends en het
oeuvre van Jonckbloet was een welkome aanleiding dat nog eens duidelijk te
maken. Het pleidooi voor een studie van de middeleeuwen blijkt op Huet

e Van Oostrom 1989: 327. Cf. Karsten 1949: 25.
56 Moltzer 1862: 30, Te Winkel 1922-1927 deel 7: 457. Kalff 1888: 229f schreef: 'Wij allen, die

ons met de studie der Nederlandsche letterkunde bezig houden, staan op zijne schouders'.
57 Busken Huet 1881-1888 deel 12: 102-116.
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nauwelijks indruk te hebben gemaakt. Hij doet ironisch over de aandacht die
Jonckbloet besteed aan ieder 'vodje'.   Maar ook latere perioden konden   hem
weinig bekoren, zelfs de 'gouden eeuw' niet, en dus luidde zijn conclusie dat de
Nederlandse literatuur 'tot niets nut (heeft) dan om er een boek over te schrijven,
kollege  over te geven, of examen  in te doen:58

Wie een dergelijk sarcasme vergelijkt met de manier waarop Jonckbloet in
eigen kring werd besproken, denkt al gauw aan een strijd tussen academici en
niet-academici. Temeer omdat  ook de Tachtigers  zich  van hun meest polemische
kant lieten zien en de Leidse hoogleraar uitmaakten voor een 'extra suf
schoolmeestertje' (Van Deyssel) dat ten onrechte geen verschil maakte tussen
potzie en welsprekendheid (Kloos) en onbekwaam was om over literatuur te
oordelen (Verwey).59

Toch is die conclusie te haastig. Want de Tachtigers hadden wei waardering
voor onderzoekers als Kalff en Prinsen, terwijl er anderzijds schrijvers waren die
Jonckbloet steunden. Dat geldt voor de redactie van De Gids, maar meer nog voor
Alberdingk Thijm die in zijn liefde voor de middeleeuwen niet onderdeed voor de
meditvist en zich net als hij ergerde aan 'den verachterden toestand' waarin de
studie van de eigen taal en literatuur zich bevond.60 Jonckbloet was in zijn ogen
de eerste Nederlander die kon wedijveren met de Duitse filologen. Hij vond het
terecht dat hij zijn voorgangers 'dilettanten' noemde en hielp graag mee met het
neerhalen van 'het zoogezegd wetenschappelijk gebouw' van de Oude School
door, in de geest van de recensie van Lulofs' Handboek, het werk aan te vallen
van de hoogleraar Visscher. 61

De scheidslijnen zijn dus grillig en vallen niet samen met die tussen literatoren
en onderzoekers. Jonckbloet was trouwens zelf, incidenteel, als literator actief  en
gebruikte zijn wetenschappelijke werk om invloed uit te oefenen op het literaire
debat. Bijvoorbeeld door te betogen dat het proza verbetert wanneer men zich
afwendt van de 'kleur- en karakterlooze vormen' van Van der Palm en een
voorbeeld neemt aan het 'natuurlijke' Nederlands van Geel.62 Hij verschilde wel

38 Busken Huet 1881-1888 deel 12: 107, 112; 1890 deel 2: 45f.
59 Brom z.j.: 7Of.
60 Alberdingk Thijm 1850: viii, 1854a: 10,15. Thijm steunde niet alleen Jonckbloet en De Vries

maar werkte, incidenteel, ook met hen samen en stond net als zij in contact met Vlaamse onderzoekers
in het bijzonder met Snellaert. Zie Van der Plas 1995. De verhouding tussen de Tachtigers en de
neerlandistiek komt uitvoeriger aan de orde in hoofdstuk 6 paragraaf 3.

m Alberdingk Thijm 1854: 392. Eerder had Jonckbloet, anoniem, al aanmerkingen gemaakt op de
Ferguut editie van Vischer, maar tot een aanval was het toen niet gekomen. Zie Jonckbloet 1838. Ook
in de recensie van Lulofs' Handboek komt Visscher ter sprake (Jonckbloet 1846: 2Off) en diens editie
is vervolgens wegens de vele transcriptiefouten 'als een kakografie de literatuurgeschiedenis ingegaan'

(Kuiper 1989: 2).
62 Jonckbloet 1868-1872  deel 2: 687ff.  Tot het literaire  werk   van  Jonckbloet  moet niet alleen  het

anonieme maar traditioneel aan Jonckbloet toegeschreven Physiologie   van   den   Haag   door   een'
Hagenaar (1843) gerekend worden maar ook diens (politieke) toespraken. Cf. Sagittarius 1869: 84ff.
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in die zin van zijn voorgangers dat hij, voor zover mij bekend, geen literaire
kritieken schreef en zich vooral toelegde legde op de studie van het verleden. Dat
laatste geldt nog in sterkere mate voor andere teden van de Nieuwe School van
wie sommigen hun aandacht exclusief beperkten tot de middeleeuwen en de
zeventiende eeuw. Dat betekent dat de academische literatuurbeschouwing in de
tweede helft van de negentiende eeuw steeds meer een eigen domein kreeg, net als
de journalistieke en de essayistische beschouwingswijze.63

Van die drie beperkt de journalistieke literatuurbeschouwing oftewel de
literaire kritiek zich tot de boeken die recent zijn verschenen en maakt daaruit een
eerste selectie. In de essayistiek wordt na verloop van tijd een tweede selectie
gemaakt en daaruit kiezen - nog weer wat later - de academici datgene wat, zoals
het heet, de tand des tijd doorstaan heeft en daarom een plaats verdient in de
literaire traditie. De academische literatuurbeschouwing bezit van de drie de
hoogste status. De kennis die zij vergaart, geldt als de meest betrouwbare, de
minst persoonlijke. In de loop van dit boek zal blijken dat die betrouwbaarheid
minder groot is dan doorgaans wordt gedacht en dat het onmogelijk is om - zoals
Jonckbloet deed - de 'wetenschappelijke' uitspraken van onderzoekers af te zetten
tegen het 'subjectief gesnap' van recensenten en essayisten.64

In de praktijk wordt die tegenstelling trouwens zelden consequent gehanteerd.
Dat geldt ook voor de Nieuwe School zoals blijkt uit een brief van Fruin en De
Vries aan het bestuur van de Leidse universiteit naar aanleiding van de opvolging
van Jonckbloet in 1883. In die brief protesteren ze tegen de voordracht van de
faculteit - Moltzer en Penon - en komen met twee alternatieve kandidaten: Busken
Huet en Ten Brink. De argumenten die ze aanvoeren voor hun keuze leren ons
welke houding ze innamen tegenover de drie vormen van literatuurbeschouwing en
welke waarde ze hechtten aan de (veronderstelde) verschillen.65

Over het verschil in betrouwbaarheid zijn ze kort. Ze laten weten het oneens

te zijn met de leden van de faculteit die vinden dat Huet en Ten Brink 'veeleer
bellettristen en essayisten' zijn en dus 'onwaardig om op een academischen
leerstoel plaats te nemen', waarbij ze wijzen  op de 'ernstige studie'  en de 'groote
belezenheid' die blijkt uit hun 'talrijke' werken. Ze voegen daar wel aan toe dat
die 'studie' en die 'belezenheid' misschien niet direct opvallen doordat de beide
auteurs zo'n 'gemakkelijken en aangenamen' stijl hebben.66

Ze ontkennen niet dat hun kandidaten - 'en in zonderheid de heer Huet' -
tekort schieten in hun kennis op het gebied van het oud-Nederlands, het oud-Duits

63 Jammer genoeg bestaat alleen over de kritische activiteiten van Lulofs ecn beschouwing:
Korevaart 1989. Maar we weten uit levensbeschrijvingen dat bijvoorbeeld ook Van Kampen en
Siegenbeek recensies schreven.

64  Van Rees 19833.  Zie voor 'subjectief gesnap' Jonckbloet  1877:  6.
65 Tegelijkertijd kunnen we op die manier het hardnekkige verhaal ontzenuwen dat De Vries Huet

heeft tegengewerkt. Zie o.a. Brom z.j.: 89, Praamstra 1991a: 352 en Van VIoten 1991: 46.
66 Fruin 1957: 287f.
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en het oud-Romaans en geven toe dat beiden - 'en vooral de heer Huet' - van
'gevorderden leeftijd' zijn en zich niet vlot zullen bijscholen. Maar in hun idee is
er nu eenmaal niemand die Jonckbloet in alles kan vervangen en degenen die de
faculteit voorstelt, mogen dan in een aantal opzichten beter geequipeerd zijn, in
andere doen ze onder voor Huet en Ten Brink:

In den heer dr. Penon in zonderheid missen wij den fijnen smaak, de aesthetische

waardeering, de schoone voordracht en de welsprekendheid, waardoor de heer
Ten Brink, en in nog veel hooger mate de heer Huet, uitmunten. Wij nemen aan
dat als het te doen is om een middelnederlandschen schrijver te verklaren en met
zijn voorbeelden in de Fransche en Duitsche letterkunde te vergelijken, de heer
Penon een ervarener en veiliger gids voor onze studenten wezen zal dan of de
heer Huet of de heer Ten Brink. Maar daarentegen, als het er op aan komt om
Hooft en Huygens, om Brederode of Coornhert, te midden der beweging hunner
eeuw, te begrijpen, te genieten en naar waarde te schatten, dan zal wel niemand,
die Huet of Ten Brink kan hooren, zich wenden tot dr. Penon. 67

De beide hoogleraren geven, kortom, de voorkeur aan een criticus en essayist
boven een academisch gevormd literatuurbeschouwer en zijn zelfs bereid te
accepteren dat de mediBvistiek daar schade van ondervindt. En waarom? Omdat in
geen geval iemand benoemd mag worden die 'geest' en 'smaak' mist en niet in
staat is de studenten 'liefde in te boezemen voor onze letterkunde en haar
eigenaardige schoonheden' - een argument dat ons terug voert naar het instellen
van de eerste leerstoelen in de moderne talen.68

Aan het slot van de brief erkennen de schrijvers dat ze van mening verschillen
over de vraag wie van hun kandidaten de voorkeur verdient. Ze geven dan ook
geen rangorde aan, maar omdat we weten dat Fruin al eerder had geprobeerd
Huet voor Leiden te winnen, ligt het voor de hand om te vermoeden dat hij voor
Huet koos en De Vries voor Ten Brink. Het werd, zoals bekend, Ten Brink en
die had als schrijver, criticus en essayist meer gemeen met de Oude dan met de
Nieuwe School.69

67 Fruin 1957: 288.
68 Fruin 1957: 288.
69  Schregel-Ornstein  z.j.: 76 beweert overigens  dat de benoeming  van Ten Brink een gevolg  was

van een persoonlijk besluit van de minister en spreekt niet over de brief van Fruin en De Vries. Dat
Fruin eerder geprobeerd had Huet naar Leiden te krijgen, vermeldt De Vooys 1949 158f. Uit een
sneer van Cosijn ('Ik ben zeer gevleid een ambtgenoot te hebben, die romans heeft geschreven') kan
worden afgekid  dat Ten Brink  niet door al zijn collega's geaccepteerd  werd. Zie Emants  1995:  55.
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Hoofdstuk 3

KLASSIEKE EN MODERNE TALEN

1.  Strijd

Als we, tot besluit van dit eerste deel, de beschreven ontwikkelingen in een iets
ruimer kader willen plaatsen, moeten we ons verdiepen in de verhouding van de
moderne tot de klassieke talen, want die speelde niet alleen een belangrijke rol bij
de vormgeving van het onderwijs in de letterkunde en welsprekendheid, maar ook
bij de overgang van Oude naar Nieuwe School. Bovendien krijgen we op die ma-
nier de kans het hybridische karakter van de literatuurgeschiedenis te verduide-
lijken en met name iets te zeggen over de combinatie van wetenschappelijke en
culturele  aspecten:

Kennis van de oudheid gold op het einde van de achttiende en het begin van
de negentiende eeuw nog als de enige volwaardige eruditie en de letterenstudie
werd door de classici gedomineerd. Waarschijnlijk vonden velen van hen het in-
stellen van een leerstoel in de eigen taal en literatuur een bedenkelijke nieuwigheid
of beweerden zelfs - zoals in Leiden - dat een dergelijke professoraat 'schadelijk'
was voor 'degelijke geleerdheid'.   Maar ze hoefden  zich  op geen enkele manier
bedreigd te voelen want het aandeel van het nieuwe vak in het curriculum was
bescheiden en degenen die het doceerden, richtten hun blik op Athene en Rome.2

De eerste hoogleraren in de moderne talen gingen er namelijk van uit dat het
bezit van goede smaak gerelateerd was aan de mate waarin de werken der Ouden
werden 'gelezen en geroemd, of verwaarloosd en veracht' (Blair). Ze maakten
daarom grondig studie van die werken waarbij ze zich niet beperkten tot de retori-
sche handboeken. Nemen we Siegenbeeks 'lijst van uitgegeven geschriften' door,
dan  merken   we  dat hij, behalve   op zijn eigen vakgebied, ook actief  was   op  dat
van de klassieke talen, dat wil zeggen oudheidkundige studies besprak, neo-

1 De oosterse talen hebben in tegenstelling tot de klassieke geen rol gespeeld in de ontwikkeling
van de moderne talen.

2 Zie over de Leidse tegenstand Muller 1855: 2lf.
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latijnse poezie schreef en Homerus, Longinus en Pericles vertaalde.3
Beide soorten activiteiten waren niet strikt van elkaar gescheiden. Zo blijkt uit

het voorbericht bij de Longinus vertaling dat die tekst op college werd behandeld.
Dat had minder te maken met de ideeen over het 'verhevene' - al noemde Siegen-
beek die 'juist' en 'schrander' - dan met de manier waarop ze waren geformuleerd
want daarvoor had de Leidse hoogleraar de grootste bewondering en volgens hem
was de verhandeling bij uitstek geschikt studenten een exempel te geven van een
'zuiveren, sierlijken en krachtigen stijl'.4

Collega's als Lulofs en Schrant vertaalden eveneens uit het Grieks en Latijn,
en het vermoeden lijkt gewettigd dat in ieder geval sommige van die vertalingen
op  college  aan  de orde kwamen.   Per  slot van rekening droeg het onderwijs  een
sterk klassiek karakter. Daar waren intrinsieke redenen voor, maar ook sociale.
Beets  had  het  al  over  'het alle voorrechten verzekerend Latijn'. Wie erbij wilde
horen en mee wilde tellen moest kennis van de oudheid bezitten en daar met een
zeker gemak van kunnen getuigen; vandaar de klassieke citaten, de antieke verwij-
zingen en die lange zinnen met vernuftige inbeddingen die 'latij Ilse periodes'
heetten. 5

De voorkeur voor het Latijn als wetenschappelijke taal laat zich op dezelfde
manier verklaren. Ze werd verdedigd met praktische en inhoudelijke argumenten
en had de steun van de traditie, maar diende tegelijkertijd, zoals sommigen open-
lijk toegaven, als 'heilzame slagboom' die 'ongeschikte jongelingen uit de mindere
stand' de toegang tot de universiteit versperde. Vooral vanwege dat laatste heeft
het waarschijnlijk zo lang geduurd voordat het Latijn door het Nederlands werd
vervangen. Daar is in de eerste helft van de negentiende eeuw wel van verschil-
lende kanten op aangedrongen en het is typerend voor de klassieke orientatie van
letterkunde en welsprekendheid (of in ieder geval die van een van haar meest

prominente beoefenaars) dat Siegenbeek tot degenen behoorde die zich tegen die
vervanging verzette:

De eerste in ons land die geen genoegen nam met de ondergeschikte positie
van de moderne talen en met de classici wilde concurreren, was De Vries. Zodra
hij wist dat zijn Leidse benoeming een feit was, schreef hij een brief aan Jakob
Grimm om hem het heugelijke nieuws te melden en hem te vertellen dat hij zich
had voorgenomen 'de vaderlandsche studien met de klassieke te doen gelijk stellen
in rang  en in eere'.7

3 Blair 1832-1837 deel 3: 15, Muller 1855: 44f. Volgens Gu6pin 1993: 116 was Siegenbeek een
'door en door' humanistische classicus.

4 Siegenbeek 1811.
   Hildebrand   1989: 81. Lulofs vertaalde 'zamenspraken' van Erasmus (Lulofs   1840) en Schrant

geldt als de vertaler van De belijdenissen, in tien boeken (1829) van Augustinus.
6 Zie over het Latijn in het universitaire onderwijs in de achttiende en negentiende eeuw Roelevink

1991. Het citaat is afkomstig van de Utrechtse senaat. Zie Wingelaar 1989: 28.
  Soeteman 1982: 40.
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Op het eerste gezicht was hij een wat vreemde concurrent, want zijn hart lag
bij de klassieken. Een van zijn studenten herinnert zich dat hij tot in zijn laatste

levensjaren meestal een deeltje Ovidius bij zich droeg en in zijn stijlcolleges
behandelde hij, net als zijn voorgangers, klassieke auteurs of schrijvers die zich
door de Oudheid hadden laten inspireren: Cicero, de Nederlandsche historien van
Hooft, Bossuet. Een blik over de grens leert ons dat zijn positie toch minder uit-
zonderlijk was dan ze lijkt. In Duitsland kende men zelfs hoogleraren die zowel
een aanstelling voor Grieks en Latijn bezaten als voor Duits, en een van hen was
Lachman, wiens wijze van editeren van grote betekenis is geweest voor de
Nieuwe School.8

De Vries bleek in zijn strijd uitermate succesvol. Hij wist van letterkunde en
welsprekendheid meer te maken dan een praktisch vak alleen en slaagde er boven-
dien in haar een riante positie te verschaffen. In 1860 - zes jaar na zijn aanstelling
- werd hij ontheven van de plicht vaderlandse geschiedenis te doceren en kreeg hij
assistentie van Fruin. In 1865 kwam er een hoogleraar Sanskriet; in 1877 volgden
de benoemingen van Cosijn en Jonckbloet. Dat betekende dat vanaf dat moment in
Leiden vijf hoogleraren in dienst waren die tesamen hetzelfde terrein bestreken dat
vroeger  door 66n ordinarius beheerd werd. Bovendien lukte  het De Vries   geld   en
personele steun te verwerven voor zijn onderzoeksprojecten, het WNT en het
Middelnederlandsch Woordenboek.'

Niet alles was natuurlijk zijn persoonlijke verdienste. Voor veranderingen als
deze is meer nodig dan een ambitieuze onderzoeker met grote gaven op bestuur-
lijk gebied. Dat geldt al helemaal voor de kroon op de genoemde veranderingen:
de Hogere Onderwijswet van 1876 die de studie van de Nederlandse taal en litera-
tuur zelfstandig maakte en haar dezelfde status verleende als de klassieke talen.
Bekijken we het onderwijsprogramma dan is te merken dat het vak 'made in
Germany' was. Het kandidaatsexamen bestond uit: Nederlandse taal (onder-
verdeeld in geschiedenis, spraakkunst en stijl); middelnederlands; Gothisch;
algemene en vaderlandse geschiedenis; en politieke aardrijkskunde. Het doctoraal-
examen omvatte de beginselen van het Sanskriet en die van de vergelijkende indo-
germaanse taalwetenschap; Angelsaksisch of Hoogduits; en Nederlandse
letterkunde (onderverdeeld in geschiedenis en esthetische kritiek).10
Afgestudeerden hadden geen moeite emplooi te vinden. Sinds de oprichting van de
HBS in 1863 was Nederlands officieel een schoolvak en dus bestond er behoefte

s   Kluyver   1893:   4Of. De combinatie van klassieke talen met germanistiek wordt vermeld  door
Chrismiann 1985: 13f. Zie over Lachmann en diens werk als filoloog Grimm/Hausmann/Miething
1987 (hoofdstuk 4) en Hunger 1987.

9 De bemoeienis van De Vries met het WNT en het Middeleeuwsch woordenboek is genoegzaam
bekend. Zie over diens activiteiten ten behoeve van een afzonderlijke leerstoel voor vaderlandse

geschiedenis Otterspeer 1984.
10 Groen 1987-1989  deel  2:   133.   Zie voor informatie  over het M.0.-examen Nederlands  (dat  in

1863-1864 was ingevoerd) Groen 1987-1989 decl 2: 129f.
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aan gekwalificeerde teraren, dat wil zeggen aan mensen met een universitaire of
een MO-opleiding. Wie voor de universiteit in aanmerking wilde komen, moest
gymnasium hebben gevolgd, want de HBS was niet bedoeld voor de 'geleerde
stand'.  Voor wat betreft de bata-disciplines werd daarop  al  snel een uitzondering
gemaakt (en met succes: van de vijf Nobelprijswinnaars die Nederland aan het
begin van de twintigste eeuw telde, waren er vier HBS-ers), maar dat gold niet
voor de studie van de moderne talen. Die bleef tot aan de invoering van de
Mammoetwet in 1986 uitsluitend toegankelijk voor gymnasiasten - een maatregel
die we kunnen beschouwen als een concessie aan de classici. 11

In de landen om ons heen veranderde de letterenstudie in ongeveer hetzelfde
tempo. Zo verloren in Frankrijk de klassieke talen in de jaren tachtig hun uit-
zonderingspositie en kreeg Belgit vanaf 1883 een opleiding germaanse filologie.
Alleen in Engeland duurde het langer voor de classici zich gewonnen gaven en de
studie van de eigen taal en literatuur algemeen geaccepteerd werd. De haarden
van verzet waren Oxford en Cambridge. De anglistiek werd daar aangeduid als
'mere chatter about Shelley' en pas in het begin van de twintigste eeuw nam men
het vak serieus en verwierf het ook in Cambridge een volwaardige positie. 12

De emancipatie van de moderne talen ging gelijk op met de neergang in de
belangstelling voor de klassieke oudheid. Wat de nederlandse situatie betreft kun-
nen we in dit verband Busken Huet citeren die in 1878 schreef: 'Het grieksch
noch het latijn oefenen tegenwoordig in Nederland, buiten den kring der eigenlijk
gezegde filologen, een waarneembaren invloed uit'. Waar hij, met enige overdrij-
ving aan toevoegde  dat 'elk Nederlander  met een glimp van beschaving (...) thans

Montaigne, Shakespeare, Goethe, Dante in het oorspronkelijk (leest), zooals men
in de  18de eeuw Horatius las'.13

Natuurlijk profiteerde de studie van de moderne talen van die verandering in
lectuur, maar ze dankte haar positieverbetering toch vooral aan het groeiende
nationalisme. De regeringen van de diverse landen in West-Europa zagen het
onderwijs als de snelste manier om hun burgers een nationale opvoeding te geven
en hechtten daarom een groot belang aan kennis van de eigen taal en literatuur.
De enige moderne mal die op het einde van de negentiende eeuw overal in het
westen op grote schaal bestudeerd werd, is dan ook de eigen taal. Die van an-
deren komt soms nauwelijks aan bod.14 Zo beschikte iedere Nederlandse uni-

" Zie over de introductie van Nederlands als schoolvak Kloek 1993a. Zie voor informatie over de
invloed van de HBS op het natuurwetenschappelijk onderzoek Van Berkel 1985: 135ff. Op de
concessie aan de classici wordt gewezen door Boekholt/De Booy 1987: 190,266f.

'2 Zie over de Franse ontwikkeling Prost 1968: 232 en over de Belgische Deprez 1989 en Derolez
1983. De geschiedenis van de anglistiek wordt o.a. beschreven door Potter 1937 en Palmer 1965.

13 Busken Huet 1881-1888 deel 10,113.
14 De klassieke studie over de opvoeding tot nationaal burger is Weber 1976. Zie voor Nederland

Knippenberg/De Pater 1988. De dominantie van de studie van de eigen taal en literatuur, blijkt o.a. uit
Finkenstaedt/Scholtes  1983.
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versiteit rond 1900 over een hoogleraar Nederlands en Leiden bezat er zelfs twee.
Maar alleen in Groningen werd aandacht besteed aan andere moderne talen en dan
nog op een heel bescheiden niveau. Meer vond de regering niet nodig en het kost-
te haar moeite genoeg de kamer te overtuigen dat Frans, Duits en Engels het
waard waren op de universiteit behandeld te worden. I5

Ook na de eeuwwisseling duurde het nog een poos voor de moderne vreemde
talen geaccepteerd werden. Frans, Duits en Engels kregen pas een doctoraat in
1921. In datzelfde jaar werden de 'Balto-Slavische talen' als studie erkend. Ita-
liaans, Spaans en Portugees volgden in 1969; Nieuw Grieks en Roemeens in
1982.16

2.  Het  belang  van  letterenstudie

Aangezien de classici de letterenstudie van oudsher domineerden en alle negen-
tiende-eeuwse beoefenaren van de moderne talen in de geest van 'de Ouden' wa-
ren opgevoed en soms ook als classicus waren opgeleid, lag het voor de hand dat
de invloed van het Grieks en Latijn niet ophield op het moment dat ze hun
geprivilegieerde positie verloren. 17  Zo  is  het niet toevallig  dat de studie  van  de
moderne talen in de loop van de negentiende eeuw een filologisch karakter kreeg:
men nam een voorbeeld aan de classici.  In het merendeel  van de gevallen was dat
een persoonlijk besluit, maar in Oxford werd het van de hoogleraar anglistiek
geitist; anders gingen de tegenstanders niet akkoord met zijn benoeming. 18

Die al of niet gedwongen keuze voor een filologische benadering maakte
Duitsland tot het centrum van de studie van de moderne talen. Daar was de filo-
logie al in het begin van de eeuw uitgegroeid tot een specialisme en bezaten de

" Van Hamel 1887. Werd de studie van de eigen taal en literatuur vaak eerst op de universiteit

geintroduceerd en pas daarna (als verplicht onderdeel) in het voortgezet onderwijs, met de andere
moderne talen was het vaak andersom. Dat geldt - wat Nederland betreft - niet alleen voor Frans,
Duits en Engels maar ook voor Spaans. Zie Lechner 1987 (hoofdstuk 4).

16 Zie voor een overzicht van de invoering van de diverse studierichtingen in de letterenfaculteit
Groen 1987-1989 decl 1: 129. De invoering van studies als Italiaans, Nieuw-Grieks of Portugees kan
het beste worden vergeleken met de geschiedenis van de neerlandistiek in het buitenland. Zie daarover

Thys/Jalink 1967.
0 In Engeland waren anglisten ook in het begin van de twintigste eeuw nog vaak als classicus

opgeleid en in Oxford werd pas in 1953 voor het eerst iemand benoemd die zelf Engels had
gestudeerd . 'Until that point, nearly all the English dons had themselves read History, Classics or
some such obviously meaty subject' (Wilson 1990: 76).

m  MeMurtey  1985:   160ff.  Zie  voor een protest tegen de Oxfordse dwang Collins  1891.
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beoefenaren ervan een reputatie die weinig onderdeed voor die van hun klassieke
collega's. De germanisten maakten bovendien nauwelijks onderscheid tussen Duits
en Germaans en waren vaak de eersten die middeleeuwse teksten uit het Engelse,
Nederlandse en Scandinavische taalgebied editeerden. Op die manier daagden ze
hun buitenlandse collega's uit en dwongen hen als het ware tot omscholing. Waar-
mee niet gezegd wil zijn dat hun invloed beperkt bleef tot de onderzoekers in de
Germaanse landen, want ook Portugese literatuurhistorici richtten zich in de
tweede helft  van de negentiende  eeuw op Duitsland.'9

Wat de beoefenaars van de moderne talen verder van de classici overnamen,
was hun ideologie. Die overname was niet minder belangrijk dan de adoptie van
hun filologische principes. Ze had namelijk consequenties voor de opzet van de
studie en voor de vervlechting van wetenschappelijke en culturele aspecten die zo
typerend is voor de literatuurgeschiedschrijving.

De voorgeschiedenis is algemeen bekend. Als de humanisten uit de renais-
sance moeten uitleggen waarom ze zoveel aandacht besteden aan de studie van de
klassieken, benadrukken ze niet het praktisch nut daarvan maar zeggen dat die
studie hen geestelijk rijker maakt. In de eeuwen daarna werd die uitspraak zo
vaak herhaald dat men gaat denken aan een catechismusvraag:

Waarom (bestudeeren)   wij   (...)   taal en literatuur, in zonderheid  oude?  Om  ons
verstand te scherpen, ons zedelijk gevoel te versterken, onzen smaak te verfijnen
en te ontwikkelen; wilt gij het met 66n woord hooren, om in den waren zin
humane menschen te worden. 20

Degenen die zo dachten, gingen ervan uit dat de mens weliswaar goed is en
capabel maar bijgeschaafd moet worden. En dat laatste zou het best kunnen
geschieden via de bonae literae want die brengen ons in contact met een supe-
rieure beschaving en bieden ons voorbeelden van edel gedrag. Kortom: 'De mens
wordt niet geboren maar gemaakt' ('Homines non nascuntur sed finguntur'). 21

We weten niet precies hoe de moderne talen erin geslaagd zijn het klassieke
monopolie op de beschaving te doorbreken. Het best gedocumenteerd zijn de ont-
wikkelingen in Engeland en Schotland. De strijd met de klassieke talen duurde
daar zo'n anderhalve eeuw en gedurende die tijd werd gebruik gemaakt van

1' Zie voor dat laatste Boldo 1948. De germanisering van de germanistiek wordt o.a. beschreven
door Janota 1980: 29ff en Christmann 1985: 12ff. Zie voor informatie over de invloed van de Duitse
fitologie op de anglistiek in Engeland en Amerika Jones 1946 (hoofdstuk 4) en McMurtey 1985. Zie
voor  de  band met Nederland Kloos 1992. Overigens was Duitsland  in de negentiende eeuw eveneens

superieur op het gebied van de klassieke filologie en speelde ook daar de rol van gidsland. Zie
daarover Grafton 1992.

20   Francken   1873:   23. Het volgende   is   voor het belangrijkste  deel een samenvatting   van   Laan
1990a.

2' De uitspraak is van Erasmus en wordt geciteerd door Bantock 1980-1984 deel 1: 37.

61



diverse argumenten. Een daarvan was nationalistisch van aard. In een ander werd
gewezen op de noodzaak dat leraren Engels een goede en dus een
wetenschappelijke opleiding kregen. Maar het belangrijkste argument dat de
pleitbezorgers voor de anglistiek naar voren brachten, was dat de eigen taal en
literatuur een bijzondere waarde bezat en de bestudering ervan de maatschappij
ten goede zou komen.22 Dat argument was niet slecht gekozen aangezien er velen
waren die zich zorgen maakten over het maatschappelijke klimaat. Die zorg gold
vooral de industrialisatie, die niet alleen beschouwd werd als een aanslag op de
schoonheid van het landschap, maar ook als een bedreiging voor het geestelijk
leven en verantwoordelijk werd gesteld voor het verval van tradities en de
opkomst van een materialistische levensbeschouwing. Het was de tijd dat Amerika
het symbool werd voor vulgariteit en winstbejag en men in Engeland (en elders in
Europa) ging vrezen voor 'Amerikaanse toestanden'.23

De tegenstanders van de industrialisering verzamelden zich onder de vlag van
de cultuur. Dat was een betrekkelijk nieuw begrip, ontstaan aan het einde van de
achttiende eeuw, dat werd geassocieerd met een streven naar perfectie, de
cultivering van menselijke kwaliteiten. Kunst, filosofie, religie en moraal zouden
voor dat doel het meest geschikt zijn en daarom reserveerde men het begrip
allereerst ter aanduiding van die gebieden. Een van de meest invloedrijke
definities was die van Arnold. Hij omschreef cultuur als 'the best which has been
thought and said' en beweerde dat de gevaren die de maatschappij bedreigden
alleen konden worden afgewend door de cultuur met meer zorg te omringen. Dat
betekende in het bijzonder dat de literatuur grotere aandacht verdiende, want
Arnold had een heilig geloof in de beschavende werking die daarvan zou uitgaan
en noemde literatuur het machtigste wapen waarover opvoeders beschikken. 24

Om het publiek van dat heilzame effect te overtuigen, deden hij en anderen
niet alleen een beroep op de humanisten uit de renaissance maar ook op
romantische schrijvers als Shelley en Wordsworth, en citeerden uitspraken als
deze:

Poetry strengthens the faculty which is the organ of the moral nature of man, in
the same manner as exercise strenghtens a limb.25

n Palmer 1965, Mathieson 1975, Johnson 1979, Baldwick 1983.
r Zie voor de geschiedenis van het Amerika-beeld in West-Europa Van Berkel 1990. Zie speciaal

voor de Nederlandse reacties Lammers 1989. In beide boeken wordt er overigens op gewezen dat naast
een negatief beeld altijd een positief heeft bestaan, waarin de nadruk wordt gelegd op jeugd, vitaliteit
en ondernemingszin.

24 Zie Voor informatie over leven en werk van Arnold Trilling 1949 en Honan 1981. De
geschiedenis van het cultuurbegrip wordt beschreven door Williams 1958, Goudsblom 1960 (hoofdstuk
4) en Lemaire 1976 (hoofdstuk  1,  2).

23 De uitspraak is van Shelley. Op het gecombineerde beroep op humanisme en romantiek wordt
gewezen door Johnson 1979: 3f, 33, 199, 20lf.
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Enthousiasme voor literatuur ging samen met een afkeer voor 'goedkope
romannetjes' en 'sensatiekranten.' De populariteit daarvan beschouwden de
strijders voor de cultuur als een symptoom van het verval dat hen zoveel zorgen
baarde. Ze hoopten dat de anglistiek de behoefte aan goedkoop vermaak kon
terugdringen en de mensen zou leren kwaliteit te herkennen. Het bevoogdende in
die manier van denken was typerend voor de hele campagne. Men ging uit van
een onderscheid tussen de elite en de rest van de bevolking, en de anglistiek was
bedoeld  voor die  rest  en werd gepropageerd  als  'a poor man's classic'.26

Of dat laatste ook geldt voor campagnes die elders zijn gevoerd (en of er in
andere landen van West-Europa sprake was van georganiseerde acties) is niet
bekend, maar er zijn zeker parallellen aan te wijzen met de ontwikkelingen in
Engeland en Schotland. Zo heeft een wetenschapshistorica betoogd dat de filologie
in Duitsland zo snel tot ontwikkeling kon komen, doordat het universitaire
systeem gebaseerd   was  op het (neo-humanistische) ideaal van 'zelfontplooiing'.
Datzelfde ideaal speelde trouwens een belangrijke rol in de geschiedenis van het
Duits als schoolvak, zoals blijkt uit de titel van het standaardwerk daarover:
Dichtung, Sprache, Menschenbildung (1916): 

Wat Nederland betreft zijn in de hoofdstukken hiervoor al uitlatingen van
Jonckbloet en De Vries aangehaald waaruit blijkt dat ze een groot belang hechtten
aan literaire en culturele vorming en hun werk met een beroep daarop
rechtvaardigden. Andere Nieuwe Scholers volgden hen daarin en verwezen niet
alleen naar het standpunt van hun leermeesters, maar ook naar dat van andere

autoriteiten, zoals de Italiaanse literatuurhistoricus De Sanctis die door Kalff
wordt geciteerd:

'Neen, mijne vrienden!'   riep De Sanctis, 'de letterkunde  is geen sieraad,   dat  gij
op uw kleed hechten of van u werpen kunt; zij is een deel van uwe
persoonlijkheid, zij is het in u allen aanwezige, innige gevoel voor al wat edel is
en schoon, dat u doet terugschrikken voor elke lage daad, dat u het ideaal der
volmaaktheid voor oogen stelt - het doel, dat elke onverdorven ziel tracht te
naderen'.28

Literatuurhistorici die geen deel uitmaakten van de Nieuwe School huldigden
dezelfde opvatting. Dat geldt zelfs voor een tegenstander als Van Vloten getuige

zijn oratie uit 1853. Het onderwerp daarvan is 'de zedelijke werking der vader-
landsche taal- letter- en staats-geschiedenis' en het motto luidt: 'Wat zou de

26 Palmer 1965: vii, 78.
27 Amsterdamska 1987 (hoofdstuk 3), Frank 1976. Zie over de invloed van het Duitse neo-

humanisme op het (academische) onderwijs o.a. Bruford 1975 en Labrie 1986.
28 Kalff 1893: 17. Later, als Kalff de comparatistiek ontdekt, doet hij ter verdediging daarvan weer

een beroep op de verheffende werking die zou uitgaan van literatuur en literatuurstudie. Zie Kalff
1916: 47lf.
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verbetering der Wetenschappen baten onder een volk, indien het volk daardoor
niet verbeterd wierd?'29    Dat    dit    geen    gelegenheidspraatje was, blijkt    uit    zijn
studie over de esthetica van zo'n twintig jaar later. Daarin komt hij uitgebreid op
het onderwerp terug en betoogt hij dat kunst weliswaar geen didactisch doel dient
en enkel schoonheid wil bieden, maar dat hoe meer ze in haar opzet slaagt, hoe
groter haar moreel effect is, want hoe gevoeliger men wordt voor het 'zedelijke,
in den hoogeren zin des woords:30

In de loop van de twintigste eeuw worden dit soort uitspraken schaarser, maar
het zou verkeerd zijn daaruit te concluderen dat de beoefenaren van de moderne
talen afscheid hebben genomen van het idee dat de letterenstudie de mensen meer
mens maakt. Want als hun werk wordt bedreigd - zoals de laatste decennia in
Nederland bijna continu gebeurt - dan verdedigen ze zich steevast met een beroep
op het cultureel belang. 31

3.   Volk  en  massa

Wie zijn vak in verband brengt met esthetische opvoeding en zelfontplooiing, weet
wat hem als geschiedschrijver te doen staat: hij moet vaststellen wat het beste is
dat werd gedacht en gezegd, en het publiek helpen bij het begrijpen en
apprecieren ervan. Of iets precieser gezegd: hij moet een traditie formuleren en
zorgen dat men die traditie gaat koesteren.

Zoals we in het hoofdstuk hiervoor hebben gezien, is dat ook precies wat
negentiende-eeuwse literatuurhistorici deden. Ze presenteerden de geschiedenis als
een continu proces en toonden zich vooral geYnteresseerd in de vraag wanneer de
literaire productie verbeterde of verslechterde. De manier waarop zij hun stof
behandelen    is ook nooit neutraal. Hun taalgebruik   doet   vaak   aan   die   van
reisgidsen denken en net als in de Baedeker komen eerst de highlights aan bod en
daarna de zaken van minder belang. 32

Tegenover het waardevolle staat het waardeloze. Het nam in de ogen van de
onderzoekers allerlei vormen aan, maar werd algemeen geassocieerd met 'het

29 Van Vloten 1855.
30 Van Vloten 1871-1872  deel  1   (hoofdstuk  5). Ook buiten de neerlandistiek  werd in Nederland de

literatuur in verband gebracht met cultivering van menselijke kwaliteiten, zoals blijkt uit Symons  1878.
m Zie verderop in dit boek, in het bijzonder het Besluit.
32 In de negentiende eeuw kwamen ook combinaties voor van literatuurgeschiedenis en reisverhaal,

vanuit cultuurhistorisch perspectief verteld. Een Nederlands    voorbeeld is Huets   Land van Rubens

(1879).
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volk' en 'de massa', termen die zelden werden geexpliciteerd en altijd negatief
waren bedoeld. Hoewel niemand nog geprobeerd heeft het beeld te systematiseren
dat literatuurhistorici voor ogen stond wanneer ze hun ongenoegen uitten over het
volk en de massa, kwam dit waarschijnlijk overeen met dat van organisaties als
De Vereniging tot Nut van 't Algemeen, waar trouwens vele literatuurhistorici lid
van waren: het volk is dom, lui, losbandig, onverschillig en mw.33 Een derge-
lijke voorstelling was niet gebaseerd op diepgaande persoonlijke contacten of lang-
durige observatie. Toch besloten organisaties als het Nut over te gaan tot een
grootscheeps beschavingsoffensief dat op het einde van de achttiende eeuw begon
en    zeker    een eeuw geduurd heeft. Literatuurhistorici steunden dat offensief   en
namen vaak persoonlijk deel aan de strijd. Ze handelden daarmee in over-
eenstemming met een andere taak die voortvloeide uit de ideologie van de
letterenstudie: het waarschuwen voor de gevaren die het welzijn van de cultuur
bedreigen.34

Er was al sprake van klachten over de populariteit van 'goedkope roman-
netjes'. Die klachten vinden hun oorsprong   in de achttiende   eeuw en kunnen
worden beschouwd als een reactie op de culturele veranderingen die in het hoofd-
stuk hiervoor zijn beschreven. Pleitbezorgers voor de moderne talen namen de
klachten over en benadrukten dat de geYncrimineerde boeken niet alleen van laag
allooi waren, maar ook - of beter gezegd daard66r - een gevaar betekenden voor
de volksgezondheid. Dat laatste was een consequentie van hun antithetische en
verabsoluterende manier van denken. Immers: als het waardevolle een heilzaam
effect heeft en de mensen meer mens maakt, is het waardeloze automatisch scha-
delijk.35

In achttiende-eeuwse verhandelingen was beschreven welke gevaren de ro-
man met zich meebracht, dus daarnaar kon worden verwezen. Een van de belang-
rijkste beweringen luidde dat mensen, zeker als ze regelmatig romans lezen,
passief worden en hun kritische vermogen verliezen, met als gevolg dat ze niet
langer geschikt zijn voor het maatschappelijk leven. Een Duitse verhandeling uit
1794 formuleerde het als volgt:

33 Zie over de gewoonte om over cultuur in tegenstellingen te denken Frijhoff 1984: 26f. Geen van
die tegenstellingen is neutraal en er zijn op het gebied van de cultuur dan ook nauwelijks Uitdrukkingen
voorhanden 'die niet op enigerlei wijze door waardeoordelen zijn gekleurd' (Knulst 1989: 15). Zie
over het beeld  dat het Nut  had  van  'het volk' Kruithof  1982:  374f,  380 en Lenders  1988:  65ff.

34 Zie over dat beschavingsoffensief onder meer Kruithof 1982, Lenders
1988 en Mijnhardt 1988. De term 'beschavingsoffensief is overigens niet volgens iedereen adequaat.
Zie Mijnhardt 1988: 239f. Dat ook elders in West-Europa ergernis bestond over 'volk' en 'massa' en
geprobeerd werd te beschaven, blijkt o.a. uit Heerma van Voss/Van Holthoon 1988 en Malcolmson
1973 (hoofdstuk 7).

35 Zie voor een overzicht van klachten over de roman Steinecke 1975-1976 decl 1 :  11 ff. Zie verder
Burger/Burger/Schulte-Sasse  1982.
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(De lezer van romans) fliehet alle Anstrengungen der Krafte, alle Thatigkeit wird
abgestumpft, weil sie keine Nahrung findet, sie sinken in eine Lethargie des
KiSrpers und des Geistes, werden unbrauchbar fOr den Staat, fur ihre Freunde und
fBr alles wozu eine gewisse Starke des KOrpers und Grasse des Geistes erfordert
wird.   (...) Zu nichts gewOhnt was ernsthaftes Nachdenken erfordert gehet  auch
die Fiihigkeit dazu verloren, man will nur Spiel haben und keine Schwierigkeit
ubersteigen.36

Het is een bewering die we in dit boek nog vaker zullen tegenkomen, maar
dan met betrekking tot bioscoopbezoek of het kijken naar de tv, want de cultuur-
kritiek is in die zin wendbaar dat ze de gevaren steeds elders vermoedt. Behalve
de roman werden in de tijd waar we het nu over hebben ook andere verschijnselen
die men associeerde met het volk en de massa bekritiseerd en bestreden, en soms
met succes. Zo ergerde men zich zowel in Nederland als elders gedurende een
groot deel van de negentiende eeuw aan de 'walgelijke' (Jonckbloet) straat-
liederen. Dat leidde onder meer tot een voorstel van de Maatschappij tot
Bevordering der Toonkunst (die nauw met het Nut was verbonden) om de
schooljeugd zangles te geven ten einde haar te leren dat er ook fatsoenlijke
liederen bestonden. Tegelijkertijd werden opdrachten verleend tot het schrijven
van liedjes die het straatrepertoire zouden kunnen vervangen. De literatuurhistorici
prezen die liedjes uitbundig en veel ervan worden ook nu nog gezongen: Het
triomfantelijk lied van de Zilvervloot, Een karretje langs de zandweg reed, Zie de
maan  schijnt  door de  bomen... 37

Slechts enkele buitenstaanders toonden belangstelling voor wat later volks-
kunde zou gaan heten: Le Jeune, Van Vloten, Van den Bergh. Vooral de laatste is
voor ons van belang, want hij presenteerde zijn boek over volksromans nadruk-
kelijk als een aanvulling op de bestaande literatuurgeschiedenissen en verweet de
schrijvers daarvan geen aandacht te besteden aan 'dat gedeelte onzer literatuur
(...)  hetwelk  tot de mindere volksstanden behoort  en hun bijzonder eigendom
geworden  is'. 38

Het verwijt maakte geen enkele indruk. Nederlandse literatuurhistorici hebben
heel lang geweigerd datgene wat ze met het volk associeerden, te beschouwen als
een deel van het nationaal erfgoed. Ze onderscheiden zich daarin niet alleen van

36 Geciteerd door Schulte-Sasse  1971:  60.
37 Jonckbloet 1868-1872 decl 1. 351ff. Zie voor een zelfde oordeel Ten Brink 1858-1859: 233

('walgelijkste beestelijkheden'). De activiteiten van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst ten
behoeve van een 'fatsoenlijke' liedkunst worden beschreven door Asselbergs 1966 (hoofdstuk 3) en
Vos 1993 (hoofdswk   1).  Lof  voor  liedjes  die  door de Maatschappij werden gepropageerd, vinden  we
o.a. bij Kalff 1906-1912 deel 7: 254ff en Te Winkel 1922-1927 deel 7: 184ff. Knulst 1989 (hoofdstuk
3) biedt een 'Excursie door de geschiedenis van vermaak en amusement' tijdens welke hij allerlei
voorbeelden toont van de ergernis en de afkeer die het volk en de massa opriepen.

38 Van den Bergh 1837: iii. Zie over de geschiedenis van de volkskunde in Nederland Voskuil
1984. Over het weinige dat in de negentiende eeuw aan volkskunde werd gedaan, zie Meertens 1949.
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Vlaamse collega's als Willems, maar ook van hun grote voorbeeld, de
germanisten die veel tijd besteedden aan volkskundig onderzoek en daar enkele
van hun beroemdste publicaties aan wijdden. De germanisten hadden zoveel
belangstelling voor het onderwerp, dat ze zich niet tot hun eigen taalgebied
beperkten. Zo kwam het initiatief tot de oprichting van het eerste Nederlandstalige
tijdschrift voor volkskunde van Duitse zijde. De naam van het tijdschrift was
Grootmoederken (1842). Het beleefde maar 66n nummer en de opvolger ervan
was evenmin succesvol. 39

Hoewel de germanisten minder last hadden van sociaal dtdain dan hun
Nederlandse collega's, gingen ook zij uit van een verschil tussen goede en slechte
smaak en vonden ook zij het vanzelfsprekend dat een literatuurhistoricus bepaalt
wat waardevol is. De interesse voor de mening van de lezer was nihil, laat staan
dat overwogen werd zich te concentreren op koop- en leesgedrag. Er is 66n
uitzondering op die regel en sinds de komst van de receptie-esthetica heeft die een
zekere roem verworven: Prutz, hoogleraar in Halle en de schrijver van Die
deutsche Literatur der Gegenwart (1859).w Hij was gefrappeerd door het
verschil in lectuur tussen de elite en de rest van de bevolking - een verschil dat
volgens hem in Duitsland het grootst was - en zette vraagtekens bij de gewoonte
zich in het onderzoek te beperken tot de voorkeur van de elite. Want de literatuur
die bij het grote publiek  in de smaak viel, mocht  dan geen beroemdheden hebben

opgeleverd en was misschien een horreur, maar ze vond wel aftrek en dat kon
lang niet altijd worden gezegd van de literatuur waar de elite - en dus ook de
germanisten - zoveel belang aan hechtten.

Vandaar de volgende suggestie:

Es   wiire ein interessantes Unternehmen (...) statt der herk6mmlichen gelehrten
oder iisthetischen Literaturgeschichte einmal eine Historie der Literatur zu
schreiben vom blossen Standpunkt des Lesers aus: das heisst also eine
Literaturgeschichte, wo nach gut oder schlecht, gelungen oder misslungen, gar
keine Frage ware, sondern wo es sich allein darum handelte, welche

Schriftsteller, in welchen Kreisen, welcher Ausdehnung und mit welchen Beifall
sie gelesen werden.41

Prutz besefte heel goed dat het om een geweldige onderneming ging, maar als
het zou lukken een lezersgeschiedenis te maken, dan zou het resultaat opzien-

39 Meertens 1949: 28. Een ander voorbeeld van de Duitse belangstelling voor Nederlandse
volkskunde is Mone's Ubersicht der niederldndischen Volks-Literamr alteres Zeit (1838). De
germanistiek was overigens gedurende een groot deel van de negentiende eeuw zo ruim opgezet dat ze
behalve taal- en literatuurbeschouwing plus volkskunde ook nog rechten, theologie en geschiedenis

omvatte. Zie daarover Denecke 1971 (met name hoofdtuk 2) en Muller 1974: 5ff.
40 Zie voor informatie over leven en werk van Prutz Langenbucher 1976.
41 prutz 1859 decl 2: 73.
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barend zijn. Dan beschikte Duitsland over een nieuw verleden. Een waarin de
huidige coryfeeen een minder belangrijke rol zouden spelen of misschien niet eens
meer voorkwamen en hun plaats moesten afstaan aan schrijvers van wie geen
onderzoeker het bestaan vermoed had.

Het bleef bij een suggestie. We weten dus niet hoe dat andere verleden eruit
ziet. Ook niet aan het einde van de twintigste eeuw. Want Prutz' idee moge in de
loop van de tijd door verschillende onderzoekers zijn overgenomen en zelfs een
paar maal zijn verheven tot wetenschappelijk programma, dat alles heeft niet
geleid tot een antwoord op de geciteerde vragen. 42

4.  Van  letterkunde  naar  literatuur

Ik heb het tot nu toe steeds gehad over 'literatuur' en over 'literatuurwetenschap'
en   'literatuurgeschiedenis',    maar   dat zijn natuurlijk anachronismen.    De   term
'literatuur' in de betekenis die wij eraan geven, bestond niet in de achttiende en
het merendeel van de negentiende eeuw; de gebruikelijke aanduiding was
'letterkunde' en daarmee werd een heel wat groter en voorat gevarieerder corpus
aangeduid  dan  met het huidige 'literatuur'.43

Over de preciese grootte van het corpus is moeilijk uitsluitsel te krijgen.
Tijdgenoten klaagden daar al over en noemden letterkunde 'eene uitdrukking van
eene zeer onvaste beteekenis' (Lulofs). Onderzoekers hebben recentelijk gepro-
beerd die betekenis nader te omschrijven en voorgesteld 'letterkunde' op te vatten
als 'het geheel der alfa-wetenschappen'.44   Dat  is een bruikbare definitie hoewel
er incidenteel ook b8ta' s tot de letterkundigen blijken te worden gerekend. De
term kon zo'n ruime betekenis krijgen doordat een onderzoeker toentertijd in de
eerste plaats als schrijver beschouwd werd. Bovendien bestonden nog allerlei
overeenkomsten   in de presentatie van literaire en wetenschappelijke teksten.   Want
ook al ageerde men vanaf de zeventiende eeuw in wetenschappelijke kringen tegen
de retorica en pleitte men voor een 'strenge, naakte, natuurlijke manier van
zeggen', er waren nog steeds veel onderzoekers  die  zich daar weinig van aantrok-

42 Zie de volgende delen van dit boek.
43 Een klassiek artikel over de geschiedenis van het literatuurbegrip is Escarpit 1970. Hoe

verwarrend - en voor een belangrijk deel nog onopgehelderd - die geschiedenis is, blijkt uit Rosenberg
1990. Zie over het onstaan van de term literatuunvetenschap Weimar 1989: 482ff.

44  Lulofs  1815:  5. Het voorstel  tot een betekenisomschrijving van letterkunde  is van Hanou   1988:
71 en luidt letterlijk 'iets wat het geheel der alfa-wetenschappen omvatte (minus de beeldende en
muzische kunsten)'.  Zie  voor een vergelijkbaar voorstel Singeling  1991:   13.
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ken en waarde bleven hechten aan een fraaie stijl.45
Niet alle overzichtsschrijvers waren even ruimhartig.       In de meeste

Nederlandse literatuurgeschiedenissen uit het begin van de negentiende eeuw
zoeken we tevergeefs naar Boerhaave, Leeghwater of Stevin. Maar we komen wel
regelmatig de namen tegen van Kluit, Martinet en Schimmelpenninck, en boeken
met titels als Noord- en Oost Tartaryen, Laatsten Veldtogt van Napoleon
Buonaparte of Redevoering  over de afwisseling van dagen en jaargetijden.46

Wanneer 'letterkunde' 'literatuur' werd, is niet bekend. Maar uit het werk van
Kalff kunnen we afteiden dat het op zijn vroegst rond 1888 was. In dat jaar
schreef hij een artikel waarin hij erop wees dat 'de meeste beschaafde volken'
tegenwoordig van literatuur spreken als ze de belletrie bedoelen en zei dat 'ook
wij ons (daarvan) kunnen bedienen,   al  zegt  het ons weinig'.47 Zelf stond  hij  ook
tamelijk onverschillig tegenover de nieuwe term, maar hij besefte wet dat met
'literatuur' iets anders werd bedoeld dan met het oude 'letterkunde' en als hij in
een latere publicatie het literatuurwetenschappelijk vocabulair bespreekt,
waarschuwt hij de lezer dat sommige termen al heel lang bestaan en nog steeds
worden gebruikt  'doch  in een gewijzigde betekenis'.48

De beslissing 'letterkunde' te vervangen (of de oude term een nieuwe
betekenis te geven) leidde niet onmiddellijk tot een inkrimping van het corpus.
Ook in literatuurgeschiedenissen uit het begin van de twintigste eeuw - in het
bijzonder in de Amerikaanse - komen we nog (bBta-)onderzoekers tegen en
beoefenaren van genres als de preek of de politieke redevoering. Maar in de loop
van de jaren worden dat er wel steeds minder, zeker in het Nederlandse
taalgebied, waar de term literatuur vrij strikt geYnterpreteerd wordt en men op zijn
hoogst een enkele historicus of filosoof als literator wil erkennen. 49

Gevraagd naar een verklaring voor deze verandering van terminologie, ligt het
voor de hand te wijzen op het afkalven van de macht van de retorica en het
ontstaan van een onderscheid - of zelfs een tegenstelling - tussen literatuur en
wetenschap. Dat is ook gebeurd. Maar daarnaast is nog in een andere richting
gezocht en het vermoeden uitgesproken dat er een relatie bestaat met de strijd
tussen klassieke en moderne talen. Dat laatste is een idee van Hirsch. Hij beweert
dat de wisseling van terminologie samenviel met de introductie van de moderne
talen als schoolvak en neemt daarom aan dat er een nauw verband bestaat tussen

45 Zie voor een verklaring van de ruime interpretatie van literatuur Gossmann 1990 (hoofdstuk 2).
De bezwaren tegen de retorica van de kant van (natuur)wetenschappelijke onderzoekers worden

samengevat door Bulhof   1988:    7ff.    Daar   ook het citaat.    Zie   voor de literaire ambitie   die   veel
onderzoekers desondanks nog bezaten en de roem die sommigen van hen als schrijvers verwierven

Lepenies 1976.
46 Een Voorbeeld  van een mimhartig  literatuurhistoricus is Visscher  1857.
47 Kalff 1888: 225.
48 Kalff 1888: 225f. 1914: 5.
49  Zie over het literatuurbegrip in Amerikaanse literatuurgeschiedenissen Jones  1946  en  Link  1963.

69



literatuur en onderwijs. lets dergelijks is at vaker gezegd, men denke maar aan de
uitspraak van Barthes: 'La litterature  c'est  ce que enseigne'. Maar Hirsch  is  de
eerste - en voor zover mij bekend de enige - die op deze manier probeert het
ontstaan van de term te verklaren.50

Om zijn redenering te kunnen volgen, moet men weten dat classici er altijd
van uit zijn gegaan dat in principe alles moest worden bestudeerd wat schriftelijk
was overgeleverd. Niet alleen het werk van de dichters en de toneelschrijvers,
maar ook dat van de historici, de filosofen, de natuurwetenschappers, ja zelfs de
kookboekenschrijvers. Want al die teksten bieden toegang tot de klassieke
beschaving. De veronderstelling van Hirsch is nu dat de beoefenaars van de
moderne talen beseften dat ze, om succesvol te kunnen concurreren en dezelfde
positie te kunnen verwerven als de classici, niet alles wat in het Nederlands of
Duits was verschenen tot studie-object konden maken. Daarvoor ontbrak het gezag
dat de klassieke teksten bezaten. Er moesten dus keuzes worden gemaakt en
geselecteerd. Aldus geschiedde en de boeken die door de selectie kwamen,
noemde men literatuur en zo heten ze nog steeds. 51

Het is een prikkelende gedachte. Maar omdat we slecht geYnformeerd zijn
over de strijd tussen de klassieke en de moderne talen, en de geschiedenis van de
term literatuur nog moet worden geschreven, is moeilijk te zeggen wat ze waard
is. We weten wel dat toen de term eenmaal ingeburgerd was, de beoefenaren van
de moderne talen er veel belang aan hechtten. Wat dat betreft is er een verschil
met het begin van de negentiende eeuw, toen het voldoende werd geacht als
iemand in een paar woorden aangaf wat hij onder 'letterkunde' verstond.

Hirsch heeft in ieder geval gelijk wanneer hij aandacht vraagt voor het
normatieve karakter van de term. Want waarom hecht men zoveel waarde aan het
definieren van literatuur en wordt het zoeken naar de 'juiste' definitie in de loop
van de twintigste eeuw een van de belangrijkste onderzoeksactiviteiten? Niet
alleen omdat men zijn object wil afbakenen, maar ook - en waarschijnlijk zelfs in
de eerste plaats - omdat men aan wil geven wat het waardevolle is van de teksten
die men uitkiest.52 Het eerder genoemde artikel van Kalff illustreert dat.
Literatuur wordt daarin gedefinieerd door vast te leggen wat een schrijver is.
Betoogd wordt dat de mensheid altijd heeft willen noteren wat haar overkwam en
dat er telkens individuen zijn geweest die daarin excelleerden: mensen die 'fijner
bewerktuigd' zijn dan anderen, 'lichter ontroerd, met dieper gevoel, met hooger
schoonheidszin begaafd, met groter macht  over  de taal voorzien'.  Zij  zijn  het  die

50 Hirsch 1978. De verklaring is uiterst beknopt geformuleerd en wat volgt is dan ook in zekere
zin een interpretatie  van  het  idee van Hirsch.  Zie  voor het citaat Barthes 1993-1995  deel  2:   1241.  Dat
Barthes   niet de enige   was die onderwijs en literatuur   vereenzeivigde,   blijkt uit Fiedler   1981:   73.
Overigens beweerde Barthes 1993-1995  deel 2:  428  ook: 'La science,  c'est ce que s'enseigne'.

m Schadewaldt 1973, De Vries 1973.
32 Zie O.a. Taylor 1978 en Olsen 1987.
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het leven 'in al zijne verscheidenheid openbaren' en wat zij ons hebben nagelaten,
is voor Kalff de Nederlandse literatuur.53

In de volgende delen van dit boek zullen we meer van dit soort beweringen
tegen komen en merken hoezeer de literatuurgeschiedschrijving wordt beheerst
door normatieve aannamen en hoe vanzelfsprekend de meeste literatuurhistorici
het vinden hun literatuuropvatting te propageren. Wat dat betreft is er geen
verschil tussen Siegenbeek en onderzoekers als Jonckbloet of Kalff, en daaruit
blijkt nog eens dat de overgang van Oude naar Nieuwe School - of van kunde
naar wetenschap - heel wat minder dramatisch verliep en minder definitief was
dan in de vakliteratuur beweerd wordt.

53  Kalff  1888:  227f.  Het  gaat hier overigens, strikt genomen,  om een definitie van 'letterkunde'
maar dan  wel  in de moderne  zin,  dat wil zeggen als synoniem van 'literatuur'.
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DEEL 2

POSITIVISME, GEISTESGESCHICHTE

EN MARXISME

73



Hoofdstuk 4

IN DE BAN VAN DE GESCHIEDFILOSOFIE

1.  Houding  tegenover  het  pluralisme

Nadat de beoefenaars van de moderne talen geen genoegen meer namen met de
praktische status van hun vak, kregen ze al gauw onenigheid over de richting die
ze moesten inslaan. Bekend is de strijd over de vraag of men het beste een
voorbeeld kon nemen aan de natuurwetenschappen of er van uit moest gaan dat
literatuur een eigen aanpak vereiste. Andere meningsverschillen gingen onder
meer over de domeinen van onderzoek, de manier waarop verband kon worden
gelegd tussen de ontwikkeling van literatuur en andere historische processen en de
rol  van de esthetica.'

Zo leidde het verlangen naar een wetenschappelijke aanpak tot het ontstaan
van partijen, met concurrerende programma's. Er is niemand die dat lijkt te
betreuren. Als er achterom werd gekeken, lag het accent op de vooruitgang die
was geboekt sinds het moment dat men had gebroken met het
'onwetenschappelijk' verleden. De eerste klachten over het gebrek aan consensus
horen we pas in de tijd van het interbellum.2 Ook in andere letterenstudies en
andere menswetenschappen ontstonden op den duur verschillen van mening over
de inrichting van het onderzoek. We kunnen de menswetenschappen daarom het
beste beschouwen als een verzameling scholen. Sommige daarvan zijn uiterst
succesvol en bestaan - dankzij aanpassingen - al meer dan honderd jaar. In het
merendeel van de gevallen is de levensduur minder imposant en er zijn zelfs

' Cf. Laan 1986.
2  Ermatinger. Hij schreef in de inleiding van zijn boek uit 1930: 'Methoden. Schulen, Richtungen

bekimpfen sich mit einer solchen Scharfe des Gegensatzes, dass man vielfach einander uberhaupt nicht
mehr versteht'. Later vergeleek Olson 1949: 264 de situatie in de literatuunvetenschap met die rond de
toren van Babel en die vergelijking is sindsdien vaker gebruikt.
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scholen die al na tien jaar verdwijnen.3

Sommige commentatoren beschouwen het pluralisme in de menswetenschap-
pen als een bewijs dat de onderzoekers niet op hun taak zijn berekend. Men
bespot ze dan ook regelmatig. Dat begint al in de tijd waar dit deel aan gewijd is:
het    einde    van de negentiende    en het begin   van de twintigste   eeuw. Zo noemt
Poincar6 de sociologie - een vak dat op dat moment in Frankrijk al een zekere
status bezat  - de wetenschap   'met de meeste methodes  en de minste resultaten'.
Hoe begrijpelijk ook, zo'n opmerking is toch kortzichtig. Of in ieder geval minder
verstandig dan de reactie van Kuhn die, zo'n vijftig jaar later, aanvankelijk net zo
verbaasd was over de stand van zaken in de menswetenschappen als zijn Franse

collega, maar het gebrek aan consensus opvatte als een fase in de ontwikkeling
van een discipline en niet als een gebrek aan bekwaamheid.4

Jammer genoeg wijdt hij in 77:e Stmcture of Scient(tic Revolutions (1970)
maar een korte passage  aan de 'pre-paradigmatische   fase'.  Maar  wat hij daarover
opmerkt, geeft in ieder geval de situatie in de literatuurwetenschap voortreffelijk
weer: voor allerlei ideeen is wel iets te zeggen doch het ontbreekt aan
overtuigende resultaten; over de grondslagen bestaat onduidelijkheid en discussies
over de regels van het vak krijgen al gauw een filosofisch karakter:

Gaan we af op de tekstboeken dan werd de literatuurwetenschap aan het einde
van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw door drie scholen of
benaderingswijzen gedomineerd: het positivisme, de Geistesgeschichte en het
marxisme. Het positivisme is van deze het oudst. Het zou toonaangevend zijn
geweest in de tweede helft van de negentiende eeuw en vervolgens snel het veld
hebben moeten ruimen. Twintigste-eeuwse literatuurhistorici die zichzelf positivist
noemen zijn er niet; wel onderzoekers die door anderen als zodanig worden
aangeduid.6

De Geistesgeschichte was invloedrijk in de eerste decennia van de twintigste
eeuw, in het bijzonder in Duitsland. Met de komst van het nationaal-socialisme
trad haar politieke karakter steeds duidelijker op de voorgrond en vervaagde de

grens tussen propaganda en wetenschap. Tegenwoordig is er waarschijnlijk geen
literatuurhistoricus meer die zijn vak beoefent op de manier van Gundolf of
Unger, maar in een aangepaste, minder vergeestelijkte vorm is de Geistes-

3  Zie  over het onderscheid tussen  mens- en natuurwetenschappen Swart 1982 (hoofdstuk   1).   In
Nederland werden sommige menswetenschappen heel laat op de universiteit toegelaten. Zo bestaat

psychologie pas sinds 1941 als zelfstandige studie en sociologie sinds 1950. Zie voor een overzicht van
de geschiedenis van alle studierichtingen op het gebied van de menswetenschappen Groen 1987-1989.
Zie voor de onderlinge verhouding tussen de verschillende studies Van Strien 1984.

4 Poincard 1918: 12f; Kuhn 1970: vili.
3 Kuhn 1970 (hoofdstuk 2). Cf. Van Rees/Verdaasdonk 1974.
6 Er bestaat geen studie over het literatuurwetenschappelijk positivisme, weI over individuele

onderzoekers. Zie voor de aanduiding 'positivist' hoofdstuk 5 paragraaf 2.
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geschichte nog steeds een factor van betekenis.7
Ook het marxisme behoort nog niet tot het verleden. Het is wel zijn

belangrijkste machtsbasis kwijt sinds de val van de Berlijnse muur. In het westen
van Europa (en in Amerika) heeft deze benaderingswijze - in tegenstelling tot de
andere twee - nooit een solide positie veroverd in het academische leven en bijna
alle marxisten die in dit deel ter sprake komen, hadden geen universitaire
aanstelling.s

Een vak waarvan de beoefenaren elkaar bestrijden, heeft niet alleen moeilijk-
heden met zijn imago, maar zit bovendien met een organisatorisch probleem, want
hoe zet men in dergelijke omstandigheden een opleiding op? Kuhn gaat daar niet
op in en het vreemde is dat ook schrijvers over de geschiedenis van de moderne
talen de vraag laten liggen. De enige uitzondering op die regel is Graff, de
schrijver van Professing Literature (1987). Dat boek gaat over de anglistiek in
Amerika. In het vorige deel hebben we gezien hoeveel tijd het kostte voordat men
in Engeland de studie van de eigen taal en literatuur accepteerde. Aan de andere
kant van de oceaan was de weerstand geringer: daar bestonden aan het einde van
de negentiende eeuw overal vakgroepen Engels en die vakgroepen waren georga-
niseerd op basis  van het 'field coverage principle',  dat wil zeggen  dat ze beston-
den uit een aantal specialismen of 'velden'. Door toepassing van dit principe lukte
het volgens Graff een opleiding te creBren, ondanks verschillen van mening over
de inrichting van de studie. Want iedereen kreeg een eigen veld toegewezen en dat
leidde niet alleen tot pacificatie van de verhoudingen, maar maakte de opleiding
ook uiterst fiexibel:

Innovation even of a threatening kind could be welcomed by simply adding
another unit to the aggregate of fields to be covered.9

Dat betekent niet dat nieuwe onderwerpen of nieuwe ideeen geen tegenstand
ondervinden, aldus, nog steeds, Graff. Men maakt wel degelijk bezwaren. Maar is
eenmaal besloten een benadering in het curriculum op te nemen en wordt ze een
tijd gedoceerd, dan trekken de critici zich terug op hun eigen terrein en laten hun
nieuwe collega met rust.'0

Wie zo'n twintig jaar geleden Nederlands studeerde, herkent de situatie
meteen. Er zijn bovendien cijfers over recente ontwikkelingen in de Amerikaanse

7   De meest gedetailleerde studie   over de Geistesgeschichte is Janssens    1961, de meest recente
KOnig/Lammert 1993.

R Er bestaan nauwelijks studies waarin geprobeerd wordt de marxistische literatuurbeschouwing in
zowel West- als Midden- en Oost- Europa te beschrijven. Een Nederlandse uitzondering op die regel is
Silbemberg 1980. Zie verder onder andere Eagleton 1976a. Zie over de problemen van marxisten in
het Westen om een academische positie te verwerven of te behouden onder andere Graff 1992:  150.

9 Graff 1987: 7.
" Zie over het 'field coverage principle' behalve Graff 1987: 6ff ook Graff 1992: 135ff.
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anglistiek die het betoog van Graff ondersteunen. De vraag is wel of het principe
al functioneerde in de tijd waar we het hier over hebben. Wat de neerlandistiek
betreft is men geneigd 'nee' zeggen aangezien alle onderwijs toen nog door 66n
hoogleraar verzorgd werd. Maar in het vorige deel hebben we gezien dat
Jonckbloet en De Vries op vernieuwingen reageerden door ze te annexeren, en dat
is precies het mechanisme dat Graff beschrijft, zij het dan op het niveau van de
vakgroep."

In Duitsland waren de omstandigheden luxueuzer dan bij ons en verschilde de
situatie niet erg van de Amerikaanse, afgaande op de volgende passage in een
persoonlijke terugblik op de Geistesgeschichte:

Die Organisation der Fakultaten brachte es mit sich, das die alte und die neue
Weise (dat wil zeggen: het positivisme en de Geistesgeschichte) in Frieden
nebeneinander existieren, wenigstens an den Hochschuten, wo freie Luft wehte.
Fur uns junge Studenten war es eine ebenso anschaulige wie amusante Erfahrung,
wenn wir etwa aus dem schwerfallig gelehrten Kolleg van Franz Muncker
hinuberwechselten in den Horsaal, wo ein junger Mann namens Fritz Strich in
unorthodoxer, geistreicher Weise uber die Dichtung vergangener Zeiten sprach,
als ware sie Geist vom Geist unseres Zeitalters. 12

Deze herinnering is om meerdere redenen interessant, want ze beschrijft niet
alleen een hoge mate van tolerantie, maar wekt ook de indruk dat de opvattingen
van de beide hoogleraren sterk divergeren. In tekstboeken, dat wil zeggen in inlei-
dingen en overzichten, is die suggestie nog sterker aanwezig. Daar krijgen de
verschillen tussen benaderingswijzen zoveel nadruk dat de overeenkomsten nauwe-
lijks meer opvallen. Een extreem voorbeeld hiervan biedt Methoden der Literatur-
wissenschaft (1970) van Maren-Grisebach waar de verhouding tussen het positi-
visme en de Geistesgeschichte wordt beschreven aan de hand van de volgende
opposities:

beschreiben und dann erklaren' versus 'verstehen auf der Basis des Erlebens',
Ruckbeziehen  auf das Biographische' versus 'Isolieren  der  Werksphare;
'rationale Analyse' versus 'intuitive Synthese',
'Hinwendung  auf das Object als Gegebens' versus 'Bedeutung des Subjectes',
'lineares Denkmuster, das Ketten zeigt' versus 'zyklisches Denkmuster, das
Structuren zeigt'. 13

" Cijfers die het betoog van Graff ondersteunen, geeft Culler 1988, een onderzoek naar

veranderingen in de anglistiek in Amerika gedurende de laatste decennia waaruit blijkt dat de meeste

opleidingen nieuwe cursussen aanboden zonder de oude te schrappen.
12 Victor 1952: 6.
13 Maren-Grisebach 1977: 28ff.

77



In het merendeel van de gevallen gaan tekstboekenschrijvers niet zo
schematisch te werk en zijn ze ook minder expliciet, maar de suggestie dat het
positivisme, de Geistesgeschichte en het marxisme weinig met elkaar gemeen
hebben of zelfs diametraal tegenover elkaar staan, is toch tamelijk algemeen en
komen we trouwens ook tegen   in meer gespecialiseerde studies.14 Verdiepen   we
ons in het werk van onderzoekers die gelden als de belangrijkste representanten
van de genoemde benaderingswijzen dan ontdekken we dat er wel degelijk over-
eenkomsten bestaan en blijkt dat de ontwikkeling van de literatuurgeschied-
schrijving ook in de periode die we hier behandelen heel wat trager verliep en
veel meer continuYteit kent dan men doorgaans beweert.

2. Comte, Hegel, Marx en Engels

De bedoelde overeenkomsten treffen we zowel aan op filosofisch,
wetenschappelijk als op cultureel gebied en hebben soms betrekking op
eigenschappen die in de vakliteratuur exclusief met een van de benaderingswijzen
in verband worden gebracht. Ik zal de overeenkomsten in dit deel 6dn voor 66n
bespreken en daarbij voorzichtig, want rekening houdend met het feit dat het gaat
om onder-zoek van een eeuw geleden, de vraag proberen te beantwoorden of er
sprake is van vooruitgang, dat wil zeggen of de vragen zijn aangescherpt (of door
andere vervangen) en de antwoorden een grotere mate van controleerbaarheid
bezitten.

Filosofisch gezien is het eerste dat het positivisme, de Geistesgeschichte en
het marxisme met elkaar gemeen hebben, het feit dat ze een beroep doen op een
geschiedfilosofisch stelsel, respectievelijk dat van Comte, Hegel, en Marx en
Engels. Als we de tijd in aanmerking nemen, is dat niet zo vreemd. Er mag dan
tegenwoordig weinig belangstelling bestaan voor geschiedfilosofie, in het verleden
was dat anders en ging er zo'n bekoring van uit dat ze wel wordt aangeduid als de
'darling  vice  of the nineteenth century'.  Dat zegt meteen  iets  over de toenmalige
wetenschapsopvatting. Want speculaties over de loop van de geschiedenis berusten
op evident geachte inzichten en verschillen van mening over de interpretatie van
gegevens kunnen niet op een intersubjectieve manier worden opgelost.15

Alle speculaties gaan terug op de joods-christelijke overtuiging dat de

14 Zie onder andere 2megat/Skreb 1973 en Hermand 1978.
15 Zie over dat laatste Ankersmit 1984 (hoofdsmk 4). De aanduiding 'the darling vice of the

nineteenth century' is van Brunschvicg 1963: 30.
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geschiedenis een begin heeft, een midden en eind, en dat het einde zin geeft aan
de geschiedenis.16 Dat laatste wil zeggen dat alles gezien moet worden in het
licht van wat komen zal en dat men achter iedere gebeurtenis de hand van God
kan ontwaren. De eerste die zich tegen die aanname verzette, was Voltaire, maar
diens Essai sur les moeurs et l'esprit des nations (1756) wijkt maar  op Edn  punt  af
van de leer die hij aanvalt en zou, met enige overdrijving, een vertaling kunnen

worden genoemd van De civitate Dei (413-426) - maar dan zonder God. Ook
latere geschiedfilosofen handhaafden het kader dat binnen het geloof was ont-
wikkeld. Ze gingen er van uit dat de geschiedenis een eenheid vormt en wordt
beheerst door een beperkt aantal wetten. De taak die ze zich stelden, was die
wetten te vinden en te formuleren zodat men niet alleen gebeurtenissen uit het
verleden kon verklaren, maar ook uitspraken kon doen over de toekomst. 17

Waarom omhelsden literatuurhistorici de speculatieve systemen van Comte,
Hegel en Marx en Engels? Niet omdat ze wilden voorspellen. Historici laten zich
niet gauw tot uitspraken over de toekomst verleiden, ook in de periode waar we
het nu over hebben. Ze vinden het heden al vaak te onzeker. De enigen die wel
eens een uitspraak wagen, zijn de marxisten, maar hun prognoses hangen er altijd
een beetje bij en beperken zich tot algemeenheden van het type 'uit de burgerlijke

poezie (zal) eenmaal een andere ontstaan, zooals uit die van Homerus de burger-
lijke ontstond'.18

Wat de speculaties wel aantrekkelijk maakte, was de mogelijkheid die ze
boden de ontwikkeling van de literatuur als een samenhangend geheel te be-
schrijven. Om diezelfde reden hadden ook vroegere overzichtsschrijvers gebruik
gemaakt van filosofische concepties, maar het verschil met toen is dat men nu
naar een wetenschappelijke aanpak streefde. Dus moest men aannemelijk maken
dat het gekozen systeem daartoe de beste garantie bood. Bovendien stelde   men

hogere eisen aan de mate van samenhang.  Wat dat betreft hadden onderzoekers  als
Jonckbloet en Gervinus   voor een verandering gezorgd:    men   nam geen genoegen
meer met een opsomming van namen en titels of een bundeling van losse beschou-

wingen, maar stelde als eis een doorlopend verhaal. Dat laatste woord gebruik ik
welbewust. De literatuurhistorici die in dit deel worden behandeld, hadden

namelijk vaak behalve wetenschappelijke ook literaire ambities. In
vakgeschiedenissen en andere soorten studies, komen die literaire ambities bijna
nooit   aan   de   orde. Een verklaring daarvoor is misschien   dat de schrijvers ervan
kunst en wetenschap als tegenstellingen beschouwen en de eerste van de twee
associeren met het begin van de moderne talenstudie - de tijd van de
hoogleraren/literaten - en de laatste met de filologisering die daarop volgde. Maar

16 Lowith 1953.
17  Zie  voor een overzicht van geschiedfilosofieen vanaf Voltaire Mazlish  1966.
18 Gorter 1935: 477. Uitvoeriger maar ook weinig precies zijn de voorspellingen van Caudwell

1937 (hoofdstuk 12).
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in de historische praktijk is de verhouding minder schematisch en we weten van
verschillende literatuurhistorici dat ze probeerden kunst en wetenschap te
combineren.

Een van hen was Scherer. Hij geldt als een van de belangrijkste vertegen-
woordigers van het positivisme, was de trots van de Berlijnse universiteit en werd
zelfs door een tegenstander als Mehring geprezen om zijn 'alexandrijnse geleerd-
heid'.  Aan zijn wetenschappelijke ernst  en zijn filologische acribie hoeft  dus  niet
te worden getwijfeld. Toch was het zijn ambitie van zijn Geschichte der deutsche
Literatur (1880-1883) een 'kunstwerk' te maken. Hij spiegelde zich daarbij aan
Gervinus en werd al bij voorbaat kwaad op recensenten die op fouten in details
zouden wijzen zonder oog te hebben voor het grote geheel.19

Kunst en wetenschap werden met elkaar gecombineerd door onderscheid te
maken tussen onderzoek en verslaggeving. Een formulering van dat onderscheid
vinden we bij Kalff. In zijn idee was een literatuurhistoricus wetenschapper op het
moment dat hij 'feiten en verschijnselen toetst, ordent, rangschikt en in onderling
verband brengt' en kunstenaar wanneer hij de stof 'groepeert' en tot een 'geheel'
verwerkt.m Er moeten er velen zijn geweest die er zo over dachten, aangezien
zelfs onderzoekers van wie men dat niet zou vermoeden, literaire aspiraties
hadden. Zo is er niemand die in Te Winkel een literator vermoedt. Hij geldt als
een degelijke maar 0, zo saaie geleerde wiens hoofdwerk kort geleden werd
omschreven als 'zeven delen dorre feiten, in stukjes geknipte auteurs en
onvindbare registers'.   Toch  was  het  ook zijn ambitie zowel de literatuur  als  de
wetenschap te dienen en een van de stellingen bij zijn proefschrift luidt: 'De
geschiedvorscher moet in zekere mate kunstenaar zijn, om geschiedschrijver te
kunnen worden'.21

Het bovenstaande betekent dat men zich aan het einde van de negentiende en
het begin van de twintigste eeuw gedeeltelijk conformeerde aan een traditie waarin
geschiedschrijvers met dichters werden vergeleken. Een traditie die teruggaat op
de Poetica van Aristoteles en nog vanzelfsprekend was in de tijd van de eerste
hoogleraren in de moderne talen. Dat laatste blijkt onder andere uit het handboek
van Blair waar brieven, redevoeringen, verdichte verhalen en geschiedkundige
geschriften onder 66n en dezelfde noemer zijn geplaatst en de historicus wordt
voorgehouden dat hij niet alleen 'getrouw', 'nauwkeurig' en 'onzijdig' moet zijn,
maar er ook op moet toezien dat de onderdelen van zijn betoog 'op een zeker punt
van vereniging uitlopen'. 22

Een zelfde soort opmerking komen we tegen in een boekje over stijl van

" Zie Sternsdorff 1979 238ff.
20 Kalff 1914.
21 Te Winkel 1877 (stelling xxvi). De typering van De ontwikkelingsgang der Nedertandse

lenerkunde is van Spies 1989: 333, die overigens veel waardering heeft voor Te Winkel.
22 Aristoteles 1988: 44, Blair 1832-1837 deel 3 (les 30 en 31).
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Schrant  uit   1849.   Maar  toen  was  het  al niet langer vanzelfsprekend een historische
studie te beschouwen als 'een geregeld, aaneengeschakeld verhaal van voorvallen,
feiten of gebeurtenissen'.23   Er  had  zich een avantgarde van historici geformeerd
die zich in de eerste plaats als onderzoekers presenteerden en weinig ophadden
met de literaire traditie. Als manifest van de groep geldt Ranke's Geschichten der
romanischen und germanischen Volker (1824) en dan in het bijzonder het voor-
woord daarvan met daarin de beroemde woorden 'er will bloss zeigen wie es
eigentlich gewesen'. De lezer wordt  in dat voorwoord gewaarschuwd  dat  hij  geen
historische roman moet verwachten. De geschiedenis is geen mooi verhaal. Ze is
vaak 'abgebrochen', 'farblos',  'hart' en 'ermudend'  en een historicus  die  zijn  taak
serieus neemt, probeert dat niet te verbloemen, aldus Ranke. Dat het niet gemak-
kelijk was een traditie van vele eeuwen los te laten, demonstreerde hij door in
latere beschouwingen toch weer, incidenteel, belangstelling te tonen voor de lite-
raire kant van zijn vak en zelfs, met instemmming, Quintilianus te citeren:
'historia est proxima poesis et quodammodo carmen solutum'.24

Maar de toon was gezet en in de loop van de negentiende eeuw nam het anti-
retorisch sentiment onder historici toe, al evenaarde het nooit de afkeer onder
natuurwetenschappers (die - zoals we eerder hebben gezien - een langere voor-
geschiedenis  kent).  Aan het einde  van  de  eeuw  werd dit sentiment geinstitutio-
naliseerd en verscheen er een handboek waarin studenten werd gemaand beeld-
spraak (aangeduid als 'des faux brilliants et des fleurs en papier') te vermijden en
in een simpele en directe taal te schrijven. 25

Opvallend genoeg merken we van dit alles niets in de literaire geschied-
schrijving. Ik ken tenminste geen uitspraken die vergelijkbaar zijn met die van
Ranke  uit   1824  en  ben geen (hand)boeken tegen gekomen waarin neerlandici   o f
germanisten worden gewaarschuwd voor het gebruik van retorische middelen.
Literatuurhistorici streefden, net als hun buren, naar een wetenschappelijke
aanpak, maar ze wilden daar hun literaire aspiraties niet voor opgeven. Sterker
nog: die aspiraties lijken in vergelijking met de begintijd van de moderne talen
alleen maar te zijn toegenomen en de geschiedfilosofie werd beschouwd als een
mogelijkheid een literaire en wetenschappelijke aanpak te combineren.

23 Ranke 1874 (Vorwort), Schrant 1849: 5Of.
24 Ranke 1874. Cf. Rusen 1990.
23  Langlois/Seignobos  z.j.  (hoofdstuk  5.  boek  3). Cf. Carnird 1992 (hoofdstuk  1).

81



3.   Holisme

De filosofische stelsels waar het positivisme, de Geistesgeschichte en het
marxisme zich op beroepen, hebben een aantal gemeenschappelijke eigenschap-
pen. Men moet zich wat dat betreft niet laten misleiden door tegenstellingen als
die tussen 'idealisten' en 'materialisten'.   Het  feit dat zowel Comte  als  Marx  en
Engels tot de bewonderaars van Hegel behoorden, geeft al aan dat de verhoudin-
gen ingewikkelder zijn dan ze op het eerste gezicht lijken. Comte meende zelfs in
de details van het werk van de metafysicus een 'esprit positif te ontdekken. 26

Iemand die zich weinig van bestaande schema's aantrekt, is Mandelbaum. In
zijn History, Man and Reason (1974) bespreekt hij talloze overeenkomsten tussen
de genoemde filosofen, waaronder ook een aantal die we terugvinden in het
literairhistorisch onderzoek. Dat geldt om te beginnen voor het idee dat de eigen
aanpak superieur is aan die van de vroegere geschiedschrijvers. Alle vier de
filosofen hadden weinig respect voor de manier waarop het verleden bestudeerd
werd en verweten historici dat ze zich teveel in de feiten verloren. Zelf zouden ze
die fout hebben vermeden, vandaar dat ze hun benadering voorstelden als een
alternatief voor de gebruikelijke wijze van geschiedschrijving of zelfs als de enige
adequate historische methode. 27

Wat de filosofen verder met elkaar gemeen hebben, is de gewoonte de loop
van de geschiedenis te vergelijken met het leven van een mens. Beroemd in dit
verband is een passage in een beschouwing van Marx waarin hij antwoord
probeert te geven op de vraag hoe het mogelijk is dat de klassieke Griekse kunst
ons nog steeds boeit terwijl de situatie waarin ze ontstond zoveel verschilt van die
van nu. In zijn verklaring noemt hij de oudheid de kindertijd van de mensheid en
betoogt dat net zoals kinderen blijven ontroeren, ook de Oudheid en de kunst die
toen werd gemaakt, een eeuwige charme bezit.28 De betreffende passage is
aanleiding geweest tot uitvoerige exegeses. Toch gaat het om een clicht: er waren
in de negentiende eeuw tallozen die de oude Grieken 'kinderen' noemden en het
was zo gebruikelijk een vergelijking te maken tussen de geschiedenis van de
mensheid en die van het individu - de opzet van de Cours de la philosophie
positive (1830-1842) is daarvan een duidelijk voorbeeld - dat men soms lijkt te
zijn vergeten in beelden te spreken. 29

26  Litta   1863 :    157 f.
27 V66r Mandelbaum 1971 is er overigens ook wei op overeenkomsten gewezen. Beroemd in dit

verband zijn Popper 1957, 1966. Zie verder onder andere Hayek 1952: 189ff. Zie voor een latere
vergelijking Blaas 1988.

21 Marx/Engels 1965-1990 deel 42: 44f.
29 Zie voor een bloemlezing uit de Cours en ander werk  van  Comte  Lenzer  1975.  Dat  het  idee  van

de Grieken als 'kinderen van de mensheid' in de negentiende eeuw een clicht was, blijkt uit de studies

van Jenkyns 1980: 168ff en Turner  1981:  36ff.  Zie voor Nederlandse voorbeelden Van Kampen  1816:
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Behalve met het leven van een mens vergeleken de filosofen de loop van de
geschiedenis ook met het leven van planten en andere organismen.
Literatuurhistorici kenden die gewoonte van hun voorgangers en namen haar over,
in de veronderstelling verkerend dat ze filosofisch verantwoord was en bovendien
kon rekenen op de wetenschappelijke steun van Darwin. Een bekend voorbeeld in
dit  verband  is de studie van Brunetitre  over 'de evolutie van genres'.   Dat  boek
wordt altijd beschouwd als een product van het positivisme, maar de idee8n die
erin worden verdedigd, treffen we ook aan bij vertegenwoordigers van andere
benaderingswijzen en het kwam zelfs voor dat men zich tegelijkertijd beriep op
Comte, Darwin en Hegel.30

Het gebruik van organische beeldspraak hangt samen met een derde overeen-
komst tussen de geschiedfilosofieen, te weten de overtuiging dat niet alleen de
geschiedenis in zijn geheel, maar ook onderdelen daarvan, zoals tijdperken en
periodes, een eenheid vormen. Voor ons is dat de meest interessante overeen-
komst. Vanaf het begin van de literatuurgeschiedschrijving heeft men aangenomen
dat er een samenhang bestaat tussen literaire en andere verschijnselen. In de tijd
waar we het nu over hebben, dacht men die samenhang op een wetenschappelijke
manier te kunnen aantonen en werd dat beschouwd als een van de belangrijkste
onderzoeksdoelen.

Vooral geistesgeschichtliche literatuurhistorici maakten dankbaar gebruik van
het geschiedfilosofisch holisme. Ze legden zich daarbij zo weinig beperkingen op
dat commentatoren zich vrolijk maken over onderzoekers die studies schrijven
over de barok waarin mensen barok-gevoelens hebben en barok-levens leiden,

31omgeven door barok-kunst. In tekstboeken wordt soms gesuggereerd dat
geistesgeschichtliche historici de enigen waren die de eenheid van een periode
benadrukten; ik herinner aan het onderscheid van Maren-Grisebach tussen de
geistesgeschichtliche 'synthese'   en de positivistische 'analyse'.    Wie   van   elke

125ff ('eerste kindsheid der wereld') en Ten Brink 1858-1859: 8 ('de zorgelooze jeugd der waereld').
Zie voor de populariteit van het organische denken behalve Mandelbaum 1971 ook Nisbet 1969
(hoofdstuk 5 en 6).

30 Brunetitre 1892. Zie voor een voorbeeld van een beroep op zowel Comte als Hegel als Darwin
de volgende passage uit 77:e Renaissance in Italy (1875-1886), het hoofdwerk van Symonds, 'de
Engelse Burckhardt': 'To trace the continuity of civilisation through the labyrinth of chance and error
and suspended energy, apparent to a superficial glance or particular knowledge, but on closer
observation and a wider sweep of vision found to disappear, is the highest aim of the historian. The
germ of this new notion of man's life upon our planet was contained in the cardinal intuition of the
Renaissance, when the ancient and the modern worlds were recognised as one. It assumed the dignity
of organised speculation in the German philosophies of history, and in the positive philosophy of
Auguste Comte. It has received its most powerful corroboration from recent physical discoveries, and
has acquired firmer consistency in the Darwinian speculation' (Symonds 1920-1926 decl 5: 4600.
Eerder heeft Wellek   1963  er  al op gewezen  dat  het vaak moeilijk  is bij literatuurhistorici  die  over
'evolutie' spreken, onderscheid te maken tussen diverse inspiratiebronnen, zoals Darwin en Hegel.

31  Barzini  1987:  299.  Zie ook Wellek  1942.
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benadering een paar overzichten doorneemt, merkt al gauw dat er op dit punt geen
verschil bestaat. Ook iemand als Brandes, die bekend staat als positivist, legt het
accent op de eenheid van een periode en bendarukt daarbij dat die eenheid niet
door hem is geschapen,  'maar door de geschiedenis  zelf. 32

Dat een opvatting als deze soms exclusief geistesgeschichtlich wordt geacht,
heeft waarschijnlijk niet alleen te maken met de verve waarmee men haar
presenteert,    maar   komt    ook   door de associatie met Hegel.    Hij    is   per    slot   van
rekening de beroemdste holist en begrippen als tijd- en volksgeest zijn zelfs ver
buiten de filosofie en de wetenschap bekend geraakt. Het is voor ons doel niet
nodig de diepste diepten van Hegels metafysica te doorgronden. Het is voldoende
als we weten dat elke stap in de ontwikkeling van de geest - en dus ook in die van
de geschiedenis, die daarmee parallel loopt - in Hegels opvatting een eigen
'principe' beat:

Solches Prinzip ist in der Geschichte Bestimmtheit des Geistes eines Volkes. In
dieser druckt er als konkret alle Seiten seines Bewusstseins und Wollens, seiner

ganzen Wirklichkeit aus; sie ist das gemeinschaftliche Geprage seiner Religion,
seiner politischen Verfassung, seiner Sittlichkeit, seines Rechtssystems, seiner
Sitten, auch seiner Wissenschaft, Kunst und technischer Geschicklichkeit, der
Richtung seiner Gewerbstatigkeit. 33

Dat principe kan men ontdekken door bestudering van de verschillende mani-
festaties van de geest die, omdat ze alle in 66n punt samenkomen, wel zijn ver-
geleken met de spaken van  een wiel.  Het doet er ook niet toe waar het onderzoek
start: men komt toch altijd uit bij dezelfde conclusie en wanneer dat niet zo is en
tussen kunst, wetenschap, techniek of geloof geen verband lijkt te bestaan, kan
men alleen concluderen dat er ergens een fout is gemaakt en moet het onderzoek
over.34

Het is vooral de 'exegetische techniek' (Gombrich) die Hegels aantrekkings-
kracht verklaart, zowel in de literatuurwetenschap als daarbuiten. Zelfs onderzoe-
kers die beweerden geen filosofische interesse te hebben of niets van filosofie te
willen weten, maakten gebruik van diens wijze van studie. Bekende voorbeelden

zijn Burckhardt en Huizinga - cultuurhistorici wier aanpak verwantschap vertoont
met die van een groot deel van de onderzoekers die hier worden behandeld.35

Behalve Hegel waren ook Comte en Marx en Engels overtuigde holisten.
Comte reserveerde zelfs een term om er de eenheid van een tijdvak mee te kun-
nen aanduiden: 'consensus'.  Dat hij  die term aan de biologie ontleende, herinnert

32 Brandes 1900-1914 deel 4 (paragraaf 1). Zie ook hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 paragraaf 3 en 4.
33 Hege| 1928: 101f.
34 Gombrich 1969: 6ff.
35 Zie voor de invioed van Hegel op de cultuurgeschiedenis behalve Gombrich 1969 ook Gombrich

1984. Zie verder Laan 1988.
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nog eens aan de nauwe band tussen het holisme en het organische denken. 36

Uit het feit dat alle vier de filosofen het holisme waren toegedaan, moet niet
worden geconcludeerd dat het geen verschil maakt wie van hen men als leidsman
kiest. Elke holistische leer kent een spanning tussen de wens een samenhangend
beeld te geven van een bepaalde historische periode en het verlangen aandacht te
vragen voor aspecten die door anderen zouden worden genegeerd of verwaar-
loosd. En over die aspecten verschillen de filosofen van mening. In theorie
kunnen de beschrijvingen van een eenheid van een periode daarom sterk uiteen-
lopen. Maar zoals we in een volgend hoofdstuk zullen zien, vertonen ze in de
praktijk toch vaak verwantschap. 37

4. Twee marxismen

De overeenkomsten tussen de besproken filosofieen gaan nog verder dan zojuist is
aangegeven, want een van de drie - het marxisme - kan worden beschouwd als
een combinatie  van de twee andere. 38

Terwijl de invloed van Hegel op het marxisme algemeen erkend wordt, was
die van Comte lange tijd omstreden, in ieder geval binnen de marxistische
beweging. Dat kwam onder meer doordat Marx zich laatdunkend over hem uit
liet. Zo noemde hij diens werk 'miserabel' vergeleken met dat van Hegel en
beweerde hij dat positivisme 'gelijk staat aan onwetendheid over alles wat positief
is'.39  lien  aantal  van die uitspraken heeft betrekking op Comte's politieke ideeen
en is dus voor ons minder relevant. Maar ook aan de rest kunnen we gerust
voorbij gaan, aangezien er, ondanks de getoonde minachting, nu eenmaal
duidelijke overeenkomsten bestaan tussen Marx en de miserabele filosoof uit
Parijs. Zo zetten beiden zich af tegen de metafysica, waren beiden ervan
overtuigd dat er maar 66n wetenschappelijke methode bestond en deden beiden
voorspellingen over de loop van de geschiedenis.40

Groter nog dan de overeenkomsten tussen Comte en Marx zijn die tussen
Comte en Engels. Het heeft alleen lang geduurd voor men daar oog voor kreeg
want er werd als vanzelfsprekend aangenomen dat Marx en Engels in alles gelijk-

36 Zie over de plaats van de biologie in het denken van Comte Heilbron 1990: 259ff.
37 Cf. Gouldner 1985: 284ff.
38 Acton 1955, Bottomore 1975, Gouldner 1980.
39 Zie voor de citaten Bottomore 1975: 9f.
4° Zie voor deze en andere overzichten Harrison 1965: 269ff.
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gestemd waren en moesten worden beschouwd als een intellectuele tweeling. Pas
de laatste decennia hebben onderzoekers betoogd dat er wel degelijk verschillen
bestaan. Men is het er nu over eens dat Engels positivistischer dacht dan zijn
vriend en medestander, en vanaf de jaren zeventig steeds meer in de richting van
Comte is opgeschoven. 41

Dat laatste had verstrekkende gevolgen voor de ontwikkeling van het
marxisme. Toen Marx in 1883 overleed, was namelijk maar een fractie van zijn
werk gepubliceerd en het belangrijkste daarvan, het eerste deel van Das Kapital
(1867) werd zo ontoegankelijk gevonden dat zelfs een aantal kopstukken uit de
beweging niet verder kwam dan het eerste hoofdstuk en een van hen antwoordde
op de vraag wat hij ervan dacht: 'Het is alsof ik een olifant cadeau heb
gekregen'.42 Juist     in deze periode groeide het marxisme     uit     tot     een
massabeweging. Dus was er grote behoefte aan bevattelijke teksten. Engels, 'de
schatbewaarder  van het marxisme', voorzag  in die behoefte met (onder andere)  de
Anti-Duhrung (1815) en Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur
WissenschaA (1882). Beide fungeerden als hand- en leerboek en werden
beschouwd als een samenvatting van Marx' ideeen. Zo presenteerden ze zich ook,
maar in werkelijkheid bevatten de boeken een interpretatie van die ideeen -
aangeduid als 'het wetenschappelijk socialisme' - en daarin kregen de
positivistische aspecten ruime aandacht.43

Engels is om die reden wel 'de eerste revisionist' genoemd. Dat lijkt niet
alleen onrechtvaardig maar is bovendien historisch onjuist; per slot van rekening
bevat ook het werk van Marx positivistische trekken. Bovendien schreef hij een
voorwoord bij de Anti-Duhrung dat heel lang is beschouwd als een nihil obstat. Er
is wel iets voor te zeggen om, wanneer we het willen hebben over de manier
waarop de ideeen van Marx en Engels functioneerden in de tijd rond 1900, van
'engelsisme' te spreken. Daarmee duiden we dan een theorie aan over
maatschappelijke veranderingen die op de wijze van de natuurwetenschappen zou
hebben aangetoond dat de overgang van kapitalisme naar socialisme
onvermijdelijk is en waarvan de aanhangers zich behalve op Marx en Engels ook

u Het werk van Marx en Engels is altijd gezamenlijk uitgegeven, eerst in de Marx-Engels
Gesammusgabe (MEGA) en later in de Marx-Engels-Werke (MEW). Dat politieke redenen hierbij een
belangrijke rol hebben gespeeld, zal duidelijk zijn.

42  Tromp   1981:   18. Cf. Raddatz  1975:   366f. Ook latere marxisten baseren  zich niet altijd  op  het
hoofdwerk van Marx. Zo blijkt uit de memoires van Althusser dat de schrijver van Lire 'Le Capital'
(1965) enkel het eerste deel van dat boek had gelezen en later bang werd, dat hij zou worden
ontmaskerd als de filosoof 'die bijna niets wist van de geschiedenis van de filosofie noch van Marx'
(Althusser 1992: 139).

43 Marx/Engels 1965-1990 deel 19, 176428, deel 20: 1-303.
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op Darwin beroepen en op de positivistische historicus Buckle.44
In de jaren twintig kwam er een tegenbeweging op gang en ontstond onder

invloed van Korsch en Lukacs belangstelling voor het jeugdwerk van Marx. Dat
leidde tot het accentueren van de Hegeliaanse aspecten van de leer ten koste van
de Comtiaanse.  Er werd zelfs ontkend dat marxisme en positivisme iets met elkaar
gemeen hadden en een scherp onderscheid gemaakt tussen 'marxistische theorie'
en 'sociologische wetenschap'.45

Vanaf die tijd kunnen we de marxisten verdelen in Hegelianen en Comtianen.
Tot de eerste groep behoren behalve Korsch en LukAcs ook de leden van de
Frankfurter Schule: dus bijna alle marxisten die vanaf de jaren twintig in het
westen de discussie bepaalden. In de periode daaraan voorafgaand was de macht
aan de Comtianen, dat wil zeggen aan de teden van de Tweede Internationale en
de zogeheten Austro-marxisten. Beide groepen zijn niet homogeen en vooral in het
kamp van de Hegelianen bestonden ernstige verschillen van mening. Zo verzette
Adorno zich tegen de literatuurbeschouwing van Lukdcs - die vond hij reactionair -
en hij verachtte diens trouw aan de partij. Maar hij maakte wel gebruik van zijn

Marx-exegese. 46

De bijdragen aan de literatuurgeschiedschrijving komen in het bijzonder van
de Comtianen. Lukacs had weliswaar belangstelling voor het literaire verleden,
met name voor de negentiende eeuw, maar het merendeel van zijn werk mist het
karakter van een overzicht en zijn invloed op literairhistorisch gebied is vooral
indirect (Goldmann, communistisch Oost-Europa). De leden van de Frankfurter
Schule richtten hun aandacht vooral op de eigen tijd. Alleen Benjamin en
LOwenthal hadden historische belangstelling. Beiden kregen bij hun leven niet veel
respons en wat de belangrijkste literairhistorische studie had moeten worden van
de Frankfurter Schule - Benjamins 'Passagen-project' - bleef onvoltooid, en
bestaat bovendien voor een belangrijk deel uit citaten. In de hoofdstukken hierna
worden dan ook vooral de Comtianen behandeld, wat niet wil zeggen dat we de
andere marxisten helemaal links laten liggen. 47

44 De aanduiding 'eerste revisionist' is van Levine 1975. Zie voor een evenwichtiger oordeel over
de verhouding tussen   Marx en Engels Carver   1981 en Tromp   1981,    1983: 58ff. Behalve Engels

speelde    in deze periode Kautsky een belangrijke    rol    in de marxistische beweging.    Zie    over   hem
Steenson 1978.

43 Korsch 1967 (paragraaf 1).
46 Zie Voor een geschiedenis van het marxisme en een bespreking van Comtianen en Hegelianen

onder andere Lichtheim 1961, Anderson   1976 en Kolakowski 1980-1981.   Zie   voor de kritiek   op
Lukks: Adorno 1973. Lukacs invloed op Adorno's marxisme wordt gedocumenteerd door Buck-
Morss 1977: 24ff.

47 De belangrijkste studie over Benjamins 'Passagen-project' is Buck-Morss 1989.
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Hoofdstuk 5

VERVAGENDE GRENZEN

1.   Gebiedsuitbreiding

Het positivisme, de Geistesgeschichte en het marxisme vertonen behalve
filosofische ook wetenschappelijke overeenkomsten, zoals blijkt wanneer we
nagaan wat hun belangrijkste onderzoeksvragen waren en op welke manier die
werden beantwoord. De meeste van die vragen (en ook een aantal antwoorden)
kennen we al, want men nam ze over van hun voorgangers. Dat geldt zowel voor
de vragen naar literaire en andere teksteigenschappen als voor die naar de
verhouding tussen leven en werk en de invloed van maatschappelijke processen op
de ontwikkeling van literatuur. Vele daarvan werden wel nader gespecificeerd of
in deelvragen opgesplitst. Zo maakten literatuurhistorici uit de achttiende en een
groot deel van de negentiende eeuw nauwelijks onderscheid tussen stromingen,
stijlen of generaties. In de periode waar we het nu over hebben wordt dat een
vaste gewoonte en daardoor ontstaat vanzelf de vraag naar de eigenschappen die
voor een stijl of stroming typerend zouden zijn. Een vraag die zo belangrijk wordt
gevonden dat ze tot deelonderzoek leidt, in het bijzonder binnen de Geistes-
geschichte:

Een vergelijkbare ontwikkeling treffen we aan in de biografie. Die beleefde in
de loop van de negentiende eeuw een geweldige bloei zoals blijkt uit het ontstaan
van talloze, sterk nationaal gekleurde, series gewijd aan het leven van schrijvers
en andere beroemdheden. Altick somt er in zijn studie over de geschiedenis van
de  biografie in Engeland en Amerika een groot aantal op: 'Eminent Women',
'Great Artists', 'Great Musicians', 'Englies Worthies', 'Men Worth Remem-

' Hoe recent de meeste aanduidingen voor periodes en stromingen zijn, blijkt onder andere uit het
feit dat Kalff in 1910 de eerste in Nederland was die het begrip Verlichting gebruikte (Buijnsters 1989:
49).
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bering', 'Lives Worth Living'.2 Literatuurgeschiedenissen   uit  de  tijd  rond   1900
bevatten, vergeleken met die van een eeuw daarvoor, ook veel meer bijzonder-
heden over het leven van degenen wier werk wordt besproken en de belangstelling
voor fenomenen als invloed en ontlening neemt zo'n hoge vlucht dat het onder-
zoek ernaar werd verzelfstandigd.

Daarnaast verandert er iets in de hierarchie van de vragen. Die naar kwaliteit
blijft voor de meeste onderzoekers nog steeds de belangrijkste. Maar in de vragen
die daarop volgen, treden belangrijke wijzingen op. Als een literatuurhistoricus uit
het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw het werk
bespreekt van een concurrent - wat overigens weinig gebeurt - of zijn eigen
standpunt uiteenzet, ligt het accent meestal op de verhouding tussen literaire en
andere historische processen. De vraag welke factoren verantwoordelijk zijn voor
de literaire ontwikkeling is, vergeleken met vroeger, van veel meer gewicht
geworden en lijkt nu bijna even belangrijk als die naar literaire kwaliteit.

Er  kwamen ook nieuwe vragen  bij. Of misschien kunnen we beter zeggen  dat
een aantal nieuwe onderwerpen werden aangesneden, want het is niet altijd duide-
lijk wat men met het onderzoek beoogde.3 Tot die onderwerpen behoren: smaken,
het leespubliek en de werking van de literaire markt. Ze werden aangedragen
vanuit elk van de drie benaderingswijzen en sommige onderzoekers hechtten
zoveel belang aan de nieuwe thema's, dat ze er in hun theoretische programma's
evenveel aandacht aan besteden als aan de oude. Zo krijgen in Kalffs Inleiding tot
de smdie der literamurgeschiedenis (1914) niet alleen 'de schrijvers' en 'de
werken'   elk een eigen hoofdstuk,   maar   ook 'het publiek'. Vergeleken   met   de
manier waarop Lulofs of Jonckbloet over geschiedschrijving dachten, is dat een
belangrijke verandering. Maar als we de hoofstukken bestuderen, blijkt dat Kal ff
toch minder van zijn voorgangers verschilt dan de inhoudsopgave suggereert, want
net als de literatuurhistorici die we in het deel hiervoor bespraken, beschouwde hij
het geven van een 'karakteristiek' van schrijvers en werken als 'het eigenlijk doel
van den geschiedschrijver' en raadplegen we zijn literatuurgeschiedenissen dan
blijkt dat hij daarin weliswaar aandacht besteedt aan de reacties van het publiek,
maar dat niet erg uitvoerig doet en nooit systematisch:

Ook andere onderzoekers die voor vernieuwing voelden, wilden daar niets

voor opgeven. Ze hielden vast aan de biografische aanpak en ze beschouwden de
vragen die daar centraal staan als de meest interessante. Ze voegden er alleen een

2 Altick 1965: 77. Cf. Gay 1995 (hoofdstuk 3). Zie voor een geschiedenis van de Nederlandse
schrijversbiografie Fontijn 1992.

3 Zie over het ontbreken van een duidelijke vraagstelling Stuckrath 1979:   6ff. Uit hetzelfde boek
blijkt overigens dat niet alle onderwerpen helemaal nieuw waren.

4 Kalff 1906-1912, 1914. Zie voor het citaat Kalff 1914: 293. Cf. 61. Programmatisch is ook de
lezing van Roethe, Vom Uteranschen Publikum (1902) met daarin de uitspraak: 'Wir mussen nicht nur
die Gebenden kennen, auch die Empfangenden, nicht nur das Samenkom, auch den Boden auf den er
fult' (9).
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paar aan toe. Dat laatste kan men het beste zo letterlijk mogelijk nemen, want
geen van de onderzoekers beschikte over een concept waarbinnen de verschillende
soorten studies konden worden geintegreerd, met als gevolg dat er - zoals we nog
zullen zien - soms een ongemakkelijke verhouding ontstond tussen de opvattingen
die men van zijn voorgangers had overgenomen en de belangstellingen die men
zelf had ontwikkeld.5

Samenvattend kunnen we dus zeggen dat de veranderingen in het onderzoek
vooral bestonden uit het annexeren van nieuwe gebieden. Ook wat dat betreft is er
weinig verschil met de periode hiervoor. De interesse lijkt vooral uit te gaan naar
een gebied dat we, ruim een halve eeuw later, 'receptie-esthetisch' zijn gaan
noemen. Het werd door onderzoekers van allerlei gezindten verkend en sommigen
van hen waren zo enthousiast dat ze er hele boeken aan wijdden. Bekende

voorbeelden zijn Die Lessing-Legende (1893) van Mehring en Gundolfs
Shakespeare und der deutsche Geist (1922).6 Maar hoe boeiend men het gebied
ook vond, de aandacht ervoor was nooit exclusief. Degenen die erover schreven,
lijken dat altijd als een uitstapje te beschouwen en bleven verder op het
vertrouwde terrein van leven en werk. De bestudering van de lezer hield op die
manier iets vrijblijvends en datzelfde geldt in nog sterkere mate voor de studie
van onderwerpen die veel minder in trek waren, zoals de werking van de literaire
markt.

De enige literatuurhistoricus die zich committeerde en zowel nieuwe vragen
formuleerde als een aantal oude verwierp, was SchOcking, een Duitse anglist die
in 1913 een artikel schreef waarin hij kritiek leverde op de bestaande literatuur-
geschiedenissen en voorstelde zich te gaan richten op de studie van smaak. In de
jaren daarna werkte hij zijn ideeen uit en hij vatte ze samen in Die Soziologie der
literairischen Geschmackgbildung, verschenen in 1923 (en herdrukt in 1931 en
1961). Hij drong daarin niet alleen aan op een verschuiving in de aandacht van
auteurs en hun werk naar de lezers van die werken, maar legde ook uit hoe be-
langrijk het was dat onderzoekers een meta-positie innemen. Vragen die hij pro-
beerde te beantwoorden waren: wat wordt er op een bepaald moment door een
bepaalde sociale groep gelezen?, waarom gebeurt  dat?  en  wat  is de invloed  van

' Zie hoofdstuk 6 paragraaf 1 en 4.
6 Gundolf 1922, Mehring 1960-1966 deel 9. Een vroeg Nederlands voorbeeld van dit type

onderzoek is Ten Brink 1858-1859 (slothoofdstuk). Een later voorbeeld is Lissens 1934 (hoofdstuk 4).
Hoewel Mehring het bij 66n receptiegeschiedenis heeft gelaten, is hij weI altijd gefascineerd gebleven
door 'historische legendes'. Zie Kumpmann   1966:   144f. In Nederland  was het echtpaar Romein  erg
onder de indruk van Mehring en Jan Romein ('Huizinga was groot, maar groter vond ik Mehring')
ontleende aan hem het idee van de studie naar de genese van een historische beeld. De eerste proeve
daarvan was zijn Dostojewskij in de westersche krinek  (1924).  Noch  dit  boek  noch  de  studies  die
daarop volgden, hebben invloed uitgeoefend op de neerlandistiek. Zie Tollebeek 1990: 272ff. Zie over
de verhouding van Romein tot de neerlandistiek Laan 1996.
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een bepaalde smaak op de literaire ontwikkeling?7 Zijn werk werd vertaald in het
Russisch (1928), het Slowaaks (1943), het Engels (1944) en het Spaans (1950).
Toch had het op de historische praktijk bijna geen enkele invloed. Alleen in
Nederland is geprobeerd een literatuurgeschiedenis te schrijven op basis van zijn
ideeitn, maar dat boek - van Huygens, uit 1946 - bleef verder zonder gevolgen:

Hoewel de geschiedbeoefening aan het einde van de negentiende en het begin
van de twintigste eeuw dus niet fundamenteel verschilde van die uit de vooraf-
gaande periode, deden onderzoekers het vaak voorkomen alsof er sprake was van
een omwenteling. Om dat aannemelijk te maken, oefenden ze kritiek uit op het
'onwetenschappelijke' verleden. Die kritiek was nooit gedetailleerd. Er werd
slechts gezegd dat de oudere literatuurhistorici het verkeerd aanpakten en dat men
pas    sinds   kort   wist   hoe   het wel moest.    Soms    met de toevoeging    dat de eigen
benaderingswijze de enige (en echte) garantie bood voor een wetenschappelijke
aanpak. 9

Ook de kritiek op elkaar bleef tamelijk algemeen van aard en lijkt vooral
bedoeld om zichzelf te profileren. Vandaar dat men de onderlinge verschillen
extra aanzette en desnoods overdreef - precies zoals Jonckbloet dat deed in zijn
polemiek met Lulofs en de andere hoogleraren in de letterkunde en welsprekend-
heid. De situatie die de marxisten creeerden, is nog het meest vergelijkbaar met
die welke in het eerste deel van dit boek werd beschreven. Zij noemden iedereen
die anders dacht dan zij 'burgerlijk', 'reactionair' of 'ideologisch', kwalificaties
die weinig betekenen en dezelfde functie vervullen als de 'Oude School' of 'Partij
van het Behoud' in Jonckbloets campagne. 10

In de praktijk zijn de verschillen tussen het positivisme, de Geistesgeschichte
en het marxisme niet zo groot. Onderzoekers stelden niet alleen dezelfde soorten
vragen, ze probeerden die ook vaak op dezelfde manier te beantwoorden. Zo nam
bijna iedereen als vanzelfsprekend aan dat kwaliteit een teksteigenschap is en
werden de kenmerken van een stroming of generatie eveneens gezocht op het
niveau van de tekst. In een aantal gevallen trok men bovendien ongeveer dezelfde
conclusies. Dat geldt in het bijzonder voor de vraag naar de oorzaken van de
literaire ontwikkeling - een vraag waarvan eerder is gezegd dat ze in deze periode
uitgroeide tot een van de belangrijkste in de literatuurgeschiedschrijving.

Mogen we de schrijvers van inleidingen en overzichten geloven dan achtte
iedere benadering andere factoren verantwoordelijk voor de geschiedenis van de

1 Schucking 1913, 1961.
R Huygens 1946. Zie voor een teleurgestelde recensie Stuiveling 1947. Zie voor een overzicht van

andere reacties op  Schucking  Laan  1991 a:  23f.
9 vooral de marxisten lijken dat laatste te benadrukken. Zie onder meer Mehring 1960-1966 deel

11:     22 ('der historisch-materialistischen Geschichtsauffassung, die allein    erst eine wirkliche
Literaturgeschichte begrun(len   kann')   en Plekhanov 1976-1981    deel    1:    321    ('the only scientdic
explanation of history').

'° Cf. hoofdstuk 2 paragraaf 3.
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literatuur en kunnen   we het positivisme identificeren   met de factoren   'race',
'milieu', 'moment', de Geistesgeschichte    met    'tijd-' en 'volksgeest'    en   het
marxisme met 'productiekrachten' en 'productieverhoudingen'. Die voorstelling
van zaken gaat waarschijnlijk voor een belangrijk decl terug op programma's en
polemieken van de betreffende onderzoekers. Wie de literairhistorische praktijk
bestudeert, merkt dat er sprake is van vertekening. De onderzoekers zijn veel
minder exclusief dan ze lijken. Ze lenen gemakkelijk begrippen en ideeen van hun
concurrenten - al of niet in gewijzigde vorm - en dat gebeurt zelfs zo regelmatig
dat de onderlinge verschillen vervagen en het soms moeilijk valt te zeggen tot
welke benadering een bepaalde literatuurhistoricus behoort. 11

2. Positivistisch?

Men neme het positivisme. Het beeld dat daarvan bestaat is voor een belangrijk
decl gevormd door literatuurhistorici uit de Geistesgeschichte. Maar die verdiepten
zich nauwelijks in het werk van hun tegenstanders en gebruikten 'positivistisch'
vooral als scheldwoord, een gewoonte die werd overgenomen door Adorno en de
andere teden van de Frankfurter Schule. Die laatsten breidden het toepassings-
bereik van het woord bovendien dusdanig uit dat er zelfs kon worden gesproken
van een positivistisch orkest. Zowel in tekstboeken als in gespecialiseerde studies
staat men weinig kritisch tegenover dit taalgebruik en dat heeft geleid tot grote
spraakverwarring:2 De enige manier om helderheid te verschaffen    is    zich
rigoureus te beperken tot het domein van de wetenschap en op zoek te gaan naar
een neutrale omschrijving. Omdat we het willen hebben over een vorm van
geschiedschrijving die vooral werd beoefend in de tweede helft van de negentiende

" Dat vakhistorici te weinig afstand nemen van hun onderwerp en zich meer dan eens laten leiden
door de voorstelling van zaken en de oordelen van representanten van bepaalde benaderingswijzen,
blijkt onder   meer uit Janssens    1961:    55ff en Neutjens    1968:    21 ff. In beide gevallen leunt   de

beschrijving van het positivisme sterk op het beeld dat geistesgeschichtliche onderzoekers daarvan

geven.
12 Zie voor de manier waarop de Geistesgeschichte heeft gereageerd op het positivisme Lunding

1952:   35 en Muller  1973:   87f.  Dat  de  leden  van de Frankfurter Schule het woord 'positivist'  op  een
losse manier gebruiken, wordt benadrukt door Jay 1973: 47f. Hetzelfde geldt overigens voor de New
Critics zoals blijkt uit Halfmann 1971: 88. Zie voor de aanduiding 'positivistisch' voor orkestmusici
Adomo 1962: 126. Dat door dit soort gebmik het woord 'positivist' (of 'positivistisch') bijna al zijn
betekenis is verloren en nog alleen dient om afkeuring kenbaar te maken, wordt betoogd door Giddens
1978: 237 en McCarthy 1978: 137.
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eeuw hoeven we ons niet te verdiepen in het 'logisch positivisme' van de Wiener
Kreis. Kennis van de negentiende-eeuwse filosofie is voldoende en aangezien
Comte in die tijd als de belangrijkste positivist gold (en ook de term 'positivisme'

13bedacht) lijkt het redelijk zijn ideeen als uitgangspunt te nemen.
Dat betekent dat we het positivisme het beste kunnen beschouwen als een

verzameling verbodsbepalingen. Comte was namelijk geinteresseerd in het
onderscheid tussen zinvolle en zinloze vragen en introduceerde ter afbakening van
het    terrein van kennis een aantal regels.     Een    van die regels luidde    dat    het
ontoelaatbaar is uitspraken te doen over het wezen van een object of verschijnsel,
omdat een dergelijke uitspraak niet gecontroleerd kan worden. Een andere regel
zei dat waarde-oordelen en normatieve beweringen altijd subjectief blijven en
daarom niet in de wetenschap thuis horen. Maar de belangrijkste regel was dat er
geen (principieel) verschil bestaat tussen de studie van de natuur en die van de
mens en dat, methodologisch gezien, alle wetenschappen 66n zijn. 14

Er is nooit nagegaan welke rol Comte heeft gespeeld in het litera-
tuurwetenschappelijk debat in de tweede helft van de negentiende en het begin van
de twintigste eeuw, maar algemeen wordt aangenomen dat een groot aantal
onderzoekers zich tot zijn ideeen voelden aangetrokken, onder wie beroemdheden
als Taine, Brandes en Scherer. Eerstgenoemde geldt als de verpersoonlijking van
de positivistische benaderingswijze. Dat komt waarschijnlijk door de eerbied

waarmee hij over 'de wetenschap' sprak en zijn vurige verlangen van de litera-
tuurbeschouwing een vak te maken waarin men geen beroep meer hoeft te doen
op zoiets als goede smaak. Maar behoefte aan objectiviteit en enthousiasme voor
onderzoek bestempelen iemand nog niet tot een positivist en in het geval van
Taine is er alle reden om op de nuances te letten. Hij was tamelijk negatief over
Comte's werk. Hij vond diens leer eenzijdig en pleitte voor een synthese van
positivisme en idealisme, waarbij   hij,   wat dat laatste betreft, vooral dacht  aan

Hegel. In diens opvattingen was Taine van jongs  af aan geinteresseerd  en  we
vinden in zijn werk meer sporen van de Duitse dan van de Franse filosoof, al gaat
het misschien te ver hem een Hegeliaan te noemen. 15

Het verschil tussen Comte en Taine blijkt vooral uit hun houding tegenover de

metafysica: door de eerste vervloekt, door de tweede geprezen. 'Le trait principal

'i Zie over het negentiende-eeuwse positivisme Charlton 1959 en Simon 1963.
14  Kolakowski 1971 (hoofdstuk   1). Een vergelijkbare karakterisering geeft Kamitz 1973. Heilbron

1990 (deel 3) biedt een interpretatie van Comte's werk waarin de nadruk niet ligt op diens positivisme -
dat volgens hem weinig oorspronkelijk is - maar op diens 'historische en differentiele

wetenschapstheorie'.  Voor  ons doel  is de polemiek  die hij voert niet direct relevant,  want het gaat  hier
om een karakterisering van het positivisme, en die filosofie mag dan misschien onder (Franse)
natuurwetenschappers gemeengoed zijn geweest in de tWeede helft van de negentiende eeuw, datzelfde

geldt niet voor literamurwetenschappers (en ook niet voor andere beoefenaren van de humaniora) zoals

in de bladzijden hierna zal blijken.
u Zie onder andere Kahn 1953 , Charlton 1959 (hoofdstuk 7) en Wellek 1955-1992 deel 4, 27-57.
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de mon caractare est d'Xtre spdculatif, contemplateur, philosophe comme tu dis',
schrijft de literatuurhistoricus in een brief uit 1850 en hij voegt daaraan toe dat hij
zich wat dat betreft geisoleerd voelt in een land en een tijd '00 tout le monde agite
et remue, ou les assembleurs d'iddes passent pour des songe-creux, ou le dtgoilt
des systemes a amen6 l'amour exclusif de la pratique et la confiance absolue dans
ce qu'on appelle   l'exptrience   et  le bon sens'.16   Dat hij daarbij onder  meer  (of
misschien wel in de eerste plaats) aan de positivisten dacht, blijkt uit een andere
brief waarin hij constateert:

Je me suis tout A fait s6par6 de Comte, qui nie la possibilita de la mdta-
physique.

17

Brandes wordt altijd in 66n adem met Taine genoemd. Ook hij stond in zijn
jeugd onder invloed van Hegel en het was ironisch genoeg Taine die hem, naar
eigen zeggen, uit de Duitse abstractie bevrijdde. Hij is de Fransman zijn leven
lang 'meester' blijven noemen, maar dat wil niet zeggen dat hij in alles met hem
instemde. In zijn proefschrift liet hij zich al sceptisch uit over het bestaan van
historische wetten en toonde meer belangstelling voor de persoonlijkheid van de
schrijver dan zijn leermeester lief was. Later, aan het einde van de jaren tachtig
werd hij nog dissidenter, en ontwikkelde onder invloed van Nietzsche een ware
genieancultus.18 Filosofisch gezien    is hij moeilijk te plaatsen. Oud geworden
klaagde hij over een journalist die hem 'le vulgarisateur eminent' van het
positivisme noemde en zei: 'Ik heb in mijn leven nog nooit een bladzijde over het
Franse positivisme geschreven'. Of dat waar is, weet ik niet, maar in zijn
overzicht van de negentiende-eeuwse literatuur heet Comte wel de belangrijkste
Franse filosoof. Ook Mill wordt regelmatig geprezen en Brandes noemt zich zijn
leerling, hoewel hij verbaasd is (en verontwaardigd?) wanneer bij hun eerste

19ontmoeting blijkt dat Mill het werk van Hegel als 'rotzooi' beschouwt.
Bij het beantwoorden van de vraag naar de oorzaken van de literaire ontwik-

keling, maakt Brandes, net als Taine, gebruik van de begrippen 'race', 'milieu' en
'moment'.   Maar  hij   doet  dat niet stelselmatig   en  -  wat nog belangrijker   is  -  we
komen bij hem ook begrippen tegen die we identificeren met de Geistesgeschichte
zoals   'tijd'- en 'volksgeest'. Typisch geistesgeschichtlich - althans volgens   de
tekstboeken - is bovendien de neiging de laatstgenoemde begrippen te personi-
fieren en bijvoorbeeld over de poezie van Lamartine te zeggen: 'Het was de tijd-

16 De brief is niet opgenomen in de Correspon<lance maar wordt geciteerd door Evans 1975: 174.
17 Taine 1904-1907 deel 2: 258.
w Proost 1940, Fenger 1963, Nolin 1976.
19 Brandes 1900-1914 deel 5: 332f, 1990: 25,186.
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geest  die de snaren van de harp bespeelde'.20
Eenzelfde eclecticisme treffen we aan bij Scherer. Zijn werk is wel eens

getypeerd als een combinatie van 'positivisme' en 'romantisch historisme' en hij
doet inderdaad niet alleen een beroep op de fameuze, als positivistisch bekend
staande, trits 'Ererbtes', 'Erlerntes' en 'Erlebtes', maar gebruikt ook begrippen
als 'ziel, 'geest' en 'levensgevoel'.21 Zowel  in zijn geval  als  in  dat van Brandes
is het lenen van dat soort begrippen geen incident, maar vormt het een belangrijk
aspect van hun werk. Zo belangrijk dat toen de literatuurwetenschappelijke situatie
veranderde en de Geistesgeschichte, althans in Duitsland, het toneel ging
beheersen, een editeur van de verspreide geschriften van Scherer het aandurfde
hem uit te roepen tot een van de voorlopers van de nieuwe benaderingswijze.
Janssens, de schrijver van een monografie over de Geistesgeschichte, is de editeur
later bijgevallen en heeft gezegd dat er 'een zekere waarheid' zit in de bewering
dat Scherer - ware hij niet zo vroeg overleden - de kant zou hebben gekozen van
Unger en de zijnen.22

Moeten we uit het bovenstaande concluderen dat er geen positivist-volgens-de-
boekjes bestaat? Ik ben geneigd 'ja' te zeggen. Temeer omdat zelfs literatuurhis-
torici die actief waren in de positivistische beweging en zich expliciet op Comte
beriepen - en zulke literatuurhistorici zijn er nauwelijks - ook niet voldoen aan het
bestaande beeld van het literairwetenschappelijk positivisme. Dat geldt in ieder
geval voor Te6filo Braga, de belangrijkste Portugese historicus van het einde van
de negentiende eeuw. Hij was oprichter, redacteur en medewerker van diverse
positivistische tijdschriften, schreef een inleiding in de filosofie van Comte en
citeert hem voortdurend wanneer hij in 1870 zijn ideeen over geschiedschrijving
uiteenzet in het eerste deel van zijn Historia da literamra ponuguesa. En toch is
ook hij niet exclusief in zijn aanpak en combineert hij het positivisme met
opvattingen die een kenner 'romantisch' noemt. 23

Kennisname van de Nederlandse situatie levert een verdere bevestiging op van
de conclusie. Hoewel Comte zich in brieven enthousiast toont over zijn Neder-
landse sympathisanten, beschikte hij hier, anders dan in Engeland en Portugal (en
in Brazilie), nauwelijks over een georganiseerde aanhang. Het is daarom ver-
bazingwekkend dat bijna iedere literatuurhistoricus uit de tweede helft van de
negentiende eeuw, te beginnen met Jonckbloet, door vakhistorici worden aan-
geduid als 'positivist'. Het klopt  ook niet. Afgezien  van een buitenstaander   als

20 Brandes 1900-1914 deel 2: 209. Cf. ook 224 (zelfde deel). De gewoonte de volks-of tijdgeest te
personifitren gaat terug op Hegel voor wie Napoleon de 'wereldgeest' te paard was (Safranski 1987:
379).

21 Walzel 1926. Cf. Grohnert 1963.
u Janssens 1961: 67f.
23  Azevedo  1985:   113ff.  De  Jong  zj.: 96 noemt Te6filo een 'dogmatisch' positivist  en de 'vader

der Portugese literatuurgeschiedenis. Zie over de positivitische beweging in Portugal en de rol die
Tedfilo daarin speelde Catroga 1977.
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Muller is de enige die, enigszins, met het positivisme in verband kan worden
gebracht Te Winkel, wiens afkeer van een 'partijdige' literatuurwetenschap geheel
in overeenstemming is met een van Comte's geboden.24 Dat anderen, en met
name Busken Huet en Ten Brink, als positivist bekend staan, danken ze waar-
schijnlijk aan hun bewondering voor Taine. Maar we hebben net gezien dat diens
oordeel over Comte negatief was, dus een sterk argument is het niet. Bovendien
worden de overeenkomsten tussen Taine en zijn bewonderaars vaak overdreven.
Ten Brink mag hem dan vanaf de jaren vijftig regelmatig citeren en zich in zijn
oratie presenteren als een aanhanger van de 'historisch-empirische richting', hij
maakt niet systematisch gebruik van Taine's begrippen. Of mischien is het beter
om te zeggen dat hij die begrippen zo ruim opvat, dat we ze niet altijd als zodanig
herkennen.25

Ook Huet gaat losjes om met Taine's ideeen. Hij ontkent zelfs in een aantal
gevallen de samenhang tussen leven en werk waar de Franse literatuurhistoricus
zoveel waarde aan hechtte en concludeert dan dat er sprake is van een tegenstel-
ling waarop 'de nieuwere methode der literarische kritiek (...) schipbreuk dreigt te
lijden'. Verder schrijft   hij   wel    'we   gaan   de   eeuw der objectieve methode
tegemoet',   maar hij draagt  daar zelf weinig  toe  bij  en  als hij oordeelt, beroept  hij
zich - net als Blair en de andere eerste hoogleraren in de letterkunde en
welsprekendheid - op zijn gezond verstand en zijn goede smaak. 26

3.  Literatuurgeografie  en  sociologie

Wat geldt voor de positivistische literatuurhistorici, geldt evenzeer voor hun con-
currenten.  Ook zij dachten 'je prends mon bien ou je le trouve' en namen begrip-
pen en ideeen over uit andere onderzoekstradities, met als gevolg dat de scheids-

24 Jonckbloet is onder meer door Spies 1984:  176f en Ruiter 1993: 36 een positivist genoemd. Zie
voor de invloed van Comte in West-Europa Simon 1963 en Heilbron 1990 (hoofdstuk 4). Muller
werkte aan het eind van de jaren negentig in Oxford en Edinburgh en schreef Lecmres on the Science
of Literature (1904) waarin hij zich niet op Comte of Mill, maar weI regelmatig op Buckle beriep en
de wens te kennen gaf van de literatuurbeschouwing een 'positieve' wetenschap te maken. Zie voor Te
Winkel en diens afkeer van een partijdige literatuurwetenschap hoofdstuk 6 paragraaf  1.

25 Ten Brink 1858-1859, 1884, 1897. Cf. Van Bork 1989.
26  Busken Huet 1881-1888  deel   1:   33.   Dat  Huet soms tegenstellingen aanbracht tussen leven  en

werk, is gesignaleerd door Johannes 1986: 35n. Daar ook het citaat. Zie voor de invloed van Taine
Praamstra 19918: 40Off. Uit Het land van Rembrandt (1882-1884) blijkt dat Huet op de hoogte was
van het positivisme, want hij verwijst in een noot naar een boek van zijn neef, l'Ange Huet, over de
filosofie van Conlte: Busken Huet 1987 deel 2, hoofdstuk 3, n. 53. Zie voor de relatie tussen oom en
neef Praamstra 1991b.
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lijnen tussen de benaderingswijzen voor een groot deel worden uitgewist.
Een goed voorbijvoorbeeld biedt de volgende passage:

Das Problem ist dieses: wir kennen eine Summe von Ursachen und Wirkungen,
im Schrifttum kritallisiert. Wo ist die Ursache, die zu dieser Wirkung gehOrt? Es
musste uns experimentell mt;glich sein, eine beliebige Ursache auszuschneiden,
um zu sehen, welche Wirkung ausbleibt. Das experiment kOnnen wir nicht
machen, aber die Natur hat es gemacht, indem sie Menschen gleicher Herkunft -
einen Stamm - in landschaften verschiedener Bedingungen setzte, indem sie
Elemente verschiedener Herkunft mischte, Teile verschiedener St,Rmme in gleich-
gebaute Landschaften hineinwachsen liess. Zur Wirkung lasst sich die Ursache
finden, es lassen sich Gesetze und Typen gewinnen, die Pramissen werden
vervielfaltigt, die ErfahrungsmOglichkeit wird erweitert. 27

Afgaand op de beschrijvingen in tekstboeken zou men zeggen dat hier een
positivist aan het woord is. Maar volgens vakhistorici behoort de betreffende
onderzoeker tot een van de kopstukken van de Geistesgeschichte.28 We hebben
het over Nadler. Hij was een van de vele germanisten die, voordat het nationaal-
socialisme het onderwerp in diskrediet bracht, de invloed onderzocht van 'ras',
'stam' en 'bodem'. Zijn voorbeeld   was niet Taine maar Sauer, een literatuur-
historicus  die  in  1907 naam maakte  met  een  rede over volkskunde en literatuur
waarvan de inhoud zich als volgt laat samenvatten:

Im letzten Grunde ist der Mensch, wie weit sich seine spatere Entwicklung auch
in ferne Regionen erstrecken mOge, ein Produkt des Bodens, dem er entsprossen
ist, ein AngehOriger des Volkstammes, der ihn hervorgebracht hat, ein Glied der
Familien, aus deren Verbindung er entsprungen ist.

29

Idee noch formulering was nieuw. Toen Schmidt, de vriend en bondgenoot
van Scherer, ruim dertig jaar eerder zijn Weense oratie hield, had hij hetzelfde

geopperd. Maar de ironie wil dat hij, die bekend staat als een positivist, onder-
tussen van mening was veranderd en zich nu meer interesseerde voor wat hij de
'kracht van de persoonlijkheid' noemde.30

Denkbeelden als die van Sauer waren heel populair in de eerste decennia van
de twintigste eeuw, met name in Duitsland en dan zowel binnen de literatuur-

27 Nadler 1912-1918 deel 1: vii.
28 Nadler wordt onder meer als een prominent lid van de Geistesgeschichte behandeld door

Hermand   1978:   62ff  en   Riha 1973. Janssens   1961:   7Off is voorzichtiger  en  zegt dat Nadler 'enige
verwantschap' vertoonde   met de Geistesgeschichte. Muller    1973:    97ff,   die   het   boek van Nadler
beschouwt als een combinatie van romantiek en positivisme, beweert dat in latere drukken de
positivistische elementen steeds verder zijn teruggedrongen.

29 Sauer 1925: 5.
3° Schmidt 1902, 1909.
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wetenschap als in de kunstgeschiedenis - disciplines die in die tijd meer raak-
punten bezaten dan tegenwoordig. Kunsthistorici spreken    in dit verband    van
'kunstgeografie'. De omschrijving luidt als volgt: 'Onderzoek waarbij uitgegaan
wordt van een identiteit of hechte causale relatie tussen kunst, landschap en
volk'.31 In plaats  van 'volk' gebruikte  men  ook wel begrippen  als  'ras',  'stam'  of
'natie'.   Doel  van het onderzoek  was een verband te leggen tussen de (formele)
eigenschappen van een kunstwerk en de aard van het landschap waarin het was
ontstaan en het soort mensen dat er woonde. De term 'literatuurgeografie' bestaat
ook, maar is nooit ingeburgerd geraakt, vandaar dat men zich behelpt met aan-
duidingen als 'stammesgeschichtliche' of 'stammeskundliche Betrachtungsweise'.
Dit type onderzoek wordt doorgaans gepresenteerd als een onderdeel van de
Geistesgeschichte, hoewel natuurlijk ook Taine en Scherer een beroep deden op
'ras' en 'milieu'.  Het zou kunnen  dat de invulling  van die begrippen verschilde  -
er werd soms gesproken over de noodzaak van een 'geisteswissenschaftlichen Bio-
logie' - maar veel duidelijkheid krijgen we daar niet over. Het is trouwens een
kwestie van ondergeschikt belang aangezien eerder is gezegd dat we ons richten
op het lenen van begrippen en ideeen in al of niet gewijzigde vorm. 32

Niemand beschouwt het bestaan van de literatuurgeografie als een reden de
gangbare opvatting  over de verhouding tussen heto positivisme  en de Geistes-
geschichte ter discussie te stellen. Zelfs in gespecialiseerde studies gebeurt dat
niet. Wel probeert men daar in die zin het beeld van de Geistesgeschichte te nuan-
ceren dat wordt gewezen op het bestaan van meningsverschillen tussen de diverse
onderzoekers. Inderdaad verdedigde men binnen de Geistesgeschichte uiteen-
lopende standpunten - wat dat betreft verschilden de literatuurhistorici niet van
hun positivistische collega's - en ontbrak het niet aan kritiek op de idee8n van
Nadler en Sauer. Zo schreef Unger een artikel waarin hij betwijfelde of het zinvol
was te spreken van een Beiers of Pommers mensentype en de literatuurgeografie
typeerde  als een combinatie van 'volkse romantiek en sociologisch positivisme'.
Toch wilde hij graag met Nadler en Sauer samenwerken en op het einde van zijn
artikel verklaarde hij dat hij juist met het oog op die samenwerking zo lang stil
was blijven staan bij de tekortkomingen van de literatuurgeografen. 33

31 Halbertsma 1985: 195f. Zie ook Halbertsma 1990. Zie over het nauwe verband tussen
kunstgeschiedenis en literatuurwetenschap in de tijd rond 1900 Hermand 1971.

32 Zie voor de roep om een 'geisteswissenschaftlichen Biologie' Pinder 1928. Studies die de nadmk
leggen op de onderlinge verschillen tussen de geisteswissenschaftliche literatuurhistorici zon MOller
1973: 9Off, Rosenberg 1981: 182ff en KOnig/Lammert  1993. De enige die  de term 'literatilurgeografie'
gebruikt is Maren-Grisebach 1977: 33. Zie voor de aanduidingen 'stammesgeschichtliche'
respectievelijk 'stammeskundliche Betrachtungsweise' Her'mand 1978: 7lf, 78.

33 Unger 1929: 171-195. Ook Cysarz 1928: 49f had waardering voor de literatuurgeografie.
Sterker nog: zelfs Taine was volgens Cysarz 1926: 90 'fOr die Geisteswissenschaft so viel wert wie
eben Gesichtspunkten: alles und nichts'. Hij voegde daaraan toe: 'Eine auf race, milieu, moment
gestutzte Theorie des Seelischen  aber  ist als solche unkritisch  und  faul von Anbeginn'.
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Uit de Aufriss der deutschen Literaturgeschichte nach neueren
Gesichtspunkten (1930) - een gezamenlijk werkstuk van geistesgeschichtliche
onderzoekers onder redactie van Korff en Linden - blijkt dat er meer waren die
dachten als Unger. De ontwikkeling van literatuur wordt in dat boek niet alleen in
verband gebracht met 'geest' en 'levensgevoel',   maar  ook  met   'ras'   en   'stam',
wat leidt tot beweringen als 'Storm ist ein nordischer Mensch' en 'Thomas Mann
(erscheint) auch durch seine romanisch-norddeutsche Blutmisschung Fontanes
geistigen Typus ver-wandt'.34

Datzelfde boek leert ons nog iets anders. Namelijk dat geistesgeschichtliche
historici, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, wel degelijk belangstelling
bezaten voor de invloed van sociale en economische factoren. Edn hoofdstuk
begint zelfs met de - programmatisch klinkende - bewering dat veranderingen in
het geestesleven gezien moeten worden 'in ihrer dichten Verflechtung mit den
einschneidenden politischen, wirtschaftlichen und soziologischen Wandlungen'. 35

Toen in Duitsland een discussie ontstond over de vraag welke bijdrage de socio-
logie zou kunnen leveren aan de studie van literatuur, lieten geistesgeschichtliche
onderzoekers zich ook niet onbetuigd. Een van de meest enthousiaste deelnemers
aan dat debat was Merker. Hij behoorde tot de schrijvers van de Aufriss en be-
schouwde zich als de grondlegger van de 'sociaal-literaire' methode, een aanpak
die het mogelijk zou maken verband te leggen tussen de literatuur en haar
'omgeving' en 'geestelijke bodem'.  Tot de onderwerpen  die hij wilde bestuderen,
behoorden poeticale opvattingen, smaak en 'Zeitstil'.36

In het Nederlandse taalgebied zou men in dit verband aan Vermeylen kunnen
denken. Hij liet zich door de Geistesgeschichte beinvloeden en ging ervan uit dat
kunst en literatuur voor een belangrijk deel autonoom zijn en dat veranderingen
worden veroorzaakt door ontwikkelingen in 'het kunstige waarnemen der
vormen'.  Maar  hij  was er tegelijkertijd van overtuigd  -  en dat verbindt  hem  met
Merker en anderen - dat de 'economischen en socio-psychologischen toestand' in

34 Korff/Linden 1930: 184, 199. Cf. in dit verband de volgende bewering van Wellek 1955-1992
deel 7: 158: 'Like Nadler, most German literary historians of the 19305 and 1940s managed to
combine racialism with old conceptions of the national soul, and even with categories derived from
Geistesgeschichte  and the history of artistic styles'.

33 Korff/Linden 1923: 40.
36 Merker 1921. Tekstboeken over literatuursociologie negeren de geistesgeschichtliche bijdrage en

doen het voorkomen alsof alleen positivisten en marxisten belangstelling voor sociologische
vraagstukken hadden. Zie bijvoorbeeld Laurensen/Swingewood 1972 (hoofdstuk 2). De enige
uitzondering op deze regel is Scharfschwerdt 1977. Zie voor de discussie die in het begin van de
twintigste eeuw onder Duitse literatuurhistorici werd gevoerd over de vraag wat de bijdrage zou
kunnen zijn die de sociologie kon leveren Schenda 1970 (Einfohrung)
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de beschouwing moest worden betrokken. 37

De sociologische belangstelling werd geYnstitutionaliseerd met de oprichting
van het Deutsche  Vierteljahrschrift  fur  Literaturwissenschaft  und Geistesgeschichte
(1923). Het 'voorwoord' bij het eerste nummer bevatte een pleidooi voor een
uitwisseling van gedachten tussen onderzoekers van diverse oriEntatie, waarbij
expliciet sociologen werden uitgenodigd. Een van de twee oprichters en
redacteuren van het blad, Rothacker, zorgde ervoor dat het niet bij een invitatie
bleef. Hij ontwikkelde ideeen die zo interessant werden gevonden dat men hem
uitnodigde een lezing te houden op de Duitse Sociologen Dagen van 1930. In zijn
blad  recenseerde hij studies  op het gebied  van de 'cultuursociologie: Ook schreef
hij een enthousiast stuk over Schucking en diens voorstel de literatuurgeschiedenis
om te vormen tot een smaakgeschiedenis. Schucking zat overigens in de redactie-
raad van het tijdschrift, tesamen met onderzoekers als Strich en Unger, en dat
tekent niet alleen de verhoudingen, maar bewijst ook nog eens hoe serieus
(sommige) geistesgeschichtliche onderzoekers de sociologie namen. 38

De wens tot samenwerking en het zoeken naar syntheses is wel beschouwd als
een teken dat de Geistesgeschichte in het midden van de jaren twintig over haar
hoogtepunt    heen    was. 39 Een dergelijke interpretatie veronderstelt    dat er zoiets
heeft bestaan als een zuivere Geistesgeschichte (en dat zuiverheid kwaliteit
impliceert). Maar dat lijkt me een fictie - net als een zuiver positivisme. Men kan
beter woorden als 'bloei' en 'verval' vermijden en accepteren dat de Geistes-
geschichte meer omvat dan de studie van tijd- en volksgeest alleen. Hoeveel
moeite vakhistorici daarmee hebben, blijkt uit Literamrgeschichte und Geistes-
geschichte (1993), een bundel beschouwingen waaraan tientallen deskundigen
hebben bijgedragen. Geen van hen gaat in op de kwesties die zojuist aan de orde
zijn gesteld. Toch bevat het boek wel een artikel over literatuursociologie. Maar
dat behandelt het onderwerp als een alternatief voor de Geistesgeschichte, uit-
gaande van het idee dat beide beschouwingswijzen onverenigbaar zijn en leert ons
dus meer over de hardnekkigheid van een vooroordeel dan over de geschiedenis
van het literairhistorisch onderzoek.40

37 Vermeylen z.j; 19518. Cf. Vervliet 1990: 39ff. Het is Vermeylen overigens niet gelukt beide
aanpakken tot een synthese te brengen. Aerts 1978: 175f noemt hem daarom een eclecticus en die
eclectische instelling is volgens hem ook 'typerend' voor 'andere beoefenaars van de kunstwetenschap
in  zijn  tijd'. Dat Vermeylen  door de Geistesgeschichte is beinvioed, beweert Musschoot  1991:  239.

38 Kluckhohn/Rothacker 1923, Rothacker 1931, 1932a,b, 1933, 1934. Cf. Perpeet 1968.
3' Janssens 1961: 180ff. Zie ook Janssens 1963.
w  Vosskamp  1993. In verband  met de geistesgeschichtliche belangstelling  voor de sociologie  is  het

nog de moeite waard te wijzen op de overstap van Lukacs: begonnen als geistesgeschichtlich
onderzoeker en in het begin van de jaren twintig marxist geworden. Dat dit besluit niet betekende dat
hij zijn hele verleden verloochende, blijkt als we Der historische Roman (1957) lezen, want daarin is
regelmatig sprake van 'Geist' en 'Lebensgefuhl'
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4. Wisselwerking tussen verschillende factoren

Niet alleen de gewoonte ideeen en begrippen van andere benaderingswijzen over
te nemen, maakt het soms moeilijk het positivisme, de Geistesgeschichte en het
marxisme uit elkaar zijn te houden. Ook het holistisch karakter van de geschied-
filosofieen is er verantwoordelijk voor dat de antwoorden op de vraag naar de
oorzaken van de literaire ontwikkeling veel gelijkenis vertonen. Het gecombi-
neerde effect laat zich het beste demonstreren aan een korte geschiedenis van het
marxisme, te beginnen met een aantal losse opmerkingen van Marx over de 'lei-
draad' die hij gebruikt bij zijn historisch onderzoek. De belangrijkste daarvan is te
vinden  in het voorwoord van Zur Kritik der politischen Okonomie (1859) en luidt
als volgt:

In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte,
notwendige, von ihrem Willen unabhangige Verhaltnisse ein, Produktions-
verhalmisse, die einer bestimmten Entwicklunsstufe ihrer materiellen Produktiv-
krlifte entsprechen. Die Gesammtheit dieser Produktionsverhaltnisse bildet die
Okonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juris-
tischer und politischer Oberbau erhebt, und welcher bestimmte gesellschaftliche
Bewusstseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens
bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozess Oberhaupt. Es ist
nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr
gesellschaftiches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmte. 41

Er zijn van deze passage twee interpretaties denkbaar. In de eerste legt men
de nadruk op het polemische aspect, wat betekent dat men de woorden overdrach-
telijk opvat en aanneemt dat Marx slechts aandacht-wil vragen voor het belang
van economische factoren. Men zou dit de zwakke versie kunnen noemen. In de
sterke versie wordt ervan uitgegaan dat hij meent wat hij zegt en de ontwikkeling
van de economie beslissend  acht  voor  de  loop  van de geschiedenis.

42

Wie denkt dat niet-marxisten, voorzover ze interesse toonden in de aanpak
van Marx, de zwakke versie prefereerden en marxisten de sterke, heeft het mis.
De  zaak is gecompliceerder  en dat komt door Engels.  Toen hem  na de  dood van
Marx door partijgenoten om uitleg werd gevraagd van de geciteerde passage, zei
hij dat het onjuist was de verhouding tussen basis en bovenbouw eenzijdig op te
vatten. Tussen beide was sprake  van een 'wisselwerking', betoogde  hij.  Maar  dat
betekende niet dat ze alle twee even belangrijk waren; het primaat lag bij de basis.
Die bepaalde 'in laatste instantie' het historisch verloop.43 Zo ontstond uit een

41 Marx/Engels 1965-1990  deel  13:  8f.
42 Zie over het uitleggen van de passage in de Kritik Tromp 1983: 88f.
43 Zie onder meer McLellan  1977:  39ff en Carver  1981:  62ff.
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aantal verspreide opmerkingen een doctrine: het historisch materialisme. Daarin
werd verondersteld dat men uitspraken van het type 'het zijn bepaalt het
bewustzijn' niet letterlijk moest nemen, dus wat dat betreft koos Engels voor de
zwakke interpretatie van de woorden van Marx. Maar door van de leidraad een
leer te maken en die te vergelijken met Darwins evolutietheorie, maakte hij
duidelijk dat zijn ambitie verder ging dan het wijzen op het belang van de econo-
mie.44

De eerste marxistische literatuurhistorici namen de uitleg van Engels over. In
de passages waarin ze zich distantieerden van het economisch determinisme
richtten ze zich vaak rechtstreeks tot hun critici en verzekerden hen heel goed te
beseffen dat de geschiedenis van de literatuur ook bepaald wordt door andere dan
economische factoren. Ze noemden in dat verband het klimaat, de politieke
geschiedenis, de aardrijkskundige ligging, het ras en 'instincten' als eerzucht,
wraak en godsdienstijver.45 Een deel van die factoren kan bogen op een
bescheiden partijtraditie, want Marx maakte in zijn journalistieke werk ook
regelmatig gebruik van geografische, klimatologische en politieke argumenten. Hij
liet daarbij in het midden of het ging om afwijkingen of nuanceringen van zijn
idee van basis en bovenbouw. Wel is duidelijk dat hij zijn analyses beschouwd
wilde zien als bewijs van zijn economisch gelijk en hij sjoemelde desnoods om dat
gelijk te krijgen. Zo schreef hij Engels dat hij zich misschien blameerde met een
artikelenreeks over India, maar dat hij zich 'vanzelfsprekend' zo had uitgedrula
dat hij ook 'in het omgekeerde geval' gelijk had' en zich bovendien altijd 'met een
beetje dialectiek' kon redden.46

Door het economisch determinisme te verwerpen, verkleinden litera-
tuurhistorici als Gorter, Mehring en Plechanov de afstand tussen henzelf en hun
concurrenten zoals blijkt uit hun lijst van niet-economische factoren. Dat de
meeste van die factoren afkomstig zijn uit het positivisme - of daarmee in ieder

geval worden geassocieerd - ligt waarschijnlijk aan de tijd waarin de eerste
beschouwingen over het historisch materialisme verschenen, want toen domi-
neerde het positivisme.47 Zodra de situatie veranderde, pasten de marxisten zich
aan. Gorter ging toen aandacht vragen voor 'het onbewuste' en Henriette Roland
Holst deed een beroep op zulke uiteenlopende factoren als het ras, de klassen-
verhoudingen, de techniek, het milieu en de tijdgeest.48

Beperken we ons niet tot de periode waar dit deel aan gewijd is en gaan we
na hoe de marxistische beschouwingswijze zich heeft ontwikkeld in de tijd na de

44 Zie Voor vergelijkingen met de evolutietheorie o.a. Carver 1981: 4lf.
43 Zie over het begin van de marxistische literatuurbeschouwing Laan 1985. Over de bijdragen van

de marxisten aan de Nederlandse geschiedschrijving informeert Noordegraaf 1992.
46 Tromp 1983 (hoofdstuk 7). Daar ook de geciteerde zinsneden (op 109).
47 Cf. Laan 1985a: 247ff. De belangrijkste Nederlandse publicatie van literair-historische zijde over

het historisch materialisme is Gorter z.j.
48  Gorter 1935, Roland-Holst  1935.
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Tweede Wereldoorlog, dan zien we dat 'wisselwerking' en 'onderlinge afhanke-
lijkheid' zo'n sterk accent krijgen dat de economische factor haar bijzondere
positie lijkt te verliezen. Soms wordt ze niet eens meer genoemd of enkel vermeld
om duidelijk te maken dat men afstand neemt van het idee dat 'iedere dichtregel
zich  tot zijn economische impuls zou laten herleiden'. 49

Die laatste woorden zijn van Romein-Verschoor. Haar toelichting op de
marxistische beschouwingswijze biedt een goede illustratie van de bedoelde
ontwikkeling. De verhouding tussen basis en bovenbouw komt daarin nauwelijks
nog ter sprake en de maatschappij wordt opgevat als 'een organische formatie
waarvan de elementen elkaar  over  en weer bernvloeden'. Eenzelfde soort uitleg
treffen we aan in Ille Social History OfAn (1951) van Hauser en ook Weimann -
om een laatste voorbeeld te geven - stelt het marxisme voor als een 'methode' die
de nadruk legt op de 'wisselwerking' tussen 'literatuur en leven, kunst en
maatschappij'.50

Erg informatief zijn dergelijke explicaties niet. Wie beweert dat het zijn het
bewustzijn bepaalt, spreekt duidelijke  taal,   al  is  wat  hij zegt onwaar.  Wie  die
uitspraak verwerpt en liever spreekt van een wisselwerking tussen verschillende
factoren, heeft de verplichting uit te leggen wat het aandeel is van elk van die
factoren en die verplichting komen de genoemde onderzoekers niet na. Het is
bovendien de vraag wat er nu marxistisch is aan ideeen als die van Romein-
Verschoor of Weimann. Per slot van rekening gaan ook positivistische en geistes-
geschichtliche geschiedschrijvers   uit van 'samenhang' en 'organische eenheid'. 51

Aan het einde van de negentiende eeuw onderscheidden marxisten zich nog door
de toevoeging dat de ontwikkeling van literatuur 'in laatste instantie' door de eco-
nomie bepaald wordt, al legde niemand uit wat hij met die frase bedoelde. Vanaf
het moment dat die drie woorden hun rituele functie verloren, was er eigenlijk
geen verschil meer met andere benaderingswijzen. En wat er eventueel nog restte
werd ongedaan gemaakt door de Hegelianen onder de marxisten en door geYnter-
esseerde buitenstaanders die onder invloed van Marx en Engels aandacht waren
gaan besteden aan de rol van de economie. 52

Hoe onduidelijk op den duur de grenslijnen waren, laat zich goed demonstre-

49  Romein-Verschoor  1975:   175.
30   Romein-Verschoor    1975: 175, Hauser    1951: 661, Weimann    1958: 7f. Overigens maakt

Weimann 1958: 65 verderop in zijn boek wel melding van de economic en gebIllikt dan de uitdrukking
'in laatste instantie'. Ook Hauser  doet  dat,  zij  het  niet  in 77,e Social History  Of An. Zie Hauser  1974:
200ff.

"  Zie in dit verband de vergelijking die Reijders 1979 maakt tussen het holisme van Marx en dat
van Burckhardt. Cf. Kuczynski 1974: 81 ('Alles hiingt zusammen - sagen auch wir marxisten'). Zie
voor kritiek op het marxisme van Romein-Verschoor en Hauser Van Heerikhuizen 1976 en Laan
1984c.

32 Kolakowski 1980-1981 deel 2: 225f. Zie over het belang dat de Hegeliaanse marxisten aan het
holisme hechten Jay 1984.
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ren aan het werk van Huizinga. Het is ongebruikelijk hem een marxist te noemen.
Hij wordt bijna altijd voorgesteld als iemand wiens aanpak nauw verwant is aan
die van de Geistesgeschichte. Toch schreef hij in dezelfde tijd dat hij aan He,fsttij
der middeleeuwen (1919) werkte, Mensch en menigte in America (1918) en daarin
verweet hij vroegere onderzoekers, onder wie Tocqueville, niet alleen te weinig
aandacht te hebben besteed aan de economie, maar beweerde bovendien dat 'de
economische factoren  (...) in de Amerikaanse geschiedenis  zoo aan de oppervlakte
(liggen), dat men het proces, door Marx als albeheerschend gepostuleerd, zich
herhaaldelijk voor oogen ziet afspelen'.53 Een recensent in De socialistische Gids
beschouwde de studie als een voorbeeld van 'toegepast historisch materialisme' en
Henriette Roland Holst zei dat ze 'niet (zou) weten wat er van historisch-
materialistisch standpunt   op    aan te merken    valt',    of het moest    zijn   dat   een
'marxistisch stnyder'  een aantal punten ' feller belicht (zou) hebben'.54

Let wel: we hebben het steeds over theoretische formuleringen. In de praktijk
van het onderzoek zullen marxistische geschiedschrijvers zich wel van anderen
onderscheiden doordat ze langer stil staan bij klassenverhoudingen en meer ge-
wicht hechten aan de rot van de economie. Maar het is in zekere zin toevallig hoe
veel langer en hoe veel meer, want de theorie legt ze geen duidelijke verplich-
tingen op. Naast marxisten die voortdurend de productiekrachten en productie-
verhoudingen ter sprake brengen, zijn er die dat nauwelijks doen en van sommige
marxisten zouden we niet weten dat ze het waren als ze zichzelf niet zo hadden
genoemd.55

Ook de programma's van het positivisme en de Geistesgeschichte bevatten
geen duidelijke instructies hoe men de verschillende factoren die de literaire
ontwikkeling zouden bepalen met elkaar in verband moet brengen. Sommige
geistesgeschichtliche historici beweren zelfs dat het onmogelijk is aanwijzingen te
geven, met als argument: 'Methode ist Erlebnisart und keine Geschichte hat Wert
die nicht erlebt ist' (Gundolf).56 Ondanks dat gebrek aan methodische hulp lukt
het onderzoekers toch altijd weer inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen de
diverse factoren. Ik ken er althans geen die heeft verklaard er niet in geslaagd te
zijn eenheid uit veelheid te construeren. De vraag is dan: welke werkwijze volgde
men en op grond van welke criteria beoordeelde men het resultaat? Die vraag kan

53 Huizinga 1948-1953 deel 5: 255. Cf. Krul 1990 (hoofdstuk 5) en Kossmann 1991.
54  De  brief van Henriette Roland-Holst is afgedrukt in Huizinga 1989-1991  deel   1:  231.  Zie  voor

de lof van de kant van De socialistische Gids Leenmans 1919. Kennis van het marxisme verwierf
Huizinga zich (o.a.) via een cursus over het historisch materialisme die werd gegeven door de Leidse
sterrekundige en marxist Pannekoek. In diens memoires wordt heel wat minder gunstig over Huizinga
geoordeeld dan door Roland Holst of de recensent van De socialistische Gids en gezegd dat hij
blijkens zijn latere publicaties 'niet veel' van de cursus heeft opgestoken (Pannekoek 1982: 187f).

35 Een voorbeeld van het laatste is Knuttel die zichzelf binnen de neerlandistiek beschouwde als
'enig Marxisties vakman'.  Zie Laan 1991b.

56 Gundolf 1922: viii.
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alleen worden beantwoord via gedetailleerd onderzoek, maar het zou me verbazen
als men kon volstaan met een verwijzing naar het gebruik van wetenschappelijke
methodes. De eenheid waar het om gaat, heeft namelijk ook een belangrijk literair
aspect.57

In het vorige hoofdstuk zagen we dat veel onderzoekers het schrijven van een
literatuurgeschiedenis beschouwden als het maken van een kunstwerk. Dat
betekent niet alleen    dat   ze zorg besteedden    aan hun stijl,    maar    dat had tevens
gevolgen voor de manier waarop ze hun gegevens behandelden en die met elkaar
in verband brachten. Bij dat laatste moet men onder andere denken aan parallellen
en contrasten, aan metaforen en andere soorten beeldspraak. Wie de bijdragen wil
bestuderen die het positivisme, de Geistesgeschichte en het marxisme aan de
geschiedschrijving hebben geleverd, moet daarom niet alleen het werk van Comte,
Hegel en Marx en Engels kennen, maar ook de Instimtio Oratoria of de Leaures
van Blair. Want daaruit leerden de onderzoekers waarschijnlijk hoe men eenheid
schept en overtuigt. 58

57 Cf. Wilson 1940: 18 en Van den Braembussche 1988: 33.
38 Cf. Kracauer 1969.
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Hoofdstuk 6

CAPTAINS OF CULTURE

1.  Geschiedenis  en  esthetische  kritiek

Behalve een filosofische en een wetenschappelijke bestaat er nog een ander soort
overeenkomst tussen het positivisme, de Geistesgeschichte en het marxisme, al is
het niet gemakkelijk    haar te onderscheiden (respectievelijk te benoemen).     Het
duurt ook even voor men zich de bedoelde overeenkomst realiseert. Dat komt
doordat men zich gemakkelijk laat misleiden door de kritiek op de retorica en de
belofte van met name positivistische onderzoekers geen uitspraken te zullen doen
over de kwaliteit van literatuur. 1

Kritiek op de retorica lijkt langzamerhand regel te zijn geworden. In het enige
boek dat probeert de ontwikkeling op academisch niveau nauwkeurig te
beschrijven, Linns Smdien zur deutschen Rhetorik und Stilistik im 19. Jahrhunden
(1963), wordt geconstateerd dat die afwijzing meestal geschiedt zonder motivatie
en ook ik heb bij de bestudering van het literairhistorisch verleden nauwelijks iets
gemerkt van een discussie over de merites van de retorica, zodat we de opmerke-
lijke situatie hebben dat een manier van denken die teruggaat tot de vierde eeuw
voor Christus en grote invloed heeft uitgeoefend op de westerse cultuur met een
simpel gebaar opzij lijkt te zijn geschoven.2 Aan de andere kant zien we dat
iemand als Lanson, de belangrijkste Franse bestrijder van de retorica, zich niet
distantieert van zijn eigen retorische verleden. Dus misschien moeten we niet te
snel conclusies trekken en voorzichtig omgaan met de strijdkreten die men
aanhief, ook at lijken die voor geen misverstand vatbaar en werd gezegd dat de
retorica - samen met de poetica - de enige vergissing is van de Griekse

' Dat niet alleen positivistische literatuurhistorici die verzekering gaven, blijkt onder andere uit
Plekhanov 1976-1981 decl 4: 512f. Baron 1963: 307ff en Walicki 1979: 423ff maken duidelijk dat
Plechanov in zijn literair-historische praktijk niet zo gedistantieerd en relativerend was als hijzelf
beweert.

2  Linn   1963.
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beschaving.3
Institutioneel is de zaak duidelijk: voorzover de retorica nog in het

studieprogramma voorkwam, verdwijnt ze. Dat geldt zowel voor de moderne als
de klassieke talen. Zelfs onderzoekers die zich bezighouden met stilistiek laten de
retorische traditie vallen en richten hun belangstelling voortaan op de persoonlijke
en individuele aspecten van taalgebruik, uitgaande van het idee dat een 'echte'
kunstenaar lak heeft aan conventies en 'spontaan', 'natuurlijk' en 'direct' is. De
retorica raakte verder haar plaats kwijt in het voortgezet onderwijs en dat was zo
mogelijk nog dramatischer dan haar verwijdering van de universiteit want daarmee
verloor ze de machtsbasis die ze had bezeten sinds de klassieke oudheid.4

Binnen het Nederlandse taalgebied was er, voor zover bekend, niemand die
bezwaar maakte tegen het verdwijnen van de retorica. Elders werd wel, inciden-
teel, protest aangetekend, maar met weinig resultaat. Zo waarschuwde Brunetitre
dat de oudere literatuur - dat wil zeggen alles van v66r Flaubert - onbegrijpelijk
zou worden als men geen kennis meer had van de retorische principes en pro-
beerde Scherer de traditie te redden door haar te moderniseren.5 Dat laatste
kwam in hoofdzaak neer op het afwijzen van normatieve interesses. Een retoricus
nieuwe stijl moest een voorbeeld nemen aan de filoloog en geen uitspraken meer
doen over de aard of functie van literatuur. Zijn pleidooi verloor aan kracht door-
dat Scherer niet consequent was. Op sommige plaatsen is het boek waarin hij zijn
voorstel deed zelfs moeilijk te onderscheiden van een traditionele retorische
verhandeling, vooral in die gedeeltes waarin hij zich rechtsstreeks tot schrijvers
richt en hen allerhande advies geeft. 6

Andere geschiedschrijvers die zeiden hun smaak 'niet te willen opdringen'
(Brandes) en zich om die reden afzetten tegen oudere vormen van literatuur-

3 Zie voor de bezwaren van Lanson tegen de retorica 'Contre la rh6torique et les mauvaises
humanitas' (opgenomen in Lanson   1963:   57-60).   Daar   ook het citaat  (op   59).   De   rol die Lanson
speelde in het verzet tegen de retorica in het Franse onderwijssysteem wordt behandeld door Falcucci
1939. Op de ambivalente houding tegenover zijn eigen retorisch verleden wijst Compagnon 1983. De
uitspraak dat de retorica - samen met de poetica - de enige vergissing is die de Grieken gemaakt
hebben, is van Renan 1887: 130. Diens oordeel wijkt niet erg af van dat van Burckhardt die de
retorica beschouwde als een 'monstrueuze aberratie' van de Grieks-Romeinse beschaving (Perelman
1977: 178).

4 Zie voor de houding van de classici tegenover de retorica aan het einde van de negentiende en
het begin van de twintigste eeuw Leeman 1962. Bij de veranderde houding binnen de stilistiek kan
men - wat Nederland betreft - het beste denken aan de Groningse school van Overdiep en Van Es. Zie
o.a. Overdiep 1944. Cf. Grootes 1989. Dat men in het buitenland niet anders reageerde, blijkt uit
Dubois et al 1970: 9f. Alle opmerkingen over de rol van de retorica gelden voor West-Europa. In
Rusland en Amerika was de situatie anders, zoals nog zal blijken. Zie hoofdstuk 9 paragraaf 2 en
hoofdstuk 12 paragraaf 1.

s Zie voor Bruneti8re's verdediging van de retorica Compagnon 1983 (par. 4).
6 Scherer 1888. Het pleidooi had volgens Mueller-Vollmer 1984: 42 zelfs bij Scherers vrienden en

volgelingen geen enkel effect. Maar in Nederland was Kalff 1914: vii enthousiast over het boek ('een
werkje van groote suggestieve kracht, waaraan ik gaarne erken veel verplicht te zijn').
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beschouwing, hielden zich evenmin aan hun woord: Dat konden ze ook niet.
Daarvoor hechtten ze te veel waarde aan hull rol als opvoeder en cultureel
leidsman. Geistesgeschichtliche onderzoekers waren op dat punt het meest
expliciet en eisten dat de literatuurgeschiedschrijving een pedagogisch nut had en
het publiek, in het bijzonder de jeugd, 'lebendige Anregung' bood, 'sittliche
Erbauung' en 'Erziehung zur Bildungsmundigkeit'. Ze verweten      hun
positivistische collega's dat ze geen belangstelling hadden voor dat soort zaken,
maar dat verwijt was onterecht. De meeste positivisten wilden evenzeer een
bijdrage leveren aan de literaire vorming en iemand als Scherer sprak openlijk zijn
ergernis   uit over collega's    die het publiek    'wie ein herrenloser Schaf   (...)
umherirren (...) lassen'.8

We kunnen de betreffende overeenkomst tussen het positivisme, de Geistes-
geschichte en het marxisme een culturele noemen, mits we niet vergeten dat bijna
alle onderzoekers, van elk van de drie richtingen, ook dit aspect van hun werk
beschouwden als wetenschappelijk. Sterker nog: velen zagen het, net als
Jonckbloet,  als 'het hoofdpunt',  'de zaak, waarop het voornamelijk aankomt'.9

De enige Nederlandse literatuurhistoricus die vond dat het niet tot zijn taak
behoorde het publiek op te voeden, was, zoals bekend, Te Winkel. In een van de
stellingen bij zijn proefschrift ontkende hij dat kwaliteitsoordelen berusten 'op den
aard der schoon genoemde voorwerpen' of het 'vermogen, om een verondersteld
objectief schoon te leeren kennen' - aannames die bij zijn collega's de status
hadden van een evidentie. In latere publicaties lichtte hij zijn opvatting toe en
betoogde dat een onderzoeker zich moet beperken tot het beschrijven en verklaren
van de objecten en verschijnselen die hij bestudeert. Als hij meer wil dan dat en
uitspraken doet over normen en waarden, begeeft hij zich buiten het terrein van de
wetenschap  en dan wordt  hij een 'tendens-schrijver.'10 Siegenbeek  is zo iemand,
maar ook Jonckbloet. Beiden nemen geen genoegen met hun taak als onderzoeker
en streven nog een 'practisch' doel na, 'namelijk den schoonheidszin te
bevorderen'. Het belang   van   dat doel wordt   door Te Winkel   niet   in   twij fel
getrokken en hij heeft ook geen bezwaar tegen de esthetische beschouwingswijze
op zich. Maar het is volgens hem de taak van de literaire criticus het publiek op
te voeden en de smaak te verfijnen - niet die van de wetenschappelijke
onderzoeker. 11

7 Brandes 1900-1914 deel 2: 12.
8 De uitspraak over het publiek als 'herrenloser Schaf is afkomstig uit een brief van Scherer uit

1876 en wordt geciteerd door Sternsdorff 1979: 206. Zie voor de geistesgeschichtliche nadruk op het
belang van culturele vorming Neutjens 1968: 32ff en Kolk 1993: 40ff. Daar ook de citaten.

9 Of anders vonden ze het in ieder geval vanzelfsprekend dat een literatuurgeschiedenis (in
hoofdzaak) gaat over schrijvers die men waardevol vindt. Ze dachten wat dat betreft als Lanson 1916:
Xv: 'A quoi bon dEcrire des oeuvres qui ne valent pas la peine d'etre lues?'

m Te Winkel 1877 (stelling 17), 1883." Te Winkel 1883, 1887.
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Tijdgenoten viel het al op dat Te Winkel in zijn literairhistorisch werk veel
normatiever is dan hij zich in zijn theorie toestond en dat verzwakte natuurlijk zijn
positie. Maar de zaak waar hij voor streed was sowieso tevergeefs want de
combinatie van 'geschiedenis' en 'esthetische kritiek' was, zoals we in het deel
hiervoor hebben gezien, officieel vastgelegd en het overgrote deel van de
neerlandici voelde zich daar wel bij getuige de oraties van de diverse hoogleraren.
De combinatie van geschiedenis en esthetische kritiek is een terugkerend
onderwerp in die oraties en de conclusie hia telkens dat ze terecht wordt
voorgeschreven, aangezien men alleen een goed historicus kan zijn als men ook
criticus is. Dat wil niet zeggen dat men het in alles met elkaar en met zijn
voorgangers eens was. Zo pleitte Ten Brink voor het gebruik van een 'empirische'
esthetica in plaats van een 'bespiegelende' als die van Jonckbloet en hadden Kalff
en Prinsen in beide geen vertrouwen. Maar dat waren punten van ondergeschikt

belang en in de praktijk van het onderzoek merken we vaak niets van die
meningsverschillen. 12

In studies over de Germaanse filologie wordt niet vermeld of men daar een
officieel vastgelegde combinatie kende van 'geschiedenis' en 'esthetische kritiek',
maar het lijkt erop dat de Vlamingen het eveneens vanzelfsprekend vonden dat een
literatuurhistoricus oordelen velde en een enkeling deed uitspraken die direct aan
Jonckbloet doen denken, zoals:

Een letterkundige geschiedenis moet v66r alles zijn een aanwijzing van
letterkundige schoonheden, een opwekking tot het lezen en waardeeren van
meesterstukken. 13

Wie een dergelijke opvatting huldigt, kan zich bij het schrijven van een ge-
schiedenis heel goed beperken tot auteurs en hun werken en de lezers van die
werken of de organisatie van de literaire markt buiten beschouwing laten. Toch
was er, zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, een toenemende belang-

stelling voor receptie-esthetisch of sociologisch onderzoek, en die verhoudt zich
slecht met het van voorgangers overgenomen idee dat een literatuurhistoricus een
man van smaak is of een kenner van de esthetische wetten. Want waarom zou zo
iemand zich verdiepen in de reacties van het publiek - behalve dan misschien om

m Zie voor de wettelijk vastgelegde combinatie van 'geschiedenis' en 'esthetische kritiek'
hoofdstuk 3 paragraaf 3. Oraties waarin die combinatie aan de orde komt, zijn die van Ten Brink
1884,    Moltzer 1877, Muller 1902, Kalff    1896,     1902 en Prinsen 1919. Overigens    werd    ook
kunstgeschiedenis, dat in deze periode voor het eerst academische status krijgt, gegeven in combinatie
met esthetica en om dezelfde reden: omdat men vond dat het vak een opvoedende waarde moest
hebben. Zie Hoogenboom 1993b. Zie voor de kritiek dat Te Winkel zich met aan zijn principes heeft

gehouden Van Mierlo  1923.
13 Het citaat is van Persyn. Zie Lissens 1959: 158ff, alwaar ook informatie over de opvattingen

van Van Mierlo en Vermeylen.
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die te corrigeren?14
Scherer loste het probleem op door twee studies te schrijven: een min of meer

traditionele literatuurgeschiedenis waarin schrijvers en werken geselecteerd zijn op
basis van kwaliteit, en een boek waarin hij pleit voor een niet-normatieve
beschouwingswijze en aandacht besteedt aan de lezer.15 Andere onderzoekers
beperkten zich bij hun lezersonderzoek tot dat deel van het publiek dat ze respec-
teerden en gebruikten de uitkomsten om hun eigen oordeel te ondersteunen. Zo
voegde Te Winkel aan de herdruk van zijn proefschrift een beschouwing toe
waarin hij betoogde dat het niet toevallig was dat Maerlant 'de algemeene
opmerkzaamheid' had getrokken en niemand 'onberoerd' liet: hij was een dichter
'in merg en been' en de enige in wie hij zijn meerdere moest erkennen was de
'ontzagwekkende' Dante. 16 Te Winkel  gaf  toe dat Maerlant  niet bij iedereen   in
de smaak viel, maar dat vond hij geen reden aan zijn oordeel te twijfelen. En dat
laatste lijkt typerend voor de manier waarop hij en zijn tijdgenoten de reacties van
het publiek bestudeerden: als de oordelen uit het verleden niet overeenkwamen
met die van de onderzoeker, golden ze als minder belangrijk of werden be-
schouwd als een historische vergissing. 17

Van een onderzoeker die tegelijk opvoeder en beoordelaar wil zijn, mag men
verwachten dat hij criteria noemt waaraan een gedicht of een verhaal moet vol-
doen. Verschillende literatuurhistorici beweerden precies te weten hoe goede lite-
ratuur eruit zag; er was alleen bijna niemand die de moeite nam de criteria die hij
daarvoor aanlegde op te sommen. Een uitzondering op die regel is Elster, de
schrijver van het ook in Nederland vermaarde handboek Prinzipien der Literamr-
wissenschaR (1897-1911). Volgens hem waren de 'Normen der Poesie' die hij
hanteerde niet vergelijkbaar met voorschriften zoals we die kennen uit poetica's en
retorica's. Ze zouden namelijk onafhankelijk zijn van tijd en plaats en 'nichts
(erhalten) was nicht durch die gesunde Praxis einsichtiger Literaturforscher in
vielen Fiillen langst beachtet worden ware'.  Om dat  toe te lichten, maakte  hij  een
vergelijking tussen de literatuurhistoricus, de ethicus, de jurist, en de logicus.
Allen gaan ze uit van normen maar volgens Elster zijn die altijd objectief. Zo
zouden de normen die de ethicus aanlegt, niet verschillen van de richtlijnen die
'durch Menschen von tuditiger Moral schon immer befolgt warden ware' en iets
vergelijkbaars zou gelden voor juridische of literaire normen.  Ook hier wordt dus
maar een klein deel van het publiek serieus genomen: alleen degenen wier normen
overeenkomen met die van de onderzoeker. 18

14 Zie hoofdstuk 5 paragraaf 1.
15 Scherer 1888, 1915: 723.
" Te Winkel 1891: 498, 526.
'7 Dat is ook meteen de kritiek die Schucking 1932, 1961 had op de literair-historische praktijk van

zijn voorgangers en tijdgenoten.
's Ester 1897-1911  decl  1:  51 ff.  Cf. ook Elster  1894.  Dat  het boek in Nederland bekend was blijkt

o.a. uit Kalff 1902: 6ff en De Vooys 1912: 3.
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Wie de lijst uit het handboek doorneemt, ziet veel vertrouwds en ontkomt niet
aan de indruk dat in ieder geval sommige criteria, zoals de 'Norm der Einheit' of
de 'Norm des konkreten Lebensgehaltes', overgenomen zijn uit traditionele
poetica's en retorica's. De vaagheid van de terminologie maakt het moeilijk daar
zekerheid over te krijgen. Maar het lijkt er toch op dat normatieve ideean uit het
verleden nog steeds hun invloed doen gelden, ook al is men dan overgestapt van
kunde naar wetenschap en wordt 'retorisch' inmiddels als scheldwoord
gebruikt.'9

Iemand die niet aan die invloed van poetica en retorica twijfelde, was Curtius
en wie kent de doorwerking van het verleden beter dan hij? Curtius verwijst niet
naar Ester maar naar Brunetitre, iemand die zijn leven lang op zoek is geweest
naar objectieve criteria ter beoordeling van literatuur en zich telkens gedwongen
zag de criteria waar hij fiducie in had na een aantal jaren op te geven. Vaak ging
hij te rade bij literatuurbeschouwers uit de tijd van het classicisme, maar net als
Elster beweerde hij dat zijn criteria onafhankelijk waren van tijd en plaats en
daarom recht hadden  op het predikaat 'wetenschappelijk'.20

2.  Hoeders  van de  traditie

In hun functie als opvoeder beschouwden de literatuurhistorici zich vooral als
hoeders van de traditie. Ook de marxisten deden dat, want al hadden verschillen-
den van hen hoge verwachtingen van een 'proletarisch' cultuur, dat betekende niet
dat ze de 'burgerlijke' wilden verwaarlozen. Net als hun voorgangers richtten de
vertegenwoordigers van de verschillende benaderingswijzen zich tot het 'beschaafd

publiek' en dat publiek was nog steeds geYnteresseerd getuige het imposante aantal

literatuurgeschiedenissen dat werd gepubliceerd en verkocht. Men kon aan het
einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw beroemd worden
door het schrijven van een overzicht of zelfs door het redigeren ervan. Maar de
concurrentie was groot en de onderzoekers bezaten nog geen monopolie op het

19 Zie voor een korte geschiedenis van het idee dat literatuur wordt gekenmerkt door 'eenheid'
Laan 1984a. De volledige lijst van Elster luidt als volgt: Norm der poetischen Bedeutsamkeit, Norm
der Neuheit des GefOhlsgehaltes, Norm der Abwechselung und der Konstraststeigerung, Norm der
Harmonie des Gefilhlsgehaltes, Norm der poetischen Abtonung der Gefuhle, Norm des zeitgem ssen,
nationalen und volkstumlichen Gehaltes, Norm der Lebenswahrheit, Norm des konkreten

Lebensgehaltes, Norm der moralischen Anschauung, Norm der Einheit.
2° Curtius 1914.
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gebied van de geschiedschrijving. 21
In het Duitse taalgebied - waarover we het beste geinformeerd zijn - vormden

de niet-academische geschiedschrijvers zelfs de meerderheid en hadden
commercieel het meeste succes. Toch beleefden de beoefenaren  van de moderne
talen ook daar een glansperiode. Ze stonden op het toppunt van hun macht. Van
de classici hadden ze niets meer te vrezen. In het voortgezet onderwijs nam hun
vak een centrale plaats in en alleen degenen die bij hen hadden gestudeerd
mochten het geven. Ze genoten bovendien gezag bij een deel van het publiek en
vonden een willig oor voor hun ideeen.22

Sommige onderzoekers kunnen we gerust 'captains of culture' noemen. Ik
denk bijvoorbeeld aan Brandes, Scherer of Gundolf. De Goethe-studie van de
laatste werd tussen 1916 en 1930 bijna om het jaar herdrukt. Toch is het geen
populariserend boek vol anecdotes. Het heeft een hoog abstractie-niveau en de taal
is verheven, passend bij een literatuuropvatting met sterk sacrale trekken. Gundolf
beschouwde grote schrijvers uit het verleden - en dat waren de enigen waarvoor
hij zich interesseerde - als 'Kulturheilande'. Goethe was voor hem geen 'Ichlein'
maar een 'Weltkraft': 'der geheimnisvolle Zeus'.23  Niet  al zijn collega's spraken
zulke verheven taal, maar de fascinatie voor het grote en uitzonderlijke lijkt toch
tamelijk algemeen. Eerder was al sprake van de genieencultus van Brandes.
Andere voorbeelden zijn De groote dichters (1935) van Gorter en de
Lessingbiografie van Schmidt.24   Het hele genre   van de biografie   had   in   de
periode die hier wordt besproken nog een sterk idealiserend karakter, al
verschenen er wel boeken die streefden naar een meer objectieve aanpak. Vooral
binnen de Geistesgeschichte kreeg de uitzonderlijkheid van de hoofdpersoon
zoveel nadruk dat we van een bewuste mythologisering kunnen spreken. De
schrijver moest een 'held' zijn en dus werd hij geportretteerd in de houding en de
kleding die daarbij pasten.25

De nadruk op het grote en uitzonderlijke kan niet los worden gezien van de
culturele taak van de literatuurgeschiedschrijving. Om het publiek op te kunnen
voeden, moesten de onderzoekers tot de verbeelding sprekende voorbeelden

2I In Duitsland was het aantal literatuurgeschiedenissen aan het einde van de negentiende en het
begin van de twintigste eeuw zo groot, dat Rosenberg 1981: 128ff van een 'vloed' spreekt. De
literatuurhistoricus die beroemd werd als editeur van een literatuurgeschiedenis was Walzel (en het
boek  dat hij bezorgde  was  dat van Scherer).  Zie  Salm  1968:  41.

22 Volgens Hess 1974: 186 waren de niet-academische literatuurgeschiedenissen vaak 'von einem
anti-akademischen Affekt bestimmt'.

23  Gundolf  1916:   542,  741;   1921:   31.   Zie  over de populariteit  van het Goethe  boek van Gundolf
Janssen 1961: 309.

24 Schmidt 1909, Gorter 1935.
23 Zie over de neiging van geistesgeschichtliche historici van de gebiografeerde een held te maken

Scheuer 1979: 112ff.   Dat die neiging ook anders-georienteerde historici niet vreemd was, blijkt  uit de
biografieen van Henriette Roland-Holst. Zie daarover Etty 1996: 505ff.
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hebben. Een enkeling zei dat ook expliciet. Om dezelfde reden hadden vroegere
overzichtsschrijvers de nadruk gelegd op bloeiperioden en grote schrijvers, en we
zouden de tijd rond 1900 kunnen beschouwen als de culminatie van een
ontwikkeling die in de achttiende eeuw begon en kunnen aanduiden als de tijd
waarin de monumentalisering van het verleden haar beslag kreeg.26

Men kan om te beginnen wijzen op de vorm van de literatuurgeschiedenis.
Die had zich in de loop van de negentiende eeuw ontwikkeld van een handzaam
overzicht (vaak gecombineerd met een bloemlezing) tot een boek in vele delen.
Daarnaast waren er van de belangrijkst geachte schrijvers verzamelde werken
verschenen en biografieen (ook vaak in verschillende delen). Bovendien was het
gebruikelijk geworden auteurs en boeken 'klassiek' te noemen en beschikte ieder
land over diverse 'klassiekenreeksen',   die in zekere  zin de literatuurgeschiedenis-
sen begeleidden. Verder werden schrijvers steeds vaker geeerd door standbeelden
voor ze op te richten, straten, pleinen en parken naar ze te noemen, hun huis als
museum in te richten of in ieder geval een plaquette aan te brengen, etc, etc. Het
initiatief ging daarbij lang niet altijd uit van de beoefenaren van de moderne talen,
maar ze gaven er wel hun steun aan. 27

Rond 1900 was dit proces zo ver gevorderd dat er voor auteurs die men het
allerhoogst achtte, vaak een eigen vereniging bestond, een eigen filologie en soms
een eigen leerstoel. Het publiek kreeg uitvoerige instructies    hoe    het    met    het
verleden moest omgaan. Het werk van oudere schrijvers - en zeker dat van de
grootsten onder hen - werd voorgesteld als iets dat toewijding verdiende en
inspanning vereiste. Het lezen ervan was een kunst en volgens de lite-
ratuurhistorici waren er velen die die kunst niet beheersten. Brandes schreef zelfs
dat ze 'uitgestorven' was. Hij en zijn collega's presenteerden zich als leermeesters

op dit gebied - zoals hun voorgangers, de eerste hoogleraren in de moderne talen,
zich hadden geafficheerd als leermeesters in de kunst van het spreken en
schrijven.28

26 Binnen de Geistesgeschichte wordt expliciet een verband gelegd tussen de nadruk op het grote en
uitzonderlijke en de wens het publiek op te voeden. Zie Neutjens 1968 (hoofdstuk 3). Zie over de
fascinatie gedurende de hele negentiende eeuw voor bloeiperioden en grote schrijvers Pfaffenberger
1981. Overigens waren er (op het moment dat de monumentalisering bijna voltooid was?) ook
literatuurhistorici die aandacht vroegen voor schrijvers van het tweede en derde garnituur en

beweerden 'De litteratuurgeschiedenis is geen toonkast van beroemdheden' (De Vooys 1912: 41).
27 Bank 1990 geeft een overzicht van de verschillende vormen van culturele monumentalisering in

Nederland. Zie voor het organiseren van feesten rondom de herdenking van schrijvers o.a. Van
Oostrom 1996: 395ff en  Van der  Plas 1995 (hoofdstuk  15).  Zie  over de aanduiding 'klassiek'  en  over
de opzet en geschiedenis van Nederlandse klassiekenreeksen Kuitert 19933 (hoofdstuk 3). 28.
Schrijvers die speciale aandacht kregen, waren o.a. Dante, Goethe en Shakespeare (en in Nederland
Vondel).  Zie  over de aandacht voor Goethe Mandelkow 1980-1989  deel  1:  2llff.

28 Brandes 1986: 9. Cf. Brunetitre 1925: 33: 'Peu de gens, meme parmi nous, savent lire un texte,
et,  de la lecture, moins  de  gens en savent tirer ce qu'elle contient'.  Zie  voor het benadrukken  van  de
'eerbied voor de geschiedenis' onder meer Kalff 1914: 248ff.
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Vooral de Franse bijdrage aan het leesonderwijs heeft bekendheid verworven,
waarschijnlijk omdat ze zo sterk geinstitutionaliseerd is. Vakhistorici beschouwen
de 'explication de texte' meestal als een product van het positivisme, maar als we
de diverse handleidingen doornemen, stuiten we regelmatig op passages tegen die
aan Gundolf doen denken, zoals:

Ce qui ne l'est pas, c'est de profaner une page sacr6e, de prdtendre la juger de
haut, de l'aborder sans preparation ni humilitt.

Of:

Il faut constamment penser au texte, revenir A lui, se soumettre 8 lui, le faire
parler, lui demander des preuves, 6tre extr6mement humble en face de lui, et se
retenir dEs qu'on sent monter en soi l'envie d'6taler sa science. 29

Daaruit blijkt nog eens hoe algemeen het verlangen was de lezer zijn plaats te
wijzen en hem eerbied bij te brengen voor de literaire traditie. Die traditie was in
bijna alle gevallen een nationale. Ook wat dat betreft is er geen verschil met de
literatuurhistorici die we eerder bespraken. Schrijvers werden zowel geprezen om
hun talent of genie, als om hun nationale deugden. lin men was gul met lof want
vaderlandsliefde gold niet alleen als een literaire, maar ook als een wetenschappe-
lijke eis en die werd zo strikt gehanteerd dat zelfs de vereerde Jonckbloet het ver-
wijt kreeg zich 'anti-nationaal' te hebben gedragen door schamper te doen over
een deel van de Nederlandse literatuur.30

Die nationalistische (of in een aantal andere gevallen regionalistische) instel-
ling leidde meer dan eens tot minachtende en hatelijke opmerkingen over andere
culturen.31 Vooral in tijden van oorlog namen de onderzoekers geen blad voor de
mond. Zo werd tijdens de Eerste Wereldoorlog zowel in Engeland als in Amerika
door literatuurhistorici afgegeven op de Duitse cultuur en beweerde de hoogleraar
Engels in Oxford - Raleigh - dat de Duitsers 'beesten' waren, 'alien to civili-
zation'. Shakespeare   had ze volgens hem voortreffelijk beschreven   in de figuur
van Caliban, 'an ugly low-born creature, of great physical strength and violent

29 De passages worden geciteerd en becommentarieerd door BrOtting 1976: 26ff. Zie voor het
verband tussen de explication de texte  en het positivisme Howarth/Walton   1971:   xif. Het argument
voor het invoeren van de explication op scholen en universiteiten was het feit (want dat was het
volgens de literatuurwetenschappers) 'que la plupart des grandes personnes ne savent pas lire' (Lanson
1979: 39). Cf. Beaujour 1984.

1° Het verwijt aan Jonckbloet is van Kalff 1888: 230. Uit een opmerking van Van Hamel 1928:
163 blijkt dat Te Winkel er niet anders over dacht.

31 Een goed voorbeeld van een regionalistisch ingestelde literatuurgeschiedenis zijn de Avec delen
die Van Mierlo bijdroeg aan de Geschiedenis van de tenerkunde der Nederlanden: Van Mierlo 1939,
1940. Cf. Lissens  1959 en Willaert  1989.
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criminal tendencies,  a  liar, and ready  at  any  time for theft,  rape, and murder'.32
Het meest internationaal georienteerd waren de marxisten. Uit hun kring komt

ook kritiek op de nationalistische visie op de literatuurgeschiedenis, in het bij-
zonder in de Lessing-Legende (1893) van Mehring. De aanleiding tot het schrijven
van het boek vormde de biografie van Schmidt, maar de bezwaren die werden
geformuleerd golden de hele Berlijnse germanistiek en dan vooral haar verheer-
lijking van het Pruisisch verleden. Het effect van de aanval was nihil. Schmidt
reageerde niet, de meesten van zijn collega's deden dat evenmin en de Berlijnse
germanisten bleven tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog nationaal-
conservatief gezind.

33

Een andere vorm van kritiek - het propageren van de vergelijkende literatuur-
wetenschap - had alleen in schijn meer succes. Er was wel belangstelling voor het
idee en er kwamen wel speciale leerstoelen en speciale tijdschriften, maar het
nationale sentiment bleef bestaan, ook binnen de kring van de comparatisten.
Want waarom hechtte men daar zoveel belang aan het bestuderen van onderlinge
b€invloeding? Omdat men op die manier dacht te kunnen vaststellen welk land
toonaangevend was, of - wanneer het ging om het reageren op buitenlandse in-
vloeden - welke land de meeste sensitiviteit bezat.34

Als 'trouwe wachters onzer nationaliteit' (Kalff) benadrukten de lite-
ratuurhistorici het lange en gemeenschappelijke verleden waarover zij en hun
landgenoten zouden beschikken. Ze maakten in dat verband een vergelijking met
een familie en duidden schrijvers aan als 'een zoon van Nederland' of 'een echt
kind van Frankrijk'. De veronderstelling  was  dat  men die familie kon herkennen
aan bepaalde, erfelijke eigenschappen: het nationaal karakter. In het eerste deel
van dit boek hebben we gezien dat over dat karakter al ideeen bestonden vanaf het
begin van de literatuurgeschiedschrijving en het lijkt erop dat die ideeen in de
loop van de tijd weinig zijn veranderd. In ieder geval werd de Nederlander ook
nu weer, net als in de achttiende en het begin van de negentiende eeuw, huiselijk
genoemd, flegmatisch, nuchter en praktisch - al heet dat laatste, sinds Jonckbloet,

32   Zie   over de felle anti-Duitse stemming onder Engelse literatuurwetenschappers Hawkes    1986

(hoofdstuk 3). Zie ook Collini 1991: 364ff. Daar ook de citaten. Over de Amerikaanse sentimenten
informeert Graff 1987: 129ff, 2 llff die erop wijst dat door de oorlogsstemming er binnen de anglistiek
aandacht kwam voor Amerikaanse literatuur (die voordien in de schaduw werd geacht te staan van

Engelse literatuur).
33 Mehring 1960-1966 deel 9. De enige reactie van Schmidt op de Lessing-Legende was het

opnemen van het boek in de literatuurlijst bij de tWeede druk met daarbij de volgende typering: 'eine
flotte rabolistische Streitschrift'. Zie Conrady   1978.  Daar ook gegevens  over de germanistiek in Berlijn
en haar politieke inzichten.

34  Wellek   1963:   289.   Zie  voor  een kort overzicht  van het ontstaan  van de comparatistiek   in  de
diverse landen van West-Europa Weisstein 1968 (hoofdstuk  2).   In  Nederland was Prinsen de eerste

hoogleraar die in zijn leeropdracht (van 1919) 'vergelijkende literatuurgeschiedenis' had staan (Van der
Laan 1936: 1460 en was Kalff de eerste die een Westeuropeesche letterkunde (1923-1924) schreef.
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'realistisch'.35
Het beeld dat wordt gegeven van de ontwikkeling van de literatuur, lijkt wat

de hoofdlijnen betreft - dat wil zeggen de opvattingen over bloeiperioden en grote
schrijvers - evenmin aan grote veranderingen onderhevig. In de germanistiek was
het al sinds Gervinus de gewoonte de Klassik te beschouwen als het hoogtepunt
van de Duitse literatuur en Goethe en Schiller als de verpersoonlijking daarvan en
de bewondering van de romanisten voor het classicisme gaat terug op literatuur-
geschiedenissen uit de tweede helft van de achttiende eeuw. Binnen de neerlan-
distiek gold de zeventiende eeuw nog altijd als de Gouden Eeuw, maar er was wel
in die zin iets veranderd dat na het verschijnen van Het land van Rembrandt
(1882-1884) niet de schrijvers uit die tijd, maar de schilders gingen gelden als de
grootste nationale trots. Ook buitenlandse literatuurhistorici - die overigens
doorgaans aan onze letterkunde voorbijgingen - beschouwden hun werk als de

36belangrijkste Nederlandse bijdrage aan de Europese cultuur.
Volgens historiografische studies bleef het beeld van de Nederlandse literatuur

verder zo goed als onveranderd. De geschiedschrijvers namen de indelingen van
hun voorgangers over, leenden karakteristieken en reproduceerden de belangrijkste
keuzes. In het geval van de negentiende eeuw wordt daarbij wel de kanttekening
geplaatst, dat de reputatie van sommige belangrijke auteurs nu nog maar berust op
een enkel werk en de waarderingsgeschiedenis van schrijvers uit het tweede en
derde echelon 'kleurrijker' trekken vertoont. Dat laatste is een belangrijke
relativering, zoals ik verderop zal duidelijk maken. Maar als we ons beperken tot
de grote namen dan lijkt er inderdaad een grote mate van continuiteit te bestaan en
die indruk wordt bevestigd   door de diverse Nederlandse 'klassiekenreeksen:
Daarin komen we regelmatig dezelfde titels tegen en de verantwoordelijke
redacteuren lijken meer geinteresseerd in het verbeteren van de edities dan in het
vernieuwen van de canon. 37

35 Zie hoofdstuk 2 paragraaf 2. De metafoor van de familie wordt behandeld door Gelderblom
1991.   Zie   voor het aandeel van Jonckbloet  bij het ingeburgerd raken   van  de term 'realistisch'   als
eigenschap  van het volkskarakter Streng 1995: 23Off.   Zie  voor de zinsnede 'trouwe wachters onzer
nationaliteit' Kalff  1902:  33.

36 Zie over de plaats van de Klassik en van die van Goethe en Schiller Grimm/Hermand 1971,
Mandelkow 1980-1989 en Rosenberg 1989: 99ff. Gegevens over de duurzaamheid van de bewondering
voor het Franse classicisme vindt men o.a. bij Lusebrink/Berger 1987: 23ff. Cf. hoofdstuk 2 paragraaf
2. Zie over het verschuiven van het zwaartepunt in de voorstelling van de Nederlandse zeventiende
eeuw Praamstra 1987: 24. Dat ook buitenlandse literatuurhistorici de schilderkunst als de belangrijkste
Nederlandse bijdrage aan de cultuur beschouwden, blijkt uit Scherer 1893 deel 2: 176-187 en Brandes
1906. Scherer schrijft:   'Wie tief stehen die Vondel,  Cats  und ihre Genossen unter Rembrandt!'  (179).

37 Op de overeenkomst tussen de diverse klassiekenreeksen wordt gewezen door Kuitert 1993a
(hoofdstuk 30. Ze spreekt zelfs van een 'standaardcorpus' (166). Zie voor een historiografische studie
over het beeld van de achttiende eeuw Buijnsters 1989. Het beeld van de negentiende eeuw wordt
behandeld door Schenkeveld 1989. Helaas bestaat  er  geen  boek of zelfs  maar een artikel  over  de
ontwikkeling van het beeld van de zeventiende eeuw, maar Wiskerke 1995: 266, 346 verzekert ons dat
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Slechts op 66n punt werd radikaal met de traditie gebroken en dat betreft de
verhouding tussen de Nederlandse en de Vlaamse literatuur. Toen Jonckbloet het
eerste deel van zijn literatuurgeschiedenis schreef, had hij zich nog gewend tot
'het beschaafd gedeelte der Nederlandsche natie in het Zuiden zoowel als in het
Noorden' met het verzoek 'niet te vergeten dat wij adne afkomst en Edne taal
gemeen hebben (en) dat de spreuke der vaderen eendracht maakt macht ook geldt
voor  taal- en letterkunde'.38  Zelf  had  hij het voorbeeld gegeven en beide  lite-
raturen als een eenheid behandeld, maar navolging bleef uit en zowel Ten Brink
als Kalff en Te Winkel brachten een onderscheid aan tussen de Nederlandse en de
Vlaamse literatuur.

De redenen daarvoor bleven ongenoemd. Het ligt voor de hand politieke
motieven te vermoeden, temeer omdat in dezelfde tijd ook op schilderkunstig
gebied onderscheid werd gemaakt tussen Nederland en Vlaanderen, en Rembrandt
ging gelden als de tegenvoeter van Rubens. Alleen laten politieke overwegingen
zich in het geval van Kalff en Te Winkel moeilijk in overeenstemming brengen
met hun enthousiasme voor de Groot-Nederlandse gedachte en hun meeleven met
de Boerenoorlog, die door Te Winkel als een mogelijkheid werd beschouwd het
Nederlands alsnog de status te verschaffen van wereldtaal (en de Nederlandse
literatuur de status van wereldliteratuur). 39

Geen van de drie onderzoekers was overigens consequent, want tot aan de
zestiende eeuw maakten ze geen verschil tussen de Nederlandse en de Vlaamse
literatuur en daarvan profiteerden natuurlijk de Nederlanders: die werden op die
manier de gelijke van de Duitsers, de Engelsen en de Fransen en konden net als
zij bogen op een rijke traditie die terug ging tot ver in de middeleeuwen.

ook dat beeld opvallend constant is en 'grotendeels' ongewijzigd is gebleven sinds het begin van de
negentiende eeuw.

38 Jonckbloet 1851-1855 decl: 9. Zie over het onderscheid tussen Nederlandse en Vlaamse
literatuur Meijer 1973.

39 Het voor Nederlandse begrippen felle nationalisme rond de eeuwwisseling en het enthousiasme
voor de Boerenoorlog worden behandeld door Van Sas 1991 en Te Velde 1992. In de laatste studie
komen Kalff en Te Winkel op verschilllende plaatsen ter sprake. Zie voor Te Winkels hoop dat het
Nederlands alsnog een wereldtaal zou worden en de Nederlandse literatuur een wereldliteratuur Te
Winkel 1899. Kalff en Te Winkel besteden in hun literatuurgeschiedenissen overigens geen aandacht
aan de Zuid-Afrikaanse literatuur. Wie dat weI doet, is De Vooys in zijn zesde druk van de
Historische schets van de nederlandse Letterkunde, zij het in een afzonderlijk hoofdstuk. Zie De Vooys
1913  (hoofdstuk  11).  Zie over Rembrandts carritre als nationaal genie Kossmann 1994 (hoofdstuk 2).
Zie ook Hoogenboom 1996.
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3.  Het  nieuwe  en  het  volkse

Met hun eigen tijd hadden de literatuurhistorici vaak een moeizame verhouding.
Er zou een lange lijst kunnen worden opgesteld met klachten over 'de moderne
tijd'    en 'de moderne literatuur', zowel afkomstig van positivistische, geistes-
geschichtliche als marxistische onderzoekers en een enkeling ging zelfs zo ver te
beweren dat wantrouwen jegens vernieuwingen in de kunst het begin is van alle
wijsheid. Omgekeerd klaagden schrijvers over het gebrek aan interesse van de
kant van de literatuurwetenschap en noemden de academische literatuur-
beschouwers conservatief. 40

Hoe gespannen de verhouding was, blijkt, wat Nederland betreft, uit de
geschiedenis  van de Beweging van Tachtig. We zagen in deel 6dn dat Kloos en de
zijnen de spot dreven met de grondleggers van de neerlandistiek en Jonckbloet
beschouwden als 'een extra suf schoolmeestertje'. De neerlandici - en dan met
name de geschiedschrijvers onder hen - hadden op hun beurt maar weinig waar-
dering voor Tachtig. De ergernis van Ten Brink is algemeen bekend. In zijn
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde  (1897)  nam  hij, met uitzondering  van
Perk en Swarth, geen enkele Tachtiger op. Te Winkel was even afwijzend en liet,
kort na het verschijnen van het boek van Ten Brink, zijn alkeer blijken van een
literatuur 'waarin iedere passie haren bewierooker vindt'. Die afkeer  was zo groot
dat hij zijn jarenlange pleidooi voor een onpartijdige literatuurbeschouwing vergat
en de eerste druk van zijn literatuurgeschiedenis afsloot met een korte maar felle
aanval op Tachtig.41

Van beide neerlandici zou men kunnen zeggen dat ze een ouderwetse smaak
hadden. Terwijl de Tachtigers zich afzetten tegen Blair en 'retorisch' als scheld-
woord gebruikten, gingen zij er nog van uit dat dichtkunst en welsprekendheid aan
elkaar verwant zijn. Ze bleven Bilderdijk en Van der Palm - de idolen van de
Oude School - met respect behandelen en vonden het vanzelfsprekend te vermel-
den of een auteur uitblonk als spreker of voordrachtskunstenaar.  Wel werd opge-
merkt dat negentiende-eeuwse dichters, omdat ze zoveel belang hechtten aan de
voordracht, zich gemakkelijk lieten verleiden tot 'rhetorische schittering',   maar

40 De moeizame verhouding tot de eigentijdse literatuur is - wat de romanistiek betreft -
gesignaleerd door Schulz-Buschhaus   1975:   17.   Cf.   voor wat betreft de germanistiek  Hess   1974.   De
uitspraak dat wantrouwen jegens de moderne kunst het begin is van alle wijsheid, komt van Plechanow
1955: 312. Zie voor een reactie van de kant van de literatuurwetenschap op de klacht van schrijvers
Maync 1912.

4' Ten Brink 1897, Te Winkel 1899: 14, 1908-1921, deel 4 (Besluit). In de tweede druk van zijn
literatuurgeschiedenis schrapte Te Winkel het hoofdstuk over Tachtig maar volgens zijn biograaf
'behield (hij) zich het recht voor, ditzelfde onderwerp in een afzonderlijke studie te behandelen, vooral
naar aanleiding  van het verzet,  dat zijn beschouwingen hadden uitgelokt'. Hij voegt daaraan toe:  'De
dood heeft hem deze arbeid echter ontzegd' (Van Hamel 1928: 166).
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dat gold niet als een onoverkomelijk bezwaar. Bovendien zou de poezie als gevolg
van het een en ander ook zoetvloeiender zijn geworden en gemakkelijker te
begrijpen.42

In de literatuurgeschiedenis van Kalff - waarvan het laatste deel verscheen in
1912 - krijgen de Tachtigers eveneens weinig aandacht. Toch was er sprake van
een kentering in de waardering voor hun werk, want bij de behandeling van de
negentiende eeuw ging hij uit van een tegenstelling die in de literatuuropvatting
van de Tachtigers (en ook in die van Multatuli) centraal staat: die tussen 'een-
voud' en 'natuurlijkheid' enerzijds - eigenschappen die schaars zouden zijn in de
negentiende eeuw - en anderzijds het 'onechte', het 'conventionele', het 'pathe-
tische'.43   Tot de schrijvers   van het laatste soort rekent Kalff onder anderen
Beets, Bogaers, Ter Haar, Ten Kate, Van der Palm en Tollens. Over Van der
Palm schrijft hij: 'Wij zien te vaak opgeschroefdheid, waar de tijdgenoot hoogheid

of verhevenheid  zag'.  Over het Rijnt/e merkt hij geergerd  op dat het populair  was
in een tijd dat Wordsworth, Shelley en Keats hun beste werk al hadden geschre-
ven. Lof heeft hij vooral voor Busken Huet, Potgieter en Multatuli. De laatste
noemt hij zonder aarzeling 'geniaal' en hij wijst erop dat hij de Tachtigers is
voorgegaan in hun 'strijd tegen de rhetoriek' en 'het schrijven van een eigen,
natuurlijke, vrijmoedige tad'.44

De definitieve doorbraak van Tachtig kwam met Prinsens Handboek tot de
Nederlandsche lenerkunde (1913). Het gedeelte dat daarin is gewijd aan de negen-
tiende eeuw laat zich het beste samenvatten met het volgende citaat: 'V66r '80
kon onze letterkundige kunst niet meetellen onder de Europeesche woordkunst, na
'80 en thans wel'. Prinsen identificeerde zich zozeer met de stijl en de opvattingen
van de schrijvers die hij vereerde dat zijn boek meer dan eens doet denken aan
een literair manifest. Hij maakte er ook geen geheim van te redeneren vanuit 'een
zeer vaste overtuiging' en hij was de eerste literatuurhistoricus in Nederland die

42 Ten Brink   z.j.,    1897, Te Winkel 1922-1927. De opmerking over dichters   die   hun   werk

afstemmen  op de voordracht, is afkomstig  van Te Winkel.   Zie Te Winkel 1922-1927  deel  7:   32f.  Zie
voor de kritiek  van de Tachtigers op Blair  en de retorica o.a Verwey   1897:   89ff. De kritiek  kwam
voort uit de behoefte aan een 'natuurlijke' en 'persoonlijke' taal. Cf. Endt 1990: 29ff. De Tachtigers
waren zeker niet de eersten die die behoefte voelden - Gorter kon zelfs een beroep doen op een essay
van zijn vader uit 1869 (De Liagre BOhl 1996: 400 - maar ze onderscheiden zich (waarschijnlijk) van
hun voorgangers door de heftigheid waarmee ze vroegere vormen afwezen en 'retorisch' als
scheldwoord gebruikten.

43 Kalff 1906-1912, deel 7. Uit deze en de volgende alinea moge duidelijk blijken dat ik het oneens
ben met Luger 1989: 338 wanneer hij beweert dat Kalff 'met de Tachtigers en hun kunstopvattingen
op    gespannen voet stond'.     Cf.    Brom z.j.: 147ff. V66rdat Kalff het laatste    deel     van    zijn
literatuurgeschiedenis publiceerde, had Moltzer een rede gehouden over Het kunstbegrip der Nieuwe-
Gids School (Moltzer z.j.) waarin hij betoogde dat de Tachtigers een 'duurzame plaats' verdienden in
de geschiedenis van de Nederlandse literatuur, hoewel hij klaagde over de moeilijkheid van hun werk
en dat soms lachwekkend en bizar vond. Maar Moltzer schreef geen letterkundig overzicht.

44 Kalff 1906-1912 deel 7. 57. 130, 601f. 637.
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het woord 'retorisch' bewust een negatieve lading gaf - een gewoonte die al snel
door anderen werd overgenomen en nog steeds niet geheel is verdwenen. 45

Wat de gevolgen zijn geweest van de geschetste ontwikkeling voor ons beeld
van de negentiende-eeuwse literatuur heeft men nooit onderzocht. Maar er is wel
eens een vergelijking gemaakt tussen schoolboeken uit de tijd van het interbellum
en een schoolboek uit  1868 en daaruit bleek  dat  de  stof tot aan het begin van de
negentiende eeuw nauwelijks was veranderd, maar dat daarna een 'orkaan' had
huis gehouden die tientallen schrijvers had weggevaagd. Schrijvers van wie zelfs
insiders de naam niet meer kenden. Bovendien was de verdeling van aandacht
ingrijpend veranderd en vond men het niet meer vanzelfsprekend Bilderdijk 23
bladzijden te geven (meer dan driemaal zoveel als Hooft).46

Internationaal gezien lijken de geschiedschrijvers vooral moeite te hebben
gehad met het naturalisme. Uiteenlopende onderzoekers als Gundolf, Mehring,
Plechanov en Scherer oefenden kritiek uit op Zola en de zijnen en deden daarbij
soms nadrukkelijk een beroep op de traditie. Zo schreef Scherer dat de literatuur-
beschouwing vooral moest zijn gericht op het onderscheid tussen 'klassiek' en
'niet-klassiek'   en  dat   er   maar 66n maatstaf bestaat   'und  der ist Goethe'.47   De
meest invloedrijke kritiek op het naturalisme, althans in eigen kring, kwam van
van Mehring. Hij verweet de naturalisten dat ze in hun uitvoerige beschrijving van
het arbeidersleven geen aandacht besteedden aan de hoop op een betere toekomst,
door hemzelf omschreven als 'jenes freudige Kampfelement, das dem klassen-
bewussten Proletariat das Leben des Lebens ist'.48 Marxisten hebben dat verwijt
eindeloos herhaald, gebruikmakend van een norm die later, in de jaren dertig, het
uitgangspunt werd van het socialistisch realisme: het idee dat een schrijver de taak
heeft het proletariaat te steunen door bij de uitbeelding van de werkelijkheid de

43 Prinsen 1916. Het citaat is afkomstig uit de recensie die hij schreef over de
literatuurgeschiedenis van Kalff: Prinsen   1913:   527.   Zie in verband   met de verspreiding   van   het
scheldwoord 'retorisch' o.a. Vermeylen  1938:  3,  139 en Knuvelder  1934:  94ff.

46 Gielen 1938: 66f. In Schenkevelds 'Beelden van de negentiende eeuw' (1989), waar in de vorige

paragraaf naar werd verwezen, worden de Tachtigers buiten beschouwing gelaten en dat leidt
onvermijdelijk tot een vertekening, want het is nog steeds voor een deel door hun ogen dat we de
negentiende eeuw zien. Neerlandici in het middelbaar onderwijs lijken overigens de Tachtigers veel
sneller te hebben geaccepteerd dan hun academische collega's. Dat geldt in ieder geval voor de groep
rond Taal en letteren (1891-1906). Zie in dit verband o.a. Asselbergs z.j., De Vos 1939, De Moor
1986 en Kuitert 1992. Het is waarschijnlijk ook vooral dankzij het middelbaar onderwijs dat 'de mythe
Tachtig' is ontstaan. Zie Luger 1985. Als trait d'union tussen school en universiteit fungeerden De
Vooys, samen met Koopmans de oprichter van De Nieuwe Taalgids (1906). In diens Historisc/ie schets
van de Nederlandsche letterkunde (1908), bedoeld 'voor schoolgebruik en hoofdakte-studie' krijgt
Tachtig ruime aandacht.

47 Geciteerd door H8ppner 1987: 601. Zie over de kritiek van Gundolf en Plechanov op het
naturalisme respectievelijk Gundolf 1921: 24, 39 en Plekhanov 1976-1981 deel 5: 655f. De opvatting
van Scherer wordt samengevat door HOppner 1987: 601 ff.

48 Mehring 1969-1966 deel 11: 135.
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nadruk te leggen op haar revolutionaire ontwikkeling. 49
Door de lof te zingen van de traditie en te weigeren het naturalisme, of de

Beweging van Tachtig, in de canon op te nemen, probeerden de geschied-
schrijvers de ontwikkeling van de literatuur te beYnvloeden. Nieuw was die poging
niet. In het deel hiervoor hebben we gezien dat er vanaf het begin van de
geschiedschrijving historici zijn geweest die leiding wilden geven aan de toekomst.
Net als toen waren ook nu vele onderzoekers actief in het literaire leven en gaven
adviezen, schreven recensies of waren redacteur van een literair tijdschrift, maar
in studies die aan hen zijn gewijd komen dat soort activiteiten nauwelijks aan de
orde, zodat men de indruk krijgt te maken te hebben met studeerkamer-
geleerden. 50

Het best gedocumenteerd zijn de activiteiten van Brandes. Hij was in die zin
een uitzondering dat hij een grote belangstelling bezat voor eigentijdse literatuur,
ook voor het naturalisme - Zola noemde hij zelfs een keer 'een waar genie' - en
zich bovendien niet beperkte tot de literatuur van zijn eigen land. Hij was Euro-
pees geori8nteerd, schreef zelfs boeken over toen nog exotische literaturen als de
Poolse en de Russische en is, voor zover mij bekend, de enige niet-Nederlands-
talige literatuurhistoricus die nog v66r het einde van de negentiende eeuw aan-
dacht besteedde aan de Beweging van Tachtig:' Zijn literatuuropvatting vatte hij
samen in de inleiding op Hovedstrominger i det nittende aarhundrededs Literatur
(1872-1890). Hij eist daar van schrijvers dat ze een bijdrage leveren aan het maat-
schappelijk debat en zaken aan de orde stellen als het huwelijk, het geloof en het
privdbezit. Het was een standpunt waarmee hij onmiddellijk de aandacht trok en
het verschijnen van de eerste delen van zijn literatuurgeschiedenis staat bekend als
het   begin   van het 'moderne denken', zowel in Denemarken   als   in de andere
Scandinavische landen. Ook elders oefende hij invloed uit, zowel door zijn
lezingen en zijn boeken en artikelen (die meestal direct in het Duits werden ver-
taald) als door zijn persoonlijke contacten. Hij correspondeerde met talloze
schrijvers, onder wie beroemdheden als Gide, Ibsen, Nietzsche en Strindberg,
werd door velen van hen om advies gevraagd of verzocht een recensie te schrijven

49 Zie over Mehrings invloed op de marxistische houding tegenover het naturalisme Kohl 1977:
14Of.  Zie  over het socialistisch realisme Terts  1971.

30 Zo bestaan er over de activiteiten van Scherer en Schmidt in het literaire debat voor zover ik
weet maar twee artikelen: Conrady 1978 en Hi;ppner 1987.

"  Brandes 1990: 69, 78 noemde Zola een 'waar genie' in een brief uit 1878, nadat hij hem een
jaar eerder, ook in een brief, het 'grootste literaire talent' van Frankrijk had genoemd. In het openbaar
was hij (soms?) voorzichtiger, zoals blijkt uit Serensen 1980 en vanaf het eind van de jaren tachtig
veranderde zijn literatuuropvatting en daarmee ook zijn oordeel over het naturalisme. Aan de
Tachtigers besteedt Brandes aandacht   in zijn reisverslag  uit   1892.   Zie   voor een Duitse vertaling
daarvan Brandes 1906. In later jaren - d.w.z. vanaf 1890 - heeft Brandes zich speciaa! ingezet voor
Van Eeden en o.a. De Ideine Johannes gerecenseerd. Zie Grit 1994: 76.
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en was niet ongenegen dergelijke verzoeken te honoreren. 52

Dat andere onderzoekers, van concurrende richtingen, zich evenmin beperkten
tot de studie van de geschiedenis en ook deelnamen aan de literaire strijd, blijkt
onder meer uit het voorbeeld van Gundolf. Van hem werd in de paragraaf hier-
voor gezegd dat hij alleen oog had voor grote schrijvers uit het verleden en dat
klopt ook, maar er was 6dn uitzondering: George. Voor hem en diens werk
voelde hij eenzelfde eerbied en bewondering als voor Goethe of Shakespeare. Hij
was jaren lang lid van de George-Kreis, schreef gedichten in de geest van de
meester, gold als diens 'geestelijke zoon' en gebruikte zijn naam en zijn prestige
om het werk en de ideeen van George grotere bekendheid te geven.

53

Er waren meer geistesgeschichtliche onderzoekers die zich inzetten voor
George en hoewel de dichter het betreurde dat zijn volgelingen zich niet beperkten
tot het schrijven van poibzie (want dat beschouwde hij als het allerbelangrijkste in
het leven) was hij zich goed bewust van de mogelijkheden die hun positie hem
bood. Hij bemoeide zich daarom intensief met hun werk en gaf zelfs
gedetailleerde instructies. Er zullen meer schrijvers zijn geweest die van een
soortgelijke positie droomden. Zo zocht Von Hoffmansthal contact met Nadler
wiens literatuurgeschiedenis hij uitbundig prees, hopend dat hij (en andere
academici) zijn werk in hun canon zouden opnemen.54

Op het moment dat literatuurhistorici besloten een bepaalde schrijver te steu-
nen (of aan te vallen) en zich te mengen in het literaire debat, betraden ze het
gebied van de kritiek en de essayistiek. Dat gebied was in de loop van de negen-
tiende eeuw steeds belangrijker geworden. Elke Nederlandse krant rond 1900
beschikte bijvoorbeeld in het weekend over een pagina die gewijd was aan kunst
en cultuur en het kwam het regelmatig voor dat recensenten hun kritieken in boek-
vorm uitgaven.55 Het is onmogelijk op basis van de aanpak en de betrouwbaar-
heid van de beweringen onderscheid te maken tussen de journalistieke, de essayis-
tische en de academische literatuurbeschouwing. Dat blijkt weI als we Brandes'
Hovedstrominger - dat is ontstaan uit academische voordrachten - vergelijken met

32 Zie met name Hertel/Kristensen 1980. Dat Brandes voor een doorbraak zorgde van 'het moderne
denken', wordt in iedere geschiedenis van de Scandinavische literatuur vermeld. Zie bijvoorbeeld
Rossell 1982: 5ff en Bolckmans 1984: 197ff. Cf. Nolin 1976: 15, 31. Een voorbeeld van een schrijver
die bij Brandes hulp zocht, is De Mont. Hij stuurde in 1885 een brief naar Kopenhagen waarin hij zich
voorstelde en vroeg of Brandes in een van zijn tijdschriften een artikel wilde schrijven over de
Vlaamse literatuur, want die was in het buitenland nauwelijks bekend, terwijl ze volgens De Mont niet
onder deed voor de Scandinavische. Zijn eigen werk zou hij graag voor dat doel toesturen. Brandes zei
ja, vroeg om een grammatica en een woordenboek en schreef een paar maanden later een artikel over
'Pol de Mont en de Vlaamse beweging'. Zie Andersen 1990.

53 Zie over de verhouding tussen Gundolf en George Osterkamp 1993a. Zie over het aandeel dat
Gundolf had in de verspreiding van George's naam en ideeen Janssens 1961: 277.

34 Zie over de invloed van George op de Geistesgeschichte Zdfel 1987. Over de activiteiten van
Von Hoffmansthal informeren Kdnig 1993 en Osterkamp 1993b.

"   Maas  1993.
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de artikelen en boeken die hij later schreef, toen hij als hoogleraar gepasseerd
werd en van de journalistiek moest leven. 56

Brandes zelf maakte ook geen verschil en voor zover mij bekend deden
literatuurhistorici die we met hem zouden kunnen vergelijken, zoals in Nederland
Ten Brink, dat evenmin. Een geval apart vormen de marxisten. Die bezaten in de
periode waar we het hier over hebben, in de meeste gevallen geen binding met de
universiteit, maar maakten wel aanspraak op wetenschappelijkheid. Dat geldt
zowel voor Mehring en Plechanov als voor literatoren als Gorter of Henrittte
Roland-Holst. Men kan dat vooral van de laatstgenoemden aanmatigend vinden,
maar een feit is dat hun manier van denken niet verschilt van die van Van der
Goes - en hij was privaatdocent in de socialistische economie aan de Universiteit
van Amsterdam. Er waren rond de eeuwwisseling bovendien meer kunstenaars-
historici, ook universitaire,   en  het kwam regelmatig   voor dat academici   hun
kunstenaarschap lieten gelden. Een bekend voorbeeld is Vermeylen in wiens
proefschrift zinnen voorkomen als: 'Alleen wie verzen voelt kan het
vermoeden. 57

De grenzen tussen de diverse vormen van literatuurbeschouwing zijn dus
minder duidelijk dan ze lijken. Wat dat betreft is er niets veranderd sinds de
dagen van Jonckbloet en De Vries. Die continuReit valt nog meer op als we ons
verdiepen in de reacties op de zogeheten populaire cultuur. De afkeer daarvan was
zo goed als algemeen en terwijl sommige literatuurhistorici nog wel wilden
overwegen bepaalde eigentijdse schrijvers in het cultureel erfgoed op te nemen -
of zelfs voor die schrijvers als pleitbezorger optraden - was er bijna niemand die
erover piekerde datzelfde te doen voor de populaire cultuur. 58

Anders dan men mischien zou verwachten, vormden de marxisten op dit punt
geen uitzondering:  ook zij traden  in het voetspoor van hun voorgangers en gingen
uit van tegenstellingen als die tussen 'kunst' en 'kitsch', 'hoog' en 'laag',
'klassiek' en 'populair'.59 De literatuurhistorici gingen ervan  uit  dat die tegen-
stellingen besloten lagen in het wezen der dingen. In werkelijkheid gaat het om
sociale constructies die ontstaan zijn naar aanleiding van de veranderingen op

36 Het bovenstaande betekent niet dat het onderscheid mssen academische en niet-academische
literatziurbeschouwing geen enkele rol speelde. Dat blijkt wei uit Small 1990.

37 Vermeylen 1951b: 650, 820. Zie over Van der Goes Botke 1979.
38 Diezelfde houding treffen we aan bij cultuurhistorici uit het einde van de negentiende en het

begin van de twintigste eeuw. Burckhardt sprak in verband met de populaire cultuur zelfs over
'sogenannten Menschen' of 'sogenannten Seele' (Kaegi 1947-1982 deel 4: 249, 374; deel 5: 507.

39,With the exception  of the cinema, which soon became generally accepted  as the 'seventh  art',
the bulk of Marxist writing on the mass cultural forms has been hostile' (Lang 1978: 1050. Een
Nederlands voorbeeld van die vijandigheid vinden we bij Henriette Roland Holst die zei zich geen
'socialistische gemeenschap' te kunnen voorstellen 'waarin detective-romans, sensatiefilms en varittt-
theater de meest geliefde middelen en gelegenheden van ontspanning zullen zijn' (Roland Holst  1945:
34).
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cultureel gebied waarover in hoofdstuk twee is gerapporteerd. Het grootste deel
van de literaire wereld beschouwde die veranderingen namelijk als een bedreiging
en reageerde erop door het verschil te benadrukken tussen de eigen, legitiem ge-
achte voorkeuren  en  die  van  het  'volk'  of de 'massa'. Literatuurhistorici namen
dat verschil over en gaven daarmee wetenschappelijk prestige aan de tweedeling in
de cultuur en de oordelen die daaraan zijn verbonden.60

Net als hun voorgangers beperkten ze zich bovendien niet tot het uiten van
hun afkeer van het volkse en populaire, maar drongen ook aan op maatregelen ter
bestrijding ervan. Zo steunde Ten Brink de Vereeniging tot Bevordering van
Veredeling van Volksvermaken in haar poging de kermis te laten verbieden. Hij
beriep zich daarbij op 'het humanisme en de poezie' en noemde de kermis 'een
feest,   dat den mensch verbeestelijkt'. Het lukte inderdaad   in een groot aantal
steden de kermis verboden te krijgen. Omdat er iets voor in de plaats moest
komen, organiseerde Volksvermaak op het einde van de negentiende eeuw feesten
die waren gewijd aan het Huis van Oranje en uit die feesten ontstond op den duur
Koninginnedag. 61

Hoewel Ten Brink meer dan eens uiting gaf aan zijn afkeer van het volkse en
populaire, was hij toch niet de meest elitaire onder zijn collega's. Hij besteedde
zelfs, als eerste academicus in ons land, in zijn literatuurgeschiedenis aandacht
aan zogeheten 'populaire literatuur'. Moeten we daaruit afteiden  dat het voor hem
verschil maakte of men zijn vermaak zocht in boeken (van welke soort dan ook)
of daarbuiten? Misschien wel.  Het kan ook zijn dat hij zich minder gauw opwond
over slechte smaak als die uit het verleden stamde. Het is in ieder geval opvallend
dat zowel hij als anderen die een, bescheiden, plaats inruimden voor populaire
literatuur, zich altijd beperken tot die van vroeger. 62

Voor zover er banden hadden bestaan tussen de studie van de moderne taten
en de volkskunde, lijken die definitief verbroken. Zelfs in Duitsland werd niet
meer van literatuurhistorici verwacht dat ze sprookjes optekenden en liedjes
verzamelden. Dat gebeurde, voor zover ik weet, alleen nog in Portugal waar
onderzoekers als Te6filo Braga zowel op literair als op volkskundig gebied actief
waren, wat niet alleen leidde tot een stroom van publicaties, maar ook tot de op-
richting van een Museo Etnoldgico.63 In Nederland was Kalff de enige literatuur-

60 Een gedetailleerde beschrijving  van het ontstaan  van de tweedeling  in de cultuur is Levine  1988.
Zie voor het ontstaan van het onderscheid in hoge en lage literatuur Burger/Burger/Schulte-Sasse 1982.

6,  Zie voor Ten Brinks klachten  over de kermis Ten Brink 1882-1884 deel  5:  51 ff,  deel  7:  31 ff en
deel 9: 16ff. Zie voor een overzicht van de kritiek van anderen en een geschiedenis van het verbod op
het organiseren van kermissen Keyser 1976: 204ff en Jansen 1987: 49ff. De achtergrond van het
ontstaan van Koninginnedag wordt beschreven door Te Velde 1992: 123ff;   1995.

62 Zie Voor een overzicht van de aandacht voor populaire literatuur (in het bijzonder uit de
zeventiende eeuw) Grootes 1996.

63 Zie voor het verdwijnen van de volkskunde uit de germanistiek Janota 1980: 22ff. Zie over de
aandacht ervoor  in de Portugese literatuurwetenschap Nunes  1978:   11 ff en Guerreiro  1978:  79ff.
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historicus met volkskundige belangstelling. Net als zijn voorgangers had hij een
afkeer van straatliederen, maar het volk kende volgens hem ook andere soorten
liederen - onschuldig of zelfs 'streng zedelijk', soms dartel, nooit gezocht en vaak
getuigend van een grote vaderlandsliefde - en daarvoor bestond volgens hem veel
te weinig belangstelling, ook bij zijn collega's. Dat zou een gevolg zijn van de
Hollandse 'deftigheid' en het geringe contact tussen hoog en laag. Tegen die
deftigheid polemiseerde hij en om het contact tussen de klassen te verbeteren, of
in ieder geval de kennis te vergroten over de lagere standen, raadde hij aan zich
in de volkskunde te verdiepen.64

Volgens een vakhistoricus betekende het proefschrift van Kalff een 'omme-
zwaai' in de bestudering van het volkslied, omdat het lied daarin voor het eerst de
status kreeg van een 'positief gewaardeerd, autonoom verschijnsel'. Toch was het
verschil tussen Kalff en zijn collega's minder groot dan het lijkt. Dat merken we
als we de bloemlezing doornemen die hij maakte om te laten zien dat het volkslied
wel degelijk een onderdeel vormt van het nationaal erfgoed. Want daarin nam hij
opvallend vaak liedjes op die waren geschreven op instigatie van de Maatschappij
tot Bevordering der Toonkunst en waren bedoeld ter vervanging van het gehate
'straatlied'.65

4. Bewezen kwaliteit

Zowel de uitspraken die werden gedaan over het cultureel erfgoed als over
datgene wat daar buiten zou vallen, zijn vaak opvallend stellig. In dat opzicht
lijken de positivistische, geistesgeschichtliche en marxistische literatuurhistorici op
hun voorgangers, van wie eerder is gezegd dat ze over een niet te schokken
zelfvertrouwen beschikten. Het kan zijn dat die stelligheid verband houdt met de
culturele taak die men op zich heeft genomen. Dat geldt in ieder geval voor
Busken Huet van wie bekend is dat hij bewust een gezaghebbende toon koos,

64 Kalff 1883: 746f, 1918: 268ff.
63  Zie  Vos  1993:  48ff,  97ff.  Daar  ook de geciteerde woorden  (op  97  en   107).  Cf.   in dit verband

Seelen   1981:   59:    'Bij   het  gebruik   van  de term volkslied gaat het bijna altijd om een geidealiseerd
onderdeel van het onder het volk in omloop zijnde liedgoed: het echte, mooie, oude, estheties
waardevolle lied en niet om de ruwe, gemene, vuile, platte, realistiese, korrupte, sentimentele,
kitscherige of van nog een ander afkeurend adjektief voorziene liedjes die her en der gezongen
worden'.
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hoewel    hij, naar eigen zeggen,    heel    goed    wist    dat zijn oordelen subjectief
waren.66

Volgens Praamstra had Huet zo'n hoge opvatting van zijn taak dat hij zich
beschouwde als een geestelijk leider. Er waren meer literatuurbeschouwers die er
zo over dachten, vooral binnen de Geistesgeschichte en dan in het bijzonder in de
kring rond George. Het verbaast daarom niet dat iemand als Gundolf zijn
opvatting over de geschiedenis verabsoluteerde en tegen een van zijn studenten
zei: van mij kun je leren welke gebeurtenissen uit het verleden belangrijk voor je
zijn; de rest kun je negeren.67 Toch laat zo'n uitspraak zich niet geheel en al
verklaren met een verwijzing naar het belang dat werd gehecht aan de culturele
taak van de literatuurbeschouwing. Ook opvattingen over wetenschap spelen een
rol. Tot nu toe zijn die opvattingen nog nauwelijks ter sprake gebracht. Wel is in
het begin van dit decl gezegd dat de grote interesse die literatuurhistorici aan de
dag legden voor de geschiedfilosofie erop wijst dat ze geloofden in waarheden die
evident zijn en dat geloof speelt, zoals we eerder hebben gezien, een belangrijke
rol in de Analytica posteriora.68

Deelden positivistische, geistesgeschichtliche en marxistische literatuurhistorici
inderdaad de Aristotelische wetenschapsopvatting? Daar zijn sterke aanwijzingen
voor, al is er bijna niemand die expliciet naar de Griekse filosoof verwijst. In het
geval van de marxisten zijn de overeenkomsten het duidelijkst, omdat zij
herhaaldelijk beweren dat ze hun kennis kunnen bewijzen. Zo zei Plechanov in
een lezing uit het eind van de jaren negentig dat Marx 'proved that the economic
structure of human society is the foundation whose evolution explains all other
aspects of social evolution' en Gorter schreef over het historisch materialisme:
'Het is duizenden malen bewezen en elk, die in onze maatschappij om zich heen
blikt,   kan   het   zien:69 Een enkele keer stelden de marxisten de waarheid   wel
voor als een hypothese, maar dat is een, tamelijk doorzichtige true: het geloof in
het woord van Marx en Engels was zo groot dat het antwoord op een gestelde
vraag al vaststond.  En dat betekent  dat het onderzoek dat werd gedaan op literair-

66 Aan Bosboom-Toussaint schreef  Huet  in  1864:   'Men kan niet recenseeren zonder in zekeren  zin
te spreken op een toon van gezag; doch ik voor mij ben van het subjectieve mijner oordeelvellingen
mij  zeer weI bewust'.

67 Helbing 1963: 30. Cf. Neutjens 1960 (hoofdstuk 3). Zie over Busken Huet als (geestelijk) leider
Praamstra 1991a 203ff.

68 Zie hoofdstuk 1 paragraaf 4 en hoofdstuk 4 paragraaf 2.
69 Plekhanov 1976-1981 deel 2: 425, Gorter 1935: 16. Van der Goes 1901: 700 was maar een

beetje voorzichtiger toen hij schreef: 'Wij socialisten meenen dat reeds zooveel van de geschiedenis
onderzocht is geworden, dat zij beschouwd kan worden als te zijn bewezen. Het getal vakmannen die
de bewijzen helpen vermeerderen, neemt steeds toe. Wij denken dat de tijd aanstaande is waarin zij
niet meer zal worden betwijfeld'.
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historisch gebied slechts de functie had van een illustratie. 70

Marx zelf rept ook van 'bewijzen' en hoewel zijn lijfspreuk was 'de omnibus
dubitandum' merken we nauwelijks iets van twijfel en zijn de vragen die hij zich
stelt vooral retorisch van aard. Een kenner van zijn werk typeert zijn wetenschap-
pelijke attitude als volgt:

Hij zette uiteen wat vanzelfsprekend had moeten zijn. Ook waar hij naar eigen
overtuiging nieuwe paden betrad,   ging   het om waarheden   die   er al waren.    Hij
bedacht geen theorie; hij ontdekte haar, als de prins Doornroosje.

71

De andere pijler van de Aristotelische wetenschapsopvatting - het essenti-
alisme - ontbreekt evenmin. In het derde deel van Das Kapital (1894) wordt ge-
zegd dat alle wetenschap 'overbodig' zou zijn als 'verschijningsvorm' en 'wezen'
zouden samenvallen en met name de Hegelianen onder de marxisten hechten veel
belang aan dat onderscheid, zoals iedereen kan constateren die Lulics kest of
Goldmann of de teden van de Frankfurter Schule. Dat het ook de Comtianen
bekend was blijkt uit het hoofdwerk van Mehring. Daarin is namelijk sprake van
Lessings 'ware wezen'.72

Literatuurhistorici die als positivistisch of geistesgeschichtlich bekend staan,
hebben  het  niet  zo  vaak over 'bewijzen',   maar hun beweringen  zijn even stellig
als die van de marxisten. Het woord 'wezen' komen we wel regelmatig tegen, ook
in het werk van de positivisten, hoewel een van Comte's bepalingen luidde dat een
wetenschapper het nooit mocht gebruiken. Zo wil Scherer in zijn Poetik (1888)
vastleggen wat 'het wezen' van literatuur is, wat hem in het gezelschap brengt van
een tegenstander als Gundolf die een strikte scheiding maakt tussen het
'Ungoethische' van Goethe  en het 'Goethische'.73

Bij geistesgeschichtliche onderzoekers kan het Aristotelische denken zijn
gestimuleerd door Husserl, de grondlegger van de fenomenologie. Hij beschouwde

70 Zo schrijft Plechanov na een uiteenzetting van het historisch materialisme: 'This is our method
of interpreting history. Is it correct? This is not the place to ascertain whether it is or not. All we ask
here is that you grant us its correcmess and join us in our study of art from this point of departure.  It
is clear that the examination of a specific problem, the problem of art, will be at the same time a test
of our general theory of history. If this general theory is wrong, then we shall explain very little
indeed of the evolution of art. If, however, we find that this approach explains the evolution of art
better than any other theory, then that will in itself be a new and strong proof of the soundness of our
method' (Plechanov 1974: 70). Dat Plechanov niet meer doet dan de leer van Marx en Engels
illustreren, beweert o.a Hook 1955: 60.

71 TromP 1983: 7. In het latere sovjet-marxisme is voor twijfel al helemaal geen plaats en wordt,
zoals blijkt uit Van het Reve 1969, voortdurend geschermd met het bestaan van 'wetenschappelijke
bewijzen'.

72 Mehring 1960-1966 decl 9: 252. Zie voor de woorden uit het tweede deel van Das Kapital
Marx/Engels 1965-1990  deel  25:  825. Cf. Helberger 1974: 19Off.

n Gundolf 1916, Scherer 1888 (Vorwort).
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geval van de marxisten zijn de overeenkomsten het duidelijkst, omdat zij
herhaaldelijk beweren dat ze hun kennis kunnen bewijzen. Zo zei Plechanov in
een lezing uit het eind van de jaren negentig dat Marx 'proved that the economic
structure of human society is the foundation whose evolution explains all other
aspects of social evolution' en Gorter schreef over het historisch materialisme:
'Het is duizenden malen bewezen en elk, die in onze maatschappij om zich heen
blikt,   kan het zien'.69 Een enkele keer stelden de marxisten de waarheid   wel
voor als een hypothese, maar dat is een, tamelijk doorzichtige truc: het geloof in
het woord van Marx en Engels was zo groot dat het antwoord op een gestelde
vraag al vaststond. En dat betekent dat het onderzoek dat werd gedaan op literair-
historisch gebied slechts de functie had van een illustratie.70

Marx zelf rept ook van 'bewijzen' en hoewel zijn lijfspreuk was 'de omnibus
dubitandum' merken we nauwelijks iets van twijfel en zijn de vragen die hij zich
stelt vooral retorisch van aard. Een kenner van zijn werk typeert zijn wetenschap-

pelijke attitude als volgt:

Hij zette uiteen wat vanzelfsprekend had moeten zijn. Ook waar hij naar eigen
overtuiging nieuwe paden betrad, ging het om waarheden die er al waren. Hij
bedacht geen theorie; hij ontdekte haar, als de prins Doornroosje.71

De andere pijler van de Aristotelische wetenschapsopvatting - het essenti-
alisme - ontbreekt evenmin. In het derde deel van Das Kapital (1894) wordt ge-
zegd dat alle wetenschap 'overbodig' zou zijn als 'verschijningsvorm' en 'wezen'

69 plekhanov 1976-1981 deel 2: 425, Gorter 1935: 16. Van der Goes 1901: 700 was maar een

beede voorzichtiger toen hij schreef: 'Wij socialisten meenen dat reeds zooveel van de geschiedenis

onderzocht is geworden, dat zij beschouwd kan worden als te zijn bewezen. Het getal vakmannen die

de bewijzen helpen vermeerderen, neemt steeds toe. Wij denken dat de tijd aanstaande is waarin zij
niet meer zal worden betwij feld'.

70 Zo schrijft Plechanov na een uiteenzetting van het historisch materialisme: 'This is our method

of interpreting history. Is it correct? This is not the place to ascertain whether it is or not. All we ask
here is that you grant us its correcmess and join us in our study of art from this point of departure. It
is clear that the examination of a specific problem, the problem of art, will be at the same time a test
of our general theory of history. If this general theory is wrong, then we shall explain very little
indeed of the evolution of art. If, however, we find that this approach explains the evolution of art

better than any other theory, then that will in itself be a new and strong proof of the soundness of our

method' (Plechanov 1974: 70). Dat Plechanov niet meer doet dan de leer van Marx en Engels

illustreren, beweert o.a Hook 1955: 60.
71 Tromp 1983: 7. In het latere sovjet-marxisme is voor twijfel al helemaal geen plaats en wordt,

zoals blijkt uit Van het Reve 1969, voortdurend geschermd met het bestaan van 'wetenschappelijke

bewijzen'.
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ERRATUM

'wetenschap' synoniem met 'tijdloze waarheden' en streefde ernaar van de
filosofie  een  vak te maken 'dat tegen  elke twijfel bestand  is'.  Hij was, kortom,
een moderne justificationist. Daarnaast hechtte   hij veel belang aan wezenskennis
en zei over een methode te beschikken die het mogelijk maakte dat soort kennis te
vergaren. De naam die hij eraan gaf was 'Wesensschau' en wie de beschrijving
van de methode leest, wordt getroffen door de overeenkomst met het
Aristotelische 'nous' want ook Husserl deed een beroep op intuitie als bron van
kennis.74 Zijn grootste zorg gold het juiste gebruik van die bron. Onderzoekers
wordt dringend gevraagd hun vooroordelen opzij schuiven en te abstraheren van
het individuele en het alledaagse; alleen dan kan er worden gesproken van een
'zuiver schouwen'. Die nadruk op 'zuiverheid' is begrijpelijk,   want wie denkt
zoals Husserl, kan maar op 66n manier verklaren hoe onwaarheid ontstaat, dat wil
zeggen fouten en vergissingen worden gemaakt, en wel door aan te nemen dat die
een gevolg zijn van een verkeerd gebruik van de bron van kennis. De bron zelf
kan niet ter discussie worden gesteld. Met de onaantastbaarheid daarvan staat of
valt de fenomenologie - net als trouwens alle andere vormen van het Aristotelische
denken.75

Dat  betekent   dat een onderzoeker elke bewering   waar hij moeite mee heeft,
bijvoorbeeld omdat ze afkomstig is van een concurrent, kan afdoen als het
resultaat van 'onzuiver schouwen'.   Dat   men  van die mogelijkheid dankbaar
gebruik maakte, blijkt uit de geschiedenis van de Geistesgeschichte. Binnen die
benaderingswijze bestond vanaf de jaren twintig een groeiende belangstelling voor
de 'Wesensschau' en iemand als Cysarz beweerde zelfs dat de fenomenologie tot
de 'wezenstrekken' behoorde van de Geistesgeschichte. De invloed van Husserl
lijkt het vertrouwen in de betrouwbaarheid van het Verstehen te hebben versterkt
(of gelegitimeerd) en dat leidde, met name bij degenen die deel uitmaakten van de
George-Kreis, tot een methodologie die wel eens is omschreven als 'aristocratisch
en artistiek intuYtionisme'.76 De aanhangers daarvan keken     neer     op    het
filologische handwerk. Dat was iets voor literatuurbeschouwers die men aanduidde
als  'Nur-Wissenschaftler'.   De ware geleerde  - die tegelijk kunstenaar  was - steeg
daar bovenuit, stelde zich niet tevreden met detailonderzoek, maar richtte zich op
het grote geheel en was dankzij zijn formidabele intuitie in staat tot het verwerven

74 Husserl 1987. Cf. Kolakowski 1975. Zie over de invloed van de fenomenologie op de
Geistesgeschichte Vietor  1967:  9ff.

75 Zie in dit verband De Boer 1966 (in het bijzonder deel 2).
76  Janssens 1961: 288ff. Cf. Neutjens  1968:   36ff.  Dat het 'aristocratisch en artistiek intuTtionisme'

zich niet beperkte tot de geistesgeschichtliche onderzoekers uit de George-Kreis blijkt uit Merker 1921:
64.
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van  'Gesammterkenntnis'.77
Het Aristotelisme van zowel positivistististische, geistesgeschichtliche als

marxistische literatuurhistorici is in de context van deze paragraaf vooral van
belang omdat ervan uit wordt gegaan dat men ook uitspraken over normen en
waarden kon bewijzen. Vandaar de stelligheid waarmee wordt geoordeeld over
kwaliteiten. In een aantal gevallen gebeurt dat - net als bij Jonckbloet - met een
beroep op 'wetten'   of een 'theorie'. Zo beweert Scherer te beschikken  over  een
'Wellentheorie' die het hem mogelijk zou maken aan te geven waneer de Duitse
literatuur een hoogte-    o f een dieptepunt beleeft. Uitspraken op basis    van    die
'theorie' heten  bij hem 'absolut sichter'. Wat Nederland betreft  zou  men  in  dit
verband kunnen denken aan Ten Brink, die in zijn oratie en elders ervoor pleitte
om bij de evaluatie van literatuur de 'empirisch-historische' weg te kiezen. Hij zei
alleen weinig concreets over die weg, behalve dan dat ze betrouwbaarder zou zijn

78dan de 'bespiegelende' route.
Geheel en al Jonckbloetiaans is het standpunt van Moltzer en Symons. Eerst-

genoemde kwam al in het vorige deel ter sprake. Hij was Jonckbloets opvolger in
Groningen en trad ook op andere manieren in diens voetsporen, in het bijzonder
waar het gaat om het geloof in het bestaan van esthetische wetten. Zijn Groningse
oratie bevat een loflied op de esthetische kritiek die het mogelijk zou maken "t
schitterende en schetterende van 't degelijke en deugdelijke' te onderscheiden en
'het in zijne soort voortreffelijke als zoodanig   aan te bevelen'.79    Datzelfde
beweerde ook Symons. Hij was hoogleraar Duits, oud-Germaans en vergelijkende
taalwetenschap en geldt als de belangrijkste propagandist en vormgever van de
studie van de moderne vreemde talen. De esthetica zag hij als een 'strenge
wetenschap' en hij achtte haar zo hoog - en was zozeer overtuigd van de
betrouwbaarheid van haar oordelen - dat hij zich bij voorbaat opwond bij het idee
dat 'den eersten den besten dwarskop' met een beroep op het oude en volgens
hem 'versleten' idee dat over smaak niet valt te twisten, de 'waarheden' zou
loochenen 'tot wier erkentenis de beste mannen sedert eeuwen zich met
onverdroten ijver, in rusteloos onderzoek hebben afgemat'.80

77 Neutjens 1968: 36f. Uit het bovenstaande blijkt wel dat Bloch 1949 (hoofdstuk 3) ongelijk had
toen hij suggereerde dat alleen wat hij noemt 'propagandistische' onderzoekers als Plechanov een
'onbescheiden zelfverzekerheid' aan de dag legden en alle andere historici trots waren op hun 'edele
onzekerheid'.

78 Ten Brink  1884, 1897 (Inleiding), Scherer  1893  deel   1.  675. Ten Brink lijkt minder gedecideerd

dan Scherer, maar hij twijfelt tech niet aan het bestaan van 'algemeene wetten' op het gebied van de
schoonheid.

79 Moltzer  1877.  28f.  Zie  over de verhouding tussen Moltzer  en Jonckbloet Kluyver  1896:  24ff.
m  Symons   1878:   3Of.   Zie voor informatie over Symons Koops   1980.   Het zou verkeerd   zijn  te

denken dat het geloof in de esthetica in de loop van de eeuwwisseling verdween. Zo betoogt Gielen
1937: 1 dat 'moderne' inzichten op 'kunst philosophisch en aesthetisch gebied' de literatuurhistoricus
'de wapenen' leveren waarmee  hij 'het verdrijven van onliteraire werken en personen kan voltrekken'.
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Er waren aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste
eeuw ook nog steeds literatuurhistorici die afgingen op hun persoonlijke smaak.
Maar dat betekende niet automatisch dat ze bescheidener waren in hun oordeel
dan hun collega's die we zojuist hebben genoemd. Zo was Gundolf ervan
overtuigd dat zijn kennis van de wereldliteratuur het hem mogelijk maakte stellige
uitspraken te doen over kwaliteit en twijfelde Gorter er niet aan dat hij het 'juiste
oordeel' had over 'de groote dichters' - en zelfs exact hun rangorde kende -
omdat hij beschikte  over  iets  dat hij vergeleek  met een 'absoluut gehoor'. 81

Het aantal niet-apodictische, relativerende onderzoekers lijkt gering.
Bovendien valt op dat niet iedereen die zei dat het onmogelijk was om stellige
uitspraken te doen over kwaliteit, zich daaraan hield. Een duidelijk voorbeeld in
dit verband is Prinsen. Hij nam in zijn oratie afstand van Jonckbloet en betoogde
dat het onmogelijk was kwaliteit te bewijzen, maar in zijn literatuurgeschiedenis
toonde hij geen enkele twijfel, zoals hij zelf ook toegaf, en deed uitspraken die
even absoluut zijn als die van Jonckbloet (of Gorter).82

Ook valt op dat degenen die niet geloven in de mogelijkheid van een
bewijsbaar of objectief oordeel, dat bijnan nooit als reden beschouwen af te zien
van het geven van oordelen. Daarvoor hecht men te veel aan zijn culturele taak.
Ter geruststelling van de lezer (en om het eigen geweten te sussen?) belooft men
vaak de eigen voor- en afkeuren zo min mogelijk te laten gelden. Daarnaast wordt
geYnsisteerd op het verschil in 'geoefendheid' tussen lezer en onderzoeker en
beweerd dat kenners het in grote mate eens zijn over wat wel en geen kwaliteit
bezit.83 Die laatste bewering was al in de achttiende eeuw een standaardfrase ter
weerlegging van het idee dat smaak een 'willekeurige regter' is. Zo schrijft Blair:

Men prate over de willekeurigheid en onzekerheid van den Smaak zoo veel men
wil, het blijft niettemin eene onbetwistbare ondervinding, dat er schoonheden zijn,
welke in het regte licht geplaatst, niet missen kunnen eene algemeene en
bestendige verwondering op te wekken.84

Hij wijst daarbij in het bijzonder op de Ilias en de Aeneis. Ook latere onder-
zoekers verwijzen graag naar dergelijke pronkstukken uit de oudheid, al of niet in
combinatie met enkele 'moderne' klassieken, maar niemand nam de moeite aan te
tonen dat dergelijke werken zich inderdaad kunnen beroemen op een 'algemeene
en bestendige verwondering'. Een enkeling bestreed de validiteit van Blairs
argument en beweerde dat de (veronderstelde) consensus 'voor 'n zeer groot deel

" Gorter 1935: 475. Luger wijst erop dat we Gorters geloof in de juistheid van zijn
kwaliteitsgevoel ook aantreffen bij andere Tachtigers, in het bijzonder bij Kloos. Zie over Gundolfs
geloof in de onfeilbaarheid van zon smaak Helbing/Bock 1970: 66f.

82 Prinsen 1919: 11.
u Zie o.a. Kalff z.j. (Voorrede), 1914: 18f, 217ff, 239ff, 28Off.
84 Blair 1832-1837 deel 1: 41.
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(berust) op napraten'.85 De meest interessante opposant was Fechner wiens
Vorschule der Asthetik (1876) tegenwoordig wordt beschouwd als het begin van de
(experimentele) 'psychologische esthetica'. Hij beklemtoonde dat 'iedereen  weet'
dat het werk van Rafael en Titiaan of dat van de Nederlandse schilders uit de
zeventiende eeuw bewondering verdient   en dus w6rdt  het ook bewonderd.    Want
oordelen over kunst zijn volgens  hem  in de eerste plaats 'Nachurteile'. Vandaar
de onzekerheid als men iets moet zeggen over het werk van iemand die men niet
kan thuis brengen,    en al helemaal wanneer   het   gaat   om iets eigentijds.    Zel fs
kenners weten dan vaak niet wat men ervan moet vinden. 86

Het boek van Fechner was bij literatuurhistorici bekend en wordt regelmatig
geciteerd, onder anderen door Kalff en Scherer. Maar ik ben nergens een
verwijzing tegengekomen naar diens oneerbiedige opmerkingen over het
kennerschap, laat staan uitspraken waarin men het standpunt van Fechner
overneemt. Zoiets was ook niet te verwachten. Als een literatuurhistoricus dat zou
doen, dan zou hij immers zijn culturele taak niet meer onbekommerd kunnen
uitoefenen en bovendien sterk aan gezag inboeten.87

83  Kollewijn  1896:  420.  Dat er vraagtekens kunnen worden geplaatst  bij de bewering  dat er onder
kenners sprake is van een 'algemeene en bestendige' consensus over de vraag welke kunstenaars
kwaliteit bezitten, blijkt uit Laan 1989c. Zie in dit verband ook Van Os 1991.

86    Fechner 1876 (hoofdstuk     18). Het pionierswerk van Fechner    op het gebied    van    de

'psychologische esthetica' wordt benadrukt door Hekkert 1995 (hoofdstuk  1). Zie verder Temme  1993.
87  Zie voor verwijzingen naar Fechner o.a. Kalff  1914:   143ff,  221 f,  287 en Scherer  1893  deel   1:

690. De enige literatuurhistoricus die ik ken uit de tijd rond 1900 die niet alleen met een opvatting
over waardeoordelen kwam die aan die van Fechner verwant is, maar daar ook consequenties aan
verbond is - afgezien van Schocking - Hirsch. Hij stelde voor Die Genesis des Ruhms (1914) te
bestuderen met als vraag: 'Wie kommt das Urteil zustande, dass ein Individuum mehr oder weniger
eminent ist?'
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Hoofdstuk 7

TAINE

1.   Een  tegenvoorbeeld?

Omdat de literatuurgeschiedschrijving aan het einde van de negentiende en het
begin van de twintigste eeuw tot nu toe vooral in algemene zin is behandeld, lijkt
het     verstandig     om, ter afsluiting     van     dit     deel,      Wn     literatuurhistoricus     wat
gedetailleerder te bespreken en na te gaan of er redenen zijn eerdere uitspraken te
nuanceren. Degene die daarvoor het meeste in aanmerking komt, is Taine. In de
bladzijden hiervoor is zijn naam maar even genoemd, terwijl hij algemeen wordt
beschouwd als de belangrijkste onderzoekers van zijn tijd. In Frankrijk had hij
zelfs een status die is vergeleken met die van Rousseau en Voltaire in de
achttiende eeuw en ook elders genoot hij een bekendheid tot ver buiten de
academische wereld. (Anna Karenina las Taine). '

Hij lijkt bovendien een tegenvoorbeeld voor een aantal beweringen uit de
voorafgaande hoofdstukken, in het bijzonder die over het literatuuropvattelijk
karakter van benaderingswijzen en de vermenging van wetenschappelijke en
culturele activiteiten. Per slot van rekening wordt hij (bijna) altijd beschreven als
een strikt onpartijdig onderzoeker; iemand die zich niet bekommerde om mooi of
lelijk. Dat beeld dateert al van de negentiende eeuw en bestond zowel bij lite-
ratuurhistorici die hem bewonderden en blij waren dat hij hun vak uit de handen
van connaisseurs wilde redden als bij degenen die weinig met hem ophadden en

1 De   vergelijking met Rousseau en Voltaire   is van Lepenies   1985:   65.   Zie  voor de lectuur  van
Anna Karenina Toistoj   1965:   767.   Het   lijkt  erop   dat   de   ster van Taine   aan het einde   van  de

negentiende eeuw verbleekte, hoewel hij ook daarna nog bewonderaars had. De beroemdste onder hen
was Edmund Wilson die hem, samen met onder anderen Flaubert, Pascal en Racine, als de
verpersoonlijking van de Franse cultuur beschouwde. Wilson las de Histoire de la Uneramre anglaise
men hij 'nog erg jong' was en schreef daarover in een brief uit 1934: 'It must have been the first
criticism I ever read and I owe a lot to Taine' (Wilson 1977: 250).

132



zich  ergerden  aan zijn 'wetenschappelijke boeventaal'.2
Is het waar dat Taine niet geYnteresseerd was in beoordelingen en zich beperk-

te tot analyses? Wanneer we afgaan op zijn theoretische programma - en dat doen
de meeste commentatoren en zeker de tekstboekenschrijvers - dan is het antwoord
'ja'. Hij afficheert zich namelijk als iemand die niet 'vergeeft' en 'veroordeelt'
maar  'verifieert' en 'verklaart', en noemt  zich,  met  een  aan de biologie ontleende
term, een 'naturalist', wat zoveel wil zeggen   als een literatuurbeschouwer   voor
wie  enkel de feiten tellen. Tegenover de 'naturalist' plaats  hij de 'retoricus'.  Dat
gebeurt in het bijzonder in zijn Essai sur Tite-Live (1856), het boek waarin hij
zijn ideeen uiteenzet over het historisch mttier.3

De tegenstelling 'naturalist'- 'retoricus' blijkt daarin samen te vallen met die
tussen 'nieuw' en 'verouderd' of 'wetenschappelijk' en 'onwetenschappelijk'.
Livius wordt beschouwd als de verpersoonlijking van het oude; iemand die de
geschiedenis bestudeert om er lessen uit te trekken. Zijn werk heeft volgens Taine
meer gemeen met literatuur dan met wetenschap, want een onderzoeker is niet
geinteresseerd in lesssen; hij wil wetten formuleren en verklaringen bieden. Daar-
uit moet niet worden geconcludeerd dat wetenschap en literatuur in Taine's optiek
een tegenstelling vormen, want op het einde van zijn boek betoogt hij dat een
goed historicus ook een goed schrijver moet zijn - wat dat betreft is hij vergelijk-
baar met Kalff of Te Winkel.4

Taine pleitte voor een 'naturalistische' aanpak omdat hij doordrongen was van
de veranderlijkheid van evaluatieve criteria. Probeert u zich eens in te denken,
schreef hij in 1858, wat de reactie zou zijn van een classicist wanneer hij een
boek van Balzac las. Hij zou het verafschuwen. Hij zou de structuur te rommelig
vinden, de tegenstellingen te schril, de stijl te overdadig. Diezelfde eigenschappen
maken Balzac voor ons nu juist zo bewonderenswaardig - aldus nog steeds Taine -
en dus is er maar 66n conclusie mogelijk:

Il yaun nombre infini de bons styles: il y en a autant que de sikles, de nations
et de grands esprits. Tout diff6rent. Si vous acriviez aujourd'hui A la fagon
d'H6rodote et d'Homlre. on vous traiterait d'enfant; si vous parliez aujourd'hui A
la fa on d'Isaie ou de Job, on vous fuirait comme un fou.5

Zulke historische relativeringen kennen we sinds de Querelle des anciens et
des modernes, maar we hebben eerder al geconstateerd dat ze op de historische

2 Zie bijvoorbeeld Dowden 1878: 105ff en Symonds  1893:  6f.
3 Taine 1856. Zie voor het gebruik van de term 'naturalist' onder andere Taine z.j: vf.
4 Uit zijn correspondentie blijkt dat Taine, wanneer hij zijn manuscripten liet lezen, zijn adviseurs

drie vragen voorlegde: 'Est-ce que assez neuf? Est-ce que assez prouve? Est-ce assez litttraire?' (Taine
1904-1907 deel 4: 116). Zie voor de plaats van Taine in het debat over de vraag of geschiedenis een
kunst  is, een wetenschap of beide Compagnon 1983 (paragraaf  1).

5 Taine  z.j.b:  39.
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praktijk weinig invloed hadden en dat gaat ook op voor Taine, zoals blijkt uit zijn
hoofdwerk, Histoire de la litttrature anglaise (1863-1864). In de inleiding
daarvan herhaalt hij zijn naturalistische programma. Die inleiding wordt vaak
geciteerd, zowel in tekstboeken als in meer gespecialiseerde studies. Er wordt
alleen te weinig op gewezen dat Taine zich op geen enkele manier aan zijn woord
houdt. 6

Zijn boek bestaat uit een serie schrijversportretten zoals we die in Nederland
kennen van Busken Huet. Neutraal zijn die protretten niet: de typering is tegelijk
een oordeeL Zo wordt Pope beschreven als iemand met een verbluffende techniek,
maar zonder ideeen en zonder passies - 'S'il a fait des vcrs, c'est tout bonnement

pour faire des vers' - en daar wordt vervolgens een beschouwing aan vast
geknoopt over het classicisme waarin Taine betoogt dat het grootste deel van de
betreffende literatuur leeg en artificieel is. Daartegenover staat uitbundige lof voor
de Elizabethaanse periode, in het bijzonder voor het toneel en dan vooral voor
Shakespeare:

Zit er systeem in zijn oordelen? Anders gezegd: propageert hij - net als zoveel
van zijn collega' s - een bepaalde literatuuropvatting? Ik meen van wel, want als
hij een schrijver prijst,  is het altijd vanwege zijn 'waarheid'. Shakespeare bijvoor-
beeld krijgt zoveel lof toegezwaaid omdat hij de mensen beschrijft zoals ze zijn en
een kennis van de wereld bezit die de wetenschappelijke overtreft. Van Swift -
een ander bewonderd schrijver - wordt gezegd dat hij het leven kent zoals een
ban-kier zijn rekeningen en Byron is in de ogen van Taine de grootste levende
dichter omdat hij de hypocrisie aan de kaak stelt en de waarheid vertelt:

Tegenover 'waar' staat 'retorisch'. Vandaar het gebrek aan waardering  voor
Pope. Een classicist is voor Taine iemand die zich tevreden stelt met het kunstig
formuleren van 'les iddes gdntrales moyennes', een 'frasenmaker' om een woord
van Multatuli te lenen. De technische perfectie van dit soort literatuur laat hem
koud en hij leest liever Burns - hoe weinig gepolijst of zelfs primitief diens

gedichten ook zijn - dan werk waarvan hij ironisch opmerkt dat er 'niets aan
ontbreekt, behalve de waarheid'.9 Vanwege dat laatste heeft hij ook weinig op
met dichters als Wordsworth en Southey. Want die drukken zich weliswaar
eenvoudiger uit, maar zijn volgens hem net zulke fraseurs als de classicisten.

Daarentegen valt Shelley wel in de smaak en hetzelfde geldt voor een prozaist als
Dickens.

Regelmatig komen we in het boek uitspraken tegen over 'echte kunst' en
'echte kunstenaars' en sommige daarvan kunnen we beschouwen als een samen-

6  Taine   1863-1864.   Zie  voor  achtergrondinformatie   over de Histoire en voor gegevens over de
verhouding tussen Taine en Engeland Roe 1923.

7 Taine 1863-1864 deel 3: 364.
8 Taine 1863-1864 deel 2: 105, deel 3: 191, 521 ff.
9 Taine 1863-1864 deel 3: 370, 384; Multatuti 1950-1995 decl 4, 3 lff. Cf. Weinstein 1972: 65ff.
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vatting van Taine's ideetn, onder andere de volgende bewering:

Les vrais artistes sont perspicaces; c'est en cela qu'ils nous surpassent; nous
jugeons d'aprts des ouT-dire et des phrases toutes faites, en badauds; ils jugent
d'aprts les faits et les choses, en originaux. 10

Passages als deze zijn wel opgevat als een steunbetuiging aan het adres van
het Franse realisme en er bestonden inderdaad nauwe betrekkingen tussen Taine
en sommige schrijvers die tot die stroming worden gerekend. Zo schreef hij kort
na de dood van Balzac, op een moment dat diens werk nog niet gecanoniseerd
was, een artikel waarin hij hem herdacht als een groot schrijver, vooral bewonde-
renswaardig vanwege zijn analytisch vermogen en zijn kennis van de wereld, en
waarin hij zijn oeuvre aanduidde als 'le plus grand magazin de documents que
nous  ayons  sur la nature humaine'. De manier waarop hij Balzac typeerde, heeft
veel weg van een ideaal zelfportret. Edn keer gaat de identificatie zo ver dat hij
een zinswending gebruikt die hij later, met een kleine wijziging, op zichzelf van
toepassing zal verklaren en in die versie beroemd is geworden:

Pour lui, la vertu est un produit, comme le vin ou le vinaigre, excellent, A la
vdritd, et qu'il faut avoir chez soi en abondance, mais qui se fabrique comme les
autres, par une sdrie connue d'op6rations fixes, avec un effet mesurables et
certain. 11

Groter nog dan zijn bewondering voor Balzac was die voor Stendhal, zijn
lievelingsauteur. Ook aan hem wijdde Taine een artikel en ook dat werd geschre-
ven v66rdat er sprake was van algemene erkenning, in een tijd dat een belangrijk
deel van het werk van Stendhal niet eens was gepubliceerd. In dat artikel prijst hij
de schrijver als een groot psycholoog en een bewonderenswaardig stilist met een
alkeer van retoriek. Legde hij in het geval van Balzac alleen impliciet een verband
tussen diens werk en zijn eigen ideeen, Stendhal noemde hij nadrukkelijk zijn
voorganger en hij gaf hem om die reden een ereplaats in zijn inleiding op de
geschiedenis van de Engelse literatuur, direct naast Sainte-Beuve. 12

10 Taine 1863-1864 deel 3: 586. Cf. een eerdere uitspraak over Dante, Shakespeare en Byron:
'Leur g6nie a beau monter haut, il a toujours les pieds plongts dans l'observation' (deel 3,554).

" Taine z.j.b: 59f, 94. Het artikel over Balzac is van 1858. Zie over de reputatievorming van
Balzac Bellos 1976. Zie over de verhouding van Taine tot het realisme Wolfenstein 1947. Die
verhouding komt ook op verschillende plaatsen ter sprake in Weinberg 1937.

12 Dat Stendhal Taine's lievelingsschrijver was, blijkt uit zijn briefwisseling. La Chartreuse de
Parme was volgens hem zijn beste boek ('incomparable et absolument au-dessus de tout autre roman
anglais, francais ou russe', Taine 1904-1906  deel  4:   218).   In   1883  had   hij  het  boek  40  of  50  keer
gelezen (Taine 1904-1906 deel 4: 1650. Het essay over Stendhal verscheen oorspronkelijk in 1864 en
is opgenomen in Taine z.j.b: 223-257. Stendhal wordt voorgesteld als een voorloper van de Tainiaanse
literatuurbeschouwing  in de inleiding  van de Histoire: Taine 1863-1864  decl 1: xlivf. Cf. Taine  1904-
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Verder is hij niet gegaan en hij heeft zich nooit gepresenteerd als woord-
voerder of ideoloog van het realisme. Wet heeft hij een keer toegegeven minder
onpartijdig te zijn dan hij altijd beweerde. Dat was aan het eind van de jaren
zestig, in de tijd dat hij kunstgeschiedenis en esthetica doceerde en nog maar
weinig aandacht besteedde aan literatuur. Hij schreef toen een geschiedenis van de
beeldende kunst onder de titel Philosophie   de l'art (1865-1867). Gewoontegetrouw
beweerde hij in de inleiding dat hij zich neutraal zou opstellen, om vervolgens
uitspraken te doen over zulke zaken als 'het wezen' en 'het ideaal' van de kunst
en tenslotte, helemaal op het einde, te constateren: 'Nous avons toujours, et A
chaque pas, portd des jugements'. 13

Toch was er volgens hem van inconsequentie geen sprake. Hij had zich name-
lijk telkens aangesloten bij het oordeel van de tijd, en dat stond vast. 'Iedereen'
wist tegenwoordig dat Dante en Shakespeare tot de grootste schrijvers behoorden
en Beethoven en Mozart tot de grootste componisten en 'niemand' ontkende dat
van alle schilders Rembrandt de belangrijkste Nederlander was, Rubens de belang-
rijkste Belg en Durer de belangrijkste Duitser. Taine gebruikte in dit verband de
term 'verworven waarheden' en daaruit blijkt  dat  hij,  wat zijn denkbeelden  over
kwaliteit betreft, zich niet onderscheidde van de literatuurhistorici die we eerder
bespraken. Het enige verschil is, dat de meesten van hen ook expliciet zeiden zich
(vooral) voor het beoordelen van literatuur te interesseren en zich niet opwierpen
als  'naturalist'.14

2.  Verhouding  tot  het naturatisme

Taine onderscheidt zich evenmin in zijn houding tegenover zijn eigen tijd. Hij was
net als velen van zijn collega's cultuurpessimistisch gestemd en schreef ironische
schetsen over de Franse burgerij die in Nederland bekend zijn geworden via
Busken Huet en diens Parijs en omstreken (1878).15   Het   zou   verkeerd   zijn   dit

deel van zijn werk als bijzaak of franje te beschouwen. Taine hechtte zoveel
belang aan cultuurkritiek dat hij de laatste twintig jaar van zijn leven besteedde

1906 decl 3: 279. Zie voor de invioed van Taine op Stendhals canonisatie Klostermann 1961 en
Weiand   1987.

'  Taine 1913: 234. Philosophie de l'an is een bundeling van Philosophie de l'art (1865) en De
l7£Mal dans l'art (1867). De eerste editie is van 1880.

14 Taine 1913 234ff.
" Taine 1867, 1906-1909, Busken  Huet 1878: 300ff, 359ff.   Zie  voor de overeenkomsten tussen

Taine en Busken Huet als cultuurcriticus Praamstra 199la: 404.
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aan een studie van het Franse verleden in de hoop de oorzaken te vinden van het
maatschappelijk verval dat hij overal om zich heen constateerde. Het resultaat was
een boek van maar liefst elf delen, waarvan het laatste posthuum verscheen. Het
opent weer met de verzekering dat hij zich als een naturalist zal gedragen - 'J'
6tait devant mon sujet comme devant la m6tamorphose d'un insecte' - maar dat is
deze keer minder waar dan ooit, want het boek is Wn lange filippica tegen de
maatschappij waarin wordt betoogd dat de Franse revolutie een monster heeft
gebaard en alleen een liberale aristocratie het land nog kan redden. 16

In tekstboeken wordt aan dit aspect van Taine's werk geen aandacht besteed
en   zelfs in gespecialiseerde studies   komt   het niet altijd   aan   de orde. Hetzelfde
geldt voor zijn bemoeienis met de eigentijdse literatuur. Daarover is zelfs nog
nooit iets samenvattends geschreven, zodat de indruk kan blijven bestaan dat we te
maken hebben met een teruggetrokken geleerde die zijn bibliotheek als
laboratorium gebruikte. In werkelijkheid speelde Taine - net als zovelen van zijn
collega's - een belangrijke rol in het literaire leven en probeerde hij niet alleen via
zijn studies, maar ook op andere manieren invloed uit te oefenen op de
ontwikkeling van literatuur en de publieke smaak. Dat hij meer was dan alleen
onderzoeker, blijkt al uit zijn bibliografie. Die bevat namelijk behalve studies op
het gebied van de literatuur, de beeldende kunst, de geschiedenis, de filosofie en
de psychologie ook essays, reisverhalen, een cultuurgeschiedenis in de vorm van
een reisverhaal en een, onvoltooid gebleven, roman. Zelf maakte Taine geen
onderscheid in zijn productie in die zin, dat hij zich altijd - dat wil zeggen ook in
zijn  reisverhalen - afficheert  als een onderzoeker  en een 'naturalist'. 17

Als wetenschapper en literator beschikte hij over uitstekende contacten met de
wereld van de cultuur. Hij ging om met Flaubert, Gautier, de broers De Gon-
court, Sainte-Beuve en Toergenev, zat aan bij de befaamde Magny-diners en was
heel lang een vast bezoeker van de salon van prinses Mathilde, de nicht van
Napoleon III, wier huis in die tijd een van de belangrijkste culturele centra was en
wel werd aangeduid  als het 'Ministerie der Gratien'. Mogelijkheden genoeg  dus
om het literaire debat te beYnvloeden. Voor zover mij bekend schreef hij nooit
recensies, maar hij liet wel weten wat hij van de stand van de literatuur vond en
was  actief als adviseur, onder anderen van Flaubert:8

16 Taine 1906-1909  deel  1:  viii.  Zie  over Les origines de la France contemporaine en de geweldige
indruk die het maakte - er is uitgerekend dat in 1900 7 miljoen mensen met het boek in contact waren
gekomen - Swart 1964 (hoofdstuk 4,5) en Barrows 1981 (hoofdstuk 3).

17 Een bibliografie van Taine's werk vindt men bij Kahn 1953: 247ff. Zie voor Taine's bewering

dat hij ook in zijn reisverhalen een 'naturalistisch' onderzoeker is Taine 19102 deel 1: 352.
18  Zie  over de relatie tussen Taine en Flaubert Compagnon 1983: 269ff en Lotman  1989:  303.  Zie

over prinses Mathilde en haar rol in het culturele leven Friedrich 1992: 56ff. Een interessante bron
van informatie over het limraire leven van Taine is het dagboek van De Goncourts. Hij komt er in
voor  vanaf deel  6  (1   maart  1863) en wordt als volgt geintroduceerd:   ' Un monsieur arrive, mince,  un
peu raide, maigre, avec un peu de barbe: ni petit ni grand, un p8te-sec; l'oeuil bleuAtre sous ses
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Literatuurhistorici brengen zijn naam altijd in verband met Zola. Dat is niet
onterecht, alleen was hun relatie gecompliceerder dan hij meestal wordt
voorgesteld en komt Taine's houding ten opzichte van het naturalisme meer
overeen  met  die van velen  van zijn collega's   dan de vakliteratuur suggereert. 19
Het eerste contact tussen de auteur en de onderzoeker dateert waarschijnlijk van
het midden van de jaren zestig. Taine was toen al een beroemdheid, Zola een
beginnend schrijver. Zola noemde zich al gauw publiekelijk Taine's 'humble
disciple' en koos als motto voor 77:trase Raquin (1867) - dat algemeen wordt
beschouwd als zijn eerste naturalistische roman - een zin uit de inleiding op de
Histoire de la lit rature anglaise (1863-1864): 'Le vice et la vertu sont des
produits comme le vitriol  et le sucre'. De roman werd heftig aangevallen  en  dat
was voor Zola reden Taine te vragen of hij het boek wilde recenseren. De onder-
zoeker  zei  'nee', maar schreef wel een brief met een aantal vleiende opmerkingen
en daarvan werd dankbaar gebruik gemaakt toen Zola, bij een herdruk, zijn
roman tegen de critici verdedigde.20 Taine gaf Zola het advies meer aandacht te
besteden aan de rol van maatschappelijke factoren. Kenners vermoeden dat die
raad een rol heeft gespeeld bij de opzet van Les Rougon-Macquan. Maar hoe
aandachtig de schrijver ook naar de onderzoeker luisterde en hoe vaak hij hem
ook prees, Taine was niet van zins op te treden als explicator of verdediger van
het    naturalisme    en    toen    hij     in    1887 een lijstje maakte van 'grote levende
schrijvers' stond Zola daar niet op en wel: Augier, Dumas jils en Flaubert.21

Op een gegeven moment begon Zola publiekelijk te klagen dat zijn geleerde
meester 'zich opsloot  in de geschiedenis  en de filosofie'.  Als dat bedoeld  was  om
hem te prikkelen, mislukte die poging: Taine heeft nooit over Zola geschreven,
maar foeterde wel in zijn correspondentie op schrijvers met een voorkeur voor
'vieze geuren'. Toen Taine  in 1893 overleed,  zei Zola tegen een verslaggever  dat
er altijd iets was geweest dat hen scheidde, al wist hij niet wat, en vertelde dat de
overledene had geweigerd hem te steunen in zijn kandidatuur voor de Acaddmie
Francaise. Hij zei ook: 'Ik denk dat hij niet bijzonder hield van wat ik schreef en
dat heeft me altijd bedroefd'.22

Zola van zijn kant had eveneens bezwaren en verweet Taine 'dogmatisch' of
zelfs 'despotisch' te zijn in zijn manier van denken. Bovendien was zijn bewonde-

lunettes; une figure dtcharnte, un peu effacEe, qui s'anime en parlant; un regard qui prend de la grace
en vous 6coutant, une parole douce, coulante, un peu tombante de la bouche, qui montre les dents:
c'est Taine'. (De Goncourt 1956 decl 6: 37).

w In studies over het naturalisme wordt Taine altijd voorgesteld als de (belangrijkste) trait d'union
tussen wetenschap en kunst of te wel tussen positivisme en naturalisme. Zie onder andere Furst/Skrine
1971, Mahal 1975, Anbeek 1982a en Luger/Lodders 1986.

m Lapp 1957, Butler 1974.
2' Zie behalve Lapp 1957 ook Larkin 1977: 128ff.
22 Geciteerd door Weinstein 1972: 146f. Het brieffragment over 'vieze geuren' vinden we bij

Wiarda  1938:  viii.  Zie  voor de klachten van  Zola over het gedrag van Taine Baguley  1990:  56.
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ring niet exclusief zoals blijkt uit 'Du roman expdrimental' waar de rol van Taine
is overgenomen door de bioloog en filosoof Bernard. Het valt verder op dat Taine
niet zo vaak geciteerd wordt als men op grond van de literatuur over het
naturalisme zou verwachten en het is soms moeilijk zijn invloed te onderscheiden
van die van Balzac en Stendhal - schrijvers die behalve door Taine ook door Zola
werden bewonderd en door hem werden voorgesteld als voorlopers van zijn
manier van werken. 23

Beperken we ons niet tot Frankrijk en verdiepen we ons in andere schrijvers
die  men  met het naturalisme in verband brengt zoals Couperus  en Van Deyssel,  o f
Strindberg en E a de Queiroz, dan blijkt bijna altijd dat hun band met Taine nog
losser en kortstondiger was dan die van Zola.24 Dus internationaal gezien is de
vereenzelviging van Taine met het naturalisme nog problematischer. Behalve dan
op 66n punt - en daarover zijn de literatuurhistorici juist karig met informatie. Ik
doel op het pleidooi voor een verwetenschappelijking van de literaire kritiek zoals
dat onder andere te vinden is in Mes haines (1866), waar het bespreken van een
boek op basis van een persoonlijke smaak een 'monsterachtige onrechtvaardigheid'
heet en van recensenten wordt geeist dat ze zich voortaan gedragen als onder-
zoekers:

Vous devez accepter toutes les manifestations artistiques avec une tgal amour,
comme le m6d6cin accepte toutes les maladies, car dans chacune de ces
manifestations vous trouverez un sujet a analyse et A 6tude physiologique et
psychologique.25

Het klinkt Tainiaans en in latere publicaties wordt expliciet naar diens werk
verwezen. Ook degenen die Zola's pleidooi overnamen, verheelden niet dat Taine
in  hun  ogen de ideale recensent  was. Wat Nederland betreft  kan  in dit verband
worden gewezen  op een artikel van Netscher  uit 1885 waarin hij betoogt  dat  een
literair criticus 'het schoon- en leelijk-vinden' moet overlaten aan de lezer en zich

23 Zie voor een samenvatting van Zola's oordelen over Taine Butler 1974. Bij het beroep dat werd
gedaan op Bernards Introduaion  a  l'Aude  de la  mudecine  expknmentale (1865) negeerde  Zola  1880  de
passages waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen literatuur en wetenschap. Zie Bernard   1865:
75,249f, 356f.

24 Zie Voor de band tussen Taine en %a de Queiroz Demetz 1967 en Coleman 1980: 3Off. De
enige poeticus van het naturalisme (behalve Zola) die zich intensief met het werk van Taine bezighield
en met hem in debat ging, was Holz, de schrijver van Die Kunst. Ihr Wesen und ihre Gesetze (1891).
Voor hem hoorde Taine thuis in het rijtje Comte, Mill en Spencer - geleerden die hij als zijn
'beschermheiligen' beschouwde. Zijn boek leest soms als een parodie op het positivisme-van-de-
schoolboekjes met zinnen als: 'Es ist ein Gesetz dass jedes Ding ein Gesetz hat!'. Zie Holz 1891:
88,90. Cf. Scheuer 1971. Het is overigens nuttig om erop te wijzen dat ook schrijvers die niemand
met het naturalisme in verband brengt, zoals Laforgue, zich voor Taine interesseerden. Zie Arkell
1979: 47.

23  Zola  1879:  99.
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dient te concentreren op de 'analyze', dat wil zeggen:

Het verband tusschen een kunstwerk en den kunstenaar; het naspeuren van den
invloed van het ras, den tijd en de omgeving op de produkten van bepaalde
artisten. En, wat meer is, het verband tusschen deze drie faktoren en den
physiologischen mensch.26

Nog in hetzelfde jaar voegde Netscher de daad bij het woord en gaf een
proeve van 'naturalistische kritiek' in de vorm van een drietal beschouwingen over
Margutrite - een schrijver die tegenwoordig nog slechts bekend is als aanvaller
van Zola - waarin uitvoerig wordt ingegaan op dienst afkomst, de rol van de
omgeving en het belang van het temperament. Netschers voornaamste concurrent,
Van Deyssel, liet zich wat voorzichtiger uit, maar ook hij vond dat Taine 'de
beste manier heeft van literatuur-historie-schrijven' en zag mogelijkheden voor een
'wetenschappelijke literatuurkritiek'.    Bij dat laatste dacht    hij    niet    aan    zijn
zogeheten scheldkritieken, want die beschouwde hij als een genre apart: 'geen
kritiek' maar 'ontboezemingen over literatuurtoestanden'.   Toch  trok hij zelfs  die
'ontboezemingen' in een wetenschappelijke sfeer door zichzelf, net als Zola en
Netscher, te vergelijken met een onderzoeker en te stellen dat hij, als minnaar van
de objectiviteit, probeerde zo nauwkeurig mogelijk de werking van 'hersens en
hart' te beschrijven.27

Eerder is al opgemerkt dat het onmogelijk is op basis van werkwijze en
argumentatie onderscheid te maken tussen de journalistieke, de essayistische en de
academische beschouwingswijze. Het pleidooi voor een 'naturalistische kritiek'
vergroot de overeenkomsten tussen de diverse vormen van literatuurbeschouwing,
zoals bijvoorbeeld blijkt als we het beschouwelijk werk van Van Deyssel uit het
einde van de negentiende eeuw vergelijken met dat van Ten Brink. Beiden
gebruiken dezelfde begrippen en ontwikkelen gelijksoortige ideeen. Beiden
beroepen zich ook op Taine en dat de een een academicus is en de ander niet,
blijkt behalve uit hun onderwerpkeuze misschien alleen uit hun stijl.28

26 Netscher 1885a. Volgens   Bel   1993: 32 waren er weinig recensenten   die   de door Netscher
aangegeven weg volgden, maar bevatten wei veel recensies uit het einde van de negentiende eeuw
'naturalistisch jargon'.    Zie voor verwijzingen naar Taine in Zola's latere pleidooien    voor   een
venvetenschappelijking  van de literaire kritiek o.a.  Zola 1881: 333-374.

27 Dat laatste wordt als volgt uitgelegd: 'Zoo als een chemist er genot van heeft een ongekend
vocht te vormen door een nieuwe stofvermenging, zoo als een botaniker met welbehagen een door hem
geplant stekjen ziet ontbotten, zoo leg ik de handen over elkadr en zie de krachten van mijn gemoed
haten en liefhebben, met innig genoegen' (Van Deyssel 1979: 25). Zie over Van Deyssels ideeen over
literaire kritiek en de kans op een verwetenschappelijking daarvan Beekman 1984b: 12ff. Uit Brandt
Corstius 1968 (hoofdstuk 3) blijkt dat Van Deyssels ideeen sterk overeenkomen met die van Kloos. Zie
voor de geciteerde uitspraken Van Deyssel 1979: 24f, 52. Zie voor de reeks over Margutrite Netscher
1885b. Margu6rite's aanval op Zola wordt vermeld door Brown 1995: 575f.

28 Zie Beckman 1984b: 23f.
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3.   Ou£ie  beel(len

Behalve als smaakmaker en opvoeder lijkt Taine ook als onderzoeker op de
meesten van zijn tijdgenoten. Hij was wel beperkter in zijn interesses dan
verschillenden van zijn collega's en toonde geen belangstelling voor de studie van
de    lezer    of de werking    van de literaire markt. Zijn literairhistorische studies
handelen over auteurs en hun werken, en de belangrijkste vraag die hij zich stelde
was: welke factoren bepalen de ontwikkeling van literatuur. Zijn antwoord is
bekend: 'race', 'milieu', 'moment'. Maar zoals   we   in het vorige deel hebben

gezien, was hij beslist niet de eerste die deze categorieen formuleerde. 29

Al sinds de zeventiende eeuw werd door kunst- en literatuurbeschouwers
gefilosofeerd over de invloed van het ras, het klimaat, de landstreek en het
nationaal karakter. Vaak ging het daarbij om de vraag wat de gunstigste
omstandigheden waren voor het maken van een schilderij  of het schrijven van een
gedicht. Ook werd geprobeerd kunstwerken op basis van ras en klimaat te
classificeren.m Uit zijn correspondentie blijkt dat Taine op de hoogte was van
deze  traditie.  In 6611 van zijn brieven schrijft hij:  'Mon idle traine par terre depuis
Montesquieu,  je l'ai ramasste,   voilh  tout'.31 We weten niet precies  wie hij heeft

gelezen, maar er is wel gesuggereerd dat hij zich vooral heeft laten leiden door
zijn geliefde Stendhal. In diens bock over Rossini en in dat over de Italiaanse
kunst komen ras en klimaat inderdaad aan de orde en in Vie de Henry Brulard
wordt gezegd dat iemand met een 'scherp oog' ziet dat de kunst per 'drie
breedtegraden' een ander karakter aanneemt. Stendhal komt dus in aanmerking als
bron; er is alleen nauwelijks reden hem een speciale plaats toe te kennen. Het is
ook bovendien weinig zinvol zich af te vragen aan wie Taine zijn ideean

ontleende, want het was in de tweede helft van de negentiende eeuw gebruikelijk
het ras en het klimaat belangrijk te achten voor het scheppingsproces en Taine zou
zich zelfs hebben kunnen laten inspireren door Cousin (een filosoof die hij
verachtte en voor retoricus uitschold) getuige de volgende passage:

Oui, Messieurs, donnez-mois la carte d'un pays, sa configuration, son climat, ses
eaux, ses vents en toute sa gEographie physique, donnez-moi ses productions
naturelles, sa flore, sa zoologie et je me charge de vous dire A priori quel sera

29 Zie hoofdstuk 2 paragraaf 2.
3° Zie voor informatie over de genoemde traditie Needham 1926, Barzun 1965 (hoofdstuk 5),

Laurenson/Swingewood 1972 (hoofdstuk  2).
31 Taine 1904-1907 deel 2: 301.
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l'homme de ces pays, et quel rdle le pays jouera dans l'histoire, non pas
accidentellement, mais ndcessairement, non pas A telle 6poque, mais dans toutes,

32enfin l'id66 qu'il est appelt S reprdsenter.

Belangrijker is de vraag wat Taine met die traditie deed. Wat voegde hij er
aan toe en op welke manier probeerde hij haar geschikt te maken voor een aca-
demische studie? Volgens sommigen legde hij zich vooral toe op systematisering
en precisering. In beide gevallen moeten we zijn aandeel bescheiden noemen,
want de samenhang tussen zijn begrippen is onduidelijk en de nauwkeurigheid van
de omschrijvingen laat veel te wensen over.33 Alleen bij 'race' doet hij moeite
tot een begripsbepaling te komen; 'milieu' en 'moment' worden slechts toegelicht
met een aantal voorbeelden. Uit die voorbeelden blijkt 'milieu' zowat alles te om-
vatten en zowel betrekking te hebben op geografische, als op politieke en sociale
omstandigheden. 'Moment' is nog vager en wordt, in een poging tot verduide-
lijking,  wel  vergeleken  met de Hegeliaanse 'tijdgeest'.34

Zelf had Taine het grootste vertrouwen in zijn begrippenapparaat. Het bood
volgens hem inzicht in alle belangrijke aspecten van het scheppingsproces en hoe
letterlijk hij dat bedoelde, blijkt uit zijn opmerking dat wanneer 'race', 'milieu'  en
'moment' een getalswaarde zouden krijgen, het mogelijk was een formule op te
stellen waarmee men de toekomst van de cultuur kon voorspellen. Het is niet het
enige voorbeeld van zijn ongebreideld optimisme. Hij deed het ook voorkomen
alsof het ontdekken en formuleren van wetten iets betrekkelijk eenvoudigs was en
beweerde dat literatuurwetenschappers al over verschillende wetten beschikten.
Een  daarvan  was  'la  loi  des dependances mutuelles',  wat een Tainiaanse formule-
ring blijkt te zijn voor het holistische idee dat in een historische periode alle ver-
schijnselen met elkaar in verband staan. 35

Waarschijnlijk werd zijn optimisme gevoed door successen in de natuurweten-
schappen, in het bijzonder in de biologie. Net als zovelen in zijn tijd was hij
onder de indruk van het werk van Darwin en hij maakte voortdurend vergelij-
kingen tussen literaire en biologische verschijnselen. Wat dat betreft speelde de

n Geciteerd door Needham 1926: 210. Zie voor Taine's afkeer van Cousin en andere 'retorische'
filsofen Taine 1882. Overigens beweert Boime  1980:   15 dat Taine inderdaad door Cousin is beinvioed.
Dat Taine zich vooral zou hebben laten leiden door Stendhal, wordt gesuggereerd door Wiarda 1938:
10Off.  Zie voor Stendhals opvattingen Stendhal 19293,b;  1982.  Zie  voor het citaat Stendhal  1982:  562.

33 Dat Taine de traditie vooral heeft gesystematiseerd en gepreciseerd wordt onder meer beweerd
door Roe 1923: 173f.

34  3 Race',   'milieu' en 'moment' krijgen hun meest uitvoerige beschrijving  in de inleiding  op  de
Histoire (Taine 1863-1864  decl   1).   Zie  voor een kritische bespreking   van de begrippen  Kahn   1953
(hoofdstuk 7 en 8). Zie verder Laurenson/Swingewood 1972: 33ff en Wellek 1955-1992 deel 4: 27ff.

35  Zie voor Taine's grote vertrouwen  in zijn begrippenapparaat Taine 1863-1864 deel 1: xxxiii.  De
'loi des dependances mutuelles' wordt geintroduceerd in Taine 1863-1864  deel 1: xxxviiif. In dezelfde
inleiding is nog sprake van twee andere wetten: 'la loi des influences proportionelles' en 'la loi de
formation d'un groupe'.
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biologie eenzelfde rol als de taalkunde dat deed in de jaren zestig en zeventig van
de twintigste eeuw. In beide gevallen schrok men niet terug voor overdrijvingen
en Taine behoorde tot degenen die de parallellen tot het uiterste doortrok,
bijvoorbeeld door te zeggen dat we de mens moeten beschouwen 'un animal
d'esptce suptrieure' dat gedichten maakt zoals een zijderups zijde. 36

Richten  we  ons  op de historische praktijk dan blijken de begrippen   'race',
'milieu' en 'moment' geen gelijke aandacht te krijgen. Taine is bovendien geneigd
'race' en 'milieu' met elkaar te laten samenvallen en 'milieu' daarbij te identifi-
ceren met klimaat, geografie en bodemgesteldheid. Gezamenlijk worden de twee
begrippen vaak weer vereenzelvigd met 'land' en 'volk' - een gewoonte die we al
kennen van de Duitse literatuurgeografen.37 Studie van de historische praktijk
leert ons verder dat Taine niet alleen conceptueel maar ook inhoudelijk weinig
toevoegt aan de traditie waarbij hij zich aansluit. We kunnen dat het beste illu-
streren aan de hand van Philosophie de l'an dans les Pays-Bas (1868). Dat boek -
opgedragen aan Flaubert - was het resultaat van een tweetal reizen door Nederland
en Belgie: de eerste in 1858, de tweede (ter controle van de gegevens?) in 1867.
Omdat het gaat om een mengeling van algemene beschouwingen en persoonlijke
impressies zou het boek kunnen vergelijken met De l'AUemagne (1813) of
Stendhals Histoire de la peinture en Italie (1837), zij het dan met dit verschil dat
Taine die impressies als wetenschappelijke observaties beschouwt, of in ieder
geval geen onderscheid aanbrengt tussen beweringen over 'het Nederlandse ras'
en dingen die hem onderweg zijn opgevallen. 38

Op grond van lectuur en eigen ervaringen beschrijft hij de Nederlander als
traag en gesloten, flegmatisch, hardwerkend, ruw, huiselijk, met een groot
praktisch vernuft en zeer gesteld op zijn vrijheid. Het zijn eigenschappen die al
heel lang aan de Nederlander of het germaanse ras werden toegeschreven en Taine
onderscheidt zich op dit punt ook niet van andere reisverhalenschrijvers,
waaronder talloze Fransen.39 Het beeld dat hij schetst van de kunst is evenmin

36 Taine  z.j.:  v.  Zie  over de invloed  van de biologie op Taine en andere Franse literatuurhistorici
Hoeges 1980. Vermeldenswaard is de reactie van Renard op de vele vergelijkingen die we in Taine's
werk tegenkomen. Hij noteert in zijn dagboek: 'L'individu est une plante, l'individu est une graine,
l'individu est un fruit. L'art est une plante, la rdligion est une plante, la socittd est une plante. Tout est
une plante. Malgra toute mon admiration pour le grand 6crivain qu'est Taine, je ne peux m'emp8cher
de remarquer combien toutes ses comparaisons sont pauvres, banales et semblables' (Renard 1960:
31).

37 Zie hoofdstuk 5 paragraaf 3.
38   Taine    1869, De Stael z.j., Stendhal 1929b.   Zie voor informatie over Taine's reizen   door

Nederland en Belgie Wiarda 1938: 61ff. Hoeveel gewicht Taine aan zijn reisindmkken hechtte, blijkt
uit de publicatie in boekvorn  van zijn Notes sur t'Angleterre: Taine  1872.

39 Zie voor een bespreking van het beeld van Nederland en het Nederlandse volk in Franse

reisverslagen uit de achttiende en negentiende eeuw Koumans 1930 en Van Strien-Chardonneau
1992,1993. Beiden benadrukken het stereotype karakter  van het beeld. Koumans   1930: 153 schrijft
zelfs: 'En comparant les dmoignages des Francais du xixe sidcle A ceux des voyageurs des deux

143



een verrassing. Hij beperkt zich tot de schilderkunst. Over muziek en architectuur
zwijgt  hij. Over literatuur merkt  hij   op  dat er nooit Nederlandstalige schrijvers
zijn geweest die in het buitenland roem oogstten en door te wijzen op andere
kleine landen, zoals Portugal, die wel internationale coryfeeen bezitten, suggereert
hij dat de oorzaak daarvan gebrek aan kwaliteit is. Voor de eigentijdse literatuur
heeft hij geen enkele waardering, met uitzondering van Conscience, want die mag
dan weinig verfijnd zijn, hij is een goed observator.

De bewoners van de Lage Landen kunnen dus feitelijk alleen schilderen, maar
op dat gebied overtreffen ze ook meteen alle andere germaanse volken. Om de
superioriteit van hun schilderkunst te demonstreren, geeft Taine een uitvoerig
historisch expos6. Nederland komt daarin pas op het einde aan de orde, wanneer
de zeventiende eeuw wordt behandeld. De kunst uit die tijd is volgens Taine
bovenal realistisch. Dat is ook de reden waarom hij haar zo bewondert. Andere
eigenschappen die hij noemt zijn eenvoud en huiselijkheid. Als de belangrijkste
schilders beschouwt hij Ruysdael en Rembrandt, en hij aarzelt niet de laatste op
dezelfde hoogte te plaatsen als Shakespeare.

Dat onze zeventiende-eeuwse kunst bijzondere kwaliteiten bezit, was al v66r
Taine een gemeenplaats, zeker in Frankrijk waar sinds de achttiende eeuw uit-
gebreide collecties bestonden van Nederlandse kunst. Het idee dat die kunst realis-
tisch van aard was, was evenmin nieuw. Al in de zeventiende eeuw werd beweerd
dat de Nederlandse kunst zich onderscheidt door een zorgvuldige weergave van
het dagelijks leven. Latere kunstbeschouwers herhaalden dat en tijdens de 'bataille
r6aliste' speelden de Nederlanders om die reden een belangrijke rol en maakte
men vergelijkingen tussen hun werk en dat van een romancier als Balzac -
vergelijkingen die we ook bij Taine tegenkomen.40 In al die gevallen impliceerde
'realistisch' een positief waarde-oordeel en dat geldt ook voor de beschouwingen
die Hegel - Taine's favoriete filosoof - heeft gewijd aan de Nederlandse kunst van

sitcles prtcddents, nous voyons qu'ils ont tous presque exactement les m8mes opinions sur la Hollande
et ses habitants'.   Tot de reizigers die worden besproken, behoort Taine. Hij verschilt  niet  van   zijn
landgenoten en wordt niet onderscheiden. Dat het Franse beeld niet noemenswaard verschilt van dat
van Duitse en Engelse reizigers blijkt uit Bientjes 1967 en Van Strien 1989.

40 Zie voor de Franse bewondering voor de Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw Van der
Tuin 1948, Ten Doesschate Chu 1974 , Schama 1989 en Carasso 1992. Informatie over de waardering
elders vindt men onder andere bij Grijzenhout 1992. Zie voor de rol van de Nederlandse kunst bij de
'bataille rtaliste' Demetz   1963.   Daar ook voorbeelden waaruit blijkt dat dezelfde vergelijking tussen

schrijvers en schilders ook in de twintigste eeuw nog wor(It gemaakt, het meest systematisch door Praz
1969. Zie over het gebrek aan originaliteit in Taine's denkbeelden over de Nederlandse kunst Demetz
1963: 113 ('an attractive summary of unoriginal ideas'). Volgens Ten Doesschate Chu 1974: 15
bestond de originaliteit van Taine erin dat hij causale verbanden legde tussen de Nederlandse kunst en
de omstandigheden waaronder ze ontstond, terwijl zijn voorgangers zich hadden beperkt tot
associatieve verbanden. Ze beschouwt dit tegelijkertijd als zijn zwakte.

144



de zeventiende  eeuw. 41

Het was eveneens al lange tijd gebruikelijk de Nederlandse kunst huiselijk,
eenvoudig, burgerlijk en oprecht te noemen en die eigenschappen te verklaren met
een beroep op het nationaal karakter. Voor de canonisering van dat beeld zorgde
ThorB met zijn Musets de la HoUande (1858-1860). Hij was tijdens zijn leven de
grootste kenner van de zeventiende eeuw. Zelfs in Nederland kon niemand hem
evenaren en er werd dankbaar gebruik gemaakt van zijn kennis, onder anderen
door Busken Huet die hem prees als de man 'door wien de sluimerende
belangstelling der Nederlanders in hunne eigen oude kunst zoo krachtig gewekt is'
en zei hem te beschouwen 'als den grondlegger onzer nieuwere kunst-
geschiedenis'.42 Thord   zag de Nederlandse schilders als revolutionairen.    Ze
waren volgens hem de eersten die zich hadden bevrijd van de traditionele
christelijke en mythologische voorstellingen en 'kunst voor de mens' maakten, dat
wil zeggen kunst die over het leven van alledag gaat en er niet voor terugschrikt
'de waarheid' te tonen. Dat klinkt polemisch en zo was het ook bedoeld. Want
Thor6 - die zich als schrijver Burger noemde - had meegedaan aan de revolutie
van    1848 en gebruikte de kunstgeschiedenis als forum   voor zijn politieke   en
esthetische idealen.43

Taine kende Thor6-BOrger en verwijst naar hem, maar alleen op punten van
ondergeschikt belang. Toch leunde hij zwaar op diens   werk   en   het is zelfs   niet
overdreven om te zeggen dat het beeld dat hij geeft van de Nederlandse kunst een
kopie is van dat van zijn landgenoot. Hoeveel hij aan Thor6 dankte, blijkt onder
andere aan het einde van zijn boek als hij Van Mieris en Van de Werff bespreekt
en hun werk afzet tegen dat van 'echte' Nederlandse schilders. Thort was
namelijk de eerste die zo'n tegenstelling maakte en schilderijen met allegorische
en mythologische voorstellingen of geYdealiseerde landschappen 'on-Nederlands'
noemde.44

Het gaat bij Taine slechts om een korte passage, maar het is beslist geen
detail. Want door die tegenstelling over te nemen, kreeg hij precies de kunst die
overeenkwam met zijn ideeEn over de Nederlandse volksaard en schiep op die

41 Hegels opvattingen over de Nederlandse kunst uit de zeventiende eeuw worden samengevat door
Carasso 1984: 396ff en Boomgaard  1995:  41 ff.  Zie  over de invloed van Hegels esthetica  op de ideeen
van Taine Rosca 1928. Zie verder Boomgaard 1995: 97ff.

42 Busken Huet 1881-1888 deel 5, 76, 78. Zie voor een overzicht van datgene wat in de
negentiende eeuw in Nederland gedaan werd aan kunsthistonsch onderzoek Hoogenboom 1993a
(hoofdstuk 3). Zie over huiselijkheid als kenmerk, zowel van de Nederlandse kunst uit de zeventiende
eeuw  als  van de Nederlandse volksaard Grijzenhout  1995.

43 Zie voor informatie over leven en werk van Thord-Burger Jowell 1977.
44 Dat Thort de eerste    was die 'echte' van 'onechte' Nederlandse schilders onderscheidde,

vermeldt Carasso 1984: 400.
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manier zijn eigen gelijk.45

4. Verlangen naar het absolute

De bewondering die tijdgenoten voor Taine voelden, maakte hen niet blind voor
een aantal van zijn tekortkomingen. Zo noemde Van Vloten in zijn Nederlandsche
schiWerkunst van de veeniende tot de achttiende eeuw (1874) - het eerste Neder-
landstalige kunsthistorisch overzicht - het boek over de Lage Landen weliswaar
'lezenswaard',  maar ook 'oppervlakkig'  en vol 'belachelijke overdrijving',  en  een
anonymus in De Nederlandsche Speaator vond dat het was geschreven met 'den
franschen  slag'.46

Fundamentele kritiek ben ik nauwelijks tegengekomen. Het scherpst was
misschien Stephen, de Engelse biograaf. Hij besprak in 1871 de vertaling van de
Histoire de la litttrature anglaise en wees er op dat het beeld dat wordt gegeven
van het Engelse volk - en dus ook van de Engelse literatuur - weinig verschilt van
de clicha's die sinds jaar en dag bestaan. Het enige dat Taine zou hebben gedaan,
was een nieuwe terminologie verzinnen. Stephen vond die niet beter dan de oude,
maar dat nam hij de Fransman niet kwalijk; per slot van rekening beschikte geen
van zijn collega's over een betrouwbaar vocabulair. Wat hij hem wel aanrekende,
was dat hij deed alsof zijn aanpak probleemloos was en veel meer suggereerde
dan hij waar kon maken:

Granting that a science of history is conceivable, its bases are scarcely laid.
Trying to describe the peculiarities of a race or climate, we feel at once the
absence of anything like a scientific nomenclature. Our words express mere rough
popular generalisations, and at every step we say too little or too much. Far from
having arrived at the stage of prediction, we have not yet arrived at the stage of
trustworthy observation. 47

43 Wat dat betreft heeft Haskell 1993: 359 gelijk wanneer hij het, sprekend over Taine's
kunsttheoretische beschouwingen, heeft  over een 'mixture of brashness  and the doctrinaire'. Cobban
1968 die Les origines de la France contemporaine bespreekt, is strenger en beweert dat Taine zijn
onderzoek begon  met zijn conclusies  'and then looks for facts to confirm  them'.

46 (Anoniem) 1868; Van Vloten 1874: 3n. De kritiek die Van Vioten op het boek van Taine had,
belette hem overigens niet 'er hele zinnen vrijwel letterlijk uit over te nemen' en de grote lijn van zijn
betoog aan Taine en Thora te ontlenen (Krul 1995: 256).

47 Stephen 1956: 82.
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Vreemd genoeg ging Stephen niet in op Taine's wetenschapsopvatting en ook
andere critici verzuimden dat. Het beeld van de literatuurhistoricus krijgt daardoor
onvoldoende scherpte, terwijl hij van al zijn collega's nu juist degene was die zich
in methodologisch opzicht het meest uitvoerig verantwoordde en we hem kunnen
beschouwen   als de filosoof onder de literatuurwetenschappers.    Hij   had   ook
filosoof willen worden, maar de politieke omstandigheden verhinderden dat en de
enige reden waarom hij voor de letteren koos, was dat hij daarin een mogelijkheid
zag filosofische vragen te blijven stellen. 48

Verdiepen we ons in zijn methodologische werk dan krijgen we meer greep
op zijn overdrijvingen en zijn dogmatisme, en blijkt hij ook in wetenschaps-
theoretisch opzicht veel overeenkomsten te vertonen met de literatuurhistorici die
eerder aan bod kwamen. Zijn biografen vertellen dat hij als student onder de
indruk was van de Analytica posteriora en uit aantekeningen blijkt dat hij in die
tijd vooral gefascineerd werd door de vraag hoe men aan kennis kon komen die
bewijsbaar was. Het lijkt soms of die vraag hem later niet meer interesseerde,
vooral omdat hij af en toe een woord als 'hypothese' gebruikte. Maar bij nadere
beschouwing blijkt hij de ideetn uit zijn jeugd nooit meer te hebben losgelaten.

49

Dat merken we onder andere als we de manuscripten uit de tijd van de Ecole
Normal Suptrieure vergelijken met het laatste hoofdstuk uit zijn boek over de
Engelse literatuur. Dat hoofdstuk gaat over Mill - waaruit we kunnen concluderen
dat Taine ondanks zijn kritiek op de retorica een ruim, of misschien moeten we
wel zeggen ouderwets, literatuurbegrip hanteerde - en heeft het karakter van een
aanval. Taine   vond het onaanvaardbaar   dat de filosoof, sprekend over onderzoek,
genoegen nam met het waarschijnlijke in plaats van zekerheid te eisen. Want het
doel van wetenschap was niet het ontdekken van 'toevallige' regelmatigheden,
maar het vinden en formuleren van 'noodzakelijke' verbanden en wie het zoeken
daarnaar opgeeft, stort zich volgens Taine in 'un abime de hasard et un abime
d'ignorance'.50

Hij gaf toe dat het moeilijk is zekere kennis te verwerven aangezien alles
afhangt van de kwaliteit van de 'eerste beginselen'. Hij verwijst in dat verband
naar Aristoteles, maar ook als hij dat niet had gedaan, was de overeenkomst

48 Volgens Annan  1984:  206 was Stephen 'a fully paid-up member  of the positivist party'.   Maar
voegt hij daaraan toe: 'He was the sort of supporter whom party whips and hatchet men despise
because he was so scrupulously full of qualifications'. Zie over het besluit van Taine van filosofie over
te  stappen op letteren  Kahn  1953:  25.

49 Zie voor een inventarisatie en analyse van de filosofische manuscripten die Taine in zijn
studententijd schreef Kahn 1953 (Appendix A). Ik heb bij het schrijven van het volgende dankbaar
gebruik gemaakt van Kahn 1953 (hoofdstuk 2) en Charlton 1959 (hoofdstuk 7).

50 Taine 1863-1864 deel 4: 339ff. Het citaat is te vinden op 403. Dat Taine ondanks zijn kritiek op
de retorica toch uit bleef gaan van een traditioneel literatuurbegrip, blijkt niet alleen uit het
slothoofdstuk van de Histoire maar ook (of: meer nog) uit het opnemen van redenaars als Pin en
historici als Macauley.
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tussen zijn manier van denken en die van de Griekse filosoof weI duidelijk
geworden, temeer omdat Taine in hetzelfde hoofdstuk eist dat een onderzoeker
zich richt op het wezen van een object of verschijnsel.2 Die eis is een tweede
aanleiding om Mill te attaqueren, want volgens die laatste waren definities van
ondergeschikt belang en werden ze slechts gebruikt om afkortingen te
introduceren. Taine bestrijdt dat en beweert dat 'echte' definities niet louter
verbaal zijn, maar een opsomming geven van de typerende eigenschappen van een

object of verschijnsel. Inzicht in die eigenschappen zou worden verkregen via
'abstractie', omschreven   als 'le pouvoir d'isoler les 616ments des faits  et  de  les
considdrer  A  part'.  Hoe  het  een en ander  in  zijn  werk  gaat, legt Taine  niet  uit.
Wat dat betreft  is  er geen verschil  met het Aristotelische 'nous'.52

Er zijn, naast het hoofdstuk uit de Engelse literatuurgeschiedenis nog diverse
andere plaatsen waar Taine het opneemt voor het essentialisme en getuigt van zijn
geloof in het bestaan van zekere kennis. In verband met het laatste wordt onder
andere gewezen op de mechanica van Newton, die volgens Taine 'ddfinitif et
prouv6'  is.  Ook de invloed  van 'race', 'milieu' en 'moment'  op de ontwikkeling
van literatuur zou onomstotelijk vaststaan.53 Zijn meest geliefde voorbeeld om
zijn  gehoor te overtuigen  was de Euclidische meetkunde   en  toen  hij   in   1878  De
l 7ntelligence schreef  - zijn filosofische summa  -  gaf hij Euclides  in het laatste
deel daarvan een prominente plaats.

54

We zagen eerder dat een beroep op Euclides behoorde tot de
standaardprocedures van het justificationisme. Er bestond zelfs lange tijd geen
ander argument om de mogelijkheid van zekere kennis te illustreren. Vandaar dat
de meetkunde wel werd aangeduid als 'de enige wetenschap die God de mensheid
tot nu toe heeft geschonken' (Hobbes).55 En juist die wetenschap veranderde
radikaal in de loop van de negentiende eeuw. Naast de Euclidische ontstonden
niet-Euclidische meetkundes die zich niets aantrokken van het parallellenpostulaat,
dat wil zeggen de aanname dat door een punt buiten een lijn maar Mn lijn loopt
die daaraan evenwijdig   is. Die ontwikkeling ondergroef  het   idee dat 'eerste

beginselen' evident zijn en betekende daarom een ernstige bedreiging voor het
justificationisme en de Aristotelische methodologie. Maar Taine lijkt daarvan
onkundig.56

31 Zie voor de verwijzing naar de Analytica Taine 1863-1864 deel 4: 413.
32 Taine 1863-1864  deel 4: 407ff.
53 Taine 1863-1864  decl 1: xxxiii ('Nous pouvons affirmer avec certitude etc'.); Taine 1906-1909

ded  1:  266. Cf verder Taine  1873:  380:   'Nous ne sommes plus capables seulement de connaissances
relatives et born6es; nous sommes capables aussi de connaissances absolues  et sans limites'.

54 Taine 1878 boek 4 (La connaissance des choses g6n6rales).
" Hobbes 1953: 15.
56 De eersten die een niet-Euclidische meetkunde ontwierpen waren Gauss (die zijn ideeen nooit

publiceerde), Lobachevsky (in 1829-1830) en Bolya  (in  1832). De meeste wiskundigen negeerden  hun
opvattingen en het duurde tot de jaren zeventig van de negentiende eeuw voor ze algemeen
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Toen De t'Intelligence een jaar na verschijnen in het Engels werd vertaald,
schreef Mill een recensie waarin hij uitlegde dat meetkundige postulaten niet zo
zeker zijn als Taine beweert en dat hij 'in nog ernstiger fouten vervalt' als hij
denkt dat de empirische wetenschappen op beginselen berusten die boven twijfel
verheven zijn.57 Het zal Taine niet van gedachten hebben doen veranderen;
daarvoor had hij teveel geYnvesteerd in het absolute. Van grote betekenis in dat
verband was waarschijnlijk zijn         lectuur van Hegel, want diens

wetenschapsopvatting kwam overeen met die van Aristoteles en zal de fascinatie
voor de Analytica hebben versterkt. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor de

toenmalige successen op het gebied van de natuurwetenschappen, die door Taine
werden geinterpreteerd als bewijs voor de juistheid van zijn filosofische ideeen. 58

Er waren voor hem twee mogelijkheden: een bewering kon worden bewezen
en had dan recht op het predikaat 'wetenschappelijk', of het bewijs ontbrak en dan
ging het slechts om een (persoonlijke) mening. Die tegenstelling dateert al uit het
begin van de Griekse filosofie en er bestond op dit punt geen verschil tussen

dogmatici en sceptici. Beiden waren ervan overtuigd dat alleen die kennis  wat
waard is die onomstotelijk vaststaat. Verschil van mening was er alleen over de
vraag of een dergelijk soort kennis binnen het menselijk bereik lag.59 Pas in de
loop van de negentiende eeuw kwamen er filosofen die betoogden dat men zich
tevreden kon stellen met hypothetische kennis (en dat een ander soort kennis
bovendien niet bestond).    Tot die filosofen behoorden Comte   en   Mill,   en   het   is
ironisch dat de man die van alle literatuurhistorici het best op de hoogte was van
de ontwikkelingen in de filosofie en bekend staat als een vernieuwer en als de
verpersoonlijking van het positivisme, zich tegen hen keerde en, met een beroep
op Aristoteles, probeerde de traditie te continueren.60

geaccepteerd werden. Zie Struik 1967: 143, 166f. De principes van de Euclidische en de niet-
Euclidische meetkunde worden uiteengezet door Barker 1964 (hoofdstuk 2,3).

57 Mill 1978.
38   De    invloed van Hegel op Taine wordt gedocumenteerd door Rosca    1928.    Zie   voor   het

Aristotelisme van Hegel Popper 1966 (hoofdstuk  11)
59 Taine kende de tegenstelling getuige een uitspraak die hij hij volgens Lefebvre 1946: 176 deed

toen hij 'oud' was - waaruit meteen blijkt dat hij zijn verlangen naar absolute kennis nooit heeft
opgegeven. 'Je suis le contraire d'une sceptique, je suis un dogmatique. Je crois tout possible 8

l'intelligence humaine. Je crois qu'avec des donnhs suffisantes, celle que pouront fournis les
instruments perfectionnZs et l'observation poursuivie, on pourra tout savoir de l'homme et de la vie. Il
n'y  a  pas de myst8re d6finitif.

6° Zie over het ontstaan van het hypothetische denken in de negentiende eeuw en de rot die Comte

daarbij heeft gespeeld Laudan 1981.
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DEEL 3

FORMALISME EN STRUCTURALISME
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Hoofdstuk 8

HET BEGIN VAN DE

MODERNE LITERATUURWETENSCHAP?

1.  Naar  Oost-  en  Midden-Europa

De behandeling van de ontwikkeling in de literatuurgeschiedschrijving bleef tot nu
toe tot nu toe beperkt tot de situatie in Nederland en de omringende landen, met
enkele uitstapjes naar Scandinavie en Portugal (en naar Amerika). Over de ont-
wikkelingen elders bestaat weinig informatie, maar er wordt altijd gesuggereerd
dat de literairhistorische activiteiten daar weinig verschillen van de ons bekende.
Daar zou verandering in zijn gekomen in de eerste helft van de twintigste eeuw en
daarom verplaatsen we ons in dit deel naar Oost- en Midden-Europa - zonder
overigens het Westen geheel  uit het  oog te verliezen. 1

De veranderingen waar het om gaat, zijn geinitieerd door de formalisten en
structuralisten. Zij gelden algemeen als de grote vernieuwers van het onderzoek
waarover in de vorige delen is gerapporteerd, en ze zouden zo radikaal te werk
zijn gegaan dat hun werk weinig of geen overeenstemming vertoont met dat van
de literatuurhistorici uit de voorafgaande perioden. Aan ons de taak te bepalen
waaruit die veranderingen bestaan. Waarna voorzichtig, want rekening houdend
met het verschil in tijd, de vraag moet worden beantwoord of die veranderingen
(als ze er zijn) kunnen worden beschouwd als een verbetering van het literair-
historisch onderzoek.

Opvallend is dat waar de schrijvers van inleidingen en overzichten altijd het
accent leggen op de verschillen tussen de benaderingswijzen (en die steevast over-
drijven), ze in dit geval een uitzondering maken en vooral aandacht besteden aan
de overeenkomsten tussen het formalisme en het structuralisme. Daar is ook alle
reden voor; per slot van rekening maakten de structuralisten gebruik van formalis-
tische ideeen en fungeerden Jakobson en Bogatyrev als trait d'union tussen Rus-

1 De meest uitgebreide informatie over de geschiedenis van de literatuurbeschouwing (zowel
journalistiek, essayistisch als academisch) biedt Welleks A Histo,y of Modem Criticism (1955-1992).
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land en Praag.   Toch  is de verhouding ingewikkelder  dan meestal wordt gedacht  en
dat komt doordat men te weinig oog heeft voor de tegenstellingen binnen het Rus-
sische formalisme.2 In de klassieke studie van Erlich wordt al benadrukt dat de
formalisten in de periode 1915-1930 een paar maal van standpunt zijn veranderd.
Ook de onderlinge verschillen krijgen aandacht, maar dat gebeurt niet syste-
matisch en Erlich vindt ze niet zo belangrijk dat hij zich afvraagt of de aandui-
ding 'formalisme' zinvol is en gehandhaafd kan blijven. Wie dat wel doet, is
Steiner. Hij schreef in 1984 een boek waarin hij betoogde dat binnen het forma-
lisme zowel op cultureel, filosofisch als wetenschappelijk gebied een 'fundamen-
teel gebrek aan eensgezindheid' bestond en hij wees daarbij op een aantal verschil-
len tussen de twee groepen waar de formalistische beweging uit bestond: die van
Jakobson en Jakubinskij (gevestigd in Moskou) en die van Ejchenbaum, Sjklowskij
en Tynjanow (gevestigd in Petersburg).3

Uit dat laatste moet niet worden geconcludeerd dat er naar zijn idee twee
duidelijk te onderscheiden soorten formalisme zijn, want binnen die groepen was
men eveneens verdeeld. De leden gaven dat volgens Steiner ook toe en hij citeert
een artikel waarin ontkend wordt dat er zoiets zou bestaan  als een ' formalistische
methode' en de Petersburgse 'Vereniging voor de studie van de poetische taal'
(Opojaz) wordt beschreven als een forum voor onderzoekers met uiteenlopende
ideeEn: Daar staan uitspraken tegenover waarin bepaalde zienswijzen 'typisch
formalistisch' heten, maar die lijken vooral bedoeld om de eigen positie te mar-
keren, en in de loop van dit decl zal blijken dat soms van tegengestelde opinies
gezegd wordt dat ze 'typerend' zijn voor het formalisme. Ik denk daarom dat
Steiner gelijk heeft en dat het formalisme in die zin vergelijkbaar is met de bena-
deringswijzen die eerder zijn besproken, dat ook daar ruimte was voor diverse
standpunten. Daarmee is tegelijkertijd iets verhelderd over de receptie van het
Russisch formalisme. GeYnteresseerde onderzoekers maakten altijd een keuze uit
de beschikbare ideeEn. Dat geldt zowel voor de Praagse structuralisten als voor de
onderzoekers uit het westen die in de jaren zestig en zeventig het formalisme (en
het structuralisme) ontdekten.5

Het bovenstaande betekent niet dat Jakobson c.s. niets met elkaar deelden. Zo
toonden ze in hun beginperiode allen een agressieve houding tegenover de be-
staande vakbeoefening. Wat dat betreft lijken ze sterk op Jonckbloet. Net als hij

2 Zie voor de geschiedenis van het Russische formalisme en het Praags structuralisme Erlich 1955
(deel 1), Thompson 1971 (hoofdstuk    1) en Chvatfk    1981    (deel 1). Vertalers   uit het Russisch
transcriberen de namen niet altijd op dezelfde manier. Zo is er zowel sprake van Schklowski,
Shklovsky, Sjklovski als Sjklowskij. Ik zal steeds een en dezelfde spelling aanhouden en heb, om
redenen van uniformiteit, alle citaten in de hoofdtekst in het Nederlands vertaald, gebruikmakend van
een Duitse, Franse of Engelse editie.

3 Steiner 1984. Zie ook Steiner 1976, 1986, 1995.
4 Steiner 1986: 124.
5 Zie hoofdstuk 9 en  11.
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gedroegen ze zich als 'rebels with a cause' en verzetten zich tegen bijna al hun
voorgangers. Het verwijt dat hen werd gemaakt was ook identiek: hun aanpak zou
'onwetenschappelijk' zijn. Volgens Jakobson waren de studies die ze schreven
eigenlijk 'causerieen', bestaande uit een 'mengeling van lyriese ontboezemingen
over de schoonheid van de vorm en anekdotes uit het leven van de kunstenaar'
gecombineerd met 'psychologiserende gemeenplaatsen' en gedachten over 'de
filosofische en maatschappelijke essentie van kunst'.   Wat de oudere literatuur-
historici vooral werd verweten is dat ze er niet in geslaagd waren de literatuur-
geschiedenis een eigen status te verlenen. Het was in de ogen van de formalisten
zelfs na anderhalve eeuw een gebied dat niemand respecteerde - een kolonie die
machteloos moest toezien hoe de omringende landen (lees: disciplines) haar van
haar rijkdom beroofden.6

De klacht gold vooral de verwevenheid van literatuur- en cultuurgeschiedenis
die zo typerend is voor het onderzoek uit het einde van de negentiende en het
begin van de twintigste eeuw. Maar ook de neiging van literatuurhistorici om
steeds nieuwe terreinen te annexeren, ontging de formalisten niet, getuige het
verwijt dat onderzoekers geen keuzes durfden maken en van alles en nog wat be-
studeerden: literaire teksten, de biografie van de schrijver, opvattingen over
literatuur, de literaire markt etc. etc.

Geen van de bestaande literatuurgeschiedenissen werd gedetailleerd besproken
en zelfs de kritiek op het marxisme - in het Rusland van die dagen toch een
geduchte concurrent - beperkte zich lange tijd tot vijf volgens Erlich 'snijdende
aforismen'   van  de  hand van Sjklowskij.   Het   is een verschijnsel   dat  we al vaker
zijn tegengekomen; men denke bijvoorbeeld aan de manier waarop de retorica in
de negentiende eeuw door Duitse (en Amerikaanse) filologen opzij werd ge-
schoven. Er bestaan in de literatuurwetenschap wel strijdende partijen, maar er
wordt zelden gevochten.7

Net als het gros van de literatuurhistorici die we eerder bespraken, gingen ook
de formalisten niet met hun tegenstanders in debat, maar probeerden hen van het
toneel te duwen en aandacht te krijgen voor hun eigen persoon en hun eigen
ideeen. Dat lukte hen wonderwel. In het begin van hun activiteiten was het meren-
deel van de formalisten nog student en sommigen zelfs eerstejaars; een paar jaar
later had bijna iedereen een academische functie en domineerden ze de afdeling
talen van het Instituut voor de Geschiedenis van de Kunsten in Petersburg. Boven-
dien bleef hun invloed niet beperkt tot de steden waar het formalisme ontstond.
Vanaf de jaren twintig waren er overal in Rusland sympathisanten te vinden en
groeide het formalisme uit tot een toonaangevende richting. In dezelfde periode
toonde ook het buitenland belangstelling en ontstonden er, eerst in Tsjecho-

6 Jakobson 1982: 33. Zie voor het beeld van de literatuurgeschiedenis als een kolonie Tynjanow
1982: 87.

1 Erlich 1955: 80.
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Slowakije en later in Polen, aan het formalisme verwante benaderingswijzen. De
Poolse 'integrale school' heeft als gevolg van de Tweede Wereldoorlog maar kort
bestaan en is nauwelijks in het westen bekend geworden. Maar de Praagse
Taalkundige Kring (1926-1939) was al snel bijna even succesvol als haar Russi-
sche voorbeeld en speelde een belangrijke rol bij het verspreiden van de forma-
listische ideeen.8

Aan dit alles kwam een einde door het ingrijpen van de communistische
partij. Er wordt  soms de indruk gewekt  dat  in de jaren die voorafgingen  aan  de
reglementering van onderwijs en onderzoek die Stalin decreteerde, sprake is
geweest van een debat tussen formalisten en marxisten. Maar die voorstelling van
zaken lijkt te rooskleurig. Daarvoor    had    men te weinig interesse in elkaars
standpunt en was de situatie te bedreigend. Vanwege die dreiging is het ook
moeilijk de waarde te bepalen van de zelfkritiek waaraan sommigen uiting gaven.
Ik denk dan in het bijzonder aan het artikel van Sjklowskij uit 1930, 'Een
gedenksteen voor een wetenschappelijke vergissing' en aan een stuk van
Mukafovsky uit 1951 waarin hij het structuralisme een gevaarlijke vorm van
'idealisme' noemde.9

Misschien kan worden volstaan met erop te wijzen dat zodra het bewind zijn
greep verslapte, verschillende onderzoekers teruggrepen op de verboden ideeen.
Zo schreef Sjklowskij tijdens een korte dooi van het stalinisme een boek waarin
hij uitvoerig stilstond bij het formalisme. Daaruit blijkt meteen dat, ook al
moesten ze dan ondergronds, het formalisme en het structuralisme nooit helemaal
uit de literatuurbeschouwing zijn verdwenen. In de jaren vijftig en zestig werden
sommige formalistische studies herdrukt en begon een voorzichtige rehabilitatie.
In ongeveer dezelfde tijd - in 1966 om precies te zijn - verscheen in Praag een
bundel met vroegere stukken van Mukatovksf, ingeleid door Voditka, en daarna
duurde het niet lang meer voor het formalisme en het structuralisme in het westen
doordrongen en daar werden binnengehaald als een omwenteling in het denken
over literatuur. 10

B Zie voor informatie over de Poolse 'integrale school' Erlich 1955: 136ff. Uitvoeriger is Bojthr
1970. Zie ook Weintraub 1985. Een literaire beschrijving van het Instituut voor de Geschiedenis van
de Kunsten en zijn docenten geeft Berberova 1989: 143.

9 'Een gedenksteen voor een wetenschappelijke vergissing' is in het Duits vertaald: Rklovskij 1974.
Zie verder Erlich 1955: 112ff, 1994: 265ff en Chavtfk 1981: 26. Zie over de reglementering van het
onderwijs en onderzoek in de tijd van Stalin Graham 1973 (Introduction). Dat er niet sprake is geweest
van een discussie tussen formalisten en marxisten wordt benadrukt door Hansen-Lave 1978: 465ff. Zie
voor  vertalingen van bijdragen  van de verschillende kampen Gunther/Hielscher  1973 en Conio   1975.
Het marxisme dat in de tijd van het formalisme in Rusland werd gepraktiseerd, stond, wat de
literatuurbeschouwing betreft, nog sterk onder invioed van Mehring en Plechanov. Zie Siegel   1981.

1' Zie  voor een Engelse vertaling  van  het boek van Sjklowskijuit  1941:  Shklovsky 1972. Gegevens
over het leven van Ejchenbaum, Sjklowskij en Tynjanow in de tijd van Stalin vinden we bij
Mandelstam  (1971,   1973)  die hen prijst  om hun 'betrouwbaarheid'   en hun 'fatsoen'.   Zie   voor  een
(kritische) aanvulling Van het Reve 1984: 58f en Dohrn 1987: 7. 'Formalist' was in het Rusland van
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2.  Voorlopers

Het beeld van de literatuurgeschiedenis als een kolonie was niet nieuw. Het komt
al  voor bij Veselovskij,   een  van de voornaamste Russische literatuurwetenschap-
pers uit de negentiende eeuw. Kenners als Erlich en Steiner beschouwen hem,
samen met een tijdgenoot - Potebnja - als de belangrijkste voorloper van de for-
malisten, maar het paste niet in de strategie van Sjklowskij en anderen hen die eer
te betuigen.  Een van Sjklowskij's eerste publicaties, 0 teorn prozy (1925), bevat
zelfs aanvallen op het werk van de beide onderzoekers. Ze waren waarschijnlijk
bedoeld om de aandacht te trekken en de eigen opvattingen duidelijker te
profileren. Om diezelfde reden presenteerde Sjklowskij zich als een autodidact:
iemand die al op het gymnasium nadacht over 'de theorie van het proza' en op de
universiteit eigenlijk niets had bijgeleerd. Andere formalisten hadden minder
branie, maar het duurde toch tot het eind van de jaren twintig voor ze toegaven te
hebben geprofiteerd van inzichten van vroegere onderzoekers. 11

Op dat moment was het formalisme stevig verankerd in het universitaire leven
en dat maakte agressie overbodig. Bijzonder openhartig was Tomasjevski. Hij
hield   in   1928 een lezing   voor de Praagse Taalkundige Kring   -   een   van   de   voor-
beelden waaruit blijkt hoe nauw de contacten waren tussen formalisten en structu-
ralisten - waarin hij zich distantieerde van de 'overdrijvingen' uit de beginperiode
en zei dat men niet moest denken dat het formalisme de 'hele erfenis' verwierp
van de 'Russsische wetenschap':

Als het zich soms verzette tegen de ideeen van Veselovskij en Potebnja, was dat
alleen maar om de eigen onafhankelijke positie te benadrukken. Het moet echter
worden gezegd dat de nieuwe school schatplichtig is aan deze twee voorgangers
en  veel  van zijn basisconcepten  van hen geleend heeft.12

Stalin een scheldwoord dat voor iedereen werd gebruikt die de communistische partij (of beter gezegd
haar leiders) niet aanstond. Volgens Volkov 1979: xxiv is er in de geschiedenis van de sovjetkunst en -
literatuur 'not a single even slightly significant figure who has not been at one time or another branded
a  'formalist"  en hij voegt daar aan  toe:  'many of those accused  of it perished'. Sinds 1970 bestaat er
een groep van (in hoofdzaak) Engelse slavisten die zich de 'Neo-Formalist-Circle' noemen en niet
alleen formalistische teksten vertalen maar ook proberen de ideeen daarin verder te ontwikkelen. De
groep heeft een eigen tijdschrift: Essays in Poetics. Zie voor meer informatie Andrew 1992.

" Erlich 1955: 7ff, Steiner 1984: 63f. Zie verder ook Thompson 1971: 16ff en Hansen-LOve
1978: 43ff, 238ff, 37Off. Dat de formalisten de beeldspmak van Veselovskij kenden, blijkt uit
Ejchenbaum 19823:  50.  Zie voor een Engelse vertaling van O reorri prozy (1925) Shklovsky  1990.  Zie
voor de pose van autodidact Shklovsky 1977: 14, 17. Cf. Dohrn 1987: 149.

'2 Geciteerd door Steiner 1984: 27. Cf. Tomdevskij 1928: 228ff. Ook Ejchenbaum distantieerde
zich aan het eind van de jaren twintig van de houding uit de beginjaren en sprak van 'stellingen (die)
niet alleen de status van wetenschappelijke principes hadden, maar ook dienden als paradoxaal
toegespitste leuzen om hun opvattingen te propageren en te profileren' (Ejchenbaum 1982a: 65). Toen
Todorov in 1965 via een aantal vertalingen de Russische formalisten in het westen introduceerde, werd
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De structuralisten deden wet vanaf de allereerste jaren een beroep op het werk
van voorgangers. Maar dat was misschien (voor een deel) om dezelfde reden als
waarom de formalisten het nalieten: uit zorg voor hun positie. De Praagse onder-
zoekers wilden namelijk niet worden beschouwd als volgelingen van een Russische
beweging, zoals verschillenden van hun critici beweerden, en probeerden daarom
aannemelijk te maken dat hun opvattingen aansloten bij een inheemse traditie. t3

Namen van West-Europese (of Amerikaanse) onderzoekers werden zelden
genoemd  en  bij de formalisten ontbreken ze zelfs  zo  goed als geheel.   In de opvat-
ting van Ertich moeten we daar geen kwade bedoelingen achter zoeken en was er
ook nauwelijks sprake van westerse invloed. Het formalisme is volgens hem een
'indigenous movement' die zich vervolgens verspreidde over andere delen van de
Slavische wereld en altijd een slavisch karakter heeft behouden. 14

In de incidentele gevallen dat de formalisten wel verwijzen naar collega's uit
het westen, gaat het bijna nooit om beroemde namen. Onderzoekers die in de
voorgaande delen aan de orde kwamen, ontbreken dus, met uitzondering van
Brunetidre. Van hem wordt het voorwoord geciteerd van een van zijn boeken
waarin hij aankondigt speciale aandacht te zullen besteden aan de immanente ont-
wikkeling van literatuur, uitgaande van het idee dat schrijvers zich van elkaar
willen onderscheiden door 'iets anders' te doen dan hun voorgangers deden. In dat
uitgangspunt moeten Sjklowskij c.s. zich hebben herkend en dat zal ook de reden
zijn geweest waarom ze ingenomen waren met het begrip 'Differenzqualitat' dat
ze aantroffen in een boek van een andere, maar veel minder bekende onderzoeker
uit West-Europa: Philosophie der Kunst (1909) van Christiansen. 15

Verder werd gebruik gemaakt van het werk van een groep Duitsers die zich
interesseerden voor wat wel is genoemd 'de architectonische structuur van een
kunstwerk'. Walzel  is de bekendste  van hen, maar belangrijker  voor de Russische
formalisten waren nu vergeten onderzoekers als Dibelius, Seuffert en Schlissel
von Fleschenberg. Allen ondergingen invloed van Wolfflin en probeerden diens

opvattingen over beeldende kunst bruikbaar te maken voor de literatuurweten-

nog weer eens afstand genomen van het verleden, deze keer door Jakobson die de lezer in een
voorwoord waarschuwde voor 'boutades' en 'slogans prttentieux et naifs' (Jakobson 1965: 100.

13 Wellek 1955-1992 deel 7: 412 gelooft niet in het bestaan van zo'n Tsjechische traditie. Maar
Steiner/Volek 1978 en Steiner 1982 hechten er weI waarde aan.

14 Erlich 1955: 40. Het idee dat formalisme en structuralisme typisch slavische verschijnselen zijn,
vinden  we  ook bij Bojthr  1985. Zie verder Flaker/2megae  1984.

13 Brunetitre 1898: iii. Sjklowskij citeert de passage in hetzelfde boek waarin hij Potebnja en
Veselovskij aanvalt: Shklovsky   1990:   51.   Zie ook TomaAevskij   1928:   235.  Over het gebruik  van  de
term Differenzqualit t schrijft Erlich (1955: 220): 'This concept seems to have meant to the Formalist
theoreticians three different things: on the level of the representation of reality, DitTerenzqualitdt stood
for the 'divergence' from the actual, i.e. for creative deformation. On the level of language it meant a
departure from current linguistic usage. Finally, on the plane of literary dynamics, this catch-all term
would imply a deviation  from, or modification of, the prevailing artistic  norm'.
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schap. Daarnaast speelde de morfologie van Goethe een zekere rol.16
De denkbeelden van de laatste bieden een van de schaarse mogelijkheden de

ontwikkelingen in West-Europa te verbinden met die in Rusland (en later in
Praag). Vanaf de jaren twintig waren er namelijk in het westen, en met name in
Duitsland, velen die zich voelden aangetrokken tot de vormleer van Goethe en
men onderscheidde op een gegeven moment in de literatuurwetenschap zelfs een
'morfologische benadering', een richting die nog voortleeft in het tekstboek van
Maren-Grisebach. Tot de geinteresseerden behoorde Cysarz - die de morfologie
uitriep tot een van de wezenskenmerken van de Geistesgeschichte - maar ook
iemand als Benjamin, getuige diens 'Passagen-project'. De formalisten deelden

hun belangstelling. Ze afficheerden zich meer dan eens als de leden van 'de
morfologische school' en Propp - die geen deel uitmaakte van de formalistische
beweging maar wel samen met hen publiceerde en algemeen wordt beschouwd als
een verwant onderzoeker - beschouwde Goethe zelfs als zijn belangrijkste inspira-
tor en gaf alle hoofdstukken van Mo,fologija skazki (1928) een motto mee in de
vorm van een Goethe-citaat. 17

We kunnen hier ook de naam van Jolles noemen, de enige neerlandicus die
ooit met het formalisme en structuralisme in verband is gebracht. Hij woonde het

grootste deel van zijn leven in Duitsland en was vanaf 1919 hoogleraar Vlaamse
en Noord-Nederlandse  taal en literatuur in Leipzig.  Net als de formalisten  in hun
beginperiode verzette hij zich tegen de biografische aanpak en benadrukte het
autonome karakter van literatuur door het, als goed Goetheaan, te hebben over
'het rijk der objectieve vormen', een rijk dat net als het dieren- of plantenrijk,
zijn eigen 'wetten' zou hebben   en zijn eigen 'systeem'. In Einfache Formen
(1930), deed hij een poging een deel van dat rijk te beschrijven. Maar het lukte
hem niet die 'wetten' te ontdekken en toen het boek verscheen, hadden zijn Russi-

sche collega's het autonome standpunt weer verlaten en was zelfs biografische

16 De band tussen de Duitse onderzoekers en de Russische formalisten wordt vooral benadrukt door
Dolefel 1990 (hoofdstuk 6) en is voor hem een reden Erlichs bewering over het slavische van het
formalisme te relativeren. Bij de verspreiding van het Duitse gedachtengoed speelde Zjirmueunskij een

belangrijke rol. Hij vertaalde Dibelius, Spitzer en Walzel, maar ook Schuckings Soziotogie der
literarischen Geschmacksbildung (Hiersche/Kowalski 1990: 11).

n Mo fologija skazki is in verschillende  westerse  talen  vertaald.   Zie  voor  een  Franse  editie  Propp

1965.  Zie  over het gebruik  van de aanduiding 'morfologische school' onder meer Erlich  1955:   145  en

Steiner 1984: 17, 68ff. Zie voor de opvatting van Cysarz dat de morfologie een van de (drie)
wezenskenmerken is van de Geistesgeschichte Cysarz 1926: 3. Op de belangstelling van Benjamin
voor de morfologie wordt gewezen door Buck-Morss 1989: 71ff. Volgens Stempel 1978: 34 is er in de
jaren twintig in Duitsland sprake van een herontdekking van Goethe's morfologie. Een voorbeeld
daarvan buiten de literamurwetenschap is Spenglers Der Untergang des Abendlandes met als ondertitel:

Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte (1918). Cf. Boterman 1992: 94ff.
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interesse niet meer taboe. t8

3.  Modern  versus  traditioneel

Schrijvers van inleidingen en overzichten zijn zo overtuigd van het innovatieve
karakter van het formalisme en structuralisme dat ze beide beschouwen als 'het
begin  van de moderne literatuurwetenschap'.  Wat  ze  met die aanduiding bedoelen,
wordt niet helemaal duidelijk. Het is bovendien de vraag of het gaat om een
neutrale karakterisering. In ieder geval waren de eersten die de aanduiding
gebruikten, geen vakhistorici maar literatuurwetenschappers uit het einde van de
jaren zestig en het begin van de jaren zeventig die zich afzetten tegen de
toenmalige vakbeoefening en pleitten voor een orientatie op de taalkunde, waarbij
ze zich beriepen op de formalisten en de structuralisten. 19

In Nederland verwierf in die tijd de studie algemene literatuurwetenschap een
vaste plaats binnen de letterenfaculteiten. Ze kent twee onderdelen - een vergelij-
kend en een theoretisch deel - soms door afzonderlijke hoogleraren verzorgd en de
meest actieve en spraakmakende beoefenaar van de theorie was toen Van Dijk.
Hij schreef in 1971 een tweetal boeken waarin hij een overzicht gaf van de inter-
nationale ontwikkelingen op het gebied van taal, literatuur en filosofie en de con-
touren schetste van iets dat hij 'de moderne literatuurwetenschap' noemde ('dat
wil zeggen van de pogingen daartoe'). 20

Net als zovelen v66r hem suggereerde hij dat zijn aanpak in alles verschilde
van die van zijn voorgangers (en daaraan superieur was). Slechts op 681 plaats is
hij bescheidener en schrijft dat 'de breuk met de traditionele literatuurbeschouwing
histories gezien nooit volledig  kAn  zijn',   maar  daar  laat hij direct op volgen  dat
men de 'fundamentele verschillen' tussen de beide soorten studies niet kan
'ontkennen'.  Wat  hij  in dit verband onder 'traditioneel' verstaat, blijft in het  vage.

18  Jolles   1965.   Zie   voor de geciteerde woorden Jolles   1926:   285, Cf. Jolles 1923 (Voorrede).
Informatie over het leven en het werk van Jolles geven Bodar 1987 en Van der Lem 1993 (hoofdstuk
9). De eerste die Jolles in verband bracht met het formalisme-structuralisme was Striedter 1971: xxixf,
1vf. Zie voor commentaar daarop Beekman 1983, 1984c.

19 Het komt overigens ook voor dat men met 'moderne literatuurwetenschap' de
literatuurbeschouwing bedoelt die in de loop van de negentiende eeuw in de plaats zou zijn gekomen
van de poeticale en retorische benaderingswijze. Zie Grimm/Hausmann/Miething 1987: 103ff.

20 Van Dijk 19718,b. De eerste kerstoelen voor 'theoretische' en 'algemene' literatuurwetenschap
dateren van 1956 (Utrecht, Leiden) maar het duurde tot de jaren zeventig voor elke universiteit over
zo'n leerstoel beschikte. Zie Van Rooijen 1986 en Van Rees 19893: 50ff.
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In geen van beide boeken besteedt hij aandacht aan de vakbeoefening in de
negentiende eeuw. Wet komen Frye, Kayser en Wellek en Warren ter sprake,
maar van de laatsten wordt gezegd dat hun werk een 'breuk' betekent met
vroegere zienswijzen. 21

In 1972 verscheen Ihwe's Linguistik in der Literamnvissenschaft.  Dat is tot op
de dag van vandaag de meest uitvoerige en meest gedetailleerde uiteenzetting van
het idee dat er een moderne literatuurwetenschap bestaat (of komende is) waarvan
de formalisten en de structuralisten de grondleggers zijn. 'Modern' is daarbij
bedoeld als aanprijzing en net als Van Dijk is ook Ihwe ervan overtuigd dat alleen

zijn vorm van literatuurbeschouwing zich met recht 'wetenschappelijk' mag
noemen. In de jaren daarna begon men ook in andere kringen, inclusief die van
het (westerse) marxisme, de uitdrukking 'moderne literatuurwetenschap' te gebrui-
ken en het duurde vervolgens niet lang meer voor er tekstboeken verschenen
waarin werd beweerd dat de formalisten de grondleggers waren van de moderne
literatuurwetenschap en de structuralisten hun ideeen verder hebben ontwikkeld -
niet binnen het kader van een polemiek, maar als de constatering van een
historisch gegeven.22

In geen van die boeken wordt uitgelegd wat de verschillen zijn tussen de
'moderne' en de 'traditionele' (of 'klassieke') literatuurwetenschap. De meeste
beperken zich ook tot het behandelen van min of meer recente ideeen en wekken
zo de indruk dat ze introducties zijn in een vak waarin het verleden geen rol
speelt. Ihwe en Van Dijk hebben evenmin een grote historische belangstelling,
maar ze nemen wel de moeite uit te leggen waarom ze de formalisten en structu-
ralisten als vernieuwers beschouwen: vanwege hun methodologie en hun beroep
op de taalkunde.23

Gaan we af op sommige uitspraken dan lijkt het inderdaad alsof de forma-
listen een opvatting van wetenschap hadden die afwijkt van die van hun voor-
gangers (en trouwens ook van al hun tijdgenoten). Ik denk dan aan een uitspraak
als die van Sjklowskij 'Als de feiten een theorie weerleggen, des te beter voor de
theorie' en aan een passage uit Eichenbaums 'Teorija formaljnogo metoda' ('De
theorie  van de formele methode', 1928) waarin  hij   zegt  dat de formalisten  hun
beweringen als hypothesen beschouwen en stelt:

21 Van Dijk 19713: 8, 134n 1.
n Ihwe 1972. Eerder had Ihwe al een omvangrijke bloemlezing samengesteld om zijn idee van een

moderne literatuurwetenschap te documenteren en die opgedragen aan Ejchenbaum, Sjklowskij en
Tynjanow. Zie Ihwe 1971.

23 Zie voor het marxistisch gebruik van de term 'moderne literatuurwetenschap' o.a. Eagleton
1976b, 1983 en Bennett 1979. Het eerste Nederlandse tekstboek waarin beweerd werd dat de
formalisten en de structuralisten de grondleggers zijn van de moderne literatuurwetenschap was Van
Luxemburg/Bal/Weststeijn 1981: 50. Zie voor een recente herhaling van de bewering Van
Heusden/longeneel 1993: 54. 56.
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Volmaakte wetenschappen bestaan niet; de wetenschap vindt haar rechtvaardiging
niet in de vaststelling van waarheden, maar in de overwinning van fouten. 24

Vergeleken met het Aristotelisme van de literatuurhistorici uit de voorgaande
delen is dat een opzienbarend standpunt en het verbaast niet dat verschillende
commentatoren er aanleiding in hebben gezien de opvatting van de formalisten te
vergelijken met die van Popper. Toch is die conclusie te haastig. Om te beginnen
zijn dit soort uitspraken zeldzaam en worden ze alleen in het artikel van Ejchen-
baum enigszins toegelicht. Vandaar dat dit artikel zo vaak geparafraseerd wordt in
de vakliteratuur. Daar komt bij dat de formalisten, voor zover mij bekend, nooit
uitlegden hoe ze fouten in hun beweringen dachten te kunnen vaststellen. Sterker
nog: als ze van standpunt veranderden - en dat gebeurde meer dan eens - bleef
vaak onduidelijk waarom en geen enkele verandering werd voorgesteld als het
gevolg van falsificaties van eerdere beweringen.25

Het is bovendien twijfelachtig of er wel consensus bestond op methodologisch
gebied. Sommige formalisten waren - net als een aantal van hun geistesgeschicht-
liche concurrenten - geYnteresseerd in Husserl en zijn filosofie is moeilijk te vere-
nigen met uitspraken als de zojuist geciteerde. Met name Jakobson verwijst regel-
matig naar Husserl en liet duidelijk blijken, zowel in zijn Russische als in zijn
Tsjechische periode, op zoek te zijn naar het wezen van literatuur. Ook andere
formalisten gebruiken  af en  toe het woord 'wezen'. Dat geldt zelfs voor Ejchen-
baum hoewel hij in zijn explicatie van de 'formele methode' beweert dat hij en de
andere formalisten geen belangstelling hebben voor definities. Alles bij elkaar   is
dat voldoende reden de formalistische wetenschapsopvatting - als die al bestaat -
toch maar niet te identificeren met die uit Logik der Forschung (1934).

26

Van de structuralisten worden nooit uitspraken geciteerd die vergelijkbaar zijn
met die van Sjklowskij en Ejchenbaum. Wel legde Mukatovsky er de nadruk op
dat zijn ideeen niet vastlagen. Hij veranderde ook een paar keer van standpunt,
maar sprak nooit van weerlegging. Husserl lijkt op de structuralisten nog een
grotere indruk te hebben gemaakt dan op de formalisten. Hij was den keer te gast
bij de Praagse Taalkundige Kring en ook verschillenden van zijn leerlingen en
sympathisanten werden gevraagd een lezing te houden, onder wie de Nederlander

24 Ejchenbaum 1982a:  46.  Zie  ook  Ejxbaum  1971 :  56. De uitspraak van Sjklowskij wordt geciteerd
door Hansen-LOve 1978: 398 en Dohrn 1987: 16.

25 Tot de commentatoren die de wetenschapsopvatting van de formalisten identificeren met die van
Popper behoren Striedter 1971: xiiiff, Fokkema/Kunne-Ibsch 1977: 12 en Steiner 1982: 205ff.

26 Logik der Forschung is vooral bekend geworden in de Engelse editie: Popper 1959. Informatie
over de invloed van Husserl op het denken in Rusland in het begin van de twintigste eeuw vindt men
bij   Spiegelberg   1976  deel 2: 609ff.   Zie  over de verhouding tussen Jakobson en Husserl Holenstein
1975, 1976. In hoofdstuk 9 paragraaf 1 zal uitvoeriger worden ingegaan op Jakobsons essentialisme.
Dat ook Ejchenbaum verschillende keren het woord wezen gebruikt, blijkt uit Eikhenbaum 1982a: 46;
1982b: 13,16,17.
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Pos. De invloed van Husserl blijkt vooral uit het veelvuldig gebruik van het
woord 'wezen' dat in een aantal gevallen expliciet met de fenomenologie in ver-
band wordt gebracht, zoals in een artikel van Mukafovsky waarin wordt betoogd
dat men alleen inzicht kan krijgen in de verhouding tussen de esthetische functie
en andere functies als er een beroep wordt gedaan op de 'puur intuYtieve ervaring'
van de 'Wesensschau'.27

Het stuk van Mukafovskf dateert van 1942. In datzelfde jaar schreef Vodiaka
zijn beroemd geworden artikel over de problemen en taken van de literatuur-
geschiedenis en ook daarin is regelmatig sprake van 'wezen' en wordt het belang
verdedigd van 'wetenschappelijk gefundeerde definities'. In verband   met   dat
laatste heeft Voditka kritiek op de beschrijvingen van tijdperken en stromingen
door geistesgeschichtliche onderzoekers. Hij noemt ze 'dogmatisch' en 'meta-
fysisch', zonder zich kennelijk te realiseren dat zijn eigen methodologie overeen-
komst vertoont met die van Unger of Korff.28

Is het tweede argument dat genoemd is om het formalisme en het structu-
ralisme te beschouwen als een nieuwe fase in de ontwikkeling van de literatuur-
wetenschap - het beroep op de taalkunde - wel overtuigend?

In beide gevallen gaat het om een samenwerkingsverband tussen taalkundigen
en literatuurwetenschappers en beschouwingen als die van Jakobson en Jakubinskij
over 'pottische taal' zijn algemeen bekend. Dat de linguistiek een belangrijke rol
speelde, is dus geen punt van discussie. Maar we moeten ons ook nu weer hoeden
voor snelle generalisaties, want niet iedereen beschouwde de literatuurwetenschap
als een onderdeel van de taalkunde. Er waren ook formalisten die zich verzetten
tegen dit 'taalkundig imperialisme'. De controverse is door Jakobson en Bogatyrev
in verband gebracht met de verhouding tussen de twee centra van de formalisti-
sche beweging:

Terwijl de Moskou'se Taalkundige Kring van de aanname uitgaat dat dat poezie
taal is in haar esthetische functie, beweren de Petersburgers dat het pottische
motief niet altijd uitsluitend bestaat uit de bewerking van het taalkundige
materiaal. Terwijl de eerste groep betoogt dat de historische ontwikkeling van
kunstzinnige vormen een sociologische basis heeft, benadrukt de tweede de
volledige autonomie van die vormen. 29

27 Mukatovskg 1978: 31-48. Spiegelberg 1976 deel 2: 611 geeft informatie over de belangstelling
voor Husserl in Tsjechoslowakije en vermeldt dat de lezing voor de Praagse Taalkundige Kring zijn
laatste openbare optreden was. Holenstein 1976 heeft geprobeerd aannemelijk te maken dat het Praagse
structuralisme een 'tak' is van de fenomenologische beweging maar slaagt daar niet in en heeft het ook
bijna uitsluitend over Iakobson. Bescheidener in zijn inschatting van de invloed van Husserl is Sus
1972. Zie verder Galan 1985: 174ff. Zie voor gegevens over Pos Daalder/Noordegraaf 1990 en Derkx
1994.

28 Voditka 1976: 74ff. Zie over Mukatovsky en Husserl Steiner 1978: xxvii. Zie verder Burg
1985: 211 ff.

29 Geciteerd door Steiner 1984: 17f. Zie voor het verwijt van 'imperialisme' Erlich 1955: 74.
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Taalkundige interesse zegt bovendien op zichzelf niet zoveel. Die treffen we
ook aan bij de literatuurhistorici die in de delen hiervoor bespraken, al was het
maar omdat de wet die vereiste. Veel onderzoekers uit de negentiende en het
begin van de twintigste eeuw waren aangesteld om zowel taal- als letterkunde te
doceren en sommigen van hen, zoals Scherer en Te Winkel, namen die opdracht
zo serieus dat ze behalve een literatuur- ook een taalgeschiedenis schreven.30

Het gaat dus minder om taalkundige interesse dan om het soort vragen dat
men wil stellen en om de aard van de theorieen waar men gebruik van wil maken.
Wat dat laatste betreft, bestaat   er een duidelijk verschil tussen de formalisten   en
structuralisten en de onderzoekers uit de voorafgaande perioden, want die laatsten
kenden De Saussure niet. Betekent dat ook dat de vragen die werden gesteld,
afweken van die van vroeger? Alleen een uitgebreid vergelijkend onderzoek kan
daar uitsluitsel over geven, maar als ik vooruit mag lopen op zaken die verderop
zullen worden behandeld, luidt het antwoord voor wat betreft de literatuurhistorie:
soms, maar meestal niet. Met daarbij de aantekening dat wat nieuw is, niet
taalkundig geYnspireerd lijkt en er, ondanks het agressieve anti-traditionalisme af
en toe gretig gebruik wordt gemaakt van ideeen uit een ver verleden. 31

4. Rusland, Praag, Parijs

Het zal na het bovenstaande duidelijk zijn dat ik evenzeer moeite heb met een
andere, maar verwante historische situering volgens welke het formalisme en
structuralisme de aanzet hebben gegeven tot een nieuwe filosofie. Gedoeld wordt
op beweringen als die van Broekman en Schiwy dat er een directe lijn loopt van
Rusland via Praag naar Parijs en het filosofisch structuralisme dat daar in de jaren
zestig - en spoedig ook elders - furore maakte. Het contact zou zijn gelegd door
Lavi-Strauss. Hij leerde in het begin van de Tweede Wereldoorlog Jakobson
kennen en zou met zijn 'structurele antropologie' hebben aangetoond dat diens
ideean ook vruchtbaar zijn buiten het gebied van de taal- en literatuurweten-
schap.32

3° Scherer 1868, Te Winkel zj. De laatste neerlandicus die zowel een literatuur- als een
taalgeschiedenis schreef, was De Vooys. Zie De Vooys 1908, 1952.

n Zie hoofdstuk 9.
32   Broekman 1971, Schiwy    1969. Zie verder o.a. Kwant    1978 en Sturrock    1986.    Niet   alle

schrijvers over het (filosofisch) structuralisme besteden overigens aandacht aan de (veronderstelde)
voorgeschiedenis. In Dosse's Histoire du structuralisme (1991-1992) - de meest uitvoerige studie op dit
gebied - wordt alleen naar Jakobson verwezen.
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Wat die voorstelling van zaken om te beginnen aanvechtbaar maakt, is het feit
dat de Fransen zelden een beroep   doen  op hun veronderstelde voorgangers.   In  de
beschouwingen van Althusser en Foucault over kunst en literatuur worden ze in
het geheel niet genoemd - terwijl men ze daar allereerst zou verwachten - en zelfs
Barthes - die hier op eigen terrein is - blijkt weinig gul met verwijzingen en
citeert in zijn vroege werk alleen Jakobson en Trubetzkoy (en verder een enkele
keer Propp).33

Dit alles is verklaarbaar als we weten dat de eerste Franse vertalingen van de
formalisten pas verschenen op het moment dat het filosofisch structuralisme zijn
hoogtepunt beleefde, dat wil zeggen in het midden van de jaren zestig. Als er al
sprake is van een directe lijn naar het verleden, dan geldt die waarschijnlijk ook
alleen Jakobson en zijn opvattingen mogen we, denkend aan wat zoeven is gezegd
over de verdeeldheid in de formalistische kring, niet beschouwen als het algemeen
aanvaarde standpunt. 34

Het is verder de vraag of er wet zoiets bestaat als een structuralistische filo-
sofie en zo ja, of ze al in de eerste helft van de eeuw gepraktiseerd werd. Vast
staat dat zowel Jakobson en Trubetzkoy als Mukafovsky hun werk presenteerden
als het resultaat van een manier van denken die ook elders succesvol was
gebleken. Mukatovsky had het in dat verband soms over een 'methode' die in de
plaats zou zijn gekomen van het positivisme. Andere keren ontkende hij dat zo'n
'methode' bestond en sprak hij liever  van een 'houding'. Ondanks verschillende
pogingen lukte het hem niet die 'houding' of 'methode' te specificeren. Ik vind
het in ieder geval weinig verhelderend om te horen dat het gaat om een denkwijze
waarin de accent ligt op 'gehelen' en 'wederzijdse beinvloeding' - zij het niet in
'organische zin' - en aangenomen wordt 'dat de gedifferentieerde werkelijkheid
onafhankelijk bestaat van het kennende subject en de relaties tussen de compo-
nenten  van de structuur een reele waarde hebben'. 35

Ook de schrijvers over het Franse denken hebben moeite uit te leggen wat
kenmerkend is voor degenen die ze bespreken en gebruiken in plaats van
'methode' of 'school' liever woorden als 'houding' en 'mentaliteit'. Ze geven  toe
dat bijna iedereen die ze structuralist noemen die naam verwerpt en ontkennen
niet dat er sprake is van uiteenlopende visies of zelfs 'onoverbrugbare verschil-
len'. Maar ondanks dat alles  zou er  toch  iets zijn dat de diverse onderzoekers  met
elkaar verbindt, te weten hun bewondering voor de (structurele) linguistiek en het

n Althusser 1980, Barthes 1993-1995  (deel 1), Foucault  1963.
34 Volgens Heilbron    1981: 428 liggen de hoogtijdagen   van het filosofisch structuralisme   in   het

midden van de jaren zestig ('althans in Parijs'). Dat was de tijd dat Pour Marx (1965) verscheen,  Lire
le Capital (1965), Ecrits (1966), Les mots et les choses (1966) - 'de bestseller van het seizoen' - en
Systame de la mode (1967). De eerste Franse vertalingen van de Russische formalisten kwamen uit in
1965: 77ttorie de la litttrature van Todorov.

33 Mukatovskg 1974a: 7f, 1986: 124ff, Trubetzkoy 1933: 245f. Zie voor de opvatting van
Jakobson Steiner 1984: 31.
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verlangen principes die daar gehanteerd worden, bruikbaar te maken voor andere
soorten studies. 36

Verschillenden van de bedoelde onderzoekers zeggen inderdaad de taalkunde
als model te beschouwen, te beginnen met L6vi-Strauss, die aan het eind van de
jaren vijftig beweerde dat de taalkunde de enige alfa-studie was die de benaming
'wetenschap' verdiende en daarom vond dat alle andere alfa's verplicht waren na
te gaan of ze iets van die studie konden leren. Het is verder waar dat we bij
Althusser, Derrida of Lacan regelmatig termen tegenkomen als 'langue', 'parole',
'signifiant', 'signifie',   'code',  etc.  etc.  Maar niet iedereen is ervan overtuigd  dat
die verbonden zijn met een specifieke manier van denken en sommige commenta-
toren hechten er zelfs geen enkele waarde aan en beweren bijvoorbeeld dat het
werk van Althusser uit drie elementen bestaat: verkeerde historische oordelen,
traditioneel marxisme en 'trivialiteiten in nieuwe verbale verkleding'. 37

Pogingen van Broekman en anderen om aan te tonen dat zo'n oordeel onjuist
is en er wel degelijk gesproken kan worden van een eigen (en nieuwe) manier van
denken, resulteren in algemeenheden 8 la Mukatovsky over het beschouwen van
een object als een verzameling wederzijds afhankelijke elementen. Zouden we
besluiten iets dergelijks structuralistisch te noemen, dan is ook Aristoteles een
Franse filosoof. Het lijkt daarom verstandig in de rest van dit deel de filosofie
buiten beschouwing te laten en de aanduiding 'structuralisme' te reserveren voor
de opvattingen van de Praagse Taalkundige Kring. 38

36 Zie behalve de studies die in noot 32 zijn genoemd ook Weiter et al 1974 en Berns et al 1979.
37 Kolakowski 1974. In zon Geschiedenis van het marxisme vat hij zon oordeel als volgt samen:

'Behalve enige neologismen bracht de interpretatie van Althusser geen nieuwe theoretische elementen'
(Kolakowski 1980-1981   deel   3:   528).   Zie   in dit verband ook Burnier/Rambaud   1978: een pamflet
waarin de spot wordt gedreven met het taalgebruik van Barthes en de lezer wordt geleerd van 'Quel est
votre nom?' een Barthiaanse zin te maken als 'Comment t'tnonces-tu, toi?' De opvatting van L,6vi-
Strauss dat alle alfa's verplicht zijn zich in de taalkunde te verdiepen, wordt verdedigd in hoofdstuk 2
van Anthropologie structurale. Zie I,6vi-Strauss 1958.

n  Cf.   De  Haan   1974.  Er  zal  in de volgende hoofdstukken  ook niet worden ingegaan  op de plaats
van de Praagse Taalkundige kring binnen het Europese taalkundige structuralisme. Zie daarover
Albrecht 1988.
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Hoofdstuk 9

OUDE EN NIEUWE VRAGEN

1.   Definities   of  niet ?

Met in het achterhoofd het vermoeden dat het innovatieve karakter van het forma-
lisme en het structuralisme wordt overdreven, moeten we nu de beide benade-
ringswijzen wat gedetailleerder bekijken en hun opvattingen vergelijken met die
van vroegere zienswijzen. Daarbij moet wet worden bedacht dat de formalisten en
structuralisten geen - volledige - literatuurgeschiedenissen hebben nagelaten. Daar
waren wel plannen voor, maar die werden nooit gerealiseerd. Dus als we een ver-
gelijking willen maken,  kan  dat het beste gebeuren  op het niveau  van de ideeen.'

Dat er - zoals in het hoofdstuk hiervoor is beweerd - binnen het formalisme
grote en soms onoverbrugbare meningsverschillen bestonden, blijkt zodra we na-
gaan wat men beschouwde als de belangrijkste onderzoeksvragen. Er wordt vaak
gezegd dat de formalisten allereerst belangstelling toonden voor 'literairheid', dat
wil zeggen voor datgene wat een gedicht of een verhaal tot een vorm van litera-
tuur maakt. Maar dat is een eenzijdige voorstelling van zaken, want er waren ook
onderzoekers die dat een onvruchtbare aanpak vonden en met hele andere vragen
kwamen.2

Het standpunt dat men moest beginnen met het vaststellen van de literairheid
('literaturnost') werd vooral verdedigd door de Moskovieten onder de formalisten.
Dat  waren niet toevallig ook degenen   met de grootste taalkundige belangstelling.
Men was ervan overtuigd dat literairheid een linguistische categorie was en pro-

i Galan 1985: 197n 30 vermeldt dat Mukatovskf en Voditka tijdens de Tweede Wereldoorlog het
plan schijnen te hebben opgevat een geschiedenis te schrijven van het Tsjechische proza. Dat er ook
binnen het Russische formalisme het verlangen bestond naar een gezamenlijk te schrijven literatuur-
geschiedenis, komt aan de orde in Thun 1990: 235.

2  Zie  bijvoorbeeld  Van  Baak   1985:   18:   'Het  eigenlijke  studieobject  van de formalist  was  (...)  de
literanteit (Russisch: literatilmostj), of meer specifiek, de po#nciteit (Russisch: poeticnostj) van de
literaire taal'.
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beerde met behulp van vergelijkingen tussen 'practische'en 'poetische' taal de
eigenschappen te vinden die kenmerkend zouden zijn voor literatuur. De oudste
van die vergelijkingen is van Jakubinskij en dateert van 1916. Zijn uitgangspunt
was dat taalgebruik onderscheiden moet worden op basis van een nagestreefd
doel. Als iemand enkel iets wil meedelen, is sprake van 'het systeem van de prac-
tische taal' en daarin bezitten 'linguistische representaties' (klanken, morfologi-
sche  elementen  etc.) geen 'onafhankelijke waarde'.   Er  zijn ook 'systemen'   waar
het praktische doel secundair is en de 'linguistische representaties' wel een eigen
waarde bezitten. Literatuur, of in iedere geval poezie, is daarvan het voorbeeld bij
uitstek, en er bestaat dan ook een zekere equivalentie - aldus nog steeds Jaku-
binskij - tussen 'poetisch'  en 'het bezitten  van een onafhankelijke waarde'.3

Andere formalisten varieerden op dit thema en de versie die uiteindelijk het
meest bekend werd, is die van Jakobson, de vice-voorzitter (en naamgever) van de
Moskouse Taalkundige Kring. Hij publiceerde in 1921 een kleine beschouwing
over de nieuwste Russische poezie, waarin hij stelde:

Als beeldende kunst is het vormgeven van het autonome materiaal van visuele

voorstellingen, muziek het vormgeven van autonoom geluidsmateriaal,
choreografie vorm geeft aan het autonome gebaar, dan is poezie het vormgeven
van het autonome woord of wat Chlebnikov noemt 'het woord dat zichzelf genoeg
is'.4

Jakobson hechtte groot belang   aan die omschrijving omdat  hij, in navolging
van Husserl, op zoek was naar definities en geloofde dat 'het enige wezenlijke
kenmerk' van literatuur die nadruk was  op 'de woordmassa zelf.5

Die overtuiging werd niet door iedereen gedeeld en sommige formalisten -
onder wie Tomasjevski - vonden het zelfs zinloos op zoek te gaan naar het wezen
van literatuur en zeiden dat het heel wel mogelijk was iets te bestuderen zonder de
karakteristieke eigenschappen te kennen. Voor Tomasjevski was dit niet zomaar

een mening. Hij beschouwde zijn standpunt als 'typisch formalistisch' en er waren
er meer die er zo over dachten, getuige een passage bij Ejchenbaum waarin hij
beweerde dat hij en de andere leden van de beweging 'niet geYnteresseerd' zijn in
het geven van definities en alleen 'epigonen' zich daar druk over maken.6 Het is

3 Zie voor de citaten Todorov 1965: 130.
4 Van Jakobson bestaat een Selected Writings: Jakobson 1962-1988. Teksten uit zijn Russische en

Tsjechische periode zijn daarin opgenomen in de oorspronkelijke taal. Vertalingen vindt men o.a. in
Jakobson 1973a, 1979, 1987. Alleen de eerste bundel bevat een (gedeeltelijke) vertaling van het boekje
over de nieuwste Russische poezie: Jakobson 1973a: 11-24. De citaten zijn daar te vinden op 14f. Een
andere vertaling is Jakobson 1973b. Zie voor een studie van Jakobsons ideeen en activiteiten in zijn
formalistische en structuralistische periode Rudy 1978.

5 Jakobson 1973a: 20; 1973b: 73.
6 Ejchenbaum 1982a: 46. Zie voor het standpunt van Tomasjevski Steiner 1984: 23, 25Of.
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nutteloos zich af te vragen wie van de genoemden zich terecht formalist noemt.
Maar er moet wel op worden gewezen dat Jakobson binnen de groep van zijn
vrienden en collega's tot de traditionalisten behoort. De vraag die hij zich stelde,
hield immers ook vroegere onderzoekers bezig, en om dezelfde reden. Het enige
verschil is het antwoord erop, of misschien moeten we nog voorzichtiger zijn en
zeggen: de formulering ervan.

Er waren ook formalisten die met nieuwe vragen kwamen. Ik denk dan in het
bijzonder aan Tynjanow en aan zijn beschouwing over 'het literaire feit' uit 1924.
Daarin wordt een poging gedaan een meer sociologische aanpak te ontwikkelen,
uitgaande van het idee dat het 'steeds moeilijker' wordt een 'sluitende definitie'
van literatuur te geven, terwijl iedereen wel weet wat als 'literair feit' geldt, en er
zich bovendien van bewust is dat de 'feiten' in de loop van de tijd veranderen.
Een voorbeeld van dat laatste zijn charades of woordraadsels: nu een spelletje
voor de kinderkamer, maar vroeger, 'toen kleinigheden van het taalgebruik en het
spelen met procadas   op de voorgrond stonden', algemeen beschouwd   als   een
literair genre.7

Volgens Tynjanow hadden literatuurhistorici een verkeerd idee van de literaire
ontwikkeling en beschouwden ze de geschiedenis te veel als een vreedzaam proces
waarin het wezen van literatuur zich langzaam ontvouwt. Hun overzichten krijgen
daardoor iets oud-testamentisch: 'Lomonosov bracht Deriavin voort, Deriavin
bracht 2ukovskij voort, 2ukovskij bracht Puskin voort, en Puakin bracht tenslotte
Lermontov voort'. In werkelijkheid  zou er alleen continuIteit bestaan binnen  een
stroming of in de verhouding tussen schrijvers en epigonen, maar niet in wat
Tynjanow 'de literaire evolutie' noemde. Daar geldt het principe van 'strijd en
aflossing'. In plaats  van zich  af te vragen  'wat is literatuur?' zouden onderzoekers
er daarom verstandiger aan doen de vraag te stellen 'onder welke voorwaarden
wordt iets als literatuur erkend en hoe verliest of herwint het zijn status? ,8

Op het moment dat hij zijn alternatief formuleerde, had het idee dat literatuur
gekenmerkt wordt door een specifiek taalgebruik al school gemaakt. Toch vielen
sommige formalisten   hem bij, onder wie Ejchenbaum die aanvankelijk   nog,   in
1927, stelde dat men zich moest richten op de 'onderscheidende kenmerken van
het literaire materiaal',     maar    daar    twee jaar later van terugkwam    en    toen
beweerde dat literairheid een veranderlijk begrip is, wat hij demonstreerde aan de
hand van voorbeelden die hem door Tynjanow waren aangereikt.9

Jakobson reageerde afwijzend op het alternatief. Hij gaf toe dat het karakter

1 Van  'Literatumyj  fakt'  (1924) is alleen een gedeelte  in het Nederlands vertaald: Tynjanow  1977.
De geciteerde uitspraak staat daar op 262f. Zie voor een volledige vertaling van het artikel Striedter
1971: 394-431.

8 TynjanOW 1977: 263f. Zie voor Tynjanows ideeen over 'literaire evolutie' het gelijknamige
artiket uit 1927. Een Nederlandse vertaling daarvan is Tynjanow 1982.

g Erlich 1955: 146, Todorov 1985: 144.
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van literatuur aan veranderingen onderhevig is en erkende dat de grens tussen
literair en niet-literair regelmatig verschuift, maar hield staande dat men des-
ondanks een beschrijving kon geven van het wezen van literatuur:

Zoals ik eerder heb opgemerkt staat de inhoud van het concept Poezie niet vast
maar wordt bepaald door de tijd, terwijl daarentegen de poatische functie, de
potticiteit, een element  sui  generis  is  (...),   een  die  niet  mechanisch  reduceerbaar
is tot andere elementen. 10

Op  de  plaats  van de puntjes schreef hij, 'zoals de formalisten benadrukken',
daarmee negerend dat er ook andere opvattingen bestonden en de lezer de indruk

gevend   dat hij sprak namens    de hele beweging. Het citaat is afkomstig   uit   een
artikel uit 1933-1934, dus geschreven in de tijd dat Jakobson in Tsjechoslowakije
werkte en daar vice-voorzitter (en naamgever) was geworden van de Praagse

Taalkundige Kring. De leden daarvan lijken eensgezinder dan hun Russische

collega's en deelden de visie van Jakobson, zoals blijkt uit een beschouwing van
Mukafovskf over 'poetische taal' en de openingszinnen van het artikel van
Voditka over literatuurgeschiedschiedschrijving uit 1942:1

Zo verdween een poging tot vernieuwing uit het beeld. Er is zelfs, bij mijn
weten, ook na de ontdekking van het formalisme in West-Europa, niemand
geweest die Tynjanows suggestie overnam en geprobeerd heeft het begrip literaire
evolutie uit te werken. Jakobson is, zoals bekend, altijd op zoek gebleven naar de
meest adequate formulering voor zijn idee van literairheid. Het lukte hem
uiteindelijk de internationale aandacht te trekken met 'Linguistics and Poetics'

(1960). Het gevolg was een stroom van publicaties over de vraag 'what makes a
verbal message a work of art?' en het ontstaan van een benaderingswijze die wel
wordt aangeduid als 'taalkundige stilistiek'. De hoogtijdagen daarvan zijn onder-
tussen voorbij, zodat we kunnen constateren  dat er weinig resultaten zijn geboekt
en het niet gelukt is tot geldige beweringen te komen. 12

'° Het citaat is afkomstig uit 'Co je poesie?' (1933-1934). Zie voor vertalingen o.a. Jakobson

1973a: 113-126 en 1987: 368-378. De geciteerde passage is daar te vinden op resp. 123 en 378.
" Van de beschouwing van Mukatovsk9, oorspronkelijk verschenen in 1940, bestaat een Engelse

vertaling: Mukatovsky 1976. Steiner/Steiner   1976: 71 noemen   het   stuk   'the most comprehensive

statement on the nature of poetic language advanced by any member of the Prague Linguistic Circle'

en zeggen dat het beschouwd kan worden ' as a creative synthesis of many of the particular concerns

of various members  of the Circle'. Het artikel van Vodidka  is  in het Duits vertaald:  Vodilka  1976.  Zie
voor meer informatie over de ideeen van de structuralisten over 'poetische taal' Dolefel/Kraus 1972,
Fontaine 1974 (hoofdstuk 6).

12 'Linguistics and Poetics' is o.a. opgenomen in Jakobson 1987: 62-94. De grote continuiteit in
het denken van Jakobson wordt benadrukt door Brown 1987 en Waugh 1976. Zie voor een
beoordeling van het onderzoek naar 'poetisch taalgebruik' Van Rees 1974, 1989.

169



2.  Po tica  en  retorica

De formalisten waren niet over alles verdeeld. Zo beperkte geen van hen zich tot
wat we maar de officieel erkende literatuur zullen noemen. Dit onderscheidt hen
van bijna alle oudere literatuurhistorici en dat waren ze zich terdege bewust
getuige ironische opmerkingen over de verering van literaire 'heiligen'
(Sjklowskij).13

Dat iemand als Tynjanow zich niet aan de canon hield, zal iedereen begrijpen.
In het geval van Jakobson en Jakubinskij is het misschien nuttig eraan te herinne-
ren dat het zoeken naar het wezen van literatuur geschiedde via het maken van
vergelijkingen en beiden dus aandacht moesten besteden aan verschillende soorten
taalgebruik en verschillende soorten teksten. Daar komt bij dat Jakobson een grote
volkskundige belangstelling had. Als scholier las hij niet alleen Poesjkin en
Mallarmt, maar verzamelde ook liedjes, spreuken en aftelrijmen en daar ging hij
mee door toen hij student werd. Andere Moskouse formalisten deelden zijn
belangstelling en een van de redenen om een kring te vormen en regelmatig bij
elkaar te komen, was de wens gezamenlijk volkskundig onderzoek te doen. t4

Naar eigen zeggen heeft dat onderzoek Jakobson geholpen bij het begrijpen en
apprecieren van avantgarde literatuur en uit zo'n opmerking blijkt dat hij niet in
twee strikt gescheiden categorieitn dacht. De Petersburgse formalisten waren
minder in volkskunde geYnteresseerd. Maar als Sjklowskij zijn ideeen wil illustre-
ren - en sommige van zijn artikelen bestaan grotendeels uit illustraties - citeert hij
zowel Poesjkin en Tolstoj, als sprookjes en raadsels.15 Beroemd is verder Propps
Morfologija skazki (1928) en als we de aanduiding 'formalist' nog ruimer willen
nemen, zouden we ook nog kunnen wijzen op Bachtin - door Todorov een 'post-
formalist' genoemd - en op diens beschouwingen over de verhouding tussen volks-
en elitecultuur. 16

Behalve aan teksten die traditioneel tot het domein van de volkskunde

u Shklovsky 1990: 189. De formalisten duidden het werk van hun voorgangers ook aan als de
geschiedenis van de 'meesters' of de 'generaals'. Brik 1987: 154, Tomaievskij 1928: 235 en Tynjanov
1982: 87.

14   Rudy   1978   (hoofdstuk   1). Toen Jakobson en Bogatyrev later ded gingen uitmaken   van   de
Praagse Taalkundige Kring zetten ze hun volkskundige onderzoek voort. Zie daarover Kaplan 1988." Zie voor het profijt dat Jakobson zegt te hebben gehad van zijn volkskundige studie Jakobson
1962-1988 deel 4: 639. In zijn boekje over de nieuwste Russische poezie maakt hij diverse malen
vergelijkingen tussen de poezie van Chlebnikov en folkloristische teksten of populaire liedjes. Zie
Jakobson 1973b: 74, 76, 80. Zie voor Sjklowskij's gebruik van volkskundig materiaal onder meer
Shklovsky 1990.

16  Propp   1965.  Informatie over leven  en  werk van Bachtin  en  over het belangrijke probleem  van
het auteurschap van zijn werk vindt men bij Clark/Holquist 1984. De plaatsbepaling van Todorov
1981: 66 verschilt niet erg van die van Ivanov 1976: 15. Bachtins belangrijkste studie over volks- en
elitecultuur is zon boek over Rabelais. Een Engelse vertaling daarvan is Bakhtin 1984.
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behoren, besteedden de formalisten ook aandacht aan schrijvers als Vernes of
O'Henry en genres als de detective of de avonturenroman. Bijzondere vermelding
in dit verband verdient een artikel van Sjklowskij over Tarzan uit 1924. Dat is
namelijk een van de weinige publicaties uit die tijd waarin bestreden wordt dat er
reden zou zijn voor cultuurpessimisme: '(Tarzan) is niet de creatie van Spengler'.
Toch zoeken we in de literatuur over het formalisme tevergeefs naar een be-
spreking van dit artikel hoewel er, net als in het westen, ook in Rusland een tra-
ditie bestond om schrijvers als Rice Burroughs als een gevaar te beschouwen en
de formalistische belangstelling voor zijn werk in verband kan worden gebracht
met een visie op de ontwikkeling van de literatuur die aanmerkelijk verschilt van
de tot dan toe gebruikelijke. 17

In die visie - vooral door Tynjanow ontwikkeld - wordt ervan uitgegaan dat
de verhouding tussen 'hoog' en 'laag' of 'klassiek' en 'populair' voortdurend
verandert, en wel door het introduceren van 'proctdts' die in een eerdere periode
werden genegeerd of geminacht. Tynjanow spreekt in dit verband van een
'centrum' en een 'periferie' en beweert dat op het moment dat een genre in verval
raakt - dat wil zeggen haar positie verliest in de officiele cultuur - er een be-
weging ontstaat vanuit 'de kleinigheden  van de literatuur', 'haar achtererven  en
kuilen', en een 'nieuw verschijnsel' haar plaats in het centrum opeist.18

Welke formalisten die visie deelden, is moeilijk te zeggen. Maar we weten dat
in ieder geval Sjklowskij er enthousiast over was en dat hij en verschillende
andere leden van de beweging een dermate ruim literatuurbegrip hanteerden dat er
zelfs plaats was voor redevoeringen en andere retorische genres. Dat laatste blijkt
uit een speciaal nummer van het tijdschrift Lef (1924) dat geheel gewijd is aan het
werk van Lenin en bijdragen bevat van Ejchenbaum, Jakubinskij, Kazanskij,
Sjklowskij, Tomasjevski en Tynjanow. Ook hieraan wordt in studies over het
formalisme (bijna) geen aandacht besteed en dat verbaast nog meer dan het stil-
zwijgen over het Tarzan-artikel, want in verschillende bijdragen wordt gepleit
voor een eerherstel van de retorica en dat is ongeveer het laatste wat men zou
verwachten van onderzoekers die zich afficheren als revolutionairen. 19

Misschien wordt het nummer genegeerd omdat de schrijvers over het
formalisme het pleidooi niet serieus nemen, gezien de lage dunk die ze zelf van de
retorica hebben. Ik denk dan speciaal aan Erlich die het heeft over 'the
rhetorician's traditional claptrap' die volgens hem - maar daar vergist hij zich dus

17 Schklowksi 1987: 129. Het artikel blijft niet alleen in de literatuur over het formalisme
onbesproken. Ook in de studie van Stites 1992 over de massacultuur in Rusland en de reacties daarop,
komt Sjklowskij niet voor (en is de aandacht voor het formalisme miniem). Overigens klaagt
Sjklowskij wei dat de 'massa-lezer' een voorkeur heeft voor 'de eindeloze herhaling van steeds
dezelfde avonturen'.  Wat dat betreft verschilt hij  niet  van zijn voorgangers en tijdgenoten.

18 Tynjanow 1977.1982.
'9 Zie voor een Duitse vertaling van dat nummer Schklowski et al 1970.
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in - gelukkig bij de formalisten ontbreekt.20 Wat verder een rol kan hebben
gespeeld, is dat het nummer over Lenin gaat. Bovendien stelt de kwaliteit van het
betoog teleur. Er wordt eigenlijk alleen beweerd dat de retorica ten onrechte in de
vergetelheid is geraakt  en een oproep gedaan  haar  'weer tot leven te wekken':  hoe
dat moet gebeuren, wat men uit het verleden wil redden en waarom, blijft
onvermeld.

Toch gaat het, ondanks dat gebrek aan diepgang, om een belangrijke
publicatie. Allereerst om historische redenen. Per slot van rekening wierpen de
formalisten zich op als verdedigers van het retorisch gedachtengoed in een tijd dat
men daar in West-Europa op neerkeek. Helemaal alleen stonden de Russen
overigens niet. Sommigen van hun westerse collega's deelden hun retorische
belangstelling en onder hen zijn verschillende onderzoekers die - maar meestal om
een andere reden - met het formalisme in verband zijn gebracht zoals Schlissel
von Fleschenberg, Walzel en - wat de neerlandistiek betreft - Jolles.21

Verder is het nummer  van Let' belangrijk omdat de formalisten niet alleen  de
retorica, maar ook de poetica wilden rehabiliteren. Terwijl het tot 1924 duurde
voordat ze het opnamen voor de kunst van het spreken, toonden ze al vanaf het
begin belangstelling voor die van het schrijven. Hun derde gemeenschappelijke
publicatie heette P°aika (1919) en toen ze een paar jaar later de beschikking
kregen over een eigen wetenschappelijke reeks, gaven ze die dezelfde naam.
Vooral de poetica van Aristoteles beviel de formalisten. Zowel Jakobson als
Sjklowskij beriepen zich op hem en Jakubinskij noemde Aristoteles zelfs expliciet
een voorloper van zijn manier van denken. 22

Wat de formalisten van Aristoteles en anderen overnamen, waren vragen van
stilistische en compositorische aard; het soort vragen waar ze hun naam aan
danken. Ze werden daarbij waarschijnlijk vooral geboeid door de praktische
instelling van de pottici en retorici. Het formalistische adagium luidde lange tijd
'kunst is maken' en men nam nadrukkelijk een ambachtelijk standpunt in, zoals
ook blijkt uit de voorliefde voor woorden als 'materiaal', 'proct(16' en 'techniek'.
In verband met dat laatste  is het geen verrassing dat in het nummer van Lef wordt

2° Erlich 1955:  199. Het is een van de voorbeelden waaruit blijkt dat hij uitgesproken ideeen heeft
over literatuurbeschouwing en dat die van invloed zon op zijn behandeling van het formalisme. Zie in
dit  verband ook paragraaf  3. Een studie   over het formalisme waarin het nummer   van  Lef wel   alle
aandacht krijgt, is Hansen-Lowe 1978: 498ff.

21 Dat Jolles zich voor de retorica interesseerde, blijkt uit een zin in een brief aan Huizinga uit
1927: 'Op het oogenblik heb ik een seminarie over rhetorica' (Huizinga 1989-1991 deei 2: 176). Dat
Walzel  zich  in de geschiedenis  van de retorica verdiepte, weten we dankzij  Salm  1968:   51f.  Zie  over
de 'retorische school' van Schlissel von Fleschenberg e.a. Doleiel 1990 (hoofdstuk 6).

22 Zie voor Jakobsons en Sjklowskij's beroep op Aristoteles Jakobson 1987: 33 en Shklovsky
1990: 12, 43f, 197, 206. Dat Jakubinski Aristoteles als voorloper beschouwde, vermelden
Doletel/Kraus 1972: 39. Bachtin 1979: 36ln 3 beschouwde het formalistische pleidooi voor een
eerherstel van de retorica als een consequentie van de belangstelling die ze eerder hadden getoond voor
de pottica van Aristoteles en anderen.
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betoogd dat de (nieuwe) retorica zich niet mag beperken tot het analyseren van het
taalgebruik, maar tevens aanwijzingen moet geven hoe het taalgebruik kan worden
verbeterd, en daarom de noodzaak wordt bepleit van het ontwikkelen van een
'taaltechnologie'.  Ook in andere formalistische publicaties komen we  af en  toe het
woord 'technologie' tegen. Een woord dat we misschien kunnen beschouwen als
een  vertaling  van  het  oude,  in het eerste  deel  van  dit boek behandelde, 'kunde'.23

Tegelijkertijd beweerden de formalisten dat ze, anders dan de poetici en reto-
rici uit het verleden, 'objectief-wetenschappelijk' te werk gaan. Soms voegen ze
daaraan toe dat het zinloos is geworden normen te formuleren, aangezien

schrijvers zich daar niets van aantrekken en er zelfs een eer in stellen verwach-
tingen te doorkruisen. Een poging om een niet-normatieve esthetica te ontwikkelen
is Tomasjevski's Teorija literatury (1925). Erlich en anderen beschouwen het als
een samenvatting van formalistische ideeiin. Binnen de ontwikkeling die in dit
boek wordt beschreven, laat het zich het best vergelijken met een soortgelijke
poging van Scherer, die in het deel hiervoor is behandeld.24

Net zo min als toen lukte het ook nu niet de pretentie waar te maken dat
literatuur op een objectieve manier wordt behandeld. Dat kan ook moeilijk als
men uitspraken wil doen over zaken als de taak van de schrijver en ervan over-
tuigd is dat de waarde van literatuur ligt in haar originaliteit. Vooral in de pas-
sages waarin Tomsajevski zich rechtstreeks tot schrijvers richt, herinneren aan
poetica's en retorica's (en aan het boek van Scherer). Er is regelmatig sprake van
'moeten'.  Zo  'moet' de schrijver ervoor zorgen  dat de lezer meeleeft  en de hoofd-
persoon van zijn werk sympathiek vindt en 'moeten' de motieven die hij gebruikt
samenhang vertonen.25

De formalistische belangstelling voor de retorica vinden we niet terug bij de
Praagse Taalkundige Kring. Het is een van de voorbeelden waaruit blijkt dat de
structuralisten een keuze maakten uit de ideeen van de Russische onderzoekers.
De ene keer gebeurde dat expliciet, de andere keer stilzwijgend. In dit geval
weten  we niet waarom het speciale nummer  van Let' genegeerd  werd. De idee8n
die het bevat lijken combineerbaar met opvattingen waar de structuralisten wel
belangstelling voor toonden. Hun gedrag heeft dus iets raadselachtigs. Doordat het
pleidooi voor een 'nieuwe' retorica genegeerd werd, bleef het een incident en we
zullen tot de jaren zestig moeten wachten voor het bijval ontmoette, niet in het

23 Schklowski et al 1970: 57f, 1656 Ejxenbaum 1971: 57. Zie over de verhouding kunde-techniek-
technologie Lenk/Moser  1973.

24 Er bestaat een Duitse vertaling van Teorija literatumy: TomaAevskij 1985. Erlich 1955: 156
noemt  het  boek  'the most comprehensive exposition of Formalist methodology'. Todorov  1965:  26 laat
zich uit in dezelfde geest en spreekt van 'la seule tentative contemporaine de donner une forme
systematique aux acquisitions des formalistes,  en  particulier dans le domaine  de la prose'.  Zie  voor de
poging van Scherer met gebruik van klassieke retorische principes een objectieve literatuur-
beschouwing te ontwikkelen hoofdstuk 6 paragraaf 1.

25 Tomdevskij 1985: 115.213f, 227,243.
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26Oosten of Midden, maar in het Westen van Europa.

3.  Van  zuivere  vorm  naar  semiotiek

De formalisten beperkten zich niet tot de studie van teksteigenschappen, ze
verdiepten zich ook in de oorzaken van de literaire ontwikkeling. Aanvankelijk
beweerden ze dat er sprake was van een immanent proces, en dat betekende dat ze
braken met een traditie die op dat moment al meer dan een eeuw bestond.
Literatuurhistorici hadden immers altijd aangenomen dat de geschiedenis van
literatuur bepaald werd door buiten-literaire factoren en verschilden alleen van
mening over de vraag welke factoren dat waren. Of iets precieser gezegd (want
we hebben gezien hoe eclectisch ze waren): ze verschilden van mening over het
aandeel van de verschillende factoren.

De opvatting dat literatuur 'los stond van het leven' (Sjklowskij) hield direct
verband met een afkeer van de biografie. Die afkeer was zo groot dat sommige
formalisten de neiging hadden het belang van de schrijver te bagatelliseren en
bijvoorbeeld beweerden dat een verhaal of een toneelstuk niet door een individu
wordt gemaakt, maar door 'de tijd, het collectief, de school' of dat ook zonder
Poesjkin Jevgeni Onegin was ontstaan - net zoals Amerika evengoed zou zijn
ontdekt als Columbus er niet was geweest.

27

Die opmerkingen waren bedoeld om het publiek te choqueren en zo zijn er,
zeker in de begintijd van het formalisme, wel meer uitspraken gedaan die men
niet helemaal letterlijk moet nemen. Maar het idee van een immanente ontwikke-
ling was serieus en men heeft bijna tien jaar besteed aan het uitwerken ervan,
daarbij misschien geinspireerd door het ideaal van een 'kunstgeschiedenis zonder
namen'. Het belangrijkste begrip   dat   in dit kader werd ontwikkeld,   was   'ver-
vreemding'.   Het   komt het eerst   voor   in een artikel   van   Sjklowskij   uit   1927,
'Iskoesstwo kak prijon', meestal vertaald als 'Kunst als procadee' - en kreeg daar
geen omschrijving, maar werd toegelicht aan de hand van een aantal voor-

26 Dolefel 1982: 114 heeft de indruk dat Mukatovsky niet erg gesteld was op 'the traditional
vocabulary of figures of speech' en het probeerde te vervangen door een terminologie die ontleend was
aan de taalkunde.

2' Schklowski 1987: 94; Brik 1987: 153f.
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beelden.28
Een daarvan is een novelle van Tolstoj waarin de geschiedenis wordt verteld

door een paard. Een dergelijke techniek zou als effect hebben dat het 'auto-
matisme' waarmee de lezer de wereld waarneemt, wordt doorbroken en volgens
Sjklowskij is dat wat een schrijver beoogt (of - maar daar komen we later nog
over te spreken - moet beogen) en het gevolg van die intentie is dat literatuur
stelselmatig van karakter verandert.

Vanaf het midden van de jaren twintig nam men afstand van het idee van een
immanente ontwikkeling en van de opvatting dat literatuur beschouwd moest
worden als 'zuivere  vorm'.  Over de reden  van die ommezwaai  - want zo mogen
we de verandering toch wel noemen - blijven de formalisten in het vage. Ook
vakhistorici bieden nauwelijks opheldering en zeggen slechts dat er sprake was
van een 'crisis' (Erlich) waarin de formalisten zich bewust werden van de
beperkingen van de gekozen aanpak en daarom besloten de literatuurgeschiedenis
meer sociologisch te benaderen. 29

Jammer genoeg is er weinig uit de betreffende periode vertaald en wordt er in
studies over het formalisme niet lang bij stil gestaan. Erlich toont zich zelfs
nauwelijks geYnteresseerd; zijn hart gaat uit naar de studie van literatuur als
zuivere vorm. Latere historici en dan met name Hansen-Love, de schrijver van de
meest gedetailleerde geschiedenis van het Russisch formalisme, laten hun
voorkeuren minder gelden, maar vergeleken met de uitgebreide literatuur over de
eerste tien jaren van de beweging, is die over de laatste vijf nog altijd schaars,
zodat men er moeilijk achter komt welke vragen het formalistisch onderzoek
bepaalden.30 Over de onderwerpen die werden aangesneden, is makkelijker
informatie te krijgen. Zo weten we dat Ejchenbaum pleitte voor onderzoek naar
de professionalisering van het schrijverschap, naar de verhouding tussen schrijvers
en uitgevers en die tussen schrijvers en publiek en naar het functioneren van
tijdschriften, terwijl Tomasjevski aandacht vroeg  voor de 'biografische legende',
dat wil zeggen voor het beeld dat de lezers van een schrijver hebben - een beeld
dat vaak door hemzelf gecreeerd is. 31

28 Van het artikel van Sjklowskij bestaan twee Nederlandse vertalingen: Sjklowskij 1982a, b. De
spelling 'proctdee' is van (een) van de vertalers. Dat de formalisten bij het ontwikkelen van hun idee
van de immanente ontwikkeling van literatuur aan Wdlfflins ideaal 'moeten hebben gedacht', beweert
Wellek 1982: 73. Dat ze dat ideaal kenden, blijkt uit Ejchenbaum 1982a: 47.

29 Erlich 1955 (hoofdstuk 7).
3° Hansen-Love 1978: 397ff verwijt Erlich dat hij te weinig aandacht besteed aan de

'sociologisering' van het formalisme en daardoor een 'reductionistisch' beeld geeft van de beweging,
en dat verwijt lijkt me terecht. Behalve Hansen-LOve bieden ook Brang 1973: 225ff, Grubel 1979:
124ff en  Todd 1983 informatie  over de laatste vijf jaren  van het Russisch formalisme. Teleurstellend  is
op dit punt is Zima 1978.

31 Zie voor een vertaling van Tomasjevski's pleidooi Tomaievskij 1971. De voorstellen van
Ejchenbaum zijn zowel in het Duits als het Engels vertaald. Zie Ejxenbaum 1971, 1987.
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Het belangrijkste werk uit deze periode zou een boek zijn over de negen-
tiende-eeuwse uitgever Smirdin, verschenen in 1928 en geschreven door formalis-
ten van de tweede generatie: Gric, Nikitin en Trenin. Over de verhouding tussen
hen en hun leermeesters zijn in de literatuur over het formalisme nauwelijks ge-
gevens te vinden en ook wordt niet vermeld hoe op het werk van de leerlingen
werd gereageerd. Vooral dat laatste is spijtig, want we weten dat de formalisten
ook in deze periode ernstig verdeeld waren en dat Sjklowskij - die het boek over
Smirdin begeleidde de - zoveel aanstoot nam aan de plannen van Ejchenbaum dat
hij  diens werk 'eclectisch' noemde en 'vulgair marxistisch'.32

Het eerste verwijt moet misschien als nog zwaarder worden beschouwd dan
het tweede. 'Eclectisch' was namelijk het favoriete formalistische scheldwoord.
Het werd oorspronkelijk gebruikt om voorgangers te bekritiseren, maar later ging
men er ook elkaar mee te lijf. Het bekendste voorbeeld wat dat betreft is de be-
jegening van Zjirmoenskij: een literatuurhistoricus die zich sterk tot de formalisten
voelde aangetrokken en meewerkte aan verschillende van hun publicaties, maar op
een gegeven moment werd verweten dat hij niet zuiver in de leer was of, erger

33nog, nooit een 'ware formalist' te zijn geweest.
De geringe aandacht die in de geschiedschrijving van het Russisch formalisme

wordt besteed aan studies als die over het uitgeversvak en de reacties daarop
contrasteert met het gewicht dat wordt gehecht aan Tynjanow en Jakobsons
'Problemy izoetsjenija literatoery i jazyka' ('Problemen van literatuur- en taal-
studie', 1928). Erlich beschouwt het als een 'verwerping' van het vroege forma-
lisme. Ik zou eerder van 'aanpassing' spreken. Terwijl de formalisten zich in de
eerste tien jaar van hun activiteiten hadden beperkt tot de 'literaire reeks', werd er
nu van twee 'reeksen' gesproken, een literaire en een niet-literaire. Beide zouden
zich immanent ontwikkelen. Maar er bestond ook een 'correlatie' en die verdiende
volgens de formalisten onze speciale aandacht omdat ze zowel de richting be-
paalde van de literaire ontwikkeling als het tempo.34

Juist over de aard van die correlatie krijgen we echter nauwelijks iets te horen
en over de 'wetten' die de correspondenties tussen de beide reeksen zouden be-
palen, wordt enkel gezegd dat ze nader onderzoek verdienen. Uit dit artikel, dat
vaak wordt beschouwd als het testament van de beweging, kunnen we daarom
concluderen dat het ook de formalisten, net als hun voorgangers, niet gelukt is om
duidelijkheid te verschaffen over de plaats van de literatuur in het historisch
verloop. Ter verontschuldiging zouden we kunnen aanvoeren dat het stuk - dat

32 De kwalificaties komen uit een brief aan Jakobson uit 1929. Zie Dewey 1987: 203. Ook
Tynjanow en Jakobson hadden bezwaar tegen Ejchenbaums ideeen, vermeldt Dewey.

n  Ejchenbaum   1982: 45f. Erlich   1955: 74ff neemt het verwijt  over en noemt Zjirmoenskij  een
'fellow traveller'.  Zie  voor een minder partijdige behandeling van Zjirmoenskij's opvattingen  Van  der
Eng 1964.

34  Erlich  1955; 111, Tynjanow/Jakobson  1982:   107.
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feitelijk uit een aantal stellingen bestaat - niet meer wit zijn dan een programma-
tische schets en de schrijvers ervan niet de kans hebben gekregen haar nader Uit te
werken. 35

Het artikel van Tynjanow en Jakobson wordt altijd gebruikt om de overgang
te markeren naar het structuralisme. Daar is het ook heel geschikt voor, mits men
niet vergeet dat ook de structuralisten er oorspronkelijk vanuit gingen dat
literatuur een autonoom verschijnsel is. Ze gaven dat idee pas op in het begin van
de jaren dertig en een van de eerste tekenen van verandering treffen we aan in een

36recensie  van  de  Tsjechische  vertaling  van  Sjklowskij's 0 teorii prozy (1925).

Die recensie is van Mukalovsky en gaat voor een belangrijk deel over het
voorwoord waarin Sjklowskij aankondigt zich te beperken tot 'veranderingen in de
literaire structuur' en schrijft:

Om een parabel uit de wereld van de industrie te nemen, ik ben niet
geinteresseerd in de situatie op de wereldkatoenmarkt of in de politiek van
fondsbeheerders maar alleen in soorten garens en weefmethodes. 37

Mukalovsky vestigt de aandacht op deze passage omdat ze hem in staat stelt
het verschil aan te geven tussen het Russisch formalisme en het 'huidige'
structuralisme:

Ook nu staat de 'weefmethode' natuurlijk in het centrum van de belangstelling,
maar het is duidelijk geworden dat we niet aan de 'situatie op de katoenmarkt'
voorbij kunnen gaan, aangezien de ontwikkeling van het weven - ook in non-
figuratieve zin - niet alleen bepaald wordt door vooruitgang in de
textieltechnologie (de interne regelmaat van een zich ontwikkelende reeks) maar
evenzeer door de eisen van de markt, door vraag en aanbod. Hetzelfde geldt
mutatis mutandis voor de literatuur. 38

Aldus is volgens hem een nieuwe visie ontstaan op de geschiedenis van de
literatuur, lering trekkend zowel uit de fouten van de formalisten als die van
vroegere onderzoekers.   Van de formalisten heeft men geleerd dat literatuur  niet  in
een 'vacuOm' geplaatst moet worden, van vroegere onderzoekers dat men zich
niet moet beperken tot de invloed van 'buitenliteraire' factoren. Karakteristiek
voor de nieuwe visie zou zijn dat elke literaire gebeurtenis beschouwd wordt als
de resultante van een tweetal krachten: 'de interne dynamiek van structuur en
externe interventie'. De namen van Tynjanow en Jakobson blijven ongenoemd,

35 Zie hoofdstuk  5.
36 Zie Voor een fasering van het Praagse structuralisme Striedter 1976: ixff en Steiner 1982: 177ff.
37 Shklovsky 1990: Vii.
38 Mukatovskg 1977a: 139.
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maar de overeenkomst met hun idee van de twee reeksen zal niemand ontgaan. 39

In hetzelfde jaar dat de recensie verscheen - in 1934 - hield Mukafovsky zijn
beroemd geworden lezing op het Internationale Filosofencongres in Praag, 'L'art
comme fait sEmiologique'. Daarin beweert  hij  dat de menswetenschappen   zich
bezighouden met zaken die zowel tot de zintuiglijke werkelijkheid behoren als tot
het 'collectief bewustzijn' en dus - die gevolgtrekking is nogal verrassend - het
karakter van tekens hebben. Kunst en literatuur zijn daar sprekende voorbeelden
van omdat ze 'bemiddelen' tussen maker en collectief. Een gedicht of een
schilderij mag daarom nooit vereenzelvigd worden met het materiele object of met
de geestesgesteldheid van de maker, respectievelijk de beschouwer. Een gedicht is
een teken en het heeft als zodanig zowel een autonoom als een communicatief
aspect.40

Wanneer hij uitlegt wat de consequenties zijn van deze opvatting voor de
kunst- en literatuurbeschouwing, maakt hij weer gebruik van het idee van de twee
reeksen. Mukafovsky heeft zich dat nu voorgoed toegeeigend en beweert dat men
'slechts vanuit semiotisch oogpunt' inzicht kan krijgen in 'de autonome existentie
en de fundamentele dynamiek van de artistieke structuur' en alleen langs die weg
in staat is de geschiedenis van kunst en literatuur te herkennen als een immanent
proces, dat op zijn beurt 'in een voortdurende dialectische relatie (staat) tot de
ontwikkeling van de overige terreinen  van de cultuur'. Erg helder vind ik dit niet.
Maar de leden van de Praagse Taalkundige Kring dachten daar kennelijk anders
over, want als ze een jaar later de beschikking krijgen over een eigen tijdschrift -
Stovo a slovenost (1925-1948) - plaatsen ze daarin een beginselverklaring, onder-
tekend door Havrdnek, Jakobson, Mathesius, Mukafovsky en Trnka, waarin ze de
semiotiek omhelzen en kunst en literatuur op eenzelfde manier beschouwen als in
de  rede  voor het Internationale Filosofencongres. 4t

Wat vooral onduidelijk blijft, is de verhouding tussen de ontwikketing van
literatuur en andere historische processen. Ook in latere publicaties heeft
Mukatovsky ter karakterisering van die verhouding niet meer te bieden dan het
schamele 'dialectisch',    soms   met een verwijzing naar Hegel.    Er kan daarom
moeilijk worden gesproken van een uitwerking of verbetering van het programma
van Tynjanow en Jakobson, en de overeenkomsten met de benaderingswijzen van
oudere literatuurhistorici - met name uit de hoek van de Geistesgeschichte en het

39 Mukatovskg 1977a: 139f.
40 Zie voor een Nederlandse vertaling van de lezing Mukatovskf 1977b. Ook aanwezig op het

congres was Morris, de schrijver van de Foundations of the  77:eory of Signs  (1938) en Esthetics and
the Theory Of Signs (1939). Zie Morris 1971: 13-71, 415433. In beide beschouwingen ontbreekt
iedere verwijzing naar Mukatovskf. Zie voor een vergelijking tussen de beide semiotische pioniers
Steiner  1977.

41 Havrinek et al 1978: 38ff, Mukatovsky 1977a: 94. Cf. Matejka 1988: 221ff. Zie voor een
overzicht van de diverse studies op semiotisch gebied die de structuralisten publiceerden
Matejka/Titunik 1976.
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marxisme zijn eerder toe- dan afgenomen. 42

Hoe gering de vooruitgang is die Mukafovskg boekt, blijkt ook als we nagaan
hoe hij de begrippen 'structuur' en 'systeem' gebruikt. Beide nam hij over van de
Russische formalisten. Vooral 'systeem' speelt in de nadagen van het formalisme
een belangrijke rol, omdat men er dan vanuit gaat dat literatuur een samen-
hangend geheel vormt, met wisselende verhoudingen tussen de verschillende
elementen.43 Mukatovsky neemt die aanname over, maar het lukt hem niet het
begrip systeem te preciseren. Met name de aard van de samenhang blijft on-
duidelijk. We krijgen vooral te horen wat het systeem niet is, namelijk 'organisch'
en verder valt af en toe het woord 'dialektisch' en beweert Mukatovsky dat er
overeenstemming bestaat tussen wat hij noemt 'het structuralistische denken' en de
'dialectische logica' - een uitspraak die we voor kennisgeving moeten aannemen
zolang geen opheldering wordt verschaft over de principes waar die logica van
uitgaat.44

4.  Annexatiedrang

Voditka staat bekend als degene die Mukdovskfs opvattingen bruikbaar heeft
gemaakt voor literairhistorisch onderzoek, maar dat wil niet zeggen dat hij de
problemen die zojuist zijn genoemd, heeft opgelost of de semiotiek een duidelijker
gezicht heeft gegeven. Het tegendeel is eerder het geval: zijn opvatting van
semiotiek is zo ruim dat ze plaats biedt aan de meest uiteenlopende soorten
studies.

Vodieka wordt algemeen beschouwd als een structuralist van de tweede gene-
ratie. Toch heeft het een paar jaar geduurd voor hij zijn reserves tegenover de
Praagse Taalkundige Kring opgaf en mee ging werken aan Slovo a slovenost.
Vanaf het moment dat hij zich bij de structuralisten aansloot, presenteerde hij zich
als leerling van Mukatovskf. Dat is hij altijd blijven doen en hij heeft - toen de
politieke situatie hem die kans bood, dat wil zeggen in de jaren zestig en daarna -
veel energie besteed aan het verspreiden en verklaren van Mukafovsky's oeuvre.

42 Het beroep op Hegel wordt vermeld door Galan  1985:   53. Uit Matejka   1982:  343f;   1988:  224

blijkt dat ook Jakobson zich in zijn Tsjechische periode beriep op Hegel en op de marxistische
dialektiek (in het bijzonder de zogeheten wet van de overgang van kwantiteit in kwaliteit). Zie voor
een uiteenzetting van die wet en een beoordeling ervan Van het Reve 1969: 3Off ('De ellende der
dialectiek').

43 Zie over het gebruik dat Tynjanow maakt van de term systeem Ehlers 1992.
44  Zie  in het bijzonder 'Der Begriff des Ganzen  in der Kunsttheorie': Mukatovskf 1974a,  20-30.
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Zijn eerste structuralistische bijdrage  ging over 'literaire receptie'. Kort daarna  -
in 1942 om precies te zijn - schreef hij een beschouwing over 'problemen' en
'taken' van de literatuurgeschiedenis die niet alleen wordt beschouwd als zijn
belangrijkste publicatie, maar ook als een samenvatting van zijn latere werk.45

Het stuk is een schoolvoorbeeld van de annexatiedrang die we eerder zijn
tegengekomen bij negentiende-eeuwse en vroeg twintigste-eeuwse onderzoekers.
Een literatuurhistoricus moet zich volgens Voditka namelijk op drie dingen
richten:

- de ontwikkeling van de literaire structuur,
- het ontstaan van literaire werken en hun verhouding tot de historische werkelijk

heid
en

-  de  receptie van literaire werken.46

Het eerstgenoemde heeft hij waarschijnlijk overgenomen van de Russische
formalisten. In ieder geval vertoont zijn toelichting erop veel overeenkomst met
de eerste artikelen van Sjklowskij: in beide gevallen wordt de ontwikkeling  van
literatuur beschouwd als een immanent proces en ligt de nadruk op vervreemding
en desautomatisering, waarbij het opvalt dat de karakterisering van die begrippen
niet erg is verbeterd sinds de dagen van 'Kunst als procaclee'.47

Ook de toelichting op het tweede onderdeel van het programma wekt herinne-
ringen aan het formalisme en wel aan de stellingen van Tynjanow en Jakobson,
meer in het bijzonder aan het idee van de twee reeksen. Maar - en dat is typerend
- er wordt tegelijkertijd aandacht gevraagd voor zaken waar de formalisten geen
interesse voor hadden of zich zelfs tegen afzetten, zoals de genese van literatuur,
tekstgeschiedenis en Stoffgeschichte. 48

'De receptie van literaire werken' heeft nauwelijks een Russische pendant,
want hoewel de formalisten vaak speculeerden over het effect van literatuur, bleef
de lezer altijd impliciet. Een van de schaarse uitzonderingen op die regel is een
passage uit een artikel van Sjklowskij uit 1923 waarin hij schrijft:

Het zou mogelijk zijn de grondslag te leggen voor een oplossing van enkele
problemen uit de esthetica, door met behulp van hiervoor speciaal gemaakte films
proeven te doen op het gebied van de receptie.
Wat maakt mensen aan het huilen?

43 Voditka 1976: 30-86. Zie voor achtergrondinformatie Striedter 1976 en Galan 1985 (hoofdstuk
5).

46 Cf. het oordeel van Galan 1985: 164 die het stuk typeert als een 'mixture of methodological
novelty, conventional literary scholarship and incomplete theoretical foundations'.

47 Vodiaka 1976: 35ff.
48 Vodiaka 1976: 45ff.
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Wat is grappig?
Onder welke omstandigheden wordt het lachwekkende tragisch?49

Verder hebben we gezien dat in de laatste jaren van de formalistische
beweging werd voorgesteld de verhouding tussen schrijvers en lezers te
bestuderen en aandacht te besteden   aan de 'biografische legende',   maar   voor
zover mij bekend zijn die plannen nooit geeffectueerd.

Vodieka verwijst niet naar de passage van Sjklowskij, noch naar de plannen
uit het eind van de jaren twintig. Hij vermeldt evenmin dat al in de negentiende
eeuw werd gepleit voor een studie van de lezer en sommige literatuurhistorici daar
ook daadwerkelijk een begin mee maakten. Hij noemt wel Ingardens idee van
'concretisatie' en laat zich verder vooral inspireren door Mukafovskg.50 Wat hem
aantrekt in de studie van de receptie, is het aspect van de beoordeling. Hij stelt
voor zich te concentreren op de oordelen van recensenten omdat die 'om het Zo te
zeggen het enige overblijfsel zijn' van de leeservaringen uit het verleden. Over de
representativiteit van de kritiek lijkt hij zich geen zorgen te maken en hij heeft
geen oog voor de literairpolitieke en poeticale aspecten van het recenseren. Hij
legt er wel de nadruk op dat schrijvers zelden algemene erkenning verwerven en
acht het een 'methodologisch gebod' aandacht te besteden aan de 'sociale basis'
van smaakverschillen. Maar hij voegt daar, bij wijze van waarschuwing, aan toe
dat men niet moet proberen literaire normen geheel en al te verklaren uit sociale
omstandigheden. De ontwikkeling van die normen zou namelijk in belangrijke
mate worden bepaald door immanente factoren, en verandering zou bestaan uit het
naar voren halen van eigenschappen die eerder weinig aandacht kregen. 51

Vodieka vergelijkt de ontwikkeling van literaire normen om die reden met de
ontwikkeling   van de 'literaire structuur',   en dat herinnert   er   nog  eens   aan   hoe
onsamenhangend en vaagomlijnd zijn programma is. Want als de literatuur zich
'in hoofdzaak' immanent ontwikkelt, hoe is dan de verhouding tussen de eerste
twee taken van zijn programma? En wat is de relatie tusen de verschillende
deelstudies die samen inzicht moeten geven in 'het onstaan van literaire werken en
hun verhouding tot de historische werkelijkheid'? Het zijn vragen waar Voditka
geen antwoord op geeft, behalve dan door te zeggen dat er sprake is van
'dialectische verbanden'.

Vergelijken we hem met de literatuurhistorici aan het einde van de negen-
tiende en het begin van de twintigste eeuw dan onderscheidt hij zich van bijna
iedereen in dit opzicht dat hij probeert zijn verschillende interesses te integreren.
We kunnen alleen niet zeggen dat hij in die opzet slaagt en als hij een paar jaaI

49 Sjklovski 1982: 148.
r Vodieka 1976: 6Off.
1 Voditka 1976: 64,681. Zie voor een verduidelijking van de politieke en poeticale aspecten van

de literaire kritiek Van Dijk 1994.
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later, in een boek over het begin van de Tsjechische literatuur, de taak van een
historicus omschrijft als het bestuderen van 'het samenspel van de krachten die het
werk  of een tijdperk vormgeven', gebruikt hij dezel fde   taal en neemt hetzelfde
standpunt in als de onderzoekers waar de formalisten in hun beginjaren tegen
ageerden.

52

52 Geciteerd door Bojtir 1985: 50. Cf. Doleiel 1982: 12lf.
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Hoofdstuk  10

PLEITBEZORGERS VAN DE VERNIEUWING

1.  Russisch futurisme

Net als enkele dissidente literatuurhistorici uit de voorafgaande periode zoals
Taine en Te Winkel, presenteerden de formalisten zich als onpartijdige onder-
zoekers, geinteresseerd in analyses en niet in oordelen. Maar ook in dit geval
kunnen we de geschiedschrijvers niet op hun woord geloven en zijn er voor-
beelden genoeg waaruit blijkt dat ze wel degelijk probeerden hun smaak en hun
literatuuropvatting geaccepteerd te krijgen en actief waren in het literaire debat:

Het bekendste voorbeeld is hun reactie op het Russisch futurisme. Dat wordt
algemeen beschouwd als een van de verschijningsvormen van de historische
avantgarde, met als belangrijkste vertegenwoordigers Boerljoek, Chlebnikov,
Majakovskij en Kroetsjonych. Hun motto was 'alleen wil zijn het gezicht van onze
TUd'  en  'wie zijn eerste liefde niet vergeet,  zal zijn laatste niet ontdekken'. Beide
uitspraken kwamen voort uit een agressieve houding ten opzichte van het ver-
leden, zoals blijkt uit een gezamenlijk ondertekend manifest uit 1912 waarin ze de
spot drijven met het gezond verstand en de goede smaak en roepen: 'Gooi
Poesjkin, Dostojevskij, Tolstoj, enzovoorts, enzovoorts, van het Schip van de
moderne tijd'.2

Hun werk is, net als dat van hun Italiaanse naamgenoten, wel omschreven als
'linguistische  literatuur',  want de nadruk  zou niet liggen  op  de  taal als drager  van
een boodschap, maar op het woord als zodanig. In dat verband wordt veel belang

' Voor zover mij bekend pretendeerden alle formalisten te hebben gebroken met wat ze de
'normatieve esthetica' noemen. Hoeveel belang aan onpartijdigheid werd gehecht blijkt onder andere
uit de volgende uitspraak van Jakobson 1973b: 59f: 'Scientific poetics will become possible only when
it  refuses to offer value judgments'.

2 Zie voor de citaten de Nederlandse vertaling van het manifest: Weststeijn 1980: 83f. De meest

gedetailleerde studie over het Russisch futurisme is Markov 1968. Zie verder o.a. Barooshian 1974,
1978, Weststeijn 1980, Sola 1984 en White 1990.

183



gehecht aan een passage in het manifest waarin sprake is van een 'onverzoenlijke
haat' jegens de bestaande taal en het recht wordt opgeeist die taal te vernieuwen.
Als uiterste consequentie van die behoefte aan vernieuwing geldt 'zaoem': poezie
die expressief is, maar niet rationeel kan worden begrepen.3

Vanaf de begindagen van de formalistische beweging zijn er contacten
geweest met de futuristen en werd met hen samengewerkt. Er waren formalisten
die daar veel waarde aan hechtten, met name Jakobson, die altijd een
pleitbezorger is geweest van codperatie tussen kunstenaars en wetenschappers en
op het einde van zijn leven heeft verklaard meer te hebben geleerd van schrijvers
en schilders dan van zijn collega's.4

Het zal voor een deel door het contact met hun kunstenaarsvrienden zijn
gekomen, dat de stijl van de formalisten, zeker in hun beginperiode, afwijkt van
het gebruikelijke academische proza. De eerste artikelen van Sjklowskij doen zelfs
denken aan literaire manifesten. Belangrijker nog is de invloed op de keuze van
onderwerpen en de ideeen die daarover werden ontwikkeld. Een poging die
invloed te inventariseren is Pomorska's Russian Formalist Theory and its Poetic
Ambiance (1968) en haar conclusie luidt dat de formalisten bij het opzetten van
hun literatuurbeschouwing zijn uitgegaan van het Russisch futurisme.5

Om te beginnen zou hun anti-biografische houding en hun gebrek aan
belangstelling voor de genese van literatuur zijn terug te voeren op de
achteloosheid waarmee de futuristen omgingen met het auteurschap en hun
verlangen  naar een 'literatuur zonder namen'.

Dat de formalisten er niet in slaagden een prozaleer te ontwikkelen (zoals
Pomorska beweert) is in haar idee ook geen toeval. De literatuur die ze als model
gebruikten, bestond namelijk voor het grootste deel uit poezie. Dus als ze het over
andere genres wilden hebben, moesten ze hun ideeen als het ware vertalen.

Verder zou er een direct verband bestaan tussen de formalistische aandacht
voor   woord en klank   en de poezie van Chlebnikov   c.s.,   en   zou het begrip
'materiaal' een futuristische oorsprong hebben; zoals er ook een parallel zou
bestaan tussen het belang dat door de formalisten werd gehecht aan analyse en
futuristische ideeen  over de verhouding tussen  deel en geheel.

Niet    iedereen     is    het    met die conclusie     eens.     Er    zijn    er die vinden    dat
Pomorska overdrijft en de formalisten afhankelijker maakt dan ze in werkelijkheid
waren. Ook wordt gezegd dat ze de leden van de beweging teveel over Ben kam

' Zie voor de aanduiding 'linguistische literatuur' White 1990 (in het bijzonder hoofdstuk 4). Daar
ook een overzicht van de verschillende soorten taalexperimenten van de formalisten. Zie daarover ook
Weststeijn 1983 (hoofdstuk 1). Zie over zaoem Ziegler 1989.

4 'Ceux qui ont exerc6 sur moi le plus d'influence, ce sont les artistes, non les savants', zegt
Jakobson in een interview met Faye 1967: 281 en hij noemt in het bijzonder Braque, Chlebnikov,
Joyce, Picasso en Stravinsky. De schatplichtigheid aan (avantgardistische) kunstenaars komt ook regel-
matig ter sprake in Jakobson/Pomorska 1982. Zie verder Winter 1977.

6 Pomorska 1968.
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scheert. Zo was Ejchenbaum aanvankelijk een bewonderaar van de symbolisten en
de acmeYsten, dichters waar de futuristen mee polemiseerden. Bovendien zou te
weinig aandacht zijn besteed aan het losser worden van de band in de loop van de
jaren twintig. Maar - en dat is voor ons het belangrijkste - niemand ontkent dat
Boerljoek, Chlebnikov, Majakovskij en Kroetsjonych sporen hebben nagelaten in
de formalistische benaderingswijze en de verhouding tussen formalisten en
futuristen is een schoolvoorbeeld geworden van de greep die schrijvers kunnen
hebben op de studie van literatuur.6

Pomorska is lakoniek in haar beoordeling van de situatie. Volgens haar is er
niets bijzonders aan de hand. Ook in het verleden zouden benaderingswijzen ont-
staan zijn als reactie op een bepaalde vorm van literatuur. Als voorbeeld noemt ze
het classicisme dat ze aanduidt als een 'veralgemenisering' van de literaire prak-
tijk uit die tijd. Sommige van dergelijke 'veralgemeniseringen' zijn beperkt bruik-
baar. Andere - waaronder het formalisme - blijken een ruimere geldigheid te heb-
ben, hoewel er altijd - aldus nog steeds Pomorska - een grens is aan de toepas-
baarheid van methodes of benaderingen: 'They are directly proportional to the
literary background  out of which they grew'.7

De betekenis van die laatste zin ontgaat me, maar dat is niet het belangrijkste
bezwaar tegen het commentaar van Pomorska. Ze wijst terecht op het belang van
de literaire praktijk voor de ontwikkeling van het literaire denken en ze heeft
gelijk als ze suggereert dat beweringen over literatuur in het merendeel van de
gevallen gebaseerd zijn op een (relatief) klein corpus.8 Maar ze verzuimt onder-
scheid te maken tussen een poakaal auteur als Boileau en de Russisch formalis-
ten. Want zelfs al zouden er overeenkomsten bestaan, de inzet en de pretentie
verschillen en dat heeft direct gevolgen voor de manier waarop men beiden be-
oordeelt.

Als de situatie is zoals Pomorska die beschrijft, dan moet men de formalisten
verwijten dat ze zich ten onrechte presenteerden als onpartijdige onderzoekers. En
er zijn inderdaad aanwijzingen dat in ieder geval sommigen van hen moeite
hadden om, zoals ze dat zelf noemden, 'objectief-wetenschappelijk' te blijven.
Sjklowskij had het in zijn begintijd zelfs over 'wij futuristen' en doet in 'Kunst als
proctdee' (1919) uitspraken die lijken op een literair credo, in het bijzonder in de
volgende passage:

6 Zie voor kritiek op Pomorska Wellek 1971, 1955-1992 deel 7: 252f. De kritiek wordt bijgevallen
door Erlich 1994: 8lf.

7 Pomorska 1968: 13.
8 Bijna alle uitspraken die literatuurwetenschappers doen zijn gebaseerd op (een deel van) de

literatuur van 66n taalgebied, eventueel nog vergeleken met die van een of Mee andere gebieden. Toch
spreken ze, zoals Fens 199Ob heeft opgemerkt, op grond van die zeer beperkte kennis over dt
literatuur, 'als iemand  met een  hond  en  een  kat die verhandelingen houdt over het dierenrijk'.
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Om de mens weer in staat te stellen het leven bewust te ervaren, om de objekten
te laten voelen, om steen weer tot steen te maken, bestaat datgene wat wij kunst
noemen. De kunst heeft tot doel de mens een ervaring van het objekt te geven,
het hem te laten zien in plaats van te laten herkennen:

Echo's van die uitspraak vinden we bij andere formalisten, onder meer bij
Jakobson in diens boekje over de nieuwste Russische poezie dat oorspronkelijk
bedoeld was als een inleiding op een editie van het werk van Chlebnikov:

Vorm bestaat voor ons alleen voor zover deze moeilijk waarneembaar is, zolang
we de weerstand van het materiaal voelen, zolang we niet kunnen besluiten of wat
we lezen proza of poezie is. 10

Zowel Sjklowskij als Jakobson debuteerden met een beschouwing die bedoeld
was om het futurisme toe te lichten, respectievelijk te verdedigen. De eerste, die
van Sjklowskij, verscheen in 1914, dus twee jaar na het futuristisch manifest. Het
was een pamflet waarin hij betoogde dat de oude vormen 'dood' waren en alleen
nieuwe   de  mens weer bewust konden maken  van de wereld waarin hij leeft.
Waarna de futuristen werden geprezen omdat ze door het vervormen van de taal
de literatuur een nieuwe impuls hadden gegeven en de lezers begrip werd
gevraagd  voor hun werk,  ook  al  was het  dan vaak moeilijk en onbegrijpelijk."

De futuristen waren dankbaar voor die steun. Ze toonden op hun beurt
belangstelling voor de denkbeelden van de formalisten en maakten daarvan
gebruik bij het formuleren (en verdedigen) van hun literaire idealen. Het laat zich
raden dat schrijvers die tot concurrerende groepen behoorden of in hun eentje
opereerden, aanstoot namen aan die alliantie. In het geval van Chodasewitsj - een
eenzaat met weinig sympathie voor het futurisme - weten we dat zeker. Hij gaf
voortdurend kregelig commentaar op de activiteiten van de formalisten. Zo zei hij
naar aanleiding  van het speciale nummer  van Lef het pijnlijk te vinden dat ze hun
best deden iemand te prijzen die dat in het geheel niet verdiende. In 1927 maakte
hij de balans op en schreef hij een beschouwing over het formalisme waarin hij
niet alleen zijn twijfels uitte over de waarde ervan, maar Sjklowskij en de anderen
ook verweet de wetenschap te misbruiken om bevriende schrijvers aan een goede

12positie te helpen.
Er kwam eveneens protest van de kant van de literatuurwetenschap.  Een jaar

9 Sjklowskij 1982a: 18.
1' Jakobson 1973b: 59.
" Zie voor een Engelse vertaling van het pamflet Shklovsky 1973. Markov 1968: 14Of en Siegel

1981: 103 laten de geschiedenis van het formalisme met dit pamflet beginnen. Zie over de verhouding
tussen Iakobson en het Russisch futurisme Rudy 1978, 1987.

i2 Zie voor de reactie van de futuristen op het formalisme onder andere Ziegler 1978. Zie voor de
reactie van Chodasewitsj Malmstad 1985.
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na het artikel van Chodasewitsj verscheen het boek van Medvedev/Bachtin over de
'formele methode'. Daarin wordt op verschillende plaatsen melding gemaakt  van
de band tussen formalisten en futuristen, en altijd in negatieve zin. Zo beschou-
wen de auteurs de beweringen van Jakobson en Jakubinskij over poetische taal als
een 'onkritische vertaling' van het 'bekrompen, sektarische begrip van de potti-
sche structuur' van Chlebnikov en Majakovskij en vermoeden ze dat de futuristi-
sche 'vernietigingsstrategie' als voorbeeld heeft gediend voor de formalistische
visie op de literatuurgeschiedenis. 13

Hun eindoordeel is heel wat harder dan dat van Pomorska. Ze vinden dat de
formalisten zich niet hebben gehouden aan hun belofte om onpartijdig te blijven:
ze verpakken hun voorkeuren in 'geleerde formules' en smokkelen op die manier
de literaire kritiek de wetenschap binnen. De slavist Hansen-LOve is hen een halve
eeuw later bijgevallen, zij het met de belangrijke kanttekening dat het oordeel
slechts betrekking heeft op het vroege formalisme waarvan met name Sjklowskij
de woordvoerder was. Hij en degenen die hem volgden, beschouwden het futu-
risme niet als een wetenschappelijk object, maar als een ideaal model, en daardoor
kreeg hun vorm van literatuurbeschouwing het karakter van een apologie. 14

2.   De  formalisten  als   literatoren

De formalisten gebruikten niet alleen de wetenschap om hun literatuuropvatting
ingang te doen vinden. Ze waren ook actief als dichter, romancier, vertaler, lite-
rair adviseur en recensent. Zelfs in studies die geheel aan het formalisme zijn
gewijd, komt dit deel van hun bezigheden niet altijd aan de orde, hoewel het even
belangrijk is als hun academische werk.15 Dit gebrek aan aandacht is nog op-
merkelijker als men bedenkt dat dat de verschillende activiteiten vaak slecht zon te
onderscheiden. Een paar bladzijden hiervoor werd gezegd dat de eerste artikelen
van Sjklowskij doen denken aan literaire manifesten. Omgekeerd geldt voor zijn
literaire publicaties dat ze duidelijk afkomstig zijn van iemand met een literatuur-
wetenschappelijke achtergrond. Dat geldt in het bijzonder voor Zoo, ili pisma o
Ijubvi (Zoo, of brieven nia over de liefde, 1923), Sentimental' noe putesestvie

(Sentimentele  reis,  1923) en Tret Ya fabrika (Derde fabriek, 1926), romans waarin
zijn denkbeelden over literatuur een belangrijke plaats innemen en regelmatig

u Medvedev 1976: 111,22lf.
14 Medvedev 1976: 224, Hansen-Love 1978 (deel 1).
" Het meest uitvoerig op dit punt is Hansen-Love 1978 (deel 3). Daar ook de uitspraak :'Der

appellative, priiskriptive Charakter der literarkritischen Aussagen ist for die Formalisten ebenso typisch
wie ihre Tendenz, die Literaturkritik zu 'verwissenschaftlichen"  (512). Cf. Siegel  1981:   101.
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wordt verwezen naar onderzoek van hemzelf en anderen. 16

De boeken worden ook gepresenteerd als voorbeelden van het formalisme-in-
praktijk. Zo schrijft Sjklowskij aan het eind van een gedetailleerde beschrijving
van de werking van een rotatiemotor:

Deze hele uitweiding is geconstrueerd volgens de kunstgreep die in mijn Poetica
'vertraging  van de handeling  heet'."

Dat hij zich van het hybridische karakter van zijn werk bewust was, blijkt
onder meer uit een passage in een boek over Majakovskij waarin hij waarschuwt
dat hij 'geen memoires' schrijft,  maar  ook 'geen onderzoeksverslag:   Wat  het  dan
wel was, liet hij in het midden. Slavisten beschouwen hem als de schepper van
een nieuw genre dat we misschien het beste kunnen betitelen als de literatuur-
wetenschappelijke roman. 18

Naast romans schreef Sjklowskij recensies, biografieen en filmscenario's. De
enige binnen de formalistische beweging die met hem in veelzijdigheid kon wed-
ijveren, was Tynjanow. Beiden verwierven zich zowel een naam in de wetenschap
als in de literatuur. Uit het feit dat Tynjanow zijn literaire polemieken onder
pseudoniem schreef, zou men kunnen afleiden dat hij voor zichzelf verschil
maakte tussen zijn literaire en zijn wetenschappelijke activiteiten. Het is alleen
niet helemaal duidelijk waaruit dat verschil zou bestaan, zeker in het geval van
recensies en polemieken. Het lijkt erop dat Tynjanow, net als de andere forma-
listen, geen genoegen nam met een meta-positie - iets waar hij in zijn be-
schouwing over het 'literaire feit' voor pleitte. Hij wilde ook deelnemer zijn aan
het literaire debat en spande zich in bepaalde verschijnselen tot literair feit te
maken. 19

Als onderzoeker-literator waren hij en de andere formalisten tamelijk machtig.
Ze beschikten zowel over een eigen opleidingsinstituut als over diverse publicatie-

16 Van de genoemde titels zon de eerste twee in het Nederlands vermald: Sjklovski 1979, 1980.
Van Tret ka fabrika bestaat een Engelse vertaling: Shklovksy 1977.

u Sjklovksi 1980: 224.
'8 Shklovsky 1972: 163. In een soortgelijk boek over Eisenstein dat Sjklowskij op het einde van

zijn leven schreef, herhaalt hij die uitspraak met een kleine variatie: 'Ik ben in dit boek een
memoirenschrijver, maar ook een theoreticus' (Schklowski 1986: 332). Zie voor een de bewering dat
Sjklowskij als romancier een 'nieuw' (of 'eigen') genre schiep Grits 1977: 96 en Holthusen 1978: 114.

19 Een indruk van Tynjanows veelzijdigheid krijgen we uit Tynjanow 1975. Zie voor vertalingen
van Tynjanows romans o.a. Tynjanow 1929, 1963. Literatuurhistorici noemen ze 'literair-historisch'
(Waegemans 1993: 248). Zie voor een bespreking van Tynjanows uiteenlopende activiteiten Thun 1990
en  Depretto-Genty 1991. Laatstgenoemde  zegt dat Tynjanow 'bij gelegenheid' het pseudoniem   'Van
Vezen' gebruikte (Depretto-Genty 1991: 14), maar een andere slavist - Hansen-Lowe 1978: 514n -
beweert dat hij dat systematisch deed en daarmee een scheiding wilde aanbrengen tussen zijn kritisch-
essayistische en zijn wetenschappelijke activiteiten. Om die reden zou hij voor zijn kritische werk ook
een andere stijl hebben gekozen: 'prononziert feuilletonistisch-ironisch'.
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kanalen waaronder een wetenschappelijke reeks en het tijdschrift Lef (1923-1925),
later opgevolgd door Novyi LeI (Nieuw LeI. 1927-1928). De redactie van dat tijd-
schrift  was in handen  van  Brik en Majakovkij,   die er beiden naar streefden   'het
oude op te blazen'  en  zo de mogelijkheid te scheppen  voor een 'nieuwe cultuur'.
Daartoe ontwikkelden ze een programma dat bekend is geworden onder de slag-
zinnen 'de sociale opdracht  van de schrijver' en 'literatuur  als feit', uitgaande  van
het idee dat schrijven een ambacht is en de maatschappij daarom kan vragen iets
te maken waar ze behoefte aan heeft.20

'Literatura fakta' werd al snel een begrip, ook buiten de grenzen, onder
andere in Duitsland. Het lukte de redactie bovendien de aandacht te trekken van
enkele marxisten, wat leidde tot filosofieen over de mogelijkheid het formalisme
en het marxisme te combineren.21 In eigen kring bestond voor dit alles

nauwelijks belangstelling. Ook op het gebied van de literatuurpolitiek kende de
formalistische beweging namelijk geen consensus, zodat het kon gebeuren dat
anderen dan Brik juist schrijvers steunden die zich verzetten tegen een
utilitaristische kunstopvatting. Gedoeld wordt op de Serapionbroeders, een losse

verzameling schrijvers die onder meer de aandacht trok doordat sommigen van
hen van mening waren dat de literatuur zich eenzijdig had ontwikkeld en daarom
meer aandacht vroegen voor historische romans, detectives en avonturenverhalen,
genres die in Rusland nauwelijks bestonden. Wat hen daarin aantrok, was het
belang dat werd gehecht aan de intrige. Want dat misten ze in de Russische
literatuur: vernuftig geconstrueerde verhalen. 22

Het waren met name Sjklowskij en Ejchenbaum die dat pleidooi
ondersteunden. Beiden kenden de Serapions via workshops, een vorm van
onderwijs die buiten-universitair was, maar verder verrassend veel gelijkenis
vertoont met dat van de eerste hoogleraren in de moderne talen. Sjklowskij
schrijft over die workshops: 'Ik (leer) hun niet hoe ze schrijven moeten, ik heb
hun bijgebracht wat literatuur  is'. Uit andere bronnen weten  we  dat hij aanraadde
om Sterne als voorbeeld te kiezen en zijn historische expertise gebruilae om zijn
leerlingen te overtuigen van de noodzaak tot vernieuwing. 23

20  Zie  over Lef en Novy LeI Stephan  1981. Zie verder Barooshian  1978.

2' Stephan 1981: 70ff. Tot de geinteresseerde marxisten behoorde o.a. Arvatov. Zie voor een
Duitse vertaling van enkele van zijn artikelen Arvatov 1972. De invloed van Lef op de literaire
discussie in Duitsland wordt wordt gedocumenteerd door Gallas 1971 (deel 3). Zie over 'literatura
fakta' GOnther 1989.

22 De meest gedetailleerde studie over de Serapionbroeders is Oulanoff 1966. Zie verder Piper
1970 en Kern 1972.

23 Sjklovski 1980: 326. Dat Steme als model werd aangeraden, vermeldt Piper 1970: 9. De
workshops waar de Serapions aan meededen werden zowel door literatuurwetenschappers gegeven als
schrijvers. Kern 1972: 225 schrijft naar aanleiding hiervan: 'The borders between amateur, academic
and professional enterprizes  were very fluid  at  this time'. Denkend  aan  wat in hoofdstuk 8 paragraaf 2

werd gezegd over de verhouding tussen Jolles en het formalisme en structuralisme, is het de moeite
waard te vermelden dat ook hij les gaf in het schrijven van literatuur. Een dochter vertelt daarover:

189



Ejchenbaum deed hetzelfde. Hij schreef in 1922 zelfs een boek over Tolstoj
met de uitdrukkelijke bedoeling duidelijk te maken hoe diens werk kon worden
'overwonnen' en probeerde de ontwikkeling van literatuur in banen te leiden door
te wijzen op 'analogieen' in het verleden, onder het motto: 'De geschiedenis is
een bijzondere methode bij het bestuderen of begrijpen van het heden'.  Hij ging er
daarbij van uit dat er zoiets bestaat als 'de wil van de geschiedenis' en
beschouwde het als de taak van de historicus de schrijver te helpen bij het
'ontcijferen' van die wil en het 'ontdekken' van de 'vormen die gecreeerd moeten

worden'. 24
Slavisten achten de band tussen de Serapionbroeders en de formalisten zo

nauw dat ze Sjklowskij beschouwen als een lid van de groep. Ze noemen hem 'de
criticus onder de Serapions',   wat  niet wil zeggen  dat hij alleen theoretische   of
praktische steun gaf; hij voegde ook de daad bij het woord en schreef, samen met
een mede-lid, een avonturenroman, Ipnt (1926).25

Een ander lid van de groep, Kaverin, was eveneens zowel broeder als
formalist. Hij wordt gerekend tot de tweede generatie onderzoekers, was
verbonden aan het Instituut voor de Geschiedenis van de Kunsten en schreef een
sleutelroman over de formalisten. De inspanningen van hem en anderen waren in
die zin tevergeefs dat maar weinigen hun voorkeur voor de intrige deelden. Er
veranderde wel iets op het gebied van stijl en volgens Zosjtsjenko - de populairste
van de Serapionbroeders   -  was  dat de verdienste van Sjklowskij:

Hij heeft de zin verkort. Hij heeft voor 'frisse lucht' gezorgd in zijn artikelen.
Het lezen werd aangenaam en licht. Ik heb hetzelfde gedaan. Ik schrijf zeer
beknopt.    De   zin    is    kort   bij    mij. Ook toegankelijk   voor de armen van geest.
Misschien heb ik daarom (zo) veel lezers. 26

'Een van zijn stellingen (luidde) dat ieder mens tot op zekere hoogte kan leren tekenen en dichten. En
daarom gaf hij gedurende verschillende semesters werkgroepen waarbij in onderlinge wedijver gedicht
werd'  (Wackernagel-Jolles  1993:  68).

24  Zie   Voor het motto Eichenbaum   1987:   100. De andere citaten zijn ontleend aan Erlich   1955:
123. Een goede typering van Ejchenbaums ideeen en activiteiten geeft Dewey 1990.

23 Zie Voor de aanduiding 'de criticus onder de Serapions' Waegemans 1993: 209. Volgens
Oulanoff 1966: 21 is het moeilijk 'to draw a distinct line between Formalist thinking and the specific
opinions  of the Serapion Brothers'.   Dat de literatuuropvatting  van in ieder geval sommige Serapions
een sterk formalistisch karakter droeg, blijkt uit de herinneringen van een van hen (Fedin) aan zijn
eerste contact met de groep: 'Here it was spoken about literary works as about 'things'. Things were
'made'. They could  have  been  made  well  or  made  badly.  (...)  For the making of filings there existed
'devices'. For devices there  was a multitude of names.  But  it was possible  to make oneself understood
without names too, by using general concepts and saying that the thing is made with the devices proper
to Gogol, with the devices proper to Leskov'(Geciteerd door Oulanoff 1966: 14).

26 Geciteerd door Hansen-Luve 1978: 533. Zie voor informatie over leven en werk van Kaverin
Piper 1970.
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Dankzij de steun van de formalisten maakten de Serapions bovendien snel
naam. Zo werd Zosjtsjenko al zes jaar na zijn debuut opgenomen in de reeks
'Meesters   van de moderne literatuur'.   Dat  was  des te opmerkelijker omdat   de
literaire kritiek niet erg enthousiast was over zijn werk. Maar de reeks was een
formalistisch initiatief en de redactie (dat wil zeggen Tynjanow en Kazanskij) trok
zich weinig aan van het oordeel van de recensenten en ging af op haar eigen
smaak - precies zoals de formalisten dat zo vaak deden, of ze nu als schrijver en
criticus opereerden of als wetenschappelijk onderzoeker. 27

3.  Tsjechisch  pottisme

Ook de Praagse structuralisten presenteerden zich als onpartijdige onderzoekers.
Mukalovsky maakte zelfs expliciet onderscheid tussen literatuurwetenschap en
literaire kritiek, waarbij hij het doel van wetenschap omschreef als het verwerven
van 'theoretisch inzicht', en dat van de kritiek als het beoordelen en hierarchiseren
van literatuur. Net als bij de formalisten bestaat er twijfel of dat verschil in acht
werd genomen en wordt gewezen op contacten met een groep schrijvers. Maar de
beschikbare informatie is schaars en zelfs in het boek dat verscheen ter
gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Praagse Taalkundige Kring - een
bundel van ruim zeshonderd bladzijden waar tientallen kenners aan meewerken -
zoeken we tevergeefs naar een bijdrage die vergeleken kan worden met de studie
van Pomorska. 28

Over Jakobson is nog het meest bekend. Hij zocht in zijn nieuwe omgeving
wederom het gezelschap van literatoren, informeerde hen over de ontwikkelingen
in Rusland, vertaalde Chlebnikov en Majakovskij en drong aan op samenwerking
tussen kunstenaars en geleerden, waarbij hij verwees naar zijn ervaringen in de
Moskouse Taalkundige Kring en benadrukte dat in zijn vaderland 'de nieuwe lite-
ratuur  en de beginnende literatuurwetenschap   vaak  zij  aan  zij  gaan'.29

Mukatovsky bewoog zich eveneens in kunstenaarskringen. In een interview uit

27 Zie Voor informatie over de reeks 'Meesters van de recente literatuur' Slobin 1985. Dat
Zosjtsjenko niet geliefd  was  bij de laitiek vermeldt Scatton  1993:  63.

28 Matejka 1978. Er bestaat weliswaar een boek dat, in Duitse vertaling, Strukturalismus und
Avantgarde heet  (Chvatfk  1970),  maar dat laat zich  niet  goed  vergelijken  met de  studie  van  Pomorska,

al bevat het informatieve passages. Zie voor het verschil dat Mukal*ovsk9 maakte tussen literaire
kritiek en literatuurwetenschap Mukatovsky 1986: 118f.

29  Geciteerd door Effenberger  1983:   14 en Toman   1987: 319. Informatie  over de banden tussen
Jakobson en de Tjechische avantgarde vindt men, behalve in deze artikelen, bij Linhartovi 1977 en
Chvatik   1981:   17ff.
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1931-1932 benadrukte hij dat er inhoudelijk gezien een nauwe band bestaat tussen

'literatuurwetenschap' en 'moderne literatuur':

Dat komt doordat dat de moderne literatuur de mededelende functie tot een
minimum beperkt, de nadruk legt op proctdEs en het experiment bemint. Door
dat alles verrijkt ze onbewust de mogelijkheden van het literaire onderzoek en
verduidelijkt de theoretische grondslagen daarvan.30

'Literatuurwetenschap' identificeerde hij met structuralisme en bij 'moderne
literatuur' dacht hij waarschijnlijk in de eerste plaats aan het Tsjechische pottisme
(dat later opging  in het surrealisme). Literatuurhistorici beschouwen deze stroming
als Mn van de verschijningsvormen van de historische avantgarde, net als het
Russische en Italiaanse futurisme, het dadaisme, het constructivisme, en de groep
rond Orpheu, het tijdschrift van Pessoa en SA-Car'neiro. Het centrum    van    de

poetisten was de kunstenaarsvereniging Devatsil, opgericht in 1920. Voorzitter
daarvan was Vantura, secretaris Teige en tot de andere leden van de groep
behoorden Nezval en Seifert.31

De structuralisten waren de eerste academische literatuurbeschouwers die
aandacht besteedden aan het Tsjechisch poetisme. Wat dat betreft is er een over-
eenkomst met de relatie tussen formalisten en futuristen. Als verschil wordt wel
genoemd dat de Tsjechische onderzoekers slechts incidenteel over het poetisme
schreven en zich verder bezighielden met oudere literatuur. Maar dat verschil is
relatief. Het gaat immers om de invloed van een groep schrijvers op de acade-
mische beschouwingswijze en daarvan kan ook sprake zijn als niet die schrijvers
zelf, maar anderen worden bestudeerd. Men denke aan Kalff, die in zijn Geschie-
denis der Nedertandsche letterkunde (1906-1912) de Tachtigers slechts even ter
sprake brengt, maar wel van hun ideeen gebruik maakt bij het beoordelen en
analyseren van de negentiende eeuwse literatuur. 32

Terwijl we van Mukarovskg enkel die ene, hierboven geciteerde uitspraak
kennen over het verband tussen structuralisme en moderne literatuur, hebben de
pottisten zich daar meermalen over uitgelaten. Ze toonden zich dankbaar voor de
belangstelling en de steun die ze ondervonden en prezen met name Jakobson als
een groot verdediger van de avantgarde. Ook verklaarden ze dat ze zich in het
structuralisme herkenden. Het interessantste in dat verband is een artikel van
Vantura   uit 1932 waarin    hij, naar aanleiding    van een bundel structuralistische

3° Mukatovskg 1986: 119.
31 De meest gedetailleerde informatie over het Tjechisch poetisme geven Brousek 1975, Drews

1975 en MOller 1978. Zie verder onder andere Grygar 1982, Jechova 1984 en Mercks 1994. Zie voor
een overzicht van de verschillende verschijningsvormen van de historische avantgarde Drijkoningen
1978.

32 Dat de interesse maar incidenteel uitging naar de poetisten, wordt benadrukt door Chvatik 1970:
23. Zie over Kalff hoofdstuk 6 paragraaf 3.
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opstellen, schrijft dat een einde is gekomen aan het 'onpreciese' en 'onweten-
schappelijke' theoretiseren van hemzelf en zijn vrienden. Polemische beweringen
zouden tot een 'systeem' zijn geworden en voor de poetisten was dat systeem van
nu af aan 'de sleutel  tot de kennis van de poetische  taal  en van de poezie'.33

Ik  denk  bij het lezen van zoiets meteen aan Pomorska's 'veralgemenisering'.
Het is aan een kenner van de Tsjechische literatuur om vast te stellen of dat inder-
daad de juiste omschrijving is van de verhouding tussen poetisme en structu-
ralisme. Maar ook een leek kan constateren dat Mukafovsky zich niet houdt aan
zijn belofte onpartijdig te blijven en regelmatig literatuuropvattelijke uitspraken
doet. Zo beweert hij dat de esthetische functie een noodzakelijk tegenwicht biedt
aan andere functies, in het bijzonder de praktische en noemt het niet toevallig dat
'grote geleerden, ontdekkers en uitvinders' zich voor kunst en literatuur
interesseren aangezien die de mogelijkheid bieden de wereld met andere ogen te
bekijken.34

Bij het uitwerken van dat idee beroept hij zich soms op Sjklowskij en citeert
de passage uit 'Kunst als proc6dee' (1919) waarin gezegd wordt dat kunst tot doel
heeft de mens een ervaring van het object te geven, 'en steen weer tot steen te
maken'. Andere keren   doet hij uitspraken op eigen gezag, die overigens   een
variatie lijken op de woorden van Sjklowksij, en beweert bijvoorbeeld:

De taak van de dichter is niet al het bestaande in een systeem onder te brengen
maar de mensen de werkelijkheid steeds als nieuw te laten zien. 35

Dat ook andere structuralisten dit soort uitspraken deden, blijkt uit een artikel
van Jakobson uit 1933-1934 waarin hij nog eens zijn opvatting uiteenzet over de
poetische functie en vervolgens de lof zingt van de poezie op een manier die mis-
schien zijn gehoor verraste - het artikel was oorspronkelijk een lezing voor Tsje-
chische kunstenaars - maar ondertussen voor ons een bekende deun is geworden:

Het is de potzie die ons beschermt tegen het automatisme, tegen de roest die een
bedreiging vormt voor onze uitdrukking van de liefde en de haat, van de opstand

en de verzoening, van het geloof en de ontkenning.
36

33  Zie  voor de citaten Chavtfk   1970:  22. Cf. Toman  1987: 324f. Natuurlijk hadden uitspraken  als
deze een belangrijke literairpolitieke functie, maar daar ga ik hier niet op in.

34 Mukatovsk9 1978: 12f, 22.
33  Geciteerd door Jankovic  z.j.:  82f.  Zie  voor een beroep op Sjklowskij Mukatovsk9  19743:  92f.
36 Jakobson 19733: 125.
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4. Functies, normen en waarden

Dat uitspraken als de geciteerde niet op zichzelf staan, maar deel uitmaken van
een groter geheel, merken  we  als  we ons verdiepen  in de denkbeelden  van  de
formalisten en structuralisten over normen en waarden.

Volgens Erlich ontwikkelden de formalisten een 'cultus   van het nieuwe',
waarbij hij wijst op hun interesse voor de eigentijdse literatuur en hun fascinatie
voor de (historische) avantgarde. In het laatste geval moet men niet alleen denken
aan Chlebnikov en Majakovskij, want ook het Italiaanse futurisme, het kubisme en
dada  kregen een enthousiast onthaal.   Om het beeld  aan  te  vullen kan bovendien
worden gewezen op de bemoeienis met een nieuwe kunstvorm als de film. Leden
van de formalistische beweging werkten samen met cineasten als Eisenstein en
Poedovkin en schreven niet alleen scenario's, maar ook analyses, om welke reden
ze worden gerekend   tot de eerste filmwetenschappers. 37

Verschillende formalisten, onder wie Jakobson, verweten hun voorgangers
alleen aandacht te hebben voor dode schrijvers en als ze een keer het werk behan-
delden van een eigentijdse schrijver altijd iemand te nemen die wijd en zijd
bekend is. In het deel hiervoor hebben we gezien dat literatuurhistorici uit het
einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw inderdaad met hun
rug naar het heden stonden en vaak agressief reageerden op eigentijdse literatuur,
vooral wanneer die zich als vernieuwend presenteerde. Wat dat betreft zorgden de
formalisten duidelijk voor een verandering; het vertrekpunt van hun geschied-
schrijving ligt altijd  in het heden. 38

Ejchenbaum beweerde zelfs dat de literatuurwetenschap zich diende aan te
passen aan de literaire situatie - een uitspraak die zelden wordt geciteerd, maar
misschien typerender is voor zijn manier van denken dan de beroemde woorden
over het hypothetische karakter van wetenschappelijke kennis. Beide uitspraken
stammen uit dezelfde periode, en die over de noodzaak van aanpassing was
bedoeld om zijn overgang naar een meer sociologisch getinte benadering te
verklaren, respectievelijk te verdedigen. 39

De belangstelling voor het nieuwe en recente werd in 1924 geinstitutiona-
liseerd met de oprichting van het Comitt voor de Eigentijdse Literatuur. Het
maakte onderdeel uit van het Instituut voor de Geschiedenis van de Kunsten, stond
onder voorzitterschap van Tynjanow en streefde ernaar een brug te slaan tussen

'het onderzoek op het gebied van de theorie en de geschiedenis van de literatuur,

37 Erlich 1955: 221, 246. Cf. Rosenberg 1985. Zie voor de formalistische belangstelling voor film
Beilenhoff 1974 en Taylor 1982. De interesse voor het Italiaanse futurisme, het cubisme en dada blijkt
uit twee artikelen van Jakobson uit respectievelijk   1919  en   1921.   Zie  voor een vertaling  Rudy   1978:
205-216, 217-231. Het stuk  uit  1921  was de eerste Russische publicatie  die  over dada verscheen.

1s Jakobson 1973a: 12.
39 Exenbaum 1971.
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en hedendaagse problemen van artistieke schepping en literaire kritiek'.40
Geen van de formalisten kwam met een uitgewerkte leer van normen en waar-

den, maar doordat ze ervan uitgingen dat 'de kunst de canon schept om haar te
overwinnen' (Ejchenbaum), kreeg oorspronkelijkheid een bijzondere status en ging
gelden als het belangrijkste criterium. Dat blijkt het duidelijkst uit de activiteiten
van de formalisten als recensent en literair adviseur. Ze steunden namelijk niet
alleen uiteenlopende soorten literatuur, maar veranderden ook soms radicaal van

standpunt  en  dat kwam doordat  ze zich vooral lieten leiden  door de vraag: biedt
deze manier van schrijven een mogelijkheid tot vernieuwing?41

Zo ijverde Sjklowskij in ongeveer dezelfde periode voor de intrige-roman tn
voor een vorm van literatuur waarin de intrige er niet toe doet. In beide gevallen
speelt volgens Hansen-Luve de wens tot vernieuwing een beslissende rol en zoals

we even hiervoor hebben gezien, werd die wens wel opgevat als een uitdrukking
van de 'wil' van de geschiedenis, zodat de literatuurwetenschapper zich kon
beschouwen als de vroedvrouw van de vooruitgang. 42

In tegenstelling tot de formalisten beschikten de structuralisten wel over een
leer van normen en waarden. Deze werd ontwikkeld door Mukafovsk9 en is door
hem samengevat  in Estetickd funkce,  norma a  hodnota jako  socidlnt fakty  (Estheti-
sche jitnctie,  norm en esthetische waarde als sociale feiten, 1936). Uitgangspunt
van zijn betoog  is de 'esthetische werking'.  Die  is niet voorbehouden aan kunst en
literatuur en wordt in verband gebracht  met de 'esthetische functie', een begrip

dat in dit deel al een paar keer aan de orde kwam en vooral gekenmerkt zou
worden door aandacht voor het object als zodanig. Andere functies die
Mukarovskg onderscheidt zijn onder meer de praktische, de theoretische en de

symbolische. Ze komen altijd gecombineerd voor en we spreken van een kunst-
werk als de esthetische functie de andere domineert. 43

Functies worden beregeld door normen. Het bijzondere van esthetische nor-

men zou zijn dat men er zich zelden aan houdt en bovendien het schenden ervan
toejuicht. Esthetische normen hebben volgens Mukalovsky dan ook niet de status

van wetten - zoals juridische normen - maar fungeren als orientatiepunt en maken
het mogelijk te zeggen in welke opzichten de esthetica die ten grondslag ligt aan
nieuwe vormen van kunst afwijkt van gangbare ideeen over mooi en lelijk.

4° Geciteerd door Piper 1970: 12.
41  'Clearly,  in the  Fornialist responses to contemporary literature  (...)  the  will to change was more

crucial - and more widely shared - than the commitment to a particular set of innovations' (Erlich
1955: 124).

42 Hansen-Lave 1978: 51Off. Zie voor de uitspraak van Ejchenbaum Hansen-L8ve 1978: 374. Zie
voor het beroep op de 'wil' van de geschiedenis paragraaf 2 van dit hoofdstuk en voor een analyse van
de retorica van dit soort uitspraken Doorman 1994: 103ff.

43 Het boekje van Mukatovskf is in het Duits vertaald en opgenomen in Mukatovsky 1974b: 7-
112. Zie voor andere uiteenzettingen over functies, normen en waarden Mukatovsky 1974a: 113-137

en  Mukatovsky  1986:   1-26,2741.
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Natuurlijk weet hij dat er perioden in de kunst zijn waarin men zich inspant zo-
veel mogelijk aan de normen te voldoen, maar hij lijkt die inspanning als een
uitzondering te beschouwen of misschien moeten we zeggen dat hij ook in een
dergelijke situatie de nadruk legt op (kleine) afwijkingen. In ieder geval beweert
hij dat ieder tijdvak voor een verandering zorgt en dat de geschiedenis van kunst
en literatuur bestaat uit het stelselmatig doorbreken van normen.44

Als hij zijn ideeen over esthetische waarde uiteenzet, legt hij wederom het
accent op vernieuwing. Betoogd wordt dat de dominantie van de esthetische
waarde - voortvloeiend uit de dominantie van de esthetische functie - eruit bestaat
dat ze eenheid brengt in de politieke, religieuze, morele en andere waarden die
een kunstwerk bevat. Het komt in het idee van Mukatovsk9 zo goed als nooit
voor dat die waarden samenvallen met die van de kunstbeschouwer. Er bestaat op
zijn hoogst, in het bijzonder bij 'lagere kunstvormen', een tendens de
kunstbeschouwer tegemoet te komen, maar het verlangen om met alle waarden te
breken, is wijder verbreid. Ergens in het midden van die twee extremen zou zich
de 'optimale' receptie bevinden. De eenheid van een kunstwerk springt dan niet
meteen in het oog, maar is wel degelijk aanwezig en het werk bevat zowel
harmoni8rende als conflicterende waarden.

Zonder nog verder in details te treden zal duidelijk dat Mukafovsky zich, net
als de Russische formalisten, sterk heeft laten leiden door een bepaalde literaire
praktijk. Men zou zijn boekje een codificatie kunnen noemen van het
avantgardisme en als hij op basis hiervan een literatuurgeschiedenis had
geschreven, zou het resultaat een type overzicht zijn dat we kennen uit de
'moderne' beeldende kunst: een waarin voor het zogeheten traditionele kunstwerk
eigenlijk geen plaats meer bestaat. 45

44 Cf. Mukatovsky 1986: 10: 'Die Aufgabe der Kunst besteht darin, die asthetischen Werte im
gesamten asthetischen Bereich fortwahrend  zu  emeuem.'

43 Cf. Zima 1985: 47f, 1991: 19Off. Cf. ook Wellek 1955-1992 deel 7: 417, 1970: 284f ('defender
of modernist art'). Zie over de geschiedschrijving van 'moderne kunst' Laan 1994. Overigens hebben
latere avantgardisten op hun beurt weer een beroep gedaan op het formalisme en structuralisme. Een
bekend voorbeeld in Frankrijk is de groep rond Tel Quel. Zie daarover Bann 1984 en Hill 1990. Zie
voor Nederlandse voorbeelden Beekman  1983.
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Hoofdstuk   11

WELLEK

1.   Onbekendheid  en  desinteresse

Het heeft lang geduurd voor het formalisme en structuralisme in het westen door-
drongen. Het boek van Erlich uit 1955 was de eerste omvangrijke studie in een
westerse taal die beide benaderingswijzen behandelde. Het kreeg aanvankelijk
weinig respons. Tien jaar later werd Erlich herdrukt (en in 1969 en 1971 nog
eens) en in die zelfde periode verschenen de eerste vertalingen, die van Garvin,
van Lemon/ Reis en van Todorov. Die van Todorov werd op haar beurt weer in
het Italiaans (1968), het Spaans (1970) en het Portugees (1971) vertaald en vanaf
de jaren zeventig kwamen steeds meer teksten beschikbaar, waaronder ook com-
plete boeken.'

Dat het zo lang duurde, had voor een deel te maken met de politieke situatie.
Verder vormde de taal een probleem, zeker in het geval van de formalisten want
die schreven bijna uitsluitend in het Russisch en het aantal slavisten in de eerste
helft van de eeuw was gering. Maar belangrijker dan dat alles lijkt toch een
gebrek aan belangstelling. Men krijgt de indruk dat literatuurwetenschappers uit
het westen nauwelijks openstonden voor de ideeen uit Oost- of Midden- Europa,
ook wanneer ze geen moeite hadden met Russisch of Tsjechisch.2

Dat geldt in ieder geval zeker voor Nederlandse onderzoekers. In de jaren
waar we het over hebben, werd de slavistiek hier vertegenwoordigd door Van
Wijk, neerlandicus van opleiding, maar self-made slavist en in 1913 in Leiden

1 Zie over het bekend worden van het formalisme-structuralisme in het westen Todorov 1974. Wat
Nederland betreft verdient Ebeling 1955 speciale vermelding. Sjklowskij et al 1982: 113 geeft een
lijstje van Nederlandse vertalingen van formalisten en structuralisten uit de jaren zeventig en tachtig.

2  Cf.   Bojthr   1979:   284;   1985:    122.   Zie  over de geschiedenis   van de slavistiek in West-Europa
Hamm/Wytszens 1985. Van alle onderzoekers uit de eerste helft van de eeuw die in dat boek ter
sprake komen, wordt maar van 66n gezegd dat hij zich voor het formalisme interesseerde: de Noor
Krag (4250.
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benoemd tot hoogleraar in de Balto-slavische talen. Hij bezat - net als zovelen in

die tijd - een fascinatie voor 'de Russische mens' en als hij literatuur las, wilde hij
die 'mens' ontmoeten. Vandaar de titel van een hoofdstuk uit een van zijn boeken:
'De Russiese letterkunde  als  spiegel  van de Russiese volksgeest':

Een dergelijke vorm van literatuurbeschouwing is tegengesteld aan die van de
formalisten. Het verbaast dus niet dat hij bezwaren had tegen hun idee8n, zoals

blijkt uit een artikel over Dostojevskij uit 1936:

In Rusland heeft jaren lang de zgn. 'formele school' de bestudering van
kunstwerken beheerst. Men beschouwde dan de vorm, de structuur als het
belangrijkste, zo niet als het enige wezenlijke; deze werd vergeleken met de
structuur van andere werken; de formele eigenschappen, karakteristiek voor elke
afzonderlijke roman of gedicht, werden bijeengezocht, waarbij men niet alleen

taal, stijl, versificatie, periodenbouw enz. onderzoekt, maar ook de groepering
der literaire motieven. Deze 'school' heeft naast veel middelmatigs en
minderwaardigs ook heel veel goeds geproduceerd en ook over Dostojewskij heeft

zij allerlei nieuws aan den dag gebracht. Zij interesseerde zich zeer voor de
historie der literaire genres en deze bracht de onderzoekers natuurlijk telkens in

aanraking met gevallen van invloed van den enen schrijver op den ander, ook al
weer een thema, dat zich dikwijls behandelen laat, zonder dat men op de ideeen

der schrijver ingaat. Dezen werden wei eens te veel tot de passieve schakels in de
ontwikkeling der literaire genres, terwijl hun persoonlijkheid op de achtergrond

geraakte, alsof zij waardeloos was of niet bestond.4

Van Wijk had wel waardering voor de structuralisten - maar dan alleen als
taalkundige. Hij was ook in de eerste plaats in taal geinteresseerd en noemde

zichzelf  op het gebied  van de literatuur een 'amateur'. Zijn contact met Praag
kwam tot stand via Jakobson, aan het eind van de jaren twintig, en er was al
spoedig sprake van een hechte band. Hij hield een lezing voor de Praagse

Taalkundige Kring, correspondeerde met een aantal van haar leden en zette zich
in voor het verspreiden van hun ideeen. Toch bleef hij nog lange tijd reserves

houden en hij identificeerde zich pas met het structuralisme in 1939 toen hij een
boek schreef over fonologie dat hij opdroeg aan Trubetzkoy:

Van Wijk was niet de enige in ons land die contact had met Praag en zich
voelde aangetrokken tot het structuralisme. In het openingshoofdstuk van dit deel
viel itt de naam van Pos en verder kunnen we nog wijzen op Van Ginniken, De

3 Van Wijk 1919: 142ff. Zie voor informatie over leven en werk van Van Wijk Kuiper 1944 en

Groen/Hinrichs/Vermeer 1988.
4 Van Wijk 1936: 193. Volgens Hinrichs 1988: 73 gebeurde het zelden dat Van Wijk woor(len als

'middelmatig' en 'minderwaardig' gebruikte en hij leidt daaruit af dat Van Wijk zich flink moet heb-

ben geergerd aan het werk van de formalisten.
s Van Wijk 1939. Dat Van Wijk zich in literair opzicht een amateur noemde, vermeldt Van der

Baar 1988: 30.
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Groot en Reichling. Vakhistorici beweren zelfs dat Nederland een van de landen
was waar de Tsjechen de meeste respons kregen en een cruciale rol heeft gespeeld
bij de doorbraak van het structuralisme in het westen.6

Ze doelen dan onder andere op het eerste Internationale Congres voor
Taalkundigen dat in 1928 in Den Haag werd gehouden. Het was voor de Praagse
Taalkundige Kring - op dat moment twee jaar oud - de eerste gelegenheid zich
voor het forum van de wereld te presenteren en ze deden dat door een aantal stel-
lingen voor te lezen, die door alle leden van de groep waren ondertekend. Twee
jaar later hield men in Amsterdam, op initiatief van Van Wijk, het eerste Inter-
nationale Congres voor Phonetische Wetenschap en ook daar waren de Tsjechen
present.  In de uitnodiging duidden de organisatoren  hen aan als Fcole de Prague',
een naam die snel ingeburgerd raakte en tot op de dag van vandaag gebruikt
wordt.7

Hoezeer het structuralisme een stempel drukte op de Nederlandse weten-
schapsbeoefening - en hoe gunstig daarover werd geoordeeld - blijkt uit een rap-
port over het onderzoek in de menswetenschappen in de periode tussen 1933 en
1943. Zowel in de gedeelten die gewijd zijn aan 'Nederlandse taal- en letter-
kunde', 'klassieke philologie' als 'Balto-slavische taalstudie'   komt het structura-
lisme ter sprake, en iedere keer in positieve zin. Het gaat daarbij zo goed als uit-
sluitend om linguistisch onderzoek, in het bijzonder op het gebied van de fono-
logie. Kennelijk bestond geen belangstelling voor de literatuurbeschouwing van de
structuralisten, ook niet bij Van Ginnniken, al was hij dan aangesteld om zowel
taal- als letterkunde te doceren en wordt van hem in het rapport gezegd dat hij de
neerlandistiek 'het liefst beschouwt in het licht der algemene taal- en literatuur-
wetenschap'.8

De enige uitzondering op de regel is De Groot. Hij schreef in 1946 een
Algemene versleer en beriep zich daarin (onder meer) op Jakobson en
Mukafovsky. Veel indruk maakte dat niet en hoewel in de jaren vijftig nog wel
eens naar het boek werd verwezen, lijkt het nauwelijks een rol te hebben gespeeld

bij het bekend worden van de literaire opvattingen van formalisten en
structuralisten:

6 Vachek 1968, Uhlenbeck 1977, Parret/Van de Velde 1980, Kaldewaij 1988.
1 Dat Van Wijk het initiatief nam tot het Amsterdamse congres vermeldt Van der Baar 1988: 30.

Zie over de naam '6cole de Prague' Vachek 1968: 5.
s De titel van het rapport is Geesteswetenschappetjk onderzoek in Nederland (1948). Zie voor het

citaat: 181. Uit Van Haeringen 1946 blijkt dat Van Ginniken - die vanaf 1923 hoogleraar was in de
Nederlandse taal- en letterkunde, de vergelijkende Indogermaanse taalwetenschap en het Sanskriet -
zich, net als Van Wijk, vooral voor taalkunde interesseerde. Zijn collega Brom - die schoonheidsleer

en kunstgeschiedenis gaf, maar meer voor literatuur voelde - klaagt in zijn memoires dat Van Ginniken
hem 'geen stuk van de letterkunde' wilde toevertrouwen, 'al wist iedereen en al beklaagden Curatoren

zich officieel bij hem dat hij de letterkunde voor de taalkunde verwaarloosde' (Brom 1987: 185).
9 De Groot 1946. Zie voor reacties Rutten 1950 en Teeuw 1952.
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In het rapport over de menswetenschappen ontbreekt de volkskunde. Dat komt
waarschijnlijk doordat ze - nog steeds - nauwelijks een plaats had veroverd in het
universitaire leven. Was er wel aandacht aan besteed, dan had men op nog een
andere structuralistische invloed kunnen wijzen en de naam van Schrijnen kunnen
noemen. Hij was hoogleraar Griekse en Latijnse taalkunde en algemene taal-
wetenschap, maar zijn leeropdracht luidde ook volkskunde en dat nam hij uiterst
serieus. Uit het Festschrift voor zijn zestigste verjaardag blijkt dat hij goede con-
tacten had met de Praagse Taalkundige Kring, want het bevat drie structuralis-
tische bijdragen waaronder een artikel van Bogatyrev en Jakobson, 'Die Folklore
als eine besondere   Form des Schaffens'.    Dat stuk maakte grote indruk  op  de
jarige en toen hij zijn Nederlandsche volkskunde (1915-1916) herschreef - een
boek dat door een vakhistoricus wordt getypeerd als 'de eerste wetenschappelijke
samenvatting van de tot dan toe verzamelde gegevens' - maakte hij er dankbaar
gebruik van.'0

Ook via de studie van Schrijnen bereikte het structuralisme de Nederlandse
letterkundigen niet. Er waren hier nu eenmaal - anders dan in Rusland of Praag -
nauwelijks onderzoekers die zich buiten de canon begaven en volkskundige
belangstelling ontbrak bijna geheel. En zo bleef men het structuralisme decennia
lang identificeren met taalkunde in het algemeen en fonologie in het bijzonder.
Nederland is in dat opzicht geen uitzondering: hetzelfde geldt voor de Angelsak-
sische landen, zoals blijkt uit de opmerking van Wellek, die nog in 1991 schreef
dat hoewel iedere taalkundige van de Praagse school had gehoord, het 'minder
bekend' is dat daar ook literatuurwetenschappers lid van waren. ll

Uit het bovenstaande moet niet worden geconcludeerd dat de literatuur-
beschouwing van de formalisten en structuralisten in de eerste helft van de eeuw
op geen enkele manier in het westen doordrong. Er raakte wel iets van bekend,
ook buiten het gebied van de versleer. Zo verschenen in het midden van de jaren
twintig in verschillende slavistenbladen artikelen waarin de belangrijkste formalis-
tische ideeen werden samengevat. Ook niet-slavisten lazen die artikelen, zodat
Van Tieghem in 1930, in een boekje over recente ontwikkelingen op literair-
historisch gebied, melding kon maken van 'la jeune acole russe' en met enige
jaloezie moest constateren dat Oost-Europeanen erin waren geslaagd iets van de
grond te krijgen dat elders niet wou lukken:

La cr6ation d'une dcole de recherches litttraires qui, dtroitement lite au dabut A la
cr6ation d'une dcole litteraire proprement dite, a donnd des  sultats palpables

"  Bogatyrev/Jakobson 1929, Schrijnen 1930-1933. De typering van Schrijnens  boek is afkomstig
van Meertens 1959: 125.

" Wellek 1955-1992 deel 7: 411. Cf. Steiner 1982: ix en Doleiel 1990: 205f. De enige neer-
landicus uit deze periode die, voor zover ik weet, volkskundige belangstelling had, was Smit getuige
zijn Folktore (1929).  Maar  in  zijn  literatuurhistorische  werk  merken  we  mets  van  formalistische  of

stnicturalistische invloed.
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dans des travaux tr&s nombreux, scientifiquement construits, et, autant qu'on peut
le  devmer, fort intdressants. 12

Een dergelijke opmerking bleef in de lucht hangen zolang er geen vertalingen
bestonden. Geen wonder dus dat verwijzingen naar het formalisme van voor de
jaren zestig altijd summier zijn en geen invloed uitoefenden op het lopende onder-
zoek. Typerend in dit verband is dat Baur, die via Van Tieghem en twee Duitse
publicaties van het formalisme had vernomen, nergens in zijn inleiding op de
Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden (1939- ) in gaat op het idee van
een immanente ontwikkeling  of dat  van het 'het literaire  feit'.  Hij had begrepen
dat de Russen zich vooral interesseerden voor de vorm van literatuur en meldt
daarom  bij het bespreken  van de 'metrische, technische en stilistische ontleding':
'De nieuwste Russische 'Formalpoetik' schijnt in dezen het volmaaktst te moeten
werken'.13

Over het structuralisme was men beter geYnformeerd, met name dankzij de
Travaur du Cercle Linguistique de Prague (1929-1939), met bijdragen in het
Frans, Duits en Engels. Maar ook hier is geen sprake van een dialoog en blijven
de verwijzingen beperkt, zelfs bij iemand als Stutterheim, die zowel het werk van
Jakobson als Mukalovsky kende. 14

Een geval apart - maar dan verlaten we de academische literatuurbeschouwing
en begeven we ons op het gebied van de journalistiek en essayistiek - is tenslotte
de verhouding die bestaat tussen Rodenko en het formalisme en structuralisme.
We kennen Rodenko als een van de belangrijkste explicators en verdedigers van
de (historische) avantgarde. Minder bekend is dat hij ook de weg heeft
vrijgemaakt voor het formalisme en structuralisme door in de jaren veertig en
vijftig beschouwingen te schrijven die wel een vertaling lijken van die van
Sjklowskij. De nadruk ligt daarin  op het autonome karakter van literatuur,   de
dichter heet een 'taalvormer en taalvernieuwer',  van  zijn werk wordt verwacht  dat
het de wereld opnieuw laat ontdekken en de kwaliteit ervan wordt afhankelijk
gesteld  van  de mate waarin de schrijver 'deroutiniseert'. 15

12 Van Tieghem 1930: 41. Zie voor een opsomming van artikelen in westerse talen over het
formalisme of structuralisme uit de eerste helft van de twintigste eeuw Erlich 1955: 262f.

n Baur z.j.:  Ivi.  Cf. Jones The 771000 Of American Literamre (1948: 21): 'In Russia and in
Czechoslovakia we learn that literary history has developed a school of formalists who, avoiding the
direct study of the intellectual and emotional content of literary works, analyze their phonemes.'

14 Stutterheim 1953.
u Rodenko 1991-1992 deel 1 (met name 39ff en 56ff). Fens 1991c schreef naar aanleiding van dit

deel van het verzameld werk dat Rodenko 'al heel vroeg opvattingen (hcefO gelanceerd, waarschijnlijk
onder invioed van de Russische formalisten, die voor Nederland nu misschien te zeer aan het tijdschrift
Merlyn worden toegeschreven. In elk geval: de literatuuropvattingen van dat blad hebben hun
voorgeschiedenis   en   die is wellicht   tot op heden te weinig onderkend'. Vermeldenswaard   in   dit
verband is dat ook de Amsterdamse 'stilistiek op linguistiese grondslag' die traditioneel tot die
voorgeschiedenis wordt gerekend, zich met het formalisme identificeerde. Zie Hellinga/Van der Merwe
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De belangrijkste van die beschouwingen zijn 'De criticus als ingenieur' en
'De techniek  van het sleutelgat'. Het eerstgenoemde  is het oudst,  want een bewer-
king van een essay uit 1945-1946. In geen van beide stukken verwijst Rodenko -
die een Russische vader had en een tijdje bij Van Wijk studeerde - naar werk van
formalisten of structuralisten en dat doet hij ook niet in latere publicaties, maar hij
citeert wel Chlebnikov, Majakovskij en Kroetsjonych en blijkt op de hoogte van
'zaoemnyj jazyk' (door hem vertaald als 'taal voorbij het verstand').16

In een interview vlak voor zijn dood (in 1976), zei hij er zelf het volgende
over:

Ik heb veel gelezen, veel geleerd van bijvoorbeeld Roman Jakobson en de
Russische formalisten (al kende ik ze nog niet toen ik min of meer theoretische
stukken schreef als 'De criticus als ingenieur') en ik merk nu dat mijn manier van
benadering veel overeenkomst vertoont met die van de structuralisten, Barthes,
Foucault, de mensen van Tel Quel; de structuralisten die overigens 66k uit het
Russische formalisme zijn voortgekomen, dat op zijn beurt een wetenschappelijke
zijtak is van het Russische futurisme. 17

2.  Een  conservatief beeld

In de tijd v66r Erlich waren er in het westen twee onderzoekers die het forma-
lisme en structuralisme goed kenden: Jakobson en Wellek. Jakobson - die in 1939
Tsjechoslowakije ontvluchtte en vanaf 1941 in Amerika woonde - heeft altijd zijn
kennis door willen geven en mensen in zijn omgeving aangemoedigd zich in de
Russische en Tsjechische ideeen te verdiepen, maar hij schreef er zelf nauwelijks
over. Met als gevolg dat Wellek in een unieke positie verkeerde en als hand-
boekenschrijver jarenlang het beeld heeft bepaald van het formalisme en het struc-
turalisme. 18

Wellek was een leerling van de oprichter en voorzitter van de Praagse Taal-
kundige Kring, Mathesius. Na zijn promotie werkte hij een aantal jaren in Enge-
land en in Amerika, maar in 1930 keerde hij terug naar zijn land en werd lid van

Scholtz 1955: 89. Cf. Kraak 1989: 30.
16 Rodenko 1991-1992 deel 2: 187, 384. Zie voor biografische gegevens over Rodenko Drayer

1992 en Hilberdink 1992. Zie voor een uitvoeriger beschouwing van zijn opvattingen over poezie
Heynders 1992: 56ff.

" Van Decl 1980: 239.
u Cf. Matejka 1988: 219ff. Zie voor een portret van Jakobson Armstrong/Van Schooneveld 1977.
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de structuralistische gemeenschap. Dat hij vanaf het begin een bepaalde afstand in
acht nam, blijkt uit 'The Theory of Literary History' (1936). Hij valt daar de
formalisten en structuralisten bij voorzover ze kritiek hebben op de traditionele
geschiedschrijving en prijst Mukatovsky om zijn aandacht voor de esthetische
functie, maar hij maakt bezwaar tegen een scheiding van literatuurgeschiedenis en
literaire kritiek. In een noot voegt hij daar - bij wijze van verontschuldiging? - het
volgende aan toe:

This  paper uses throughout  the  work  of J. Mukatovsky  and  R. Jakobson while
trying to supplement and correct it in a few points (the question of evaluation

etc.). My profound indebtedness to their work and to the stimulating atmosphere
of the 'Prague Linguistic Circle' can be best expressed by critical colla-
boration. 19

Op het moment dat het stuk gepubliceerd werd, had Wellek Tsjechoslowakije
alweer verlaten en werkte in Londen. Een paar jaar later verhuisde hij naar
Amerika  waar hij Warren leerde kennen  en  in  1949 het boek verscheen  dat  hem
beroemd zou maken. Dat boek bestaat voor een deel uit een bewerking van oudere
artikelen waaronder 'The Theory of Literary History' en wordt altijd getypeerd
als een combinatie van formalisme en structuralisme met ideeen die zijn ontleend
aan Ingarden, de New Critics en de Cambridge School.20

Die omschrijving lijkt me juist en is ook in overeenstemming met de intentie
van de beide auteurs. Maar er moet wel iets aan worden toegevoegd, namelijk dat
Wellek - want hij schreef het grootste deel van het boek en is in eerste instantie

verantwoordelijk voor de hoofdstukken waar het hier in het bijzonder om gaat -
een keuze maakte uit de nalatenschap van het formalisten en structuralisten en
daartoe ook was gedwongen, zoals in de hoofdstukken hiervoor is betoogd.21

Hij maakt die keus bijna steeds stilzwijgend en het beeld dat hij geeft is in die
zin conservatief dat ideeen die afweken van wat gangbaar was in de eerste helft
van de twintigste eeuw, bijna steeds buiten beschouwing blijven. Zo wordt niet
vermeld dat Ejchenbaum en Sjklowskij uitspraken deden over wetenschap die in
hun tijd revolutionair waren en een breuk betekenden met het Aristotelisme. Een
reden daarvoor is misschien dat Wellek zich niet in die uitspraken kon vinden. In
ieder geval meldt hij in het begin van zijn handboek dat hij streeft naar kennis die
beantwoordt    aan 'the general scientific ideals of objectivity, impersonality    and
certainty'.22 Uit hoofdstuk  twee van 77:eory of Literature (1949) blijkt bovendien
dat hij geYnteresseerd is in wezensuitspraken en denkt door het vergelijken van

" Wellek  19363:   191n.  Zie voor biografische informatie over Wellek Bucco 1981 (hoofdstuk  1).
20 Wellek/Warren 1949.
21 Zie hoofdstuk 8 en 9.
22 Wellek/Warren 1949: 4.
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literaire en andere soorten teksten vast te kunnen stellen welke eigenschappen
essentieel zijn voor literatuur en welke toevallig. De nadruk ligt daarbij, in
navolging van Jakobson, op het taalgebruik. Kritiek op Jakobsons opvatting van
'literairheid' blijft onvermeld en het idee van het 'literaire feit' wordt niet
besproken. Sterker nog: de naam van Tynjanow komt in het hele boek niet
voor.23

Als we nagaan wat Wellek beschouwt als het (belangrijkste) object van de
literatuurwetenschap, wordt nog duidelijker welke keuzes hij maakte. Om te
beginnen negeert hij het verschil tussen het vroege en het latere formalisme of
tussen Russen en Tsjechen: ook Mukalovsky is voor hem 'een Russische for-
malist' ! Verder zwijgt   hij    over de receptie-esthetische, semiotische en socio-
logische ideeen die vanaf het midden van de jaren twintig werden gelanceerd. In
dit geval is het bijna zeker dat hij dat deed omdat hij er weinig voor voelde. In
zijn Tsjechische periode onderscheidde hij zich al van de andere structuralisten
door gebrek aan enthousiasme voor de semiotiek en in latere jaren probeerde hij
haar altijd te negeren, zelfs toen hij de geschiedenis schreef van de Praagse Taal-
kundige Kring.24

Formalisme en structuralisme trokken hem aan voor zover ze zich beperkten
tot 'the actual  work of art'.  Maar hij nam afstand  van het idee van een immanente
ontwikkeling omdat  hij, met Mukarovskg,   vond dat literatuur  niet  in een vacuum
geplaatst moet worden. Het doel dat hij nastreefde was een model te ontwerpen
dat de mogelijkheid bood de 'intrinsieke' en de 'extrinsieke' benadering met
elkaar te verbinden en zo een einde te maken aan het gebrek aan eensgezindheid

in de literatuurwetenschap. De ontologie van Ingarden speelde daarbij een cruciale
rol, want met behulp daarvan wilde Wellek de 'intrinsieke' studies ordenen, en
die vormden in zijn visie het centrum van de literatuurwetenschap. Van de vijf
'lagen' die Ingarden onderscheidt, neemt hij er, uiteindelijk, drie over: die van de
'klank',  die  van de 'betekenis'  en  die  van de 'wereld  van de tekst'. De eerste  is

identificeerbaar, maar de andere zijn moeilijk thuis te brengen, met als gevolg dat
er geen duidelijke taakverdeling ontstaat op het gebied van de 'intrinsieke' studie.
Lezen we vervolgens de hoofdstukken die zijn gewijd aan de 'extrinsieke'
benadering, dan blijkt daarin vooral te worden verteld op welke manier er gddn
verband moet worden gelegd tussen literaire en andere verschijnselen. Dus moeten
we concluderen dat het boek zijn doel niet bereikt en onmogelijk kan pretenderen
een 'organon' te zijn en samenhang te bieden in de studie van literatuur.25

21 Zie voor een uitgebreidere analyse van Welleks wetenschapsopvatting Van Rees 1975.
24 De houding van Wellek tegenover de semiotiek wordt uitvoerig besproken door Matejka 1982,

1988.  Zie  voor de aanduiding 'Russisch formalist' voor Mukatovskf  Wellek/Warren  1949:  253.
23 Zie Voor een gedetailleerde analyse van de manier waarop Wellek de 'intrinsieke' en de

'extrinsieke' benadering met elkaar probeert te combineren Van Rees 1975, 1986 (hoofdstuk 2) en
Verdaasdonk 1981: 18ff.
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In de ogen van Wellek was het grootste verschil tussen hem en de formalisten
en structuralisten de rot die wordt toegekend aan de literaire beoordeling. Zoals
we eerder zagen, maakte hij al vanaf het begin van zijn carri6re bezwaar tegen
een scheiding van literatuurgeschiedenis en literaire kritiek en dat is hij de rest
van zijn leven blijven doen, er daarbij allereerst op wijzend dat een
literatuurhistoricus een keuze moet maken uit het titelbestand en dus niet om
oordelen heen kan, om vervolgens te betogen dat het ook zijn plicht is duidelijk te
maken hoe hij tegenover het verleden staat en welke waarden hij zou willen
doorgeven aan de huidige en toekomstige generaties. 26

Het is het enige onderwerp waarover hij in zijn handboek openlijk met de
formalisten en structuralisten polemiseert. Erg moeilijk maakt hij het zich niet: hij
gunt de tegenpartij niet meer dan een pagina en het belangrijkste verwijt dat hij
Mukatovsky en anderen maakt, is dat ze 'relativisten' zijn - wat in de context van
het boek bijna een scheldwoord is. Ook in latere publicaties gaat Wellek maar
kort in op de redeneringen van zijn tegenstanders. Maar zijn toon wordt in de
loop der jaren feller en op een gegeven moment beweert hij zelfs dat de
'technische, wetenschappelijke aanpak' van de formalisten een gevaar is, omdat ze
leidt tot het 'ontmenselijken' van de kunst en de 'vernietiging' van de literaire
kritiek. 27

Uit zo'n opmerking blijkt wel hoeveel belang hij hecht aan de evaluatie, al
zegt hij niet, zoals Jonckbloet, dat het beoordelen van literatuur 'de zaak (is),
waarop het voornamelijk aankomt'.   Net als zovelen  die  in de delen hiervoor  zijn
behandeld, verwerpt hij het 'boosaardige' maxime dat over smaak niet valt te
twisten en beroept hij zich op de consensus die zou bestaan over de belangrijkste
schrijvers. Degenen die anders denken dan hij verwijt hij voor een 'anarchie van
waarden' te zorgen en het 'onweerlegbare' verschil te negeren tussen 'echte grote
kunst'  en 'hele slechte': tussen Anna Karenina en een deel  uit de Bouquet-reeks  of
tussen 77ze Ode on a Grecian Unt en een gedicht in een plaatselijk krantje. 28

Op de vraag hoe objectief een beoordeling kan zijn, krijgen we geen
bevredigend antwoord. Het duidelijkst zijn nog uitspraken als deze: 'Just as there
is correct interpretation, at least as an ideal, so there is correct judgement, good
judgement'.   Over de criteria  die  men moet aanleggen,   is hij veel explicieter.   Hij
verwerpt het beroep op 'buitenliteraire' overwegingen en beweert dat een gedicht

26 Zie o.a. Wellek/Warren 1949 (hoofdstuk  18) en Wellek  1963:  1-20,  1982: 48-63. Overigens  was
Wellek niet de eerste uit de kring van formalisten-stnicturalisten die bezwaar maakte tegen een
scheiding van literatuurgeschiedenis en literaire kritiek. Trubetzkoy  deed  dat al  in  1921, in brieven  aan
Jakobson waarin hij schreef: 'It seems to me that you are afraid of evaluation' en 'In your science

Puskin, Tom, Dick, and Hanly, and a schoolgirl trying to wnte poetry are equally worthy of
attention. (Trubetzkoy   1990:   111 f). Vermeldenswaard is verder dat Erlich 1955: 246ff  het   met  het
bezwaar van Wellek eens is.

27 Welek/Warren 1949: 252f. Wellek 1982: 133, 1991: 326.
28 Wellek/Warren 1949: 146, 258ff, Wellek 1963: 17f; 1982: 47.

205



of een verhaal beoordeeld moet worden 'in terms and degrees of its own nature',
dat wil zeggen als iets dat in staat is een esthetische ervaring op te roepen. En die
ervaring omschrijft hij als 'een liefdevolle aandacht voor kwaliteit en esthetische
structuur'.29

Het klinkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Er bestaat immers
geen consensus over het wezen van literatuur en het hangt van de gekozen lite-
ratuuropvatting  af  wat men beschouwt als 'buitenliterair'.   Als  Wellek een crite-
rium als 'literair' erkent, betekent dat nog niet dat hij het ook automatisch goed-
keurt. Zo vindt hij dat de formalisten te veel de nadruk leggen op vernieuwing
('there is also original rubbish') en uitgaan van een idee over poezie 'that grossly
overrates the mere virtuoso handling of language as sound or grammar, with the
result that Poe, a truncated Mallarmt, and Khlebnikov appear as the central
figures of modern poetry'.30 Goede criteria zijn volgens Wellek 'coherentie'  (ook
wel 'geYntegreerdheid' genoemd) en 'complexiteit'. Van beide geeft   hij   geen
duidelijke omschrijving, maar ze klinken bekend in de oren. Ze herinneren bij-
voorbeeld aan criteria die voorkomen in een handboek dat een halve eeuw ouder
is dan dat van Wellek en Warren: Prinzipien der Literatunvissenscha# (1897-
1911) van Elster, een werk dat in deel twee is besproken en toen in verband is
gebracht met geschriften uit een veel verder verleden. 31

3.   'An  expert  in  matters   of  taste'

Als we het bovenstaande samenvatten, kunnen we zeggen dat Wellek meer
gemeen heeft met de New Critics en de anglisten uit Cambridge dan met de
forma-listen en structuralisten. Zijn boek fungeerde ook in de eerste plaats als een
steun-betuiging aan het adres van de close readers en in recensies werd het
vermelden   van   toen nog exotische namen   als   die van Sjklowskij, Jakobson   en
Mukafovsky vooral gezien  als een bewijs van Welleks 'continentale eruditie'.  Men
dacht - en denkt - bij 'close readers' in de eerste plaats aan Amerikaanse
onderzoekers, maar in dit geval zijn de Engelse interessanter. Want hen leerde
Wellek kennen in dezelfde periode dat hij met het formalisme en structuralisme in
contact kwam en ideeen ontwikkelde die hij de rest van zijn leven trouw is

29 Wellek/Warren 1949: 249, 251, Wellek 1963: 19.
r Wellek 1982: 133f. Zie ook Wellek 1970: 342 (over Jakobsons literatuuropvatting)
31 Zie hoofdstuk 6 paragraaf 1.  Cf.  Laan 1984a.
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gebleven.32
Wellek was in Engeland in de tijd dat de universiteit van Cambridge zijn

laatste verzet tegen de studie Engels opgaf en al gauw beschikte over een aantal
beroemd geworden anglisten. In zijn eerste publicaties verwijst hij zowel naar
Jakobson en Mukatovsky als naar Empson, Leavis en Richards, de representanten
van 'Cambridge English'. Soms noemt   hij ze zelfs   in  66n   adem,   wat  niet  wil
zeggen dat hij geen verschil zag. Dat blijkt wel uit het het eerder genoemde
artikel uit 1936, want daarin protesteert Wellek niet alleen tegen de scheiding van
literatuurwetenschap en literaire kritiek, maar kiest hij ook nadrukkelijk partij
voor Cambridge en beriep zich op Leavis. 33

Dat betekende dat hij zich aansloot bij een groep die literatuurwetenschappers
beschouwde als 'experts in matters of taste' en er bij collega's op aandrong zich
als zodanig te gedragen. Wat volgens Richards en anderen inhield dat ze bij hun
standpunt moesten blijven, ook wanneer ze merkten dat het grootste decl van het
publiek hun oordeel verwierp, en tegen de lezers moesten zeggen: 'Ik ben beter
dan jullie. Mijn smaak is verfijnder, mijn karakter beschaafder. Jullie zouden er
verstandig aan doen meer op mij te gaan lijken'.34 Die opvatting kreeg vooral
veel aandacht doordat men niet terugschrok voor de consequenties en de
meerderheid inderdaad    de    les    las. Het verschil in opvatting tussen 'leken'    en

'experts' werd volgens de anglisten in Cambridge met de dag groter en ze vonden
dat desastreus en beschouwden het als een bedreiging van de kwaliteit van het
leven. In de woorden van Richards:

Standards are much more in need of defence than they used to be. It is perhaps
premature to envisage a collapse of values, a transvaluation by which popular
taste replaces trained discrimination. Yet commercialism has done stranger things:
we have not yet fathomed the more sinister potentialities of the cinema and the
loud-speaker, and there is some evidence, uncertain and slight no doubt, that such
things as 'best-sellers' (compare Tarzan with She), magazine verses, mantelpiece
pottery, Academy pictures, Music Hall songs, Country Council building, War
Memorials  . . . are decreasing in merit. 35

Hij en anderen verklaarden daarom de oorlog  aan de 'massacultuur',   in  die
tijd een nieuw woord met een uiterst negatieve lading. Het werd een populaire

32 De recensies op Theory Of Literature worden samengevat door Fietz 1979: 50Off. Zie voor
aanvullende informatie Landau 1982 (hoofdstuk 4). Informatie over de contacten tussen Wellek en de

Cambridge School geeft Bucco  1981 :  21 f.
33 Wellek 1936a: 189f. 'An Intimate Account of the Revolution in English in Cambridge' biedt

Tillyard 1958. Zie voor verdere informatie over de Cambridge School o.a. Russo 1989 en Samson
1992 (hoofdstuk 1).

34 Richards 1924: 36f.
33 Richards 1924:36.
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oorlog want in de jaren twintig en dertig waren er velen - niet alleen in Engeland,
maar ook elders - die huiverden voor de gevaren die men associeerde met zulke
uiteenlopende zaken als film, radio ofjazz en de afkeer van de 'massa' was groot.
Vooral Leavis wierp zich enthousiast in de strijd. Hij schreef pamfletten tegen de
massacultuur, ontwikkelde lesmateriaal dat de jeugd inzicht moest bieden in de
aard van het verschijnsel en hen weerbaar moest maken en redigeerde samen met
zijn vrouw het tijdschrift Scrutiny (1932-1953) dat probeerde de strijders voor het
behoud van kwaliteit te organiseren.36

Tot die strijders behoorde Wellek zoals blijkt uit een artikel dat in hetzelfde
jaar  verscheen  als 'The Theory of Literary History'. Het handelt over de culturele
situatie in Tsjechoslowakije en beschrijft trots het vele dat in korte tijd gepresteerd
is - waarbij Wellek niet vergeet het succes te vermelden van de Praagse Taal-
kundige Kring - maar toont zich bezorgd over de toekomst:

There is the problem of diffusion and democratisation with its danger of
nivellisation. There is the problem of the commercialisation of cultural values,
which is so difficult to counteract in view of the tendency to urbanisation. There
is the urgent problem of forming a cultural 'dlite: which at the same time would
not be associated with discrimination against the poor.

37

De overeenkomst met de cultuurkritiek van Richards en Leavis is opvallend,
zelfs in de woordkeus ('commercialisation of cultural values'). Ook de oplossing
die Wellek aandraagt is geheel  in de geest van Cambridge. Daar pleitte  men  at
tijden voor het vormen van een elite - omschreven als een 'an armed and
conscious minority' - en werd in de jaren veertig voorgesteld de anglistiek een
centrale plaats te geven in het universitaire leven, aangezien alleen op die manier
kon worden gegarandeerd dat 'intelligentie' en 'gevoeligheid' behouden zouden
blijven.38

In Theory of Literamre ontbreken opmerkingen over 'nivellering' en
'commer-cialisering',   of over de noodzaak  tot het vormen  van een elite en wordt
opvallend voorzichtig gereageerd op de vraag of 'subliteratuur' louter vermaak
biedt. Wat dat betreft lijkt Wellek verandert - zeker in vergelijking met Leavis en

36 Zie over het ontstaan van de term 'massacultuur' Brantlinger 1983: 3Of. Een gedetailleerde

beschrijving van de reacties op de massacultuur in Engeland geeft LeMahieu 1988. Zie voor een
overzicht  van de ideeen en activiteiten van Leavis o.a. Bilan 1979, Mulhem   1979 en Samson   1992.
Zie voor een selectie uit Scrutiny Bentley 1948. De veroordeling van de massacultuur door Leavis en
Richards werd bekritiseerd door hun collega uit Oxford, Lewis. Zie Lewis 1980. Zie voor de
persoonlijke achtergrond van deze kritiek (in het bijzonder Lewis' afkeer van de historische avantgarde
en diens voorliefde voor 'boys' books') Wilson 1990.

p Wellek 1936b: 637. Het amkel is tamelijk obscuur: Fietz 1979 en Bucco 1981 vermelden het
niet eens. De enige die het bespreekt is Landau 1982: 62ff.

38 Leavis 1932: 270, Leavis 1943.
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Richards, die hun klachten de rest van hun leven zijn blijven herhalen, soms met
verwijzing naar voorbeelden van decennia terug. Maar Wellek beweert wel dat
men geen goed literatuurwetenschapper kan zijn als men niet tegelijk een
apologeet is en nam nooit afstand van het idee dat hij 'an expert in matters of
taste' is.39

In latere publicaties is hij over dat kennerschap nog explicieter dan in de jaren
dertig en veertig en doet hij geen moeite zijn ergernis te verbergen over collega's
die proberen neutraal te blijven in kwesties van smaak; een poging die hij
beschouwt als een bewijs van lafheid. 'We as critics learn to distinguish between
art and nonart and should  have the courage  of our convictions', schrijft  hij  in  het
slothoofdstuk van 17:e Attack on Literature (1982):

The laywer knows or thinks he knows   what is right   and   what is wrong;    the
scientist knows what is true and what is false; the physician knows what is health
and what is disease; only the poor humanist is floundering, uncertain of himself
and his calling instead of proudly asserting the life of the mind which is the life of
reason.40

Het zijn woorden die niet alleen herinneren aan Leavis en Richards, maar ook
aan Arnold, de negentiende-eeuwse 'apostle of culture' die van grote betekenis is
geweest voor Cambridge English. Wat dat betreft loopt er een directe lijn naar de
periode die in decl 66n is behandeld en is het niet verrasend dat Arnold door
Wellek wordt geprezen om diens verdediging van het belang van de literaire kri-
tiek en de nauwgezetheid waarmee hij datgene deed wat Wellek zijn leven lang
van een literatuurhistoricus geeist heeft: 'the sifting of the tradition, the arrange-
ment or rearrangement of the past, the discrimination among currents, major and
minor'.41

4. Knuvelder

77ieory Of literature bleef tot ver in de jaren zestig het belangrijkste handboek,
zowel in Amerika    als    in   de    rest    van de westerse wereld. Andere studies    van

39 Wellek/Warren 1949: 2Of, 290. Zie voor de latere klachten van Leavis en Richards o.a.
Richards 1955 en Leavis 1969, 1972.

40 Wellek 1982: 157f.
41 Wellek 1955-1992 deel 4: 180. Zie over de invioed van Arnold op Richards Russo 1989: 22 en

voor die op Leavis Bilan 1979 (deel 1) en Walsh 1960 (hoofdstuk 4).
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Wellek  -  in het bijzonder History Of Modern Criticism (1955-1992) - waren bijna
even succesvol en ook op organisatorisch gebied nam hij een tijdlang een voor-
aanstaande plaats in: hij was voorzitter en vice-voorzitter van diverse (internatio-
nale) verenigingen op het gebied van de literatuurwetenschap en redacteur van
Comparative  Criticism en  Philological  Quaterly. 42

Het maakte  hem tot iemand op wie men zich graag beriep.  Wat niet wil zeg-
gen dat zijn opvattingen altijd integraal werden overgenomen of dat ze geen kri-
tiek ontmoetten.  Zo liet Frye zijn Anatomy Of Criticism (1957) voorafgaan door
een 'polemische inleiding' waarin hij pleitte voor een onderscheid tussen de
'scholar' en de 'public critic' en ter relativering van het geloof in het bestaan van
vaste waarden ironische opmerkingen maakte over de fluctuaties in de beoordeling
van schrijvers:

The wealthy investor Mr. Eliot, after dumping Milton on the market, is now
buying him again; Donne has probably reached his peak and will begin to taper
off; Tennyson may be in for a slight flutter but the Shelley stocks are still
bearish.41

We hebben in de voorafgaande delen geleerd dat er meer voor nodig is om
een onderzoeker af te laten zien van het beoordelen van literatuur dan een ver-
wijzing naar de wisselvalligheid van smaak (en de belangen die daarmee gemoeid
zijn). Het verbaast dus niet dat Frye's kritiek nauwelijks effect sorteerde. Hij was
ook zelf maar kort onder de indruk van het standpunt dat hij in zijn inleiding
verdedigde en trok zich in de rest van zijn boek weinig aan van het onderscheid
tussen 'scholar' en 'critic'.44

In Nederland - waar Theory of Literamre  nog  in 1974 vertaald  werd - behoor-
de Knuvelder tot degenen die zich op Wellek beriepen. Ik kan me moeilijk aan de
indruk onttrekken dat diens aanzien daarbij een belangrijke rol speelde. In ieder

geval is er op inhoudelijk gebied een heel wat lossere band tussen de literatuur-
historicus en de handboekenschrijver dan Knuvelder suggereert. 45

Om te beginnen had hij het grootste deel van zijn werk al geschreven voordat
hij Wellek leerde kennen. Dat werk is, zoals bekend, niet alleen literairhistorisch
van aard. In het begin van zijn carritre, dat wil zeggen in de jaren twintig en

42 Het hoogtepunt van Welleks organisatorische activiteiten lag in de jaren zestig. In 1964 was hij
zowel vice-voorzitter van de Modern Language Association als voorzitter van de American
Comparative Literature Association (1962-1965), de International Comparative Literature Association
(1961-1964) en de Czechoslovak Society of Arts and Sciences in America (1962-1966). Zie voor deze
en andere gegevens over Welleks status en activiteiten Bucco  1981:  26ff.

43 FryC 1957: 18.
44 Op dat laatste wordt gewezen door Smith 1984: tlf.
43 De Nederlandse vertaling van Ilieory of Literature is van Anbeek, Etty en Fontijn. Zie

Wellek/Warren 1974. Zie voor een overzicht van Knuvelders leven en werk Elemans 1986.
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dertig, had Knuvelder vooral cultuurpolitieke interesses. Net als Leavis en
Richards en ook Wellek vreesde hij voor de toekomst van het avondland en dat
leidde in zijn geval tot sympathie voor het fascisme en het nationaal-socialisme en
een verdediging van de boekverbrandingen van 1933. Hij betoogde bij die ge-
legenheid dat de overheid de taak had op te leiden tot 'een zedelik goed leven' en
noemde de boeken  waar  het  om ging 'Schund'.46

Voor een goed begrip van het een en ander is het belangrijk te weten dat
kritiek op de democratie, elite-denken en bewondering voor leiderschap in deze
periode zowel gangbaar waren in (politiek) rechtse als in linkse kringen en het-
zelfde geldt voor afkeer van de massa-cultuur. Met andere woorden: als Knuvel-
der een deel van de moderne literatuur 'Schund' noemt en zich druk maakt over
de film 'met haar perverse decadentie', verkeert hij in een heel gemtleerd gezel-
schap en zijn opvattingen over cultuur vertonen zowel overeenkomst met die van
Huizinga en de redacteuren van Leiding (Gerretson, Geyl en Van Eyck) als met
die van marxisten als De Kadt en Romein. 47

In zijn memoires is Knuvelder uiterst terughoudend over zijn politieke en
culturele ideeen uit de tijd v66r de oorlog. Het accent ligt op zijn literaire belang-
stellingen en zijn historische studies, te beginnen met het schoolboek dat hij
maakte aan het eind van de jaren dertig. Dat had zoveel succes (vertelt Knuvelder)
dat de uitgever hem vroeg een literatuurgeschiedenis te schrijven en zo verscheen
tussen 1948 en 1952 het Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letter-
kunde van de aanvang tot heden, twee jaar later gevolgd door een afzonderlijk
boek over de meest recente literatuur. 48

46  Knuvelder  1933:  594f.   Uit Van Weringh 1983 blijkt  dat  in de Nederlandse  pers een reactie  als
die van Knuvelder uitzonderlijk was. In Duitsland lag dat anders, ook in kringen van
literatuurwetenschappers  (die vaak actief meededen  aan de boekverbrandingen). Zie Sauder  1983.

47  Knuvelder   1933:   591,   594f.   Zie voor informatie over Knuvelders ideeen en activiteiten  in  de
vooroorlogse periode en de plaats die hij innam binnen de 'revolutie van rechts' Joosten 1964
(hoofdstuk 3) en De Jonghe 1968: 176ff, 299ff. Dat er zowel van rechts als van links kritiek kwam op
de   massa   en de massacultuur blijkt uit Hartmans    1991 en Ruiter/Smulders 1996 (hoofdstuk   9).
Opmerkelijk in dit verband is dat een anti-nationaalsocialist als De Kadt nog in 1939 schreef: 'In
Duitsland wordt de massa door een nieuwe elite gedwongen om zich te onderwerpen aan de eisen van
de fascistische idee. Wij verafschuwen die idee, en die elite, maar wij erkennen dat alleen op deze
wijze geschiedenis gemaakt kan worden, groot werk kan worden gedaan, ten goede of ten kwade'
(Geciteerd door Havenaar 1990: 990. Elders in Europa dachten rechts en links ook vaak hetzelfde
zoals bijvoorbeeld blijkt als we de opvattingen van Horkheimer/Adorno 1947 over massacultuur
vergelijken met die van Leavis. Zie Laan 199Ob. Zie ook Carey 1992.

48 Knuvelder 1948-1952, 1954, zj. De terughoudendheid van Knuvelder over zon activiteiten in de
jaren dertig dateert al van zijn Handboek tot de moderne Nederlandse tenerkunde. In het hoofdstuk dat
daarin wordt gewijd aan 'De groep rond Roeping en De Gemeenschap' ontbreekt zijn naam hoewel hij
vanaf 1928 hoofdredacteur was van Roeping en over de niet-literaire bijdragen aan het tijdschrift zegt
hij enkel dat ze gewijd zijn aan 'de grote problemen van de eigen tijd, die dringend om behandeling
vroegen' (Knuvelder 1954: 88). Knuvelder heeft overigens aan het eind van de jaren dertig afstand
genomen van het nationaal-socialisme en het anti-democratisch sentiment, maar 'pas ver in de oorlog
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De inleiding op het eerste deel bevat een verantwoording van de gehanteerde
werkwijze. De naam van Wellek komt daar niet in voor, over het formalisme en
structuralisme wordt gezwegen en Jolles lijkt vergeten. Wat de inleiding vooral
duidelijk maakt is dat Knuvelder, net als het merendeel van de literatuurhistorici
voor hem, streeft naar het doen van wezensuitspraken, zowel wat betreft de
literatuur als het kunstenaarschap. Veel nieuws heeft hij op dit punt niet te bieden.
Zoals we in het eerste deel van dit boek zagen beweerde Kalff at dat een
kunstenaar gevoelens heeft die 'dieper' zijn en 'intenser' dan die van andere

mensen en vond ook hij dat het de taak van een kunstenaar is 'het leven in zijn
breedte en diepte te doorleven en omvademen, en daarna aan zijn visie gestalte te
geven'.49

De literatuurgeschiedenis werd goed verkocht en er kwam al gauw een tweede
en herziene druk. In de inleiding daarop - uit 1957 - ontmoeten we voor het eerst
Wellek, maar het betoog bleef onveranderd en in de desbetreffende noot wordt
een hele waslijst van auteurs genoemd. Knuvelder brengt tussen die auteurs geen
onderscheid aan en ze worden allen tezamen aangeraden 'voor een nadere studie
van de  in dit hoofdstuk behandelde vraagstukken'.50

Als het boek in 1970-1976 voor de derde en laatste keer wordt herschreven -
maar nu grondiger - laat Knuvelder de inleiding weg en verwijst in plaats daarvan
naar een paar artikelen die hij de afgelopen periode aan de theorie van de
geschiedschrijving wijdde. In die artikelen is Wellek niet meer een van de vele
literatuurwetenschappers die de lezer krijgt aangeraden, maar de belangrijkste van
allen en met een beroep op diens autoriteit, probeert Knuvelder nu zijn aanpak te
legitimeren. 51

Om te beginnen stemt hij in met het idee dat het literaire werk 'het eigenlijke
object' is van de literatuurgeschiedschrijver. Verder accepteert hij het onderscheid
tussen 'intrinsiek' en 'extrinsiek' en valt Wellek bij als hij beweert dat een
historicus ook criticus moet zijn. Hij neemt daarbij, op gezag van Wellek aan, dat
de opvattingen van de formalisten en structuralisten niet verschillen van die van de
New Critics of van onderzoekers als Kayser en Staiger en dat ze zich allen op het
literaire werk concentreren, zodat hij die handelwijze identificeert met die van 'de
literatuurwetenschap'.52

In geen van de artikelen brengt hij zijn vroegere inleiding ter sprake, maar er
wordt gesuggereerd dat het om standpunten gaat die hij altijd al had verdedigd. In
zijn memoires is hij explicieter en schrijft er 'nooit' aan te hebben getwijfeld dat

vallen hem de laatste schellen van de ogen' (Elemans 1984: 101)
49 Knuvelder 1948-1953 decl 1: 5.
50 Knuvelder 1957-1961 deel 1: 10n.
1 Knuvelder 1963 a. b, 1964.
52 Zie voor die vereenzelviging Knuvelder 1963a:6, 1963b: 143. Uit Knuvelder 1964: 19n blijkt

dat hij behalve 77;eory of Literamre ook Erlichs Russian Formalism kent, maar dat heeft zijn eenmaal

gevormde beeld niet meer veranderd. Zie in dit verband ook Knuvelder 1972: 3f.
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'het werk als zodanig altijd centraal moet staan en als primair object dient te
functioneren'.  Waar  hij  aan toevoegt dat Merlyn voor hem  'hoogstens een prikkel'
was 'om op de van het begin af ingeslagen weg verder te gaan en dit aspect, ook
in de  geschiedschrijving, waar nodig wat nadrukkelijker te belichten'. 53

Het lijkt een vorm van geschiedvervalsing. Knuvelder heeft zich immers van
begin af aan in het leven van schrijvers verdiept - daartoe was hij ook gedwongen
door zijn idee van het kunstenaarschap - en zijn overzichten bevatten allerlei
informatie over geestelijke, politieke en sociale verschijnselen. Sterker nog: die
informatie neemt in de loop van de tijd toe. Toch kan Knuvelder staande houden
dat dit alles niet in tegenspraak is met wat hij beweert. Want de onduidelijke
verhouding tussen de 'intrinsieke' en 'extrinsieke' benadering laat ruimte voor het
idee dat het voor een beter begrip van de tekst nuttig of noodzakelijk is zich te
verdiepen in zaken buiten de tekst, zelfs in zaken die er op het eerste oog niet te
doen - en van die ruimte maakte Knuvelder dankbaar gebruik.54

Onproblematisch is de bewering dat Knuvelder het altijd vanzelfsprekend heeft
gevonden dat een historicus ook criticus moet zijn. Maar het was in Nederland -
anders dan in het Praag van Wellek - ook gebruikelijk om dat te vinden. Bijna alle
overzichtsschrijvers vanaf de negentiende eeuw combineerden 'geschiedenis' met
'esthetische kritiek' en de enige die zich daar heftig tegen verzette - Te Winkel -
werd nog in de jaren zestig de 'vaak gesmade' genoemd.55

Of Knuvelder, net als velen van zijn voorgangers, het beoordelen van litera-
tuur ook als zijn belangrijkste taak beschouwde, is niet helemaal duidelijk. Het
was wel het onderwerp waar hij, in ieder geval op het einde van van zijn carri8re,
in theoretisch opzicht de meeste belangstelling voor toonde. Zelfs tijdens het ver-
zorgen van de derde druk van zijn Handboek vond hij tijd er een artikel over te
schrijven en in 1976 hield hij nog een lezing over literaire waardering waarvan hij
de tekst, drie jaar later, in een gewijzigde vorm herdrukte - zijn laatste literatuur-

56wetenschappelijke publicatie.
In geen van beide beschouwingen besteedt hij veel aandacht aan het

formalisme en het structuralisme, benaderingen die ondertussen ook in Nederland
in brede kring bekend waren geworden. Wel noemt hij een keer Mukatovsky 'een
geniaal man' en verwijst naar een van zijn verzamelbundels. Maar hij gaat niet in

33 KnUvelder z.j.: 200.
54 Instructief in dit verband is Kitty en de mandarOn(ies. De beschouwingen die daarin zijn

opgenomen over allerlei zaken buiten het boek worden verdedigd met het argument dat zojuist is ge-
noemd en waarvan de formulering voor een belangrijk deel aan Knuvelder ontleend is. Zie Knuvelder
1964: 8.

e Zie voor 'vaak gesmade' Smit 1968: lf. Dat Smit die smaad niet terecht vindt, behoeft
waarschijnlijk niet te worden gezegd. Voor hem is Te Winkel immers 'de grand old man van de
Nederlandse literatuur-geschiedschrijving' (Smit 1956-1962  deel  1:  15).

36 Knuvelder 1972, 1976. Zie voor een lijst van de 'voornaamste geschriften' van Knuvelder
Elemans 1986: 105ff.
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op zijn ideeen over functies, normen en waarden en vermeldt alleen dat hij
volgens Wellek 'harakiri' pleegde toen hij marxist werd. Verder lijkt Knuvelder
een beetje van zijn stuk te zijn gebracht door studies als die van Schulte-Sasse
over  'triviaalliteratuur'.   In  het  ene stuk geeft  hij  toe  dat het onderscheid tussen
'kunst' en 'kitsch' ideologisch bepaald is, maar in het andere - zijn laatste -
beweert hij weer dat 'lectuur' wordt gekenmerkt door clichts en conventies en
'literatuur' door een streven naar oorspronkelijkheid en zegt hij dat 'literaire'
auteurs proberen 'de problematiek van het menselijk leven' op een 'hoger niveau'
te brengen. 57

De slotconclusie is in beide gevallen dezelfde en verschilt niet van zijn
vroegere standpunt: een literatuurhistoricus moet oordelen vellen en uitleggen wat
'voor  ons bij uitstek waardevol   is'. Het accent ligt daarbij   op de eerste   twee
woorden. Dus wanneer Smit voor een aanpak pleit waarin de normen en waarden
van de schrijver het uitgangspunt vormen, zodat men in het werk van Cats in
plaats van 'langdradigheid' 'functionaliteit' gaat zien, luidt de reactie van
Knuvelder dat het natuurlijk belangrijk is om te weten wat men vroeger dacht,
maar dat het toch uiteindelijk gaat om de vraag wat men er nu van vindt en dat
langdradigheid hinderlijk blijft, ook al is ze verklaarbaar.58

Hij beroept zich bij het verdedigen van zijn standpunt niet alleen op Wellek
maar ook op Leavis (en Ingarden) en heeft weinig moeite toe te geven dat waarde-
oordelen subjectief zijn - wat voor hem beslist geen reden is ze niet in de
wetenschap toe te laten. Evenals Wellek (maar in tegenstelling tot Leavis) heeft
hij na de Tweede Wereldoorlog nooit meer uitspraken gedaan over het lot van de
westerse wereld. Wel is hij zich, getuige zijn laatste artikelen, altijd als een
opvoeder blijven beschouwen en de literatuurgeschiedenis die hij schreef is van
het soort dat door de formalisten heftig werd bekritiseerd en werd vergeleken met
hagiografieen. 59

p Zie voor de opmerking over Mukatovskf Knuvelder 1972: 24. Zie voor de tegengestelde uit-
spraken over kunst en kitsch Knuvelder 1972: 14ff en Knuvelder 1976: 13f. Het boek van Schulte-
Sasse, Die Kn'tik an der Trivialliteramr seit der Aufkldrung (1971) wordt vermeld in Knuvelder 1972:
14n.

  Smit 1962: 79, Knuvelder 1972: 28f.
39 Vermeldenswaard in dit verband is dat Buunsters 1989: 52 de literatuurgeschiedenis van Knu-

velder  als een 'dieptepunt' beschouwt  in de studie van 'populair proza'.   Zie  voor een vergelijkbaar
oordeel Grootes 1996: 183.
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Hoofdstuk  12

VERTROUWDE ZAKEN

1.   Herwaardering  van  de  retorica

Aangekomen bij de eigen tijd is de eerste vraag die wij ons moeten stellen: hoe
verhoudt de literatuurgeschiedschrijving van de laatste decennia zich tot die uit de
voorafgaande periodes? Is er nu wel sprake van fundamentele veranderingen of
gaat men min of meer op de oude voet voort en spelen adaptatie en annexatie nog
steeds een belangrijke rol? Als we daarover duidelijkheid hebben, kunnen we
proberen de vraag te beantwoorden of er vooruitgang is geboekt. Dat wil zeggen
of de vraagstellingen scherper en adequater zijn geworden, de begrippen
nauwkeuriger omschreven en de beweringen zich niet meer zo gemakkelijk aan
controle onttrekken.

Na een eerste inspectie lijkt er weinig te zijn veranderd. Behalve dan dat
ideetn en praktijken die een tijdlang in onbruik waren - en soms onderwerp
vormden van heftige kritiek - in ere hersteld zijn. Het meest tot de verbeelding
sprekend voorbeeld wat dat betreft biedt de herwaardering van de retorica. Ze
heeft ertoe geleid dat een neerlandicus zich kan terugwanen in de tijd van de
hollandse letterkunde en welsprekendheid aangezien zijn vak, net als toen, weer
drie onderdelen kent - letterkunde, taalkunde en retorica - alleen heet dat laatste
nu  taalbeheersing.

Hoe groot de bezwaren tegen de retorica in het verleden ook waren, achteraf
blijkt er slechts sprake te zijn geweest van een intermezzo. In Nederland duurde
de periode van verguizing niet langer dan, op zijn hoogst, een halve eeuw, een
bijna te verwaarlozen periode in een geschiedenis die begint in de Griekse
oudheid. Nadat De Vries en zijn leerlingen zeker tot aan het einde van de negen-
tiende eeuw stijlcolleges zijn blijven geven, ontstond in de jaren dertig al weer
behoefte aan een dergelijke vorm van onderwijs en kon men aan de Universiteit
van Amsterdam een cursus schrijfvaardigheid volgen. Hoewel die cursus niet ver-
plicht was, had hij veel succes en daarom besloot de faculteit der letteren dat hij
deel moest gaan uitmaken van een officieel programma. Vervolgens gebeurde er
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lange tijd niets. Tot in 1952 Stuiveling benoemd werd tot bijzonder hoogleraar
taalbeheersing. 1

In zijn oratie sprak hij van 'dit nieuwe, of eigenlijk al-oude vak' en daarmee

verwees hij naar de (klassieke) retorica, maar hij ging niet in op de verhouding
tussen de oude en de nieuwe discipline. Dat er vergeleken met de tijd van Lulofs
en Siegenbeek niet veel was veranderd, blijkt als we de inhoud bekijken van
Stuivelings colleges. Hij gaf er twee, een hoor- en een werkcollege. Tijdens het
eerste behandelde hij 'de geschiedenis van de toespraak en de ontwikkeling van
het schrift, de voorbereiding erop, de ordening en de voordracht ervan'; het
tweede was gewijd aan spreekbeurten en aan het beoordelen van schriftelijk werk.
Dat werk bestond uit een sollicitatiebrief, een krantenartikel, een zakelijk betoog
en een korte biografie. 'De teksten werden beoordeeld op correctheid van
zinsbouw, interpunctie en spelling en levendigheid en bondigheid van taal'.2

De grote overeenkomst met het onderwijs uit het einde van de achttiende en
het begin van de negentiende eeuw laat zich waarschijnlijk verklaren uit het
gestelde doel. Want net als de leerstoel van Siegenbeek was ook die van
Stuiveling ingesteld om studenten te leren zich correct en sierlijk uit te drukken.
Er bestond, zei de nieuwe hoogleraar in zijn oratie, bij allerlei mensen binnen de
faculteit 'verontrusting over de slordigheid van stijl, de onduidelijkheid van
formulering, de beperktheid van woordkeus, de aanwijsbare fouten zelfs in
spelling en zinsbouw, die scripties en proefschriften, examens en promoties te
zien en te horen geven' en hij was benoemd om aan die situatie een einde te
maken.3

Aanvankelijk waren Stuivelings colleges facultatief, maar in 1956 werd taal-
beheersing een vast onderdeel van de Amsterdamse - door de universiteit verzorg-
de - MO-opleiding Nederlands. Stuiveling werd bij die gelegenheid bevorderd tot
gewoon hoogleraar en kreeg een ruimere taakomschrijving (taalbeheersing en
Nederlandse letterkun(le). In ongeveer dezelfde tijd ontstond op andere universi-
teiten belangstelling voor het onderwijs dat hij verzorgde, wat er toe leidde dat in
1969 taalbeheersing deel ging uitmaken van het kandidaatsexamen in de neer-
landistiek en de mogelijkheid werd geschapen er in af te studeren, zodat dit onder-
deel dezelfde status kreeg als taal- en letterkunde.

Er kwamen al snel taalbeheersers die zich 'nieuwe retorici' noemden en ook

' Een eerste aanzet tot een geschiedenis van taalbeheersing biedt Krol 1980. Zie voor een
persoonlijke terugblik Stuiveling 19822. Voordat de Universiteit van Amsterdam
schrijfvaardigheidscursussen aanbood, werd op de VU, door Wille, college gegeven over de
geschiedenis van de retorica. Dat gebeurde in 1926-1929. De colleges waren voor de latere VU-
hoogleraar Kuiper aanleiding tot diens proefschrift Orbis anium en renaissance I (1941). In de
inleiding daarvan noemt hij Wille en gaat uitvoerig in op 'de invioed van de rhetorica op onze
literatuur'.

2 Stuiveling 1952: 16. Krol 1980: 31.
3  Stuiveling   1952:   17.  Cf. Van Eemeren/Grootendorst  1982:  21 ff.
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degenen die dat niet deden, legden veel nadruk op de overeenkomsten tussen hun
bezigheden en die van klassieke schrijvers als Aristoteles of Quintilianus, waarbij
ze onder andere wezen op hun gemeenschappelijke interesse voor argumentatieve
structuren en de wens niet alleen het taalgebruik te analyseren, maar ook voor-
stellen te doen ter verbetering ervan. Een paar jaar geleden is het etiket 'nieuwe
retorica' vervangen door 'tekstwetenschap'.  Maar  wel  met de kanttekening  dat  'de
(post) klassieke retorica de belangrijkste voorloper blijft van het taalbeheersings-
onderzoek',   en  in de geschiedschrijving   van dat onderzoek wordt de benoeming
van Siegenbeek in 1797 nog steeds beschouwd als het beginpunt.4

In het buitenland bestaat geen taalbeheersing. Daar is dit type studie anders
georganiseerd. Een Nederlandse vakgroep taalbeheersing laat zich misschien het
beste vergelijken   met de Amerikaanse 'departments of speech communication'.
Die afdelingen bestaan sinds 1914 en zijn het resultaat van een scheuring in de
National Council of Teachers of English, waarbij degenen die 'speech' doceerden
de organisatie verlieten omdat ze zich te weinig gewaardeerd voelden. Ze richtten
een eigen organisatie op en eigen vakgroepen, en bleven - in tegenstelling tot hun
vroegere collega's - retorica onderwijzen. Dat wil zeggen: ze gaven oefeningen in
het spreken in het openbaar en leerden hun studenten hoe ze redes moesten analy-
seren, gebruikmakend van de klassieke retorische handboeken.5

Amerika is daardoor het enige westerse land waar de retorica nooit heeft hoe-
ven wijken onder druk van het verlangen naar een wetenschappelijke studie van de
moderne talen. Maar wanneer men in aanmerking neemt dat de 'departments of
speech communication' laag stonden aangeschreven en er, net als in West-Europa,
lange tijd nauwelijks literatuurwetenschappers waren die zich voor de retorica
interesseerden, is het verschil met de ontwikkelingen elders toch minder groot dan
het lijkt. Een Amerikaanse onderzoeker die het gebrek aan belangstelling van de
zijde van de literatuurwetenschap betreurde, was Baldwin, 'Professor of Rhetoric'
aan de universiteit van Columbia. Hij schreef in 1914 een stuk waarin hij uitlegde
dat de retorica meer omvat dan stijlleer alleen en publiceerde in de decennia
daarna overzichten van de poetica en de retorica in de oudheid, de middeleeuwen
en de renaissance. Ze maakten hem tot een van de wegbereiders voor de
herontdekking en herwaardering van de retorische traditie, samen met landgenoten
als Cooper, Hunt en Howell. In ongeveer dezelfde tijd dat zij actief waren,
pleitten ook de Russische formalisten voor een herorientatie op het verleden, maar

4 De invloed van de retorica op het taalbeheersingsonderzoek komt aan de orde in Van
EemereWGrootendorst/Kruiger 1978 (hoofdstuk 2,6), Van Eemeren 1992 en Geel 1989. Zie voor de
aanduiding 'nieuwe retorica' Braet 1980 en voor de aanduiding 'tekstwetenschap' Braet/Van de Gein
1993 (het citaat  is te vinden  op   15).  Dat  in de geschiedschrijving  van het taalbeheersingsonderzoek  de
benoeming van Siegenbeek als beginpunt geldt, blijkt uit Krol 1980 en Sjoer 1996.

' Stewart 1973, Kinneavy 1983, Graff 1987: 46ff.
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het is bijna uitgesloten dat men op de hoogte was van elkaars iniatieven.6
In West-Europa bleef ondertussen alles bij het oude. Zelfs een invloedrijk

man als Richards lukte het niet verandering te brengen in de anti-retorische stem-
ming. De enigen die belangstelling toonden voor zijn pogingen in de jaren dertig
'to revive an old subject' waren Amerikanen. Dat het tij uiteindelijk keerde,
kwam niet alleen doordat een aantal literatuurwetenschappers op herwaardering
aandrongen. Ook musicologen, kunsthistorici, filosofen en niet te vergeten schrij-
vers - onder wie Valtry - hadden een belangrijk aandeel in de terugkeer van de
retorica. Van grote betekenis was Curtius' Europaisches Literamr und lateinisches
Mittelalter (1948). Verder verdient zowel het werk van Lausberg als dat van
Perelman en Olbrechts-Tyteca speciale vermelding en wat de neerlandistiek betreft
Witstems  Funeraire  poiEzie  in  de  Nederlandse   renaissance   (1969):

Wanneer vakhistorici een oordeel geven over de huidige situatie bezigen ze
graag de taal van de medicus, maar hun diagnoses verschillen. Sommigen menen
dat de retorica 'hersteld' is van de aanslagen die op haar gepleegd zijn en 'in
goede gezondheid' verkeert; anderen denken dat ze 'dood' is en waarschijnlijk
'dood' zal blijven. In beide gevallen wordt overdreven. Als de retorica zowel
binnen de letterenstudie als daarbuiten de aandacht trekt van talloze onderzoekers
en geinteresseerden zich organiseren en speciale tijdschriften oprichten, is het
vreemd haar 'dood' te verklaren. Aan de andere kant is de institutionele positie
van de retorica (ondanks die tijdschriften en die verenigingen) nog lang niet sterk
genoeg om zich weer te presenteren als potens rerum omnium regina.8

Degenen die zich de laatste decennia in de retorica zijn gaan verdiepen, heb-
ben daar uiteenlopende redenen voor. Beperken we ons tot de literatuurweten-
schappers onder hen dan kunnen we twee groepen onderscheiden. De eerste - en
tegelijk de grootste van die twee - bestudeert de retorische handboeken omdat die
van grote betekenis zijn geweest voor de theorie en praktijk van het schrijven. De
betreffende onderzoekers redeneren: wie de oudere literatuur wil begrijpen en
beoordelen - en 'ouder' is dan alles tot plus minus 1900 - moet de retorische prin-
cipes kennen, want die waren in het verleden gemeengoed en bepaalden het kader

6 Arnold 1982. Zie voor de belangstelling van de Russische formalisten voor het retorisch verleden
hoofdstuk 9 paragraaf 2.

' Curtius 1948, Lausberg 1960, Perelman/Olbrechts-Tyteca 1958, Witstein 1969. Zie voor het
aandeel van Valtry (en dat van Queneau en Paulhan) in de herontdekking en herwaardering van de
retorica Arriv6 1976: 78f en Damblemont 1988: 109ff. Zie voor de poging van Richards zijn collega's
voor de retorica te interesseren Richards 1936, 1938. De geciteerde woorden zijn aikomstig uit de
openingszin van Richards 1936.

8 Dat de retorica in 'goede gezondheid' verkeert beweert Barilli 1989: 125. Van 'herstel' is sprake

bij Silva 1990: 24. Kopperschmidt 1990: 2ff denkt dat de retorica 'dood' is en waarschijnlijk 'dood'
zal blijven. Nederland kent op dit moment 66n, bijzonder hoogleraar retorica: Spies, benoemd in 1992.
Dat de situatie elders niet veel anders is, blijkt uit Vickers 1982: 10.
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waarbinnen de literatuur functioneerde.9
Daarnaast zijn er onderzoekers die menen dat de retorica bruikbaar is voor de

studie van alle literatuur, inclusief de hedendaagse en die van de toekomst. Deze
groep is weinig homogeen. Er behoren marxisten toe en onderzoekers die niets
van Marx willen weten, structuralisten en deconstructivisten, maar ook hermeneu-
tici van een meer traditionele soort. Het zal dus niet verbazen dat er geen con-
sensus bestaat over het doel waarvoor men de retorica wil gebruiken. Sommigen
denken met behulp van haar te kunnen bepalen wat literatuur is, waarbij ze er - in
navolging van Jakobson - vanuit gaan dat literairheid een kwestie van taalgebruik
is.    Anderen zijn minder in taalgebruik gernteresseerd of ontkennen zelfs    dat
'literairheid' een teksteigenschap is, maar worden door de retorica aangetrokken
omdat ze het mogelijk zou maken uitspraken te doen over de werking van literaire
en andere teksten. 10

Kortom, 'retorica' betekent niet voor iedereen hetzelfde. Wat dat betreft vecht
iemand als Vickers, een van de oprichters van de International Society for the
History of Rhetoric, een zinloze strijd wanneer hij onderzoekers als Jakobson en
De Man verwijt dat ze de retorica misbruiken. Het valt verder op dat men welis-
waar verwijst naar klassieke autoriteiten als Aristoteles, Cicero of Quintilianus en
hun werk met instemming citeert, maar tegelijkertijd meer dan eens betoogt dat er
behoefte is aan een 'nieuwe' retorica. Hoe die eruit moet zien, laat men meestal
in het vage en in de paar gevallen dat er wel opheldering wordt verschaft, is het
soms onduidelijk waaruit het nieuwe zou bestaan. 11

Ik wil afsluiten met twee algemene opmerkingen. De eerste heeft betrekking
op de veranderlijkheid van het academisch oordeel. Het gaat bij de herwaardering
van de retorica immers om ideeen die een eeuw geleden bijna algemeen als het
summum van onwetenschappelijkheid golden. Waarom worden die nu (weer) als
geldig beschouwd en zien verschillende onderzoekers een gehele of gedeeltelijke
terugkeer naar het retorisch verleden als de beste garantie voor een wetenschappe-
lijke aanpak? Anders gezegd: in welk opzicht zouden de negentiende-eeuwers zich
hebben vergist? Ik ken niemand die met de tegenstanders van weleer in debat gaat

9 Zie voor de tweedeling Coenen 1988. Zie voor een overzicht van de Nederlandse retoricastudie
vanaf de jaren zestig Grootes/Braet 1985.

'o Tot de onderzoekers die de retorica willen gebruiken voor een studie van literair taalgebruik
behoren Cohen 1966 en Leech 1966, 1969. Eagleton 1981 (deel 2) verwerpt het idee van 'literairheid',
maar pleit evengoed voor een ('gedeeltelijke') terugkeer tot de 'traditionele retorica' teneinde op die
manier een 'revolutionaire' literatuurwetenschap te ontwikkelen waarin het functioneren van literaire en
andere teksten onderzocht wordt.  Zie voor andere geinteresseerden  in de retorica  o.a.  Van  Dijk  1978
(hoofdstuk 4) en De Man 1979.

" Dat geldt volgens Van Eemeren/Grootendorst/Kruiger 1978: 230 in ieder geval voor Perel-
man/Olbrechts-Tyteca die, voor zover ik weet, de eersten waren die nadrukkelijk van een 'nieuwe
retorica' spraken. Zie voor de aanval van Vickers 1988 op het 'misbruik' van de retorica in het bij-
zonder hoofdstuk 9.
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en probeert uit te leggen waarom ze het bij het verkeerde eind hadden en dat-
zelfde geldt - zoals we nog zullen zien - voor verschillende andere ideeen en prak-
tijken die de afgelopen decennia in ere hersteld zijn. 12

De tweede opmerking die we kunnen maken, is dat de huidige belangstelling
voor de retorica er nog eens aan herinnert dat de literatuurwetenschap in de strikte
zin van het woord geen voorgeschiedenis kent, dat wil zeggen een periode in het
verleden die heeft bijgedragen aan het ontstaan van het vak, maar nu niet langer
bepalend is voor de inhoud ervan. De tijd van Aristoteles en andere klassieke

schrijvers vormt een integrerend onderdeel van de geschiedenis van de
literatuurwetenschap. Ideeen en begrippen die toen zijn ontwikkeld, spelen nog
steeds een belangrijke    rol.     Er zijn zelfs onderzoekers     die zich geheel    op    de
Grieken en Romeinen willen verlaten of hen in ieder geval beschouwen als de
belangrijkste autoriteiten op het gebied van de literatuur. We hebben het dan niet
alleen over de retorica.. Enkele decennia geleden waren er bijvoorbeeld in
Amerika een aantal onderzoekers die zich lieten inspireren door Aristoteles'
Poetica en daarom bekend zijn geworden  als de 'Neo-Aristotelians'. De groep
bleef tamelijk geisoleerd, maar hun bewondering voor Aristoteles en zijn manier
van denken, vinden we ook bij anderen, getuige de volgende uitspraak van Frye
uit 1957:

The opening words of the Poetics (...1 remain as good an introduction to the
subject as ever, and describe the kind of approach that I have tried to keep in
mind for myself. 13

Onproblematisch is dit alles niet. Per slot van rekening gaat het, zowel bij de
poetica als de retorica, om normatieve systemen. Maar veel literatuurwetenschap-
pers lijken dat niet te beseffen of vinden het in ieder geval niet bezwaarlijk.
Komen de begindagen van de literatuurbeschouwing ter sprake dan trekken ze een
directe lijn van vroeger naar nu en beweren dat 'in de Poetica en de Retorica van
Aristoteles uitspraken (staan) die met de moderne literatuurwetenschappelijke
alleszins vergelijkbaar zijn' of zeggen 'De klassieke retorica is literatuurweten-
schap - studie van effecten, verklarende beschrijving van de werking van stij 1-

figuren en genres'.
14

12 Varga 1974 heeft als 'schijnbaar eenvoudige oplossing' voor de problemen waar de academische

literatuurbeschouwing mee kampt, voorgesteld 'het theoretisch model voor een toekomstige literatuur-
wetenschap met referentie aan de traditionele rhetorica op te zetten' (15).

13 Frye 1957: 14f. De belangrijkste woordvoerder van de Neo-Aristotelians was Crane. Andere
leden waren o.a. McKeon, Olson en Weinberg. Zie voor een verzamelbundel Crane 1952. Zie voor
meer informatie Webster 1979: 119ff en Leith 1988: 6Off. In hoofdstuk 9 paragraaf 2 zagen we dat
ook verschillende formalisten zich op Aristoteles beriepen. Zie voor verhelderende opmerkingen over
het begrip 'voorgeschiedenis' Heilbron 1990 (Inleiding).

14 Stutterheim 1953: 9, Gomperts 1979: 23.
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Dergelijke uitspraken kan men alleen doen als men aanneemt dat poetici en
retorici dezelfde doelstellingen hebben en voor het bereiken daarvan dezelfde
middelen gebruiken als universitaire onderzoekers, wat betekent dat men geen
verschil ziet - of wenst te maken - tussen kunde en wetenschap. En daarmee zijn
we terug bij het thema dat werd behandeld in het eerste deel van dit boek.

2. Geen alternatief voor het beroep op evidentie

Ook wanneer we ons strikt beperken tot het literairhistorisch onderzoek komen we
in de huidige situatie veel vertrouwds tegen. Om te beginnen de - her-nieuwde -
belangstelling voor geschiedschrijving. In het begin van de jaren zestig kon men
nog op een internationaal congres een lezing houden met als titel 'Dtfense de
l'histoire'. Tegenwoordig  zou men daarmee  een raar figuur slaan en vindt  men  het
weer vanzelfsprekend dat onderzoekers een literatuurgeschiedenis willen
schrijven:5

In een aantal gevallen heeft die wens geleid tot omvangrijke projecten. Dat
geldt bijvoorbeeld voor de Duitse 'sozialgeschichtliche' literatuurgeschiedenissen
waarvan sommige 10 of 12 delen tellen en het geldt voor de Histaria critica de
literatura portuguesa (1992- ) die op 9 delen begroot is. In Nederland en Belgie
pakt men het (voorlopig?) voorzichtiger aan, maar in het laatste decennium is wel
bijna om het jaar een geschiedenis verschenen van de Nederlandstalige literatuur
en we moeten ver in het verleden terug voor een evenaring van die productie. l6

Bijna alle nieuwe overzichten zijn, net als de oude, geschreven vanuit een
nationaal perspectief. Er worden wel af en toe pleidooien gehouden voor een bre-
dere aanpak, maar die sorteren weinig effect en aan die situatie zal weinig ver-
anderen zolang de studie van de moderne talen op nationale basis georganiseerd
blijft. De keus voor de beperking tot dEn land of tan taal wordt meestal verdedigd
met een beroep op praktische argumenten. Toch ontbreekt ook het nationale senti-
ment niet, zelfs in die gevallen waarin men de landsgrenzen overschrijdt en pro-

15 De lezing waarop gedoeld wordt, is die van Weisgerber, gehouden voor het negende congres
van de International Federation for Modern Languages and Literature in 1963. Zie Weisgerber z.j.

16 Reis 1993. SchOnert 1985 biedt een overzicht en een bespreking van de verschillende Duitse
'sozialgeschichtliche' literatuurgeschiedenissen. De Nederlandse literatuurgeschiedenissen die de laatste
jaren zijn gepubliceerd, zijn, in volgorde van verschijnen: Van Bork/Laan 1986, Bekkering et al 1989,
Anbeek 1990, Schenkeveld-Van der Dussen 1993, Hogenelst/Van Oostrom 1995 en Ruiter/Smulders
1996. Niet meegeteld is Bakker et al 1994 omdat dit boek voor het grootste deel een vertaling
respectievelijk bewerking is.
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beert de geschiedenis te schrijven van de Europese of de wereldliteratuur. Er
bestaat dan namelijk de neiging het eigen land (of de eigen taal) zo voordelig
mogelijk te presenteren, waardoor - om een bekend voorbeeld te noemen - in de
Histoire des litteratures (1955-1958) het Franse deel even omvangrijk is geworden
als het deel dat gewijd is aan de rest van de westerse wereld. 17

Het voorbeeld is misschien niet helemaal toevallig. In ieder geval komen we
in het voorwoord van Franse literatuurgeschiedenissen nog wel eens de opmerking
tegen dat het boek de lezer liefde bij wil brengen voor de eigen literatuur en hem
toegang wil verschaffen tot een imposant verleden. In Nederland is die gewoonte
in onbruik geraakt en moeten we terug naar de tijd vlak na de Tweede Wereld-
oorlog v66r we een overzicht vinden dat nadrukkelijk getuigt van vaderlands-
liefde. Ik bedoel de literatuurgeschiedenis van Donker uit 1946 en zelfs daarin
wordt een voorbehoud gemaakt zoals blijkt uit de citaten die gebruikt worden als
motto: 'Wel drukken ons uw dompige atmosferen' (Henri8tte Roland Holst),
'Maar o mijn land, mijn land, mijn land/Eer dat ik u vergeet' (Gossaert).18

De afgelopen jaren heeft Pleij zich regelmatig druk gemaakt over het gebrek
in Nederland aan 'gezond nationalisme' en af en toe Frankrijk als voorbeeld ge-
steld. 'Gezond' betekent bij hem dat hij geen pleidooi wil houden voor chauvi-
nisme en wars is van xenofobie. Het enige wat hij bepleit is dat men meer aan-
dacht besteedt  aan 'de eigen cultuur', 'vooral  die  uit  het  verleden', een standpunt
dat hij verdedigt met het argument dat wie niet weet waar hij vandaan komt, ook
niet weet waar hij zich bevindt en dat 'wij' de 'kinderen' zijn van Gysbrecht,
Kniertje, Saartje en Batavus. i9

Zowel het argument als de formulering ervan zijn traditioneel. We kennen de
voorstelling van zaken uit de eerste helft van dit boek: het Nederlandse volk als
6611 grote familie, trots op de zonen en dochters die zich literair hebben onder-
scheiden. Misschien raakt dat beeld nog steeds een gevoelige snaar. In ieder geval
kreeg het betoog van Pleij veel aandacht, ook buiten de kring van de neerlandis-
tiek, en andere onderzoekers, onder wie Fens, hebben gelijkluidende klachten
laten horen over het gebrek aan belangstelling voor het cultureel verleden. Maar
vooralsnog hebben die weinig effect gehad en is Nederland nog lang geen

17 Queneau 1955-1958. Een recenter voorbeeld is Bakker et al 1994, een Nederlandse vertaling en
bewerking van een Franse literatuurgeschiedenis van de Europese literatuur waarin Frankrijk, Neder-
land en Vlaanderen duidelijk worden voorgetrokken. Natuurluk beperkt de invloed van het natio-
nalisme zich niet tot dit soort zaken. Ook de manier waarop invloed wordt beschreven of stromingen
worden onderscheiden, is vaak nationalistisch gekleurd. Zo heeft Fens 19968 opgemerkt dat een aan-
duiding als 'Nederlandse romantiek' vooral is uitgevonden 'om ons toch nog enigszins op te stoten in
de  vaart der Europese volkeren'.  Zie  voor een recent pleidooi  voor een nationale literatuurgeschiedenis
Van  Oostrom  1993.

Is Donker 1946. Zie voor een verwijzing naar '1'affection pour notre pays' en 'la veritable

grandeur de la France' in een recente literatuurgeschiedenis Abraham 1965: 1Of
„ Pleij 1991: 125.
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Frankrijk.20
Anders dan vroeger zien zelfs de nationalisten onder de neerlandici het niet

meer als hun taak de Nederlandse literatuur lof toe te zwaaien. Hun houding is
zakelijker geworden. Of misschien kunnen we beter zeggen: kritischer. Er is de
afgelopen decennia in kringen van literatuurhistorici veel geklaagd over het peil
van de nationale literatuur. In Pleij's Het Nederlandse onbehagen (1991) is die
klacht een terugkerend onderwerp en hoewel de auteur er zelf wel eens omheen
draait (en de kwestie niet altijd serieus neemt), laat het oordeel van degenen die
hij citeert aan duidelijkheid niets te wensen over.21 Zo hebben verschillende col-
lega's hem toevertrouwd dat ze de literatuur uit de periode waarin ze gespeciali-
seerd zijn maar een slap aftreksel vinden van die uit het buitenland. Horen we
hier de echo van Busken Huet? Het lijkt erop. In ieder geval is de klacht niet
nieuw. Pleij weet dat natuurlijk en haalt het bekende oordeel van Brom aan:
'Nederlanders schrijven  met de linker- en schilderen  met de rechter  hand'.  Ook
wijst hij op een boekje van Van Duinkerken uit 1957 waarin deze een aantal
literairhistorische portretten bijeenbracht. Een boekje dat de auteur bijna afraadde
om te lezen, want, schreef hij in het voorwoord: de Nederlandse literatuur uit het
verleden levert 'geen onmiddellijke ontspanning op' en is maar 'matig interessant'
voor iemand  die  'er  zich niet speciaal mee bezighoudt'.22

Verder dan het doen van dit soort uitspraken zijn neerlandici (nog?) niet ge-
gaan. Dit in tegenstelling tot schrijvers en essayisten die, voor zover ze zich Ober-
haupt in het (verre) verleden verdiepen, nog veel afwijzender reageren. Ik denk
dan in het bijzonder aan Hermans. Hij noemde de vaderlandse klassieken ooit
'curiositeiten' voor filologen en lijkt daarmee in te stemmen met het oordeel van
Huet dat de Nederlandse literatuur er een is 'zonder pit' en 'zonder zout' en 'tot
niets nut (heeft) dan er een boek over te schrijven, kollege over te geven, of
examen  in te doen'.23

zo Zie voor klachten van Fens over het Nederlandse gebrek aan belangstelling voor het eigen ver-
leden o.a. Fens 199ld. Zie voor het negentiende-eeuwse beeld van de Nederlandse bevolking hoofd-
stuk 2, paragraaf 2.

2' Pleij 1991: 130f stelt 66n keer de vraag 'Kunnen wij werkelijk niet schrijven?' maar geeft daar
geen duidelijk antwoord  op. Op andere plaatsen (en vooral  op  169f en  171 0  laat  hij  zich meer kennen
en lijkt het antwoord 'ja' te zijn.

22 Brom 1957: 268, Van Duinkerken 1957: 8. Pleij 1991: 170 legt er de nadruk op dat degenen die
tegenover hem klagen over het peil van de Nederlandse literatuur dat deden in een sfeer van
vertrouwelijkheid. Moeten we daaruit concluderen dat men iets moest overwinnen en bang is voor de
reactie? Misschien wel. Een van de weinigen die openlijk heeft gezegd dat geen enkele schrijver uit de
periode die hij bestudeert hem nog esthetisch kan boeien, Van den Berg, ontlokte in ieder geval 'oohs'
en 'aahs' en de reactie dat men 'bedroefd' was. Zie Kuitert 1993c: 123.

23 Hermans 1979: 38. Vergelijk uitspraken als deze: 'Ik heb medelijden met de mensen die
Nederlands moeten studeren, die zich bezig moeten houden met teksten waar niets interessants in staat'
en 'Een groot aantal auteurs blijft alleen bekend doordat een stel literatuurwetenschappers hebben
afgesproken om de schooljeugd steeds met hun werk lastig te vallen' (Hermans 1979: 93, 241). De
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Toen Donker in 1946 zijn nationalistisch getinte - en positief gestemde - over-
zicht     schreef,     noemde     hij     dat     Karaktertrekken     der    vadertandsche      letterkunde
(1946) want het was toendertijd nog gebruikelijk de literatuur te beschouwen als
een   individualiteit   die  zich   in  de   loop  van  de tijd ontwikkelt. De afgelopen
decennia is dat idee, vooral binnen de geschiedwetenschap, uitvoerig besproken en
bekritiseerd en heeft men erop gewezen dat iemand als Donker de Nederlandse
literatuur een bestendigheid toeschrij ft   die   ze   in het geheel niet bezit   en   het   ten
onrechte doet voorkomen alsof hedendaagse verschijnselen 'groeiden uit het zaad
gestrooid  bij het begin  van onze jaartelling: 24

Toch doen literatuurhistorici nog altijd uitspraken over het 'karakter' of, zoals

dat tegenwoordig heet, de 'identiteit' van de nationale literatuur en vaak met een
stelligheid die niet onderdoet voor die van vroeger. Zo stelt Pleij dat 'de literatuur
in deze streken van meet af aan een heel eigen karakter (heeft)' en 'op een aantal

wezenlijke punten' afwijkt van mdere literaturen, waarbij hij onder andere wijst
op de neiging tot moraliseren en de 'meer dan gemiddelde belangstelling voor
geknutsel met de taal', te beginnen bij de rederijkers en voorlopig eindigend bij
Battus. Ook Anbeek beschouwt het moralisme als een eigenschap van de Neder-
landse literatuur en brengt haar niet alleen in verband met het calvinisme, maar
ook, op een manier die doet denken aan Taine en de Duitse literatuurgeografen,
met 'de zompige grond'. Verder betoogt hij  dat de Nederlandse literatuur gevoelig
is voor buitenlandse invloed - iets dat Van Kampen al betreurde - maar bijna altijd
terugschrikt  voor 'het extreme, het exuberante, de uiterste consequentie'.25

Anbeek en Pleij negeren dus de kritiek van hun naaste buren, de geschied-
wetenschappers, en gaan ook voorbij aan onderzoek waaruit blijkt dat het beeld
van een natie meestal tegengestelde elementen bevat, 'zodat in elke situatie wel
iets  gevonden kan worden dat van toepassing is'. Bovendien profiteren ze  niet  van
het inzicht van kunsthistorici die, nadat het heel lang gebruikelijk is geweest de
Nederlandse kunst uit de zeventiende  eeuw te vereenzelvigen met 'realisme',   'bur-
gerlijkheid' en 'heerlijk eenvoudige doeken' (Brom), zich zijn gaan realiseren dat
het geen zin heeft de vraag te stellen wat typisch Nederlands is, omdat elk ant-
woord iets arbitrairs heeft en men al gauw in de verleiding komt zijn eigen gelijk

opvatting van Busken Huet is behandeld in hoofdstuk 2 paragraaf 4. Daar ook het citaat. Positiever
dan Hermans, maar ook niet erg complimenteus over de vaderlandse klassieken, is Gomperts. Hij
schreef in De geheime tuin, twee jaar voordat hij hoogleraar werd in Leiden: 'De onze is geen
grandioze letterkunde, vergeleken bij die van sommige andere landen, maar zij is lang niet te
versmaden en zij is nu eenmaal de onze' (Gomperts 1963: 5).

24 Het laatste is een citaat van Kossmann 1986 decl 2: 371 wiens 'Nawoord' bij De lage landen

1780-1980 kan worden beschouwd als de best gearticuleerde kritiek op de traditionele nationale

geschiedschrijving.
25 Anbeek 1994: 20,21. Pleij 1991: 172; 1994a: 12f. De belangstelling voor het eigene wordt de

laatste jaren ook van overheidswege aangemoedigd in een reactie op de toenemende eenwording van

Europa zoals blijkt uit Dik/Muller 1992.
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te creeren door een deel van de productie 'Iliet nationaal' te noemen.26
Het zijn allemaal indicaties dat 'het virus van de essentie' (Barthes) nog steeds

actief is. Ook de tamelijk hardnekkige gewoonte om lijsten op te stellen met de
kenmerken van een stroming of een periode wijst daar op. Toch is de kritiek op
het wezensdenken sinds het Russisch formalisme onmiskenbaar toegenomen en
wordt tegenwoordig zelfs binnen het marxisme - waar het onderscheid tussen
schijn en wezen heel lang sacrosant was - bezwaar gemaakt tegen deze manier van
denken en aansluiting gezocht bij een moderner methodologisch standpunt. 27

Het justificationisme - de andere peiler van de Aristotelische wetenschapsleer
- is evenmin geheel verdwenen. In Nederland werd het geloof in het bestaan van
bewijsbare kennis nog in 1970 verdedigd in een boek dat een overzicht gaf van de
recente ontwikkelingen op het gebied van de taal- en literatuurwetenschap. Ik
bedoel natuurlijk de studie van Maatje. Het komt bovendien nog altijd voor dat
literatuurhistorici - net als in de tijd rond 1900 - ter staving van hun uitspraken
een beroep doen op hun intunie, hun kunstzinnig gevoel of hun dichterlijke
ervaring - bronnen van kennis die door wetenschapsfilosofen al heel lang onbruik-
baar zijn verklaard maar binnen de literatuurwetenschap nog steeds verdedigers
vinden.28

Vergeleken met vroeger is de toon waarop literatuurhistorici hun ideeen pre-
senteren wel bescheidener geworden. Velen zijn gaan beseffen dat er grenzen zijn
aan hun kennis en leggen daarom steeds vaker de nadruk op het hypothetische
karakter van hun beweringen. Maar ze raken in verlegenheid als hen gevraagd
wordt hoe ze de geldigheid van die beweringen denken te kunnen vaststellen, want
ze beschikken niet over een uitgewerkt alternatief voor het oude beroep op eviden-
tie. De meeste literatuurhistorici lijken niet van zins zo'n alternatief te ontwikke-

26 Zie wat dat laatste betreft de oordelen van Brom 1957: 193, 264 over Van der Helst, Lairesse
en Van Mander ('tegen onze volksaard'). Zie voor 'heerlijk eenvoudige doeken' Brom 1957: 263. Zie
voor de kritiek die kunsthistorici tegenwoordig hebben  op dit soort opvattingen De Jongh  1990,   1991,
19923,b en Schwartz 1996. lets voorzichtiger is Van de Wetering 1993. Buitenlanders als Alpers 1983
en Schama 1987 gaan door met het zoeken naar een Nederlandse wezenlijkheid. Zie voor het citaat
over nationale beeldvorming Leerssen 1993b: 12.

27 Barthes 1993-1995   decl   1:   637. Een recent voorbeeld  van het zoeken  naar een (uitputtende)
opsomming van de kenmerken van een stroming is Anbeek 1982a (hoofdstuk 3). Vermeldenswaard is
ook het regelmatig voorkomen van het woord 'wezen' in Van den Akker 1994. Het belang dat door
marxisten werd gehecht aan het onderscheid tussen schijn en wezen, blijkt onder andere uit Lukics  z J.
en Goldmann 1955. Voorbeelden van marxisten die zich de afgelopen decennia tegen het maken van
een dergelijk onderscheid hebben uitgesproken, zijn Macherey 1971 (deel 1) en Eagleton 1983.

28 Maatje 1970. Cf. De Haan 1973. De Aristotelische wetenschapsopvatting is beschreven in
hoofdstuk 1 paragraaf 4. Zie voor een recent beroep op intuitie en dichterlijke ervaring Den Besten
1983: 4, 109f. Een al wat ouder voorbeeld biedt het werk van Heeroma, een literatuurhistoricus die
zichzelf een 'Verweyenaar' noemde en zei dat zijn leermeester hem duidelijk had gemaakt 'dat ik door
als dichter mijzelf te blijven de wetenschap niet te kort doe, maar er integendeel iets aan toevoeg, een
nieuw kennismiddel, een nieuw soort kennis' (Heeroma 1966: 350.
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len en volstaan met de opmerking dat men aan hen niet dezelfde eisen kan stellen
als aan natuurwetenschappers, zonder te specificeren wat men dan wel mag
verwachten. Tegelijkertijd beweren ze dat het onderzoek vooruitgaat. Maar bij
gebrek aan een duidelijk toetsingsbegrip is moeilijk uit te leggen waaruit die voor-
uitgang bestaat. Van Oostrom merkt dat als hij probeert antwoord te geven op de

vraag of de medievistiek sinds Jonckbloet en De Vries is verbeterd. Hij moet dan
constateren dat het in de literatuurwetenschap 'niet bewijzen en weerleggen (is)
wat de klok slaat, maar hoogstens aannemelijk maken en in twijfel trekken' en dat
de acceptatie van beweringen afhankelijk is van plausibiliteit of zelfs - 'het hoge
woord moet er maar uit' - 'geloof.29

Hij vergelijkt de literairhistorische praktijk om die reden met de advocatuur.
In beide wordt iemand beoordeeld op basis van zijn overtuigingskracht en die
wordt voor een deel bepaald door rationele factoren, maar is ook - aldus nog
steeds Van Oostrom - afhankelijk van de autoriteit en het retorisch talent waarmee
visies worden verdedigd, en net als bij advocaten zijn de meest succesvolle lite-
ratuurhistorici 'niet per se zij die het vaakst gelijk htbben, maar die het vaakst
gelijk krijgen'.30

Dat zijn behartenswaardige opmerkingen. Ik zou er alleen aan toe willen
voegen dat het uiteindelijk afhangt van de gekozen literatuuropvatting of men een
onderzoeker gelijk geeft.    Want om diens voorstelling van zaken plausibel    te
vinden, is het nodig dat men zijn assumpties deelt. Doet men dat niet, heeft men
ander ideeen over het wezen en de functie van literatuur, dan zal men zich niet
gauw gewonnen geven, hoe welsprekend de betreffende visie ook is verwoord.

Met dat laatste wil niet gezegd zijn dat dat de manier waarop de gegevens
worden gepresenteerd geen belangrijke rol speelt in de discussie over de kwaliteit
van het onderzoek. 'Het is ook de stijl die overtuigt' - we horen het allerlei recen-
senten zeggen. Jammer genoeg laten ze het verder bij die opmerking, terwijl er
toch de laaste decennia door wetenschapsfilosofen veel aandacht is besteed aan de
'rhetoric of inquiry'. Het vreemde is bovendien dat als literatuurwetenschappers  al
stilstaan bij zoiets als 'stijl',   ze het bijna altijd hebben over onderzoekers   in
andere disciplines - meestal historici, in een enkel geval zelfs biologen - maar zich
zelden of nooit verdiepen in de overtuigingskunst van hun eigen collega's. 31

29 Van Oostrom 1992: 256f. Cf. de titel van de 'proloog' uit Van Oostrom 1996: 'Speculeren rond

een graf.
3° Van Oostrom 1992: 257. Overigens heeft Van Oostrom 1992: 287 het even later weer over

'bewijzen'.
1'  In  Nederiand  is  Fens  een van degenen  die met grote regelmaat het belang benadrukt van 'stijl'.

Asselbergs en Kalff zijn  in dit verband geliefde voorbeelden.  Zie  o.a. Fens 19893,19913,1993a.  Tot
de literatuurwetenschappers die over de overtuigingskunst in de geschiedwetenschap schrijven behoren
Jauss 1970: 208-251, 1982, Barthes 1993-1995 deel 2: 417427, Van het Reve 1984: 67-100 en
Rigney 1990. Over de retorische aspecten van de biologie schrijft Van Buuren 1993. Schulz-Buschhaus
1989 en Schenkeveld-Van der Dussen 1990 zijn de enige literatuurwetenschappers die ik ken, die hun
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3.   Culturele   strijd

Terwijl het beeld van de Nederlandse schilderkunst of in ieder geval die van de
zeventiende eeuw onder invloed van tenstoonstellingen als 'God en de Goden'
(1980) ingrijpend is veranderd, bleef dat van de Nederlandse literatuur opvallend
constant. Volgens Pleij bestaat er zelfs 'een ware canon-terreur' en gaan we nog
steeds gebukt onder de smaak van de Nieuwe School. De formulering is misschien
wat overdreven - en maakt de pogingen van Pleij om de canon te verruimen wel

32erg heldhaftig - maar afgezien daarvan is er veel voor zijn stelling te zeggen.
Dat geldt in het bijzonder wanneer we het hebben over de middeleeuwen en

de zeventiende eeuw: de tijdvakken waar Jonckbloet c.s. zich het meest intensief
mee bezighielden. Latere literatuurhistorici reproduceerden niet alleen hun belang-
rijkste keuzes, maar namen ook indelingen over en karakteriseringen. Zo is het tot
op de dag van vandaag gebruikelijk de ontwikkeling van de middeleeuwse lite-
ratuur te beschrijven volgens een stramien dat Jonckbloet heeft ontwikkeld (ridder-
epiek, Maerlant, late ridderliteratuur/didactiek, rederijkerij).    Voor de achttiende
eeuw  hadden de Nieuwe Scholers weinig belangstelling. Ze conformeerden  zich
grotendeels aan de visie van hun voorgangers, in het bijzonder die van Jeronimo
de Vries, en latere onderzoekers deden hetzelfde. De opvattingen over de negen-
tiende eeuw zijn, onder invloed van de polemiek van de Tachtigers, wel behoor-
lijk verschoven, maar sinds Kalff en Prinsen heeft nog niemand geprobeerd een
alternatieve geschiedenis te schrijven, hoewel de interesse in de tijd v66r Tachtig
sterk is toegenomen en men, mede door de verbreding van het onderzoeksterrein
(waarover later meer) de literatuuropvatting van Kloos en de zijnen niet meer
automatisch als richtsnoer gebruikt. De literatuur    van de twintigste    eeuw     is
natuurlijk nooit door de Nieuwe School beschreven. De eerste die dat wel deed, in
ieder geval voor wat betreft de eerste eeuwhelft, was Knuvelder en als men zijn
boek vergelijkt met recente overzichten als die van Anbeek en Ruiter/Smulders,
merkt men dat ook de moderne letterkundigen geneigd zijn elkaars keuzes over te
nemen en de geschiedenis langs ongeveer dezelfde lijnen laten verlopen. 33

eigen vak tot onderwerp kiezen. Zie voor een eerste indruk van de vele activiteiten op het gebied van
de 'rhetoric of inquiry' Nelson/Megill/McCloskey 1987 en Simons 1989. Cf. Laan 1991c.

32  Pleij   1991:   154.   Cf. Fens 1996b:   1042: 'De canon  van de bijbel lijkt bijna lichtzinnig verge-
leken  met de literaire'.

33 Dat het beeld van de Nederlandse literatuur nauwelijks verandert, is van verschillende zijden
geconstateerd naar aanleiding van het verschijnen van Anbeek 1990 en Schenkelveld-Van der Dussen
1993. Zie o.a. Van Decl 1990, Dorleijn 1993, Fens 1990a, Goedegebuure 1990, Kloek 1993b,
Mertens/Willaert 1994, Smits-Veldt 1994. De teneur van deze beschouwingen laat zich het beste
samenvatten aan de hand van de constatering dat 'het traditionele beeld van onze letterkunde wei wordt
verbreed en verrijkt maar niet verlaten of wezenlijk veranderd' (Smits-Veldt 1994: 2). Over die
'verbreding' en 'verrijking' komen we verderop in de paragraaf te spreken. Op de invloed van
Jonckbloet op de periodisering van de middeleeuwse literatuur wijst Van Oostrom 1989: 326.
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Neerlandici zijn het dus vaker met elkaar eens dan men op grond van hun
programma's zou vermoeden. Een belangrijk verschil van mening bestaat nog
steeds over de verhouding tussen Nederland en Vlaanderen. Sinds Ten Brink aan
het einde van de negentiende eeuw een onderscheid maakte tussen beide literatu-
ren, is daar door verschillende onderzoekers - zowel uit Nederland als uit Belgie -
tegen geprotesteerd met het argument: 'De staatsgrens is een historisch bepaalde
hindernis van administratieve aard, de taalgrens heeft de onontkoombaarheid van
een natuurverschijnsel' (Stuiveling). Veel indruk maakt die uitspraak niet. De
meeste overzichtsschrijvers zien af van een geYntegreerde aanpak. Ze doen dat
meestal op praktische gronden, maar er wordt ook wel gezegd dat de twee lite-
raturen teveel van elkaar verschillen om ze gezamenlijk te kunnen behandelen -
waarmee we terug zijn bij het debat over de identiteit van de Nederlandstalige
literatuur uit de vorige paragraaf. 34

Niet in alle landen ligt de canon zo vast. Leavis heeft bijvoorbeeld in het
verleden voor een ommezwaai gezorgd in de anglistiek door een onderscheid te
maken tussen een 'wrong' en een 'right tradition', waarbij 'wrong' niet alleen
betekende 'van weinig of geen kwaliteit' maar ook 'on-Engels'. Zowel in Enge-
land als daarbuiten en met name in Nederland (waar in de jaren vijftig en zestig
bijna alleen hoogleraren anglistiek benoemd werden die uit de kring van Leavis
afkomstig waren), verwierf hij grote invloed. Zijn smaak gold decennia lang als
de enig juiste en velen van zijn collega's namen niet alleen zijn keuzes over (om
te beginnen zijn minachting voor het werk van Shelley), maar ook zijn vocabulair
en de geen tegenspraak duldende toon waarop hij zijn oordelen presenteerde.35

Een nog recenter voorbeeld bieden de veranderingen in de Amerikaanse
canon. Die werd heel lang gedomineerd door schrijvers waar de New Critics
enthousiast over waren en is de laatste tijd onderwerp van kritiek omdat ze te
weinig ruimte zou bieden aan zogeheten 'minderheidsgroepen'.   Een  deel  van  die
kritiek is at gehonoreerd - onder andere door het opzetten van 'Afro-American
studies' - en recente bloemlezingen van Amerikaanse literatuur ten behoeve van
het onderwijs bevatten naast traditionele namen ook werk van auteurs waar veel
anglisten tot voor kort nog nooit van gehoord hadden.36

34 Stuiveling 1982b: 214. Cf. Meijer 1973. Zie voor een recente gedachtenwisseling over de over-
eenkomsten en verschillen tussen de Nederlandse en de VIaamse literatuur Anbeek 1996, Brems 1996,
De Jong 1996, Musschoot 1996 en Vanheste 1996.

35 Het bekendste voorbeeld van die toon is de openingszin van 17:e Great Tradition: 'The great
English novelists are Jane Austen, George Eliot, Henry James, and Joseph Conrad - to stop for the
moment at that comparatively safe point in history' (Leavis 1948). Zie over de invloed van Leavis in
Nederland D'haen 1988: 7f. Een bekende, in Nederland werkzame Leavisiaan was Birrell. Zie o.a.
Birrell  1961. De veranderingen die Leavis aanbracht  in de canon zorgden volgens Bronzwaer  1986:  20
voor 'een ware kritische aardverschuiving die haar weerga in de Europese literatuurgeschiedenis niet
kent'. Cf. Kermode 1983.

36 D'haen 1988: 10ff, Johnson 1991.
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Talloze Amerikanen - onder wie ook literatuurwetenschappers - vinden dit een
zorgwekkende ontwikkeling. Ze maken bezwaar tegen de politisering van de lite-
ratuurgeschiedenis en waarschuwen dat het loslaten van de canon de eenheid van
het land in gevaar brengt. De interessantste bijdrage aan de discussie - en de
belangrijkste reden waarom die hier ter sprake wordt gebracht - komt van Graff,
de historicus van de Amerikaanse anglistiek. Hij wijst erop dat politieke over-
wegingen altijd een rol hebben gespeeld in de literatuurbeschouwing en dat de
moderne talen hun huidige positie te danken hebben aan het negentiende-eeuwse
nationalisme. Om vervolgens te benadrukken dat meningsverschillen over de in-
houd van de canon ook in het verleden bestonden en literatuurhistorici altijd ver-
wikkeld zijn geweest in wat hij 'culture wars' noemt. 37

Die laatste opmerking is geheel in overeenstemming  met iets dat in dit boek al
vaker is betoogd, namelijk dat literatuurhistorici geen genoegen nemen met een
meta-positie. Ze willen meedoen aan de literaire en culturele strijd en gebruiken
als hun belangrijkste wapen in de strijd de autoriteit van de wetenschap. Verge-
lijken we de huidige situatie met die van vroeger - en dat is, wat de neerlandistiek
betreft, het midden van de negentiende eeuw, omdat men zich toen voor het eerst
ging afficheren als wetenschappelijk onderzoeker - dan is het enige verschil dat
die bemoeienis met de strijd is toegenomen. En dat is een gevolg van het besluit
in het studieprogramma ook aandacht te gaan besteden aan de (meest) recente
literatuur. 38

Jakobson kon nog de spot drijven met literatuurhistorici die enkel oog hadden
voor dode dichters. Maar de afgelopen decennia is de situatie ingrijpend ver-
anderd. Er zijn hoogleraren Moderne Letterkunde aangesteld en in een aantal

gevallen ook speciale vakgroepen opgericht om de recente literatuur te onder-
wijzen en te bestuderen. Van de moderne letterkundigen onder de neerlandici zijn
verschillenden actief in de journalistiek. Ze onderscheiden zich daar niet van
anderen die geen academische functie bekleden - ook al doordat de meeste recen-

senten, anders dan vroeger, geen schrijver meer zijn en eveneens Nederlands ge-
studeerd hebben. Belangrijker nog is dat de moderne letterkundigen zelf geen
verschil maken tussen hun journalistieke en hun overige activiteiten, zoals blijkt
uit de opgaven voor wetenschappelijke jaarverslagen en het benoemen van mensen

37 Graff 1992.
3, Wie nog cen voorbeeld wil van de wens van literatuurwetenschappers om het literaire debat te

beinvloeden, leze de studies van Krupnick 1986 en Koch 1988 over Trilling. In beide boeken is een
advertentie opgenomen van de Mid-Century Book Society uit 1959 waarin Trilling ('literary critic and
Professor of English'), Barzun ('Dean of the faculties of Columbia University') en Auden (Professor
of Poetry of Oxford University) zich richten tot 'people who love books more than automobiles' en
beloven dat ze van alle boeken die verschijnen alleen de beste zullen kiezen: degene met blijvende
waarde.
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die zich hebben onderscheiden in de journalistiek en de essayistiek.39
Dat laatste is - hebben we in decl 66n gezien - een traditie die teruggaat tot de

negentiende eeuw, maar ze wordt toch vooral geassocieerd met de benoeming van
Verwey in 1924 en met die van de hoogleraar-literaten die hem zijn opgevolgd.
Aan die Leidse traditie leek een einde te komen toen Gomperts met emeritaat ging
en er - mede op zijn aandrang - werd besloten in plaats van een literator een
'vakman' te zoeken. Die vakman werd Anbeek, maar de ironie van de geschiede-
nis wil dat hij steeds meer gaat lijken op zijn voorgangers: hij werd, snel na zijn
benoeming, een blauwe maandag recensent, schreef vervolgens drie romans en
koos openlijk partij voor wat hij 'leesbare' literatuur noemt.40

De vermenging van de sferen van wetenschap, literatuur en journalistiek blijkt
verder uit het initiatief om schrijvers uit te nodigen colleges te geven; uit het aan-
bieden van cursussen waarin studenten wordt geleerd hoe ze een recensie moeten
schrijven en uit het instellen van een tweetal leerstoelen voor literaire kritiek,
waarvan een is bedoeld om Fens voor Nijmegen te behouden en de andere, die
niet aan een persoon is gebonden, wordt bekleed door een schrijver-journalist, en
niet door een onderzoeker. 41

Over de massacultuur - in het verleden net zo'n steen des aanstoots als de
moderne literatuur - zijn de opvattingen nauwelijks veranderd. Dat wil zeggen dat
er nog steeds veel onderzoekers zijn die vinden, dat ze een bedreiging vormt voor
het nationaal erfgoed en bestreden moet worden. De laatste tijd beleeft die strijd
(of de oproep daartoe) weer een hoogtepunt, in ieder geval publicitair. Want ook
de cultuurkritiek zelf is een massaproduct geworden, getuige het succes van au-
teurs als Bloom, Hirsch, Fumaroli en Steiner. 42

De  inhoud  van hun kritiek is weinig verrassend. Eerder  in dit boek is geble-
ken dat vanaf de achttiende eeuw telkens dezelfde bezwaren naar voren zijn
gebracht tegen   wat men sinds het interbellum massacultuur   is gaan noemen.
Alleen de aanleiding tot de ergernis verandert. Eerst gold ze de roman; later wond
men zich op over straatliederen en kermissen en nog weer later betrof de ergernis
zulke uiteenlopende zaken als jazz, film en televisieprogramma's. De geschiedenis
van het denken over het onderwerp laat zich dan ook in een paar stellingen

39 Hoe snel de houding tegenover de eigentijdse literatuur veranderd is, merken we als we in een
persoonlijke terugblik van Van den Toorn 1992: 3 lezen dat kennisname van de moderne literatuur tot
in de jaren vijftig werd overgelaten aan het persoonlijk initiatief van studenten. Over de toename in de
belangstelling binnen de neerlandistiek bestaan helaas geen cijfers. Die hebben we weI voor wat betreft
de romanistiek in Duitsland. Daar handelde in 1968 22 %   van de proefschriften  over een twintigste-
eeuws onderwerp, in 1969 33 %  en  in  1970  47 % (Schulz-Buschhaus  1975.270.

40  Anbeek  1992,  1993.  Zie  over de Leidse traditie Brugman  1983. De benoeming van Verwey  was
een steuntje in de rug voor iemand die zich al heel lang presenteerde als het middelpunt van de
Nederlandse literatuur en daar, zoals blijkt uit Custers 1995, men hij college gaf, mee doorging.

41 Eerst door Peeters nu door Schouten.
42 Bloom 1987, Fumaroli 1991, Hirsch 1988, Steiner 1989.
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samenvatten:
- de massacultuur is een industrieel product en dus eenvormig; de producenten

ervan jagen maar 66n doel na: winst maken;
- de massacultuur is een bedreiging voor de 'echte' cultuur (ze parasiteert op

haar; leent thema's en technieken; koopt talent weg);
- de massacultuur biedt 'onechte bevrediging'
- de massacultuur maakt mensen 'passief  en  'onkritisch'.43
Het uitgangspunt van de beschouwingen is steeds: 'massa's zijn andere

mensen' (Williams). In de achttiende eeuw had men het over 'kleedsters, koetsiers
en  voormannen'; Ten Brink sprak  van  'het volk'. Hedendaagse cultuurpessimisten
zijn minder specifiek over het publiek dat ze op het oog hebben, maar geven wel
aan dat ze er zelf geen decl van uitmaken. Aan andere tegenstellingen die aan de
kritiek ten grondslag liggen, is eerder in dit boek al aandacht besteed. Bij elkaar
zorgen ze voor een sterk dramatisch effect en leiden ze tot beweringen waar elke
nuance aan ontbreekt. Zo weten we zo goed als niets over de effecten van de
massacultuur en het is ten ene male onduidelijk hoe we zouden kunnen vaststellen
of het lezen van titels uit de Bouquet-reeks of het kijken naar soaps de mensen
'passief" maakt en 'onkritisch'.  Maar dat verhindert cultuurcritici  niet het  te  doen
voorkomen alsof de invloed van de massacultuur altijd, bij iedereen, in iedere
situatie negatief is, en die van de 'echte cultuur' - waarover zo mogelijk nog
minder bekend is - immer weldadig.44

Ze maken daarbij gebruik van speculatieve beweringen uit het verleden.
Hoewel die worden gepresenteerd als een betrouwbaar inzicht in de werking van
literatuur, blijken ze bij nadere beschouwing sterk normatief en hebben ze
betrekking op effecten   die men hoopt en verwacht (of juist vreest). De meeste  van
die speculaties zijn ongeschikt om als uitgangspunt te dienen voor empirisch
onderzoek, maar dat kan degenen die er geloof aan hechten, weinig schelen. Ze
zijn nauwelijks geinteresseerd in de pogingen die de laatste jaren worden
ondernomen inzicht te verwerven in de sociologie van het culturele gedrag en het
functioneren van de waarden die ze met zoveel hartstocht verdedigen.

45

Die waarden zijn voor hen niet relatief (en historisch bepaald), maar absoluut,
en de manier waarop ze hun eigen cultuur contrasteren met die van van de massa,
wekt reminiscenties aan het oude onderscheid tussen 'goede' en 'slechte' smaak.
Een enkeling, zoals Steiner, is op dit punt heel expliciet en zegt het 'bezopen' te
vinden om te denken dat ieders smaak evenveel waard is:

Het kost je zo'n twaalf jaar, plus een uitstekende neus, plus een uitzonderlijke

43 Gans 1974. Cf. Laan 1990b. Zie voor eerdere besprekingen van de kritiek op wat nu 'massa-
cultuur' heet hoofdstuk 3 paragraaf 3 en hoofdstuk 6 paragraaf 3.

44 Williams 1958: 300.
45 Zie in dit verband o.a. Dahrendorf 1974 en Schram 1985.

232



mond, plus aanhoudende studie om wijnproever te worden. Dat is enorm hard
werken. Maar wanneer zo'n wijnproever dan een glas wijn oppakt en proeft en
zegt:   dit  is  zus  en  zo  een  wun  van  dat  en  dat jaar, dan luisteren  we,  zijn  we  stil.
En we vertellen hem niet dat onze cola daar heel goed mee te vergelijken is. 46

Als man van smaak geldt weer, net als in de negentiende eeuw, de
literatuurwetenschapper. Degene die 'enorm hard' heeft gewerkt en zich
'aanhoudend' in de literatuur verdiept. Van hem kan het publiek leren welke
keuzes men moet maken op literair en cultureel gebied - aangenomen tenminste
dat men eraan hecht 'beschaafd' te heten. Bovendien is hij degene die onderwijst
hoe men met die keuzes om moet gaan en als we de bestrijders van de
massacultuur mogen geloven, heeft het publiek ook wat dat betreft behoefte aan
leiding. Er wordt niet alleen geklaagd over een gebrek aan algemene ontwikkeling
die nodig is voor het begrijpen en waarderen van met name oudere literatuur,
maar ook gesteld dat het leesvermogen achteruit gaat. 47

Zoals het cultuurcritici past beschrijven ze die - veronderstelde - achteruitgang
in de zwartste termen. Ze zeggen dat de lezers ongeduldig zijn geworden, 'opper-
vlakkig' met literatuur omgaan en 'vrijwel niets meer' ervaren.48 Ze doen het
daarbij voorkomen alsof het gaat om een (betrekkelijk) nieuw fenomeen, terwijl
we eerder hebben gezien dat literatuurwetenschappers al zeker een eeuw klagen
over de manier waarop wordt gelezen. De inhoud van die klachten lijkt nauwelijks
te veranderen: ook rond 1900 werd gezegd dat er bijna niemand meer was die de
kunst van het lezen beheerste en later, in de tijd van het interbellum, beweerden
close readers hetzelfde: 'Modern men and women do not know how to read', 'We
find total helplessness in the face of the simplest works of art, total incompre-
hension'.49 Belangeloos waren die observaties  niet,   want  na de klacht  kwam  de
reclame. Literatuurwetenschappers boden zich aan als leermeesters in de kunst
van het lezen en hun belangrijkste advies was: lees als wij, dan doe je het goed.

Er is tan punt waarop het bovenstaande moet worden gerelativeerd. Gaat het
om het verre verleden dan zijn literatuurhistorici namelijk tegenwoordig wat toe-
geeflijker tegenover datgene wat ze associetren met 'het volk' of 'de massa' dan
hun voorgangers waren. Dat is ook de reden waarom de band met de volkskunde

46 Otterspeer/Zeeman 1987: 103f.
47 Volgens Steiner   1996   is de 'echte', 'authentieke' lezer bijna uitgestorven. Hij droomt daarom

van 'schools of creative reading' waar de kunst van het lezen wordt onderwezen. In het Nederlandse
taalgebied naken vooral Goedegebuure 1989a,b en Janssens   z.j.   zich  druk  over de (veronderstelde)
teruggang van het leesvermogen. Dat voorgangers van hen zich daar al rond de eeuwwisseling zorgen
over maakten, is aangetoond in hoofdstuk 6 paragraaf 2. Klachten over een gebrek aan algemene
ontwikkeling vindt men onder meer bij Hirsch 1988. Zie voor een relativerende reactie Van het Reve
1988.

48 Goedegebuure 1989b: 9,17.
49 Bentley 1948: xx.
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weer enigszins wordt aangehaald. In de neerlandistiek is de verruiming van de
aandacht begonnen   in de jaren zeventig   met de studie van 'Trivialliteratuur'.
Oorspronkelijk toonden ook moderne letterkundigen belangstelling voor dat onder-
werp, maar ze lieten het al snel weer vallen, en voorzover het beeld van de
Nederlandse literatuur in dit opzicht is verruimd, geldt die verandering uitsluitend
de oudere perioden.50

Vergeleken met diverse andere landen zijn de wijzigingen overigens miniem.
Ik denk dan in het bijzonder aan Amerika waar in de jaren zestig en zeventig
aparte tijdschriften zijn opgericht voor de studie van de 'populaire' cultuur en de
aandacht zich bovendien niet beperkt tot het (verre) verleden. Amerikaanse lite-
ratuurhistorici zijn sowieso opvallend ruimhartig en vinden het vanzelfsprekend in
hun overzichten een grote varieteit aan teksten op te nemen waaronder reis-
verhalen, folksongs, journalistieke verslagen, wetenschappelijke studies, religieuze
tractaten etc. etc. Hetzelfde geldt voor onderzoekers uit andere Angelsaksische
landen zoals Canada en Nieuw-Zeeland:t

We zouden hun gedrag misschien kunnen interpreteren als een terugkeer naar
het begrip 'letterkunde' zoals dat werd gebruikt in de achttiende en een deel van
de negentiende eeuw. In Nederland is daarvan nog lang geen sprake, hoewel me-
diBvisten en renaissancisten al verschillende keren hebben laten weten ongelukkig
te zijn met de term literatuur, omdat die zo slecht van toepassing is op het soort
teksten die zij bestuderen. De enige literatuurhistoricus die we met de Angelsak-
sen zouden kunnen vergelijken, is een outsider als Nieuwenhuys die in zijn Oost-
Indische Spiegel (1972) zowel gedichten en romans bespreekt als brieven, rede-
voeringen, krontjongliedjes en boeken met titels als Eenige handelsproduaen van
de Maccassaansche markt en Het Amboinsch kruidboek. Volgens hem is dat on-
vermijdelijk, gelet op de situatie in de Oost. Maar het zegt natuurlijk ook iets over
zijn literatuuropvatting en dat beseft hij heel goed, getuige het citaat dat als motto

fungeert bij zijn inleiding: 'Je n'aime pas la grande litttrature. Je n'aime que la
conversation 6crite' (L6autaud).52

5°  Zie  voor een historische schets  van de studie  van 'Trivialliteratur' Klein/Hecker  1977:   15 f,   18ff.
Voordat de neerlandistiek belangstelling kreeg voor dit soort (ook wei 'populair' genoemde) literatuur,
hadden alleen volkskundigen als De Haan 1950 en Meertens 1969 er aandacht voor. Een bundel met

beschouwingen over het onderwerp uit de jaren zeventig waaraan zowel historische als moderne

letterkundigen meewerkten, is Fontijn et al 1974.
" In Amerika bestaat zowel een Journal of Popular Culture (opgericht in 1968) als een Journal qf

Popular uterature (opgericht in  1977).  Er is ook een driedelig Handbook Of American Popular
Culture: Inge 1978-1981. De gewoonte in literaniurgeschiedenissen aandacht te besteden  aan  een  zeer

ruime varieteit aan teksten, bestaat in Amerika sinds het begin van de twintigste eeuw en ontstond uit

protest tegen 'the modern aesthetic standpoint'. Zie Trent et al 1918. Cf. Link 1963. Dat tegenwoordig
ook in andere Angelsaksische landen een uitermate ruim literatuurbegrip gebruikt wordt, blijkt uit
Klinck 1965, New 1989 en Sturm 1991.

52 Nieuwenhuys 1972. Zie voor klachten van medievisten en renaissancisten over de bruikbaarheid
van het begrip literatuur Grootes  1984: 7, Pleij 1989a:   19 en Wackers  1989:  223f,  225.
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4. Eclecticisme

Bekijken we tot slot de manier waarop het literaire verleden wordt benaderd, dan
ontdekken we eveneens veel vertrouwds, te beginnen met de belangstelling voor
de biografie. Onder de gezamenlijke invloed van de formalisten, de structuralisten
en de close-readers was dat genre een tijdlang taboe en wie een jaar of dertig,
veertig geleden in Nederland besloot een levensverhaal te schrijven en daarop
wilde promoveren, kon rekenen op tegenstand. Tegenwoordig wordt een biograaf
geen strobreed in de weg gelegd en is men - net als in het geval van de retorica -
teruggekeerd naar een vroeger standpunt waarbij het opvalt dat er niets meer
wordt vernomen  van het oude verwijt van 'onwetenschappelijkheid'.53

Toch is de biografie niet veranderd. De studie van leven en werk wordt nog
steeds gedomineerd door negentiende-eeuwse begrippen als 'race', 'milieu' en
'moment'. Een enkele ingewijde beweert bovendien dat biografen 'met een on-
vermoeibaar soort besluiteloosheid rond hun eerste vragen draaien', nauwelijks
over een methode beschikken, daar vaak over klagen om vervolgens over te gaan
tot de orde van de dag. 54

Alle biografen kennen hoofdstuk 19 van Wellek en Warren. Ze weten dus
welke bezwaren zijn ingebracht tegen hun manier van werken en zijn op de
hoogte van alternatieven, maar ze negeren die bezwaren en maken geen gebruik
van de alternatieven. Een dergelijke handelwijze is niet uitzonderlijk. Vanaf het
moment dat men in de moderne talenstudie belang ging hechten aan het predikaat
wetenschappelijk, zijn er altijd onderzoekers geweest die zich weinig aantrokken
van theoretische vernieuwingen (of pogingen daartoe) en liever een voorbeeld
namen aan het werk van voorgangers. In de loop van de twintigste eeuw nam hun
aantal toe, met als gevolg dat de literatuurgeschiedenis een boek werd 'dat op een

55literatuurgeschiedenis gelijkt'   (Van  Gorp).
Onderzoekers die wel belangstelling hebben voor de theorie van de

geschiedschrijving, onderscheiden zich in die zin van de literatuurhistorici die we
in de vorige delen bespraken, dat ze aarzelen zich aan een bepaalde
benaderingswijze te verbinden. Wie de eerste publicaties van Jonckbloet en Te
Winkel vergelijkt met hun latere werk, merkt dat ze nooit van aanpak zijn
veranderd, en datzelfde geldt voor Gundolf en Taine, voor Mehring en Plechanov
en voor verschillende andere literatuurhistorici uit het einde van de negentiende en
het begin van de twintigste eeuw. Natuurlijk waren er daarnaast onderzoekers die
hun methodiek wel aanpasten of zelfs overgingen op een andere benaderingswijze.

33 HOe geringschattend zo'n dertig jaar geleden binnen de neeriandistiek werd gedaan over het
schrijven van een biografie, blijkt uit De Moor 1982: xxiiif.

54   Goedkoop    1993:    104. De invloed van Taine's begrippen 'race', 'milieu', 'moment' wordt
benadnikt door Dresden 1990: tlff.

e Van Gorp 1985: 259.
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Maar vooral dat laatste was hoogst uitzonderlijk en hoewel het in de periode
daarna iets vaker voorkwam, hebben ook onderzoekers als Jakobson, Leavis en
Wellek hun invalshoek nooit gewijzigd.S6

Een dergelijke levenslange trouw is zeldzaam aan het worden. Literatuurhisto-
rici laten hun keuze voor een benadering steeds meer van omstandigheden afhan-
gen, wat de ontwikkeling van hun werk een grillig verloop geeft. Zo is Anbeek -
om een Nederlands voorbeeld te geven - zijn historische loopbaan begonnen als
receptie-estheticus om, wat later, te pleiten voor een combinatie van receptie- en
interpretatie-onderzoek, aangezien een aanpak die zich beperkt tot contemporaine
reacties tot 'oppervlakkigheid' zou leiden en 'absurditeiten'.  Kort  na dat pleidooi
schreef hij - samen met Goedegebuure - een boekje waarvan de aanpak 'socio-
logisch' heette en dat vragen wilde beantwoorden als: hoe is de samenstelling van
het leespubliek, waarvan leven auteurs en welke weerstanden roept een nieuwe
vorm van literatuur op? En vervolgens deed hij in zijn literatuurgeschiedenis een
beroep op Wellek - een onderzoeker die, zoals bekend, niet erg warm liep voor
een sociologische of receptie-esthetische benadering. 57

Nu is Anbeek iemand die zich veil)licht voelt zijn standpunt te bepalen en zijn
werk te typeren; dat maakt hem tot zo'n dankbaar voorbeeld. Het merendeel van
zijn collega's vatten hun taak lichter op en veranderen vaak stilzwijgend van
aanpak, waardoor het vaak moeilijk is te achterhalen waarom bepaalde ideeitn in
onbruik raken en men bijvoorbeeld weinig meer hoort van de suggestie de
literatuurwetenschap te modelleren naar het voorbeeld van de linguistiek.

Nog gebruikelijker dan het wisselen van aanpak lijkt het combineren van
elementen uit verschillende benaderingswijzen. In een eerder deel van dit boek
zagen we dat literatuurhistorici dat al doen vanaf het moment dat ze zich
opsplitsten in scholen, maar de laatste tijd lijkt die gewoonte te zijn toegenomen
en wordt hij ook openlijk verdedigd. In een aantal gevallen gaat het daarbij om
een specifieke combinatie. Zo is in het recente verleden - zowel in Nederland als
elders - aangedrongen op een synthese van formalisme-structuralisme en
marxisme. Hoe de taken precies verdeeld moesten worden en wat de winst zou
zijn die men op die manier zou behalen, werd niet helemaal duidelijk en na een
aantal jaren leken zelfs degenen die het voorstel gelanceerd hadden, het al weer te

36 Een bekend voorbeeld van een literatuurbeschouwer die overstapte op een andere benadering is
Lukks maar zoals eerder al werd gezegd - zie hoofdstuk 5 paragraaf 3 - brak hij niet radikaal.
Kenners beweren zelfs dat sommige van zijn laatste werken duidelijk overeenkomst vertonen met zijn
jeugdwerk en een van hen schrijft zelfs: 'We think it right to speak of the realization of youthful plans
in  his  old age' (Mirkus   1983:   125).   Zie  ook   FehEr  et  al   1983.   Zie voor informatie  over de jonge
Lukdcs - over wie in het westen zoveel minder bekend is dan over de oude - Gluck 1985 en Kadarkay
1991.

37  Anbeek/Kloek 1981, Anbeek 1982b, Anbeek/Goedegebuure 1988, Anbeek  1990.  Zie  voor WeI-
leks oordeel over de receptie-esthetica Wellek 19733,b.
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zijn vergeten. Ook dat lijkt typerend voor de huidige situatie. 58

De meeste literatuurhistorici die een eclectisch standpunt verdedigen, weige-
ren zich van tevoren vast te leggen. Ze vinden dat een onderzoeker een ruime
opdracht moet krijgen en de vrijheid moet hebben om naar bevind van zaken te
handelen. Tot degenen die er zo over denken behoren Glaser, Pichois en Sengle.
Vooral het standpunt van de eerste verdient de aandacht, want hij is de eind-
redacteur van een van de 'sozialgeschichtliche' literatuurgeschiedenissen die de
afgelopen decennia in Duitsland zijn verschenen en ook in Nederland veel
aandacht hebben gekregen. Uit Glasers voorkeur voor een eclectische aanpak
mogen we afteiden,    dat   de    aanduiding

'
sozialgeschichtlich' niet altijd letterlijk

moet worden genomen, zoals trouwens ook blijkt uit het nawoord bij deel 66n van
zijn historisch overzicht waarin wordt gezegd dat de ervaring leert dat 'metho-
disch purisme' niet productief is, en een literatuurhistoricus er daarom verstandig
aan doet vraagstellingen en methodes te combineren. 59

Net als velen van hun voorgangers lijken ook huidige onderzoekers zich geen
zorgen te maken over de mogelijkheid dat de gecombineerde elementen elkaar niet
verdragen, terwijl dat toch een probleem is waar een eclecticus al gauw tegenop
loopt. Een enkeling - en dat is nieuw! - elimineert het probleem door de pretentie
op te geven dat er sprake is van een geintegreerde aanpak. Ik denk dan in het
bijzonder aan Hollier, de eindredacteur  van A New History Of French Literamre
(1979), een boek dat zich nadrukkelijk pluralistisch noemt en de lezer wil ver-
gasten op een historisch panorama 'viewed from a wide array of contemporary
critical perspectives'.60

In de neerlandistiek is A New History vooral bekend als het soort boek dat
Schenkeveld-Van der Dussen in haar hoofd had toen zij de opzet bedacht voor
Nederlandse literamur, een geschiedenis (1993). Ook in de inleiding daarop wordt
gesproken   van een 'polyperspectivische   kijk',   maar de redactie prijst  zich   tege-
lijkertijd gelukkig dat ze het over de meeste dingen eens was, en daardoor een
overzicht kan bieden dat 'toch meer samenhang (bezit) dan op het eerste gezicht
lijkt'.  Van een radicaal pluralisme  is  dus geen sprake. Het concept van Hollier
lijkt vooral te zijn gebruikt om meningsverschillen binnen de neerlandistiek toe te
dekken en een boek te schrijven (respectievelijk te laten schrijven) dat de lite-

58 Een van de eersten die in West-Europa voor een dergelijke synthese pleitte, was Bennett 1979.
In een recent boek - Bennett 1990 - komt hij daar niet op terug. Zie verder o.a. Bogman et al 1980: 91
en Frow 1986.

39 Glaser 1983. Pichois 1961. 1970, Sengle 1974. Zie voor het citaat Liebertz-Gron 1988: 377f.
Dat ook andere 'sozialgeschichtliche' geschiedenissen niet strikt in de leer zijn, wordt betoogd door
Hinck 1983. Belangstelling vanuit Nederland  voor deze geschiedenissen blijkt onder andere uit Luger
1986 en Grootes 1988.

60 Hollier 1989: xix. Ook Bakker et al 1994 afficheert zich als een voorbeeld van pluralistische
geschiedschrijving.
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ratuurgeschiedenis van Knuvelder zou kunnen vervangen. 61

De redacteuren volgden daarmee een gedragslijn die al zeker een eeuw de
studie van de moderne talen bepaalt en eerder, in hoofdstuk vier, is omschreven
als het 'field coverage principle'. Karakteristiek daarvoor  is de nadruk die wordt
gelegd op het specialisme van degenen die aan het overzicht meewerken en het
bestuit om vragen die tot verdeeldheid leiden - zoals die naar het literatuurbegrip
of naar de verhouding tussen literatuur en samenleving - te laten rusten. Doordat
iedereen een grote mate van vrijheid werd gegund, bevat het boek zowel filo-
logisch commentaar, biografische schetsen als voorbeelden van lezersonderzoek;
zijn de gestelde vragen de ene keer hermeneutisch en de andere keer empirisch
van aard; en stelt men soms de tekst centraal en dan weer de omgeving. En dat
maakt dat het boek niet alleen een overzicht biedt van de Nederlandse literatuur,
maar ook een expost (zij het niet volledig) van de neerlandistiek in de afgelopen
twee eeuwen.62

6' Schenkelveld-Van der Dussen 1993: vi. De wens de literatuurgeschiedenis van Knuvelder te
willen vervangen is in die zin begrijpelijk dat het gaat om een boek van iemand die niet universitair
werkzaam was, waar veel kritiek op bestaat, maar dat toch, zeker tot voor kort, een belangrijke plaats
innam in de studie van de neerlandistiek. Zie in dit verband o.a. Gerritsen 1975, Luger 1977 en
Anbeek 1989.

62 Cf.  Mertens/Willaert  1994.  Zie over het 'field coverage principle' hoofdstuk 4, paragraaf  1.
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HOOFDSTUK 13

RECEPTIE-ESTHETICA EN

CULTUURGESCHIEDENIS

1.  Het  literaire  communicatieproces

Bij het bespreken van de recente ontwikkelingen op literairhistorisch gebied zijn
de individuele benaderingswijzen nog niet aan bod gekomen. Er is dus alle reden
om na de eerste, verkennende inventarisatie in het vorige hoofdstuk de ontwikke-
lingen wat gedetailleerder te bekijken, temeer omdat van verschillende benaderin-
gen is gezegd dat ze een omwenteling teweeg hebben gebracht in het denken over
literatuur, zodat we ons moeten afvragen of de indruk dat het onderzoek de laatste
decennia maar weinig is veranderd, correctie behoeft.

De eerste belangrijke benadering die zich aandient is de Duitse receptie-
esthetica. Het publicitair succes daarvan was overweldigend: er zal in de jaren
zeventig en tachtig naar niets zo vaak en met zo veel instemming zijn verwezen
als naar de Konstanzer oratie van Jauss. Dat geldt zowel voor de Duitse literatuur-
wetenschap als voor die in Nederland, waar al snel na het publiceren van de tekst
van de lezing in de verzamelbundel Literamrgeschichte als Provokation (1970)
een, gedeeltelijke, vertaling verscheen, gevolgd door een inleiding in het receptie-
esthetisch onderzoek. Het succes was zeker niet de verdienste van Jauss alleen.
Zoals hij zelf heeft benadrukt, dankte hij veel aan het samenwerkingsverband
waarvan hij deel uit maakte en aan de bijzondere structuur van de universiteit van
Konstanz. Vandaar dat de receptie-esthetica wel wordt aangeduid als de
Konstanzer Schule:

Nadat hij de eerste contouren had geschetst van zijn onderzoeksprogramma,

' De oratie van Jauss, uitgesproken in 1967, is vooral bekend geworden in de versie uit Jauss
1970: 144-207. Zie voor een Nederlandse vertaling van receptie-esthetische beschouwingen Buursink
et al 1978. Zie voor een Nederlandse inleiding in de receptie-esthetica Segers 1980. Het belang van
schoolvorming is door Jauss zelf benadrukt in Jauss 1989. Zie voor informatie over de opzet van het
studieprogramma in Konstanz Jauss/Nesselhauf 1977. Een terugblik op het succes van de Konstanzer
Schule biedt Kloek 1991.
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begon Jauss al snel te speculeren over de mogelijkheid dat zijn pleidooi voor een
lezersgeschiedenis een ommezwaai teweeg zou brengen in de studie van het ver-
leden. Een aantal jaren daarna twijfelde hij niet meer en noemde zijn idee, trots,
revolutionair. Andere leden van de school, onder wie Iser, lieten zich uit in de-
zelfde geest en het duurde vervolgens niet lang meer of er verschenen studies over
de receptie-esthetica waarin die bewering werd bijgevallen en als feit gepresen-
teerd. 2

Ondertussen had Stuckrath aangetoond dat er al meer dan een eeuw
belangstelling bestond voor de reacties van lezers en Jauss en anderen gegispt om
hun gebrek aan historische kennis. Stuckrath beperkt zich in zijn Historische
Rezeptionsforschung (1979) tot de germanistiek. Uit de voorafgaande delen van dit
boek weten we dat ook in andere moderne talen reeds lang geleden stemmen zijn
opgegaan om de lezer in de beschouwing te betrekken. Soms gebeurde dat op een
manier die sterk doet denken aan de oratie van Jauss. Zo werd in een rede uit
1902 gezegd: 'Wir mussen nicht nur die Gebenden kennen, auch die
Empfangenden' en betoogde Huygens direct na de Tweede Wereldoorlog dat men
zich teveel concentreerde op de 'scheppers van cultuurgoederen' en te weinig oog
had voor de 'ontvangers'.3

Een receptie-estheticus zou - wanneer hij met een dergelijke uitspraak werd
geconfronteerd - zijn aanspraak op een revolutionaire visie kunnen verdedigen met
het argument dat de studie van de 'ontvangers' in het verleden slechts een aan-
vulling  was  op  die  van de 'scheppers', terwijl zijn belangstelling exclusief  is  en

hij bovendien ideeen heeft over het lezen van literatuur die afwijken van de
gebruikelijke. Iemand als Van Assche zou zo hebben kunnen reageren. Hij
beschouwde het literaire  werk  als een 'black  box'. lets geldigs  was  er niet  over te
zeggen en de onderzoeker moest zich daarom volgens hem beperken tot een studie
van de manier waarop lezers met de tekst omgaan.4

De meeste receptie-esthetici zijn minder radikaal, buigen zich zowel over de
tekst als over de lezer en denken over beide iets steekhoudens te kunnen beweren.
Jauss' belangstelling voor de tekst lijkt zelfs die voor de lezer te overtreffen. In
ieder geval besteedt hij in zijn, schaarse, historische studies nauwelijks aandacht
aan de wijze waarop een literair werk in het verleden is ontvangen. De enige lezer

2 Jauss 1969: 5 lff, 1975a: 11, 1977: 11, 1987: 5 ; Iser 1981: 168. De Kuhniaanse terminologie
die Jauss gebruikt ('nieuw paradigma') kan hijzelf onmogelijk letterlijk nemen, want hij is ervan

overtuigd dat de literatuurwetenschap (net als alle andere menswetenschappen) niet in staat is tot
'empirisch verifieerbare' waarnemingen (Jauss 1969: 54). Behalve Jauss en Iser spreekt ook Link 1973
van een nieuw paradigma. Hun beweringen zijn overgenomen door Reese 1980 in diens studie over de

receptie-esthetica. Voorzichtiger is Segers 1980: 52, 78f, 108.
3 Stuckrath 1979. Zie voor de citaten Roethe 1902: 9 en Huygens 1946: 5. Voorbeelden van

lezersgericht onderzoek - of oproepen tot een dergelijk onderzoek - van buiten de germanistiek zijn
o.a.  Beljame 1881, Renard  1900 en Stephen  1907. Zie verder hoofdstuk 5 paragraaf  1.

4 Van Assche z.j·
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die in het artikel over Baudelaire en dat over Goethe en Racine uitvoerig aan bod
komt, is Jauss zelf en net als de beoefenaars van de explication de texte of de
close reading doet hij uitspraken over eigenschappen van de tekst op basis van zijn
eigen ervaringen.5

Een enkele sympathisant heeft Jauss' gedrag betreurd. Maar er was bijna
niemand bereid het voorbeeld van Van Assche te volgen en oude onderzoeks-
vragen - plus oude methodologieen - op te geven. In plaats daarvan koos men
voor een strategie die langzamerhand beproefd mag heten en probeerde men oude
en nieuwe interesses te combineren. In een aantal gevallen lijkt men dat zo van-
zelfsprekend te hebben gevonden, dat die pogingen niet werden toegelicht. Dat
geldt in het bijzonder voor de combinatie van tekst-gericht en lezers-gericht onder-
zoek. Wat dat betreft is het - eerder vermelde - pleidooi van Anbeek om zich bij
de geschiedschrijving van literatuur niet te beperken tot contemporaine reacties,
nogal uitzonderlijk.6

Andere combinaties waren kennelijk minder logisch en gingen wel vergezeld
van een toelichting, respectievelijk een verdediging. Zo schreef Grimm een uit-
voerig expost om uit te leggen dat men er verstandig aan zou doen de literatuur-
geschiedschrijving te laten uitgroeien tot een sociale geschiedenis van het koop- en
leesgedrag en betoogden anderen - onder wie Link - dat niet alleen de tekst en de
lezer, maar ook de schrijver in de beschouwing moest worden betrokken. In een
enkel geval  ging de toelichting vergezeld van kritiek  op de aanpak van Jauss.
Maar er werd ook van bepaalde combinaties gezegd dat ze de uiteindelijke con-
sequentie waren van het standpunt dat hij in zijn oratie had verdedigd.7

Degenen die dat laatste beweerden, kregen in die zin gelijk dat Jauss zijn
oorspronkelijke plannen steeds meer is gaan beschouwen als een deel van een
groter geheel. In 1981 antwoordde hij op een vraag van een interviewer naar de
verhouding tussen de receptie-esthetica en het formalisme en structuralisme dat
beide zich toeleggen op 'problemen van intermenselijke communicatie' en zei hij,
terugkijkend op de ontwikkelingen sinds de jaren zestig, dat de opvattingen van
hem en de andere leden van de Konstanzer Schule langzamerhand waren ge8volu-
eerd in de richting van een 'communicatie-wetenschap'  en dat daarom contact was
gezocht met 'verwante' disciplines als de sociologie en de tekstlinguistiek:

Toen hij die uitspraak deed, was de belangstelling voor de receptie-esthetica
aan het wegebben. Althans in West-Europa. In Amerika kwam ze juist langzaam
op gang en verschenen de eerste vertalingen van Jauss (nadat eerder al Iser ver-

3 JaUSS 1975b,c. Cf. Ibsch 1981.
6 Anbeek 1982b. Strikt genomen moet er natuurlijk niet worden gesproken van 'oude' en 'nieuwe'

interesses, maar van 'oude' en 'minder oude'.
' Link 1976, Grimm 1977. Zie voor een uitvoeriger bespreking van deze en andere alternatieven

Holub 1984 (hoofdstuk 4).
s Segers 1981: 210.217.
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taald was). Volgens Holub, de schrijver van een tweetal studies over de receptie-
esthetica, stagneerde in diezelfde tijd de theorievorming op het gebied van het
lezersonderzoek en verderop in dit hoofdstuk zullen we zien dat hij daarin zeker
voor een deel gelijk heeft.9

Terugkijkend op de bloeitijd van de receptie-esthetica, moeten we constateren

dat de roep om (meer) aandacht voor de lezer vooral veel programma's en
plannen heeft opgeleverd en dat verwijzingen naar de Provokation vaak dienden
ter legitimering van onderzoek dat weinig verschilde van het traditionele. Op dat
laatste heeft ook Jauss zelf gewezen in een artikel waarin hij, zo'n tien jaar na
zijn oratie, een voorlopige balans opmaakte. Het is verder onmogelijk gebleken -
zelfs wanneer het gaat om schandaalverwekkende boeken als Die Leiden des
jungen Wenhers - een gedetailleerd antwoord te geven op de vraag: 'Hoe las men
in het verleden en waarom las men zo?' Dat ligt niet alleen aan de kwaliteit van
Jauss' ideeen - waarover later meer - maar komt ook door een gebrek aan
bronnen. Want zelfs als men zich beperkt tot de reactie van beroepslezers - een
reductie die al gauw gebruikelijk werd, hoewel ze niet zonder problemen is - dan
nog biedt het onderzoek in de meeste gevallen niet meer dan globale, relatieve en
goeddeels speculatieve resultaten. 10

Ongeveer op het moment dat de receptie-esthetica haar aantrekkingskracht
begon te verliezen, diende zich een andere benaderingswijze aan: de cultuur-
historische. Ze heeft - ook volgens sommigen van haar beoefenaars - een nogal
onbestemd karakter en dat maakt het moeilijk te bepalen welke onderzoekers
kunnen gelden als vertegenwoordigers van deze richting. Maar de harde kern zou
bestaan uit de groep rond de Annales - tegenwoordig voluit: Annales: tconomies,
sociaes, civilisation - en dan hebben we het in het bijzonder over de zogeheten
derde generatie onderzoekers die aan dat blad zijn verbonden zoals Chartier, Le
Roy Ladurie, Roche en Vovelle."

Ondanks dat onbestemde karakter maakte de cultuurgeschiedenis een ware
zegetocht door de instituties en hebben bijna alle Nederlandse universiteiten er een
hoogleraarsplaats voor ingeruimd en in een aantal gevallen zelfs een nieuwe af-
studeerrichting voor opgericht. En dat allemaal in een jaar of tien. V66r die tijd
stond de cultuurgeschiedenis in een kwade reuk, werd het verzameld werk van
Huizinga verramsjt en was het aantal onderzoekers dat probeerde in zijn voet-

9  Holub   1984:    147f.   Zie   over die stagnatie verder paragraaf   3.   Zie voor inforrnatie   over   de
Amerikaanse ontvangst van de receptie-esthetica Holub 1992 ((teel 1)

'° Dat laatste is de conclusie van Kloek 1985. Zie voor Jauss' constatering Jauss 1975a: 326f.
Recent heeft De Vriend 1996 (hoofdstuk 3) uitgebreid aandacht besteed aan wat hij noemt de
'assimilatie' van de receptie-esthetica." Achtergrondinformatie  over de Annales verschaffen Burke  1990 en Spilt  1982.  Zie  voor  een
inhoudsanalyse van het blad en een typering van de veranderingen die het in de loop der jaren heeft

ondergaan Wesseling 1987. Dat de cultuurgeschiedenis een onbestemd karakter heeft, wordt benadmkt
door Van Berkel  1991.
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sporen te treden, uiterst gering.12 Niet overal is het institutionele succes zo
groot. In Engeland bijvoorbeeld kent men nauwelijks hoogleraren met een cultuur-
historische opdracht. Toch trekt dit soort onderzoek ook daar de aandacht, zowel
binnen de geschiedwetenschap als daarbuiten. We hebben hier, kortom, te maken
met een fenomeen dat in het hoofdstuk hiervoor al uitgebreid aan de orde was: de
herwaardering van ideetn en praktijken die men vroeger 'verouderd' en 'onweten-
schappelijk' noemde. In dit geval ging de verandering zo snel dat we sommige
onderzoekers die zich nu cultuurhistoricus noemen, nog kunnen confronteren met
uitspraken van zo'n twintig jaar geleden, toen ze een heel ander type studie ver-
dedigden en die voorstelden als de enig juiste. 13

Verschillende cultuurhistorici beweren dat hun aanpak fundamenteel verschilt
van die van hun voorgangers; wat dat betreft lijken ze op Jauss en de zijnen.
Vooral in Frankrijk krijgt het verschil veel nadruk en wordt trots gesproken over
een 'nouvelle histoire' met 'nouvelles methodes' en 'nouveaux probltmes: Neder-
landse onderzoekers zijn op dit punt wat voorzichtiger, hoewel ook Van Oostrom
- die algemeen wordt beschouwd als een van de belangrijkste Nederlandse ver-
tegenwoordigers van de cultuurhistorische richting - wel eens de suggestie wekt
dat er sprake is van een radicale omwenteling. Maar hij schrijft ook dat de lite-
ratuurwetenschap een grote mate van continuiteit kent en 'meer een vak (is) van
evolutie dan van revolutie' en daarmee lijkt hij het nieuwe van zijn aanpak weer te
relativeren. 14

Dat laatste dunkt me verstandig en dan niet alleen vanwege de vele verwijzin-
gen naar Burckhardt, Huizinga en andere grootheden uit het cultuurhistorisch ver-
leden, maar ook, of eigenlijk vooral, omdat hij en andere, gelijkgestemde onder-
zoekers niet bereid zijn (of zelfs niet overwegen?) oude interesses op te geven. De
antwoorden op de vragen die ze stellen, vertonen bovendien overeenkomst met die
van vroegere historici en hetzelfde geldt voor de manier waarop die antwoorden

'2 Zie over de renaissance van de Cultuurgeschiedenis en haar zegetocht door de instituties Van
Berkel   1986,   1991. Dat Huizinga  na  zijn dood 'bijna vergeten' raakte  en  zijn  werk werd verramsjt
vermeldt Wesseling   1995:  99.  Tot de paar onderzoekers  die  zich  in de jaren veertig, vijftig en zestig
voor de cultuurgeschiedenis interesseerden, behoren Bouman en Nolthenius. Zie o.a. Bouman 1953 en
Nolthenius z.j., 1956.

13 Het gaat hier om onderzoekers die eerder een sociaalwetenschappelijke aanpak bepleitten. Zie
Vries 1990: 9, 11. De bekendste van deze onderzoekers is Le Roy Ladurie, iemand van wie Vries
1990: 18 zich afvraagt; 'Welk extreem standpunt met betrekking tot de geschiedbeoefening heeft deze
historicus eigenlijk niet ingenomen?' Zie over de geringe institutionele steun voor de
cultuurgeschiedenis in Engeland Thomas 1991: 65.

M Van Oostrom 1992: 26Off,    1995:    18,   23f.    Net als Jauss gebruikt   ook Van Oostrom   een
Kuhniaanse terminologie ('paradigma') die we het beste kunnen beschouwen als een vorm van
beeldspraak. Daarbij moet wei worden aangetekend dat die beeldspraak moeilijk in overeenstemming is
te brengen met het idee, in het Vorige hoofdstuk besproken, dat een literatuurhistoricus kan worden
vergeleken met een advocaat of een retor.

243



worden beoordeeld.15

Terwijl de receptie-esthetici nog even de indruk wekten dat ze zich exclusief
op de lezer wilden richten, maakten de meeste cultuurhistorici direct duidelijk dat
ze zich geen beperkingen wilden opleggen en een vorm van geschiedschrijving
nastreven die inzicht biedt in wat, enigszins 'knarsend' (Van den Berg), wordt
aangeduid   als de 'literaire communicatie situatie', waarbij inbegrepen at datgene
wat vanouds bestudeerd wordt. In een aantal gevallen lijkt de verbreding van de
aandacht bovendien eerder middel dan doel. Dat geldt bijvoorbeeld voor Van
Oostrom, die zelf heeft verklaard dat het hem uiteindelijk gaat om het begrijpen
van de literaire tekst en daarom geen tegenspraak ziet tussen een tekst-gerichte en
een context-gerichte benadering. 16

Die uitspraak plaatst ons terug in de tijd rond 1900, een tijd die men lijkt te
zijn vergeten, hoewel hij veel overeenkomst vertoont met die van nu. Ook toen
gingen er stemmen op het veld van onderzoek te verbreden en we zouden Van
Oostrom heel goed kunnen vergelijken met Kalff: net als hij een enthousiast

pleitbezorger voor een ruimere opvatting van de neerlandistiek, maar niet van zins
zijn prioriteiten te verleggen en evenals de huidige Leidse hoogleraar van mening
dat het geven van een 'karakteristiek' van de schrijver en zijn werk het 'eigenlijk'
doel is van de literatuurhistoricus. 17

2. Etc.

Bij het bespreken van de expansie van het literairhistorisch onderzoek aan het
einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw constateerden we
dat onderzoekers er niet in slaagden een samenhangend programma te formuleren
en in deel drie van dit boek bleek hetzelfde te gelden voor de formalisten en struc-
turalisten en voor Wellek en Warren. Zijn de receptie-esthetici en de cultuur-
historici wat dat betreft succesvoller? Is het hen wel gelukt oude en nieuwe
interesses te integreren of bestaat ook hun onderzoek uit een optelsom van diverse
soorten studies?is

Afgaand op het boek van Kloek over Wenher in Nederland - de strengste

'5 Dat de aanpak van de Al:nales-school minder nieuw was dan ze door de betreffende
onderzoekers wordt voorgesteld, blijkt uit Raphael 1994.

16 Van den Berg 1992d: 57, Van Oostrom 1995: 18.
17 Kalff 1914: 61, 293. Cf. hoofdsruk 5 paragraaf 1.
u Hoofdstuk 5 paragraaf 1, hoofdstuk 9 paragraaf 4 en hoofdstuk 11 paragraaf 2.
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'proeve van receptie-historisch onderzoek' waarover we beschikken - kunnen we
wat betreft Jauss en de zijnen kort zijn. Hun onderzoeksprogramma's blijken
'fricties' te kennen, 'inconsistenties' te bevatten en soms zelfs 'contradictoir' te
zijn. Het grootste probleem is dat men vermijdt keuzes te maken en alles tegelijk
wil, zodat - om een bekend voorbeeld te geven - de lezer die men zegt te willen
bestuderen, de ene keer een mens van vlees en bloed is en de andere keer een
abstractie. 19

Daar komt bij dat de doelen die receptie-esthetici nastreven vaak moeilijk zijn
te verenigen. Zo wil Link zowel inzicht verwerven in de manier waarop literaire
werken in het verleden zijn ontvangen, als de vraag beantwoorden hoe men ze had
moeten lezen. Die laatste vraag veronderstelt het bestaan van absolute normen,
terwijl onderzoek naar leesgedrag alleen zin heeft als men dergelijke normen op

20zijn minst ter discussie wil stellen. Maar Link schijnt dat niet te beseffen.
Aangezien de cultuurgeschiedenis bestaat bij de gratie van haar synthetiserend

vermogen, is het bezit van een doortimmerd programma voor haar zo mogelijk
nog belangrijker dan voor de receptie-esthetica. Net als Burckhardt en Huizinga
zijn ook de huidige cultuurhistorici, zeker degenen die tot de Annales behoren,
holisten - in ieder geval in naam. Veel geciteerd is een uitspraak van Febvre, een
van de oprichters van het blad en degene die zich het meest intensief met
literatuur- en cultuurgeschiedenis heeft beziggehouden:   'Il  n'y  a pas d'histoire
dconomique et sociale. Il y a l'histoire tout court, dans son unit6. L'histoire qui
est  sociale tout entitre, par d6finition'.  Het  zal geen verbazing wekken  dat  het
moeilijk bleek die woorden in praktijk te brengen, vooral omdat niet vermeld
wordt hoe men de verschillende aspecten van de historische werkelijkheid tot een
eenheid moet vormen. Toch probeerden velen het idee van een 'totale
geschiedenis' gestalte te geven. Als het beroemdste voorbeeld geldt nog steeds La
Muditerrante et le monde mtditerranten 8 l' tpoque de Philippe II (1947). Dat is
een herculisch werk waarin inderdaad tal van onderwerpen aan bod komen, maar
de samenhang daartussen blijft onduidelijk, ook als het gaat om fundamentele
vragen als hoe verklaart de geografie de economie en de economie de Politiek?21

Verschillende onderzoekers uit de kring van de Annales hebben geprobeerd
het holisme inhoud te geven door een beroep te doen op het historisch materia-
lisme  en een enkeling noemt zich expliciet marxist.  Uit de toelichtingen  die  ze
geven, blijkt dat er weinig is veranderd sinds de eerste helft van de twintigste

1 Kloek 1985 (hoofdstuk 3).
2° Link 1976. Cf. Kloek 1985: 56ff.
21 Braudel 1966, Febvre 1953: 20. Dat La Mtditerrante et le monde mtditerranten b IYpoque de

Philippe II als voorbeeld van 'totale geschiedenis' mislukt is, worcIt o.a. betoogd door Hexter 1979 en
Wesseling 1995: 187-209. Hoe algemeen hun klacht over het gebrek aan samenhang is, blijkt uit
Kellner 1979. Braudel behandelt overigens lang niet alle aspecten van de wereld die hij beschrijft. De
literatuur bijvoorbeeld komt niet aan de orde en aan de schilderkunst wijdt hij slechts enkele
bladzijden.
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eeuw. De nadruk ligt nog steeds op 'wederzijdse beYnvloeding' en 'dialektische
eenheid' getuige een passage als deze:

'J' essaie d' 6vacuer une macanique de la causalite. Je parle plutdt de con'dlation
et non de causes et d'effets. Cela m' am8ne A penser que tout est determind par
tout et que tout d6termine tout'(Duby).22

Nadat er afstand was genomen van het economisch determinisme, heeft het
historisch materialisme zich kennelijk niet verder ontwikkeld. Wat we missen is
een duidelijk antwoord op de vraag: wat hangt nu samen met wat en hoe? Pas als
we daarover beschikken, zou de holist zijn geholpen, maar het lijkt erop dat
marxisten zowel het stellen van de vraag als het beantwoorden ervan vermijden en
zich liever hullen in vage algemeenheden.

23

Ook wanneer het niet gaat om de geschiedenis in zijn geheel, maar om die
van de literatuur in het bijzonder, droomt men in kringen rond de Annales van een
allesomvattende aanpak en wederom is Febvre de instigator. Hij schreef in 1941
een recensie waarin hij uiteenzette wat hij van een literatuurgeschiedenis ver-
wachtte. Het opvallende aan dat stuk - zeker voor ons, die geinteresseerd zon in
een vergelijking tussen de vroegere vakbeoefening en die van nu - is dat hij daarin
een   beroep    doet    op een artikel van Lanson   uit    1903    en    dat ook hedendaagse
onderzoekers meer dan eens naar dat artikel verwijzen wanneer ze uit willen leg-
gen wat hun aanpak behelst. Zowel Febvre als Lanson vinden dat een literatuur-
historicus gespitst moet zijn op de verbanden tussen de literatuur en het 'maat-
schappelijk leven' en dat houdt in dat hij allerlei zaken dient te bestuderen waar
men doorgaans aan voorbij gaat:

Il  faudrait (...) reconstituer le milieu, se demander qui dcrivait,  et  pour  qui;  qui
lisait, et pour quoi; il faudrait savoir quelle formation avaient re u, au colldge ou
ailleurs,   les   6crivains   - et quelle formation, pareillement leurs lecteurs   (...);    il
faudrait savoir quel succBs obtenaient et ceux-ci et ceux-la, quelle dtait I' 6tendue
de ce succds et sa profondeur; il faudrait mettre en liaison les changements

22 De uitspraak wordt geciteerd door Dosse 1987: 190. Andere uitspraken van Duby zijn 'On ne
peut pas parler de ditermination, ou alors c'est une dttermination A multiple sens. Tout est dttermint
par, et tout dttermine le reste' (Duby/Lardreau 1980: 141) en 'Je devinais surtout qu'une sociatt,
comme un paysage, est un syst8me dont de multiples facteurs dtterminent la structure et 1'6volution,
que les rtlations entre ces facteurs ne sont pas de cause & effet mais de corrtlation, d'interfdrences'
(Duby 1991: 15). Dat hij niet de enige was die zo dacht en zo sprak, blijkt uit Mandrou 1972, Vilar
1974 en Vovelle 1982 (Introduction).

u Van Heerikhuizen  1976: 109 noemt het historisch materialisme 'conceptueel  hol'.   Zie  voor  een
vergelijkbaar oordeel over het historisch materialisme Kolakowski 1980-1981 deel 1: 422ff. Volgens
Van den Braembussche 1985 is het vooral uit gebrek aan concurrentie dat het historisch materialisme
nog steeds aanhangers vindt. Want wie gegrepen is door de samenhang in het historisch proces vindt
nauwelijks steun in andere (modernere) beschouwingswijzen.
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d'habitude, de gout, d'6criture et de prdoccupation des 6crivains avec les
vicissitudes de la politique, avec les transformations de la mentalitd religieuse,
avec les 6volutions de la vie sociale, avec les changements de la mode artistique
et  du  gout,  etc.

24

Het is een lang citaat maar het laatste woord is eigenlijk het meest belangrijk,
want daaruit blijkt de moeilijkheid van het geschetste programma. De context
waarbinnen literatuur functioneert - dat wit zeggen de verbanden met het 'maat-
schappelijk leven' - laten zich namelijk eindeloos uitbreiden. Van een samen-
hangend plan is dan ook geen sprake; er wordt slechts een opsomming gegeven
van al datgene waar men nota van moet nemen. Kennelijk beschouwen cultuur-
historici dat niet als een bezwaar. Er zijn in ieder geval verschillenden onder hen
die zich expliciet op Febvre beroepen. Of moeten we misschien zeggen dat ze hun
werk met een verwijzing naar diens artikel en het noemen van diens beroemde
naam proberen te legitimeren725

Vast   staat   dat   het   plan   in de praktijk een uiterst bescheiden rol speelt.    Men
beperkt zich altijd tot een deel ervan - ook Febvre deed dat - en er zijn geen
aanwijzingen voor een strategie die erop gericht is uiteindelijk het hele programma
te   verwezenlijken (even aangenomen dat zoiets mogelijk is). Cultuurhistorische
studies handelen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ze vertonen daarnaast
een grote verscheidenheid in vraagstelling en methodiek, zoals blijkt wanneer we
de interpretatieve studies van Pleij en Van Oostrom vergelijken met onderzoek als
dat van Kloek en Mijnhardt, of Brouwer. Het is zelfs de vraag of het in deze
gevallen zinvol is beide soorten studies hetzelfde etiket te geven: het Utrechtse
onderzoek is sterk sociaalwetenschappelijk van aard en heeft in opzet en
uitwerking weinig gemeen met de traditie waar Van Oostrom en Pleij bij
aansluiten. Het enige dat de genoemden met elkaar delen, is dat hun werk in
verband kan worden gebracht met dat van Febvre. Ik doel dan niet alleen op diens
artikel uit 1941 maar ook op diens boek over Rabelais - dat als een vroeg
voorbeeld geldt van de mentaliteitsgeschiedenis waar Pleij en Van Oostrom bij
aanhaken   -   en   wat het Utrechtse onderzoek betreft op L'apparition du livre
(1958).26

Aanvankelijk trok het eerstgenoemde onderzoek de meeste aandacht en gold

24 Febvre 1953: 264. Een groot aantal van de gestelde vragen, komen we al tegen in de studie van
Beijame uit  1881,  Le  public  et  les  hommes  de  tenres  en  Angleterre  aux  dix-huit me  sikcle,  1660-1744
pryden, Addison, Pope). Zie Beljame 1881: vii. Het artikel van Lanson, 'Programme d' 6tudes sur
l'histoire provinciale   de   la vie litt6raire en France', is opgenomen in Lanson   1963:   81-87.   Ver-
wijzingen ernaar komen we, behalve bij Febvre, ook tegen bij Pichois 1959 en Roche 1984, 1988
(Avant-propos).

25 Cf. Mertens/Willaert 1994.
26 Febvre 1942, Febvre/Martin 1958. De belangrukste publicaties van de genoemde Nederlandse

onderzoekers zijn Brouwer  1995, Van Oostrom  1987, 1996, Pleij 19883 en Kloek/Mijnhardt 1988a,b.
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toen als het voorbeeld bij uitstek van de 'nouvelle histoire', hoewel de
cultuurhistorici toegaven dat het gebied al eerder geexploiteerd was. Maar -
voegen ze daar direct aan toe - anders dan Burckhardt of Huizinga geloven wij
niet in het bestaan van een tijdgeest. Verder zouden ze, vergeleken met hun
voorgangers, meer oog hebben voor de verschillen en tegenstellingen binnen een
historische periode en niet alleen aandacht besteden aan de cultuur met een grote
met ook met een kleine c. 27

Wat met 'mentaliteit' bedoeld wordt, is moeilijk te zeggen. Volgens
ingewijden verwijst het zowel naar wereldbeschouwingen en culturele gebruiken
als naar gevoelens en emoties. Ondanks dat gebrek aan precisie hebben
literatuurhistorici het begrip snel en dankbaar aanvaard. Het speelt bijvoorbeeld al
een rol in de literatuurgeschiedenis onder redactie van Pichois waarvan de eerste
delen verschenen aan het einde van de jaren zestig. Hoewel daarbij wel moet
worden aangetekend dat het verschil met vroegere zegs- en zienswijzen niet altijd
duidelijk is, zeker  waar het gaat om zoiets als '1'esprit d'une apoque'.28

In Nederland brak de mentaliteitsgeschiedenis wat trager door - Pleij heeft het
achteraf betreurd dat hij in zijn proefschrift van 1979 zo weinig heeft geprofiteerd
van de Annales - maar sinds de jaren tachtig bestaat ook hier in literairhistorische
kringen veel sympathie voor dit type onderzoek. Dat betekent niet dat men zich
exclusief op Frankrijk orienteert. Ook de civilisatietheorie van Elias - en de
uitwerking ervan door andere onderzoekers onder wie verschillende Nederlanders -
wordt met een zekere regelmaat in de beschouwing betrokken. 29

De mentaliteitsgeschiedenis vond waarschijnlijk zo'n warm onthaal, omdat ze
aansluit bij een oude, hoewel enigszins verwaarloosde traditie in de
literatuurgeschiedschrijving. V66rdat de formalisten en structuralisten zich tegen
het idee verzetten, was het gebruikelijk literatuur te beschouwen als een spiegel
van de tijd, getuige bijvoorbeeld titels van proefschriften als die van Te Winkel en

27  Van  den Berg 1986b:   31. Het mentaliteitsonderzoek is vooral populair geworden  in de jaren

zeventig. Voor die tijd was het onderzoek binnen de Annales in hoofdzaak sociaal en economisch van
aard. Een belangrijke uitzondering op die regel vormde Mandrou. Hij schreef op basis van
aantekeningen van Febvre een 'essai de psychologie historique' over Frankrijk in de moderne tijd en
een  boek  over de  'biblioth8que  bleue' :  De la culture   populaire   aux   17e   et   182   si&des. Zie Mandrou
1961, 1964.

28 Pichois 1968-1979. Cf. Grimm  1982 en Jockel 1985. Overigens spreekt ook Febvre  in  zijn  boek

over Rabelais vaak op een manier over 'mentaliteit' die, zoals Burke 1986: 443 en Kinser 1989: 963
benadrukken, moeilijk kan worden onderscheiden van traditionele zegswijzen.

29 Zie voor de spijt van Pleij het nawoord bij de tweede druk van Het gilde van de Blauwe schuit:
Pleij 1983: 250. Wat betreft de verhouding tussen Elias en de Annates merkt Goudsblom 1987: 43 op
dat Uber den Prozess der ZiviUation (1939) drie wetenschappen met elkaar in verband brengt -
geschiedenis, sociologie en psychologie - en dat het in het geval van de geschiedenis gaat 'om een
lange Europese traditie' die 'loopt  tot  en  met  de  grondleggers  van de Annales-school'.   Zie  over  de
verhouding tussen Elias en Huizinga Goudsblom 1987: 43ff en voor de verhouding Huizinga-kmales
Wesseling   1995:  90 ff.
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Romein-Verschoor - en vooral binnen de Geistesgeschichte werd veel aandacht
besteed aan onderwerpen die men nu met mentaliteitsgeschiedenis associeert, zoals
opvattingen over liefde, dood of geloof. Het kan zijn dat de wijze van behandeling
afwijkt van die van tegenwoordig, maar dat is in dit verband van minder belang.
Het gaat erom dat literatuurhistorici vertrouwd zijn met een studie als die van
mentaliteiten. 30

Dat geldt in veel mindere mate voor het tweede type onderzoek dat met
Febvre is verbonden, '1'histoire du livre'. Hoewel al sinds de negentiende  eeuw
een zekere belangstelling bestaat voor de manier waarop literatuur wordt geprodu-
ceerd, gedistribueerd en geconsumeerd, bleef die in hoofdzaak beperkt tot buiten-
universitaire kringen. Misschien is het door die betrekkelijke onbekendheid dat het
- zeker in Nederland - geruime tijd duurde voor men belangstelling kreeg voor dit
deel van Febvre's oeuvre. Sommige onderzoekers die in zijn voetsporen zijn
getreden, beschouwen hun werk als een aanvulling op de bestaande literatuur-
geschiedenissen. Maar er zijn er ook die het zien als iets van een andere orde en
beweren dat literatuurhistorici zich beperken tot het behandelen van 'meester-
werken', terwijl zij ernaar streven inzicht te verwerven in de totale productie. De
houding tegenover de traditionele boekgeschiedenis kent minder variatie.     Men
verwijt haar algemeen zich te hebben beperkt tot de geschiedenis van de tech-
nische ontwikkeling, de grafische vormgeving en de uiterlijke verschijning van het
boek en daarbij een duidelijke voorkeur te tonen voor beroemde teksten en mooie
banden. De boekgeschiedenis-nieuwe-stijl zou niet partijdig zijn en wil bovendien
ook aandacht besteden aan het boek als handelsproduct, aan de mensen en de
organisaties die bij dat product zijn betrokken, de geografische verspreiding van
het boek, de handelsgebruiken, de privileges, de censuur en de betekenis van het
boek voor de cultuur in de ruimste zin van het woord.31

In Frankrijk - dat op dit gebied nog steeds de toon aangeeft - is het onderzoek
geevolueerd van boek- via uitgeverij- naar lezersgeschiedenis, zodat men op het
terrein is gekomen dat eerder door de receptie-esthetici geclaimd werd. Voorlopig
zijn de resultaten die men daar heeft geboekt bescheiden. Wie de Histoire de
1 Ydilion franQaise (1981-1986) doorneemt, merkt  dat  men  tal van gegevens heeft
verzameld over de technische en economische factoren die de boekproductie
bepalen, en over de condities waaronder boekhandel en uitgeverij in het verleden
moesten werken, maar merkt ook dat over de consumptie van literatuur heel wat
minder bekend is, en er geen bevredigend anwoord komt op de vragen die
onderzoekers zich stellen: wat wordt gelezen, door wie, wanneer, waar, hoe en

3° Te Winkel 1877, Romein-Verschoor 1936.
31 Zie voor het standpunt dat boekhistorisch onderzoek van een geheel andere orde is dan het

schrijven van een literatuurgeschiedenis Chartier/Roche 1974: 115. Zie voor een geschiedenis van het
Nederiandse boekhistorisch onderzoek Lankhorst/Hoftijzer 1995 (hoofdstuk 2).
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waarom,32
Vooral met de laatste twee vragen lijken boekhistorici nauwelijks raad te

weten. De meesten geven dat ook toe en verschillenden van hen hebben de
afgelopen jaren de hoop uitgesproken dat de receptie-esthetica hen hulp kan
bieden. De bekendste van die onderzoekers is Darnton, de kenner van de 'literary
underground' en de verspreiding van de Encycloptdie. Hij heeft gepleit voor een
combinatie van 'literary theory' (d.w.z. receptiegeschiedenis) en 'history of
books', waarbij hij de werkzaamheden als volgt verdeelt:

The theory can reveal the range in potential responses to a text - that is, to the
rhetorical constraints that direct reading without determining it. The history can
show what readings actually took place - that is, within the limits of an imperfect

body of evidence. 33

3.  Wisselwerking  tussen  tekst  en  lezer

Is het voorstel van Darnton werkbaar? Of anders geformuleerd: biedt de receptie-
esthetica een inzicht in het lezen van literatuur waar boekhistorici gebruik van
kunnen maken? Het antwoord  is  'nee'  of in ieder geval  'niet  op dit moment', gelet
op de moeilijkheden rond het belangrijkste begrip dat Jauss c.s. te bieden hebben:
dat  van de 'verwachtingshorizon'.

In Literamrgeschichte als Provokation is daaraan maar een korte passage

gewijd en daarvan lijkt  dit het belangrijkste gedeelte:

Ein literarisches Werk, auch wenn es neu erscheint, prisentiert sich nicht als
absolute Neuheit in einem informatorischen Vakuum, sondern pradisponiert sein
Publikum durch Ankundigungen, offene und versteckte Signale, vertraute
Merkmale oder implizite Hinweise filr eine ganz bestimmte Weise der Rezeption.
Es weckt Erinnerungen an schon Gelesenes, bringt den Leser in eine bestimmte

32 Chartier/Martin 1982-1986.  Cf. het oordeel van Brouwer  1993: 142: 'Ondanks de brede opzet  is
de  Histoire de facto een geschiedenis zonder auteurs en zonder lezers'.  Zie  voor de geschiedenis  van
het Franse boekhistorisch onderzoek Chartier 1988a. De stand van zaken in Duitsland, Engeland,
Nederland en Amerika wordt beschreven door Klock 1993c: 246ff.
33.

n  Damton  1990:   181.  Zie ook Allen  1991:   19. In Nederland hebben zowel Brouwer  1996:   14  als

Hoftijzer 1996: 180f gewezen op de moeilijkheden bij het beantwoorden van de vragen naar het 'hoe'
en 'waarom' van het lezen, maar geen van beiden lijkt speciaal heil te verwachten van de receptie-
estherica.
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emotionale Einstellung und stiftet schon mit seinem Anfang Erwartungen fiir
'Mitte und Ende', die im Fortgang der Lektore nach bestimmten Spielregeln der
Gattung oder Textart aufrechterhalten oder abgewandelt, umorientiert oder auch
ironisch aufgelost werden ktinnen. Der psychische Vorgang bei der Aufnahme
eines Textes ist im primdren Horizont der asthetischen Erfahrung keineswegs nur
eine willkurliche Folge nur subjektiver Eindrucke, sondern der Vollzug
bestimmter Anweisungen in einem Prozess gelenkter Wahrnehmung, der nach
seinen konstituierenden Motivationen und austienden Signalen erfasst und auch
textlinguistisch beschrieben werden kann.34

Zoiets klinkt vertrouwd. Vanaf het moment dat de beoefenaren van de
moderne talen zich zijn gaan afficheren als leermeesters in de kunst van het lezen,
is erop aangedrongen dat men zich 'openstelt' voor de tekst en de 'aanwijzingen'
die hij bevat 'opvolgt'. Ik herinner bijvoorbeeld aan passages in leerboeken  van de
explication de texte die in deel twee werden geciteerd, waarin van een lezer werd
verwacht  dat  hij zich 'ondergeschikt' maakt  en  goed zal 'luisteren: Indachtig  die
traditie is het veelzeggend dat Jauss het niet heeft over de verwachtingshorizon
van de lezer - zoals we van een receptie-estheticus zouden verwachten - maar over
die van de tekst. Hoe er wordt gelezen hangt kennelijk in de eerste plaats van het
boek af. Want dat wekt verwachtingen. Of misschien moeten we in plaats van
wekken wel een ander, krachtiger woord gebruiken want de zinsnede over
'geleide waarneming' suggereert dat de lectuur door de tekst wordt bepaald.35

Jauss geeft nauwelijks instructies hoe men de verwachtingshorizon vaststelt.
Volgens hem zou dat het gemakkelijkst gaan in die gevallen waarin een boek
nadrukkelijk spot met literaire conventies. Als voorbeelden noemt hij Jacques le
fataliste et son maitre en Don Quichot. Hoe dat vaststellen precies in zijn werk
gaat, blijft onvermeld, misschien omdat hij aanneemt dat een 'goede lezer' daar
geen moeite mee zal hebben. Als een boek niet of nauwelijks polemisch van aard
is, zouden we de verwachtingshorizon kunnen afteiden uit de normen van het
genre waartoe het werk behoort, de verhouding tot andere literaire werken en de
verhouding tussen 'praktische' en 'po8tische'   taal,   maar   ook   in dit geval wordt
niet verteld hoe dat moet gebeuren. 36

Uit het gebruik van het onderscheid tussen praktische en pottische taal blijkt
dat Jauss zich heeft laten beinvloeden  door het Russisch formalisme.  Dat is ook de
enige benaderingswijze uit het verleden - naast het marxisme - waar hij in zijn
oratie uitvoerig bij stilstaat. De formalistische invloed is vooral merkbaar  bij  de
invulling van het begrip verwachtingshorizon dat Jauss niet alleen wil gebruiken
om leesgedrag te bestuderen, maar ook om uitspraken te doen over literaire
kwaliteiten. Net als zovelen v66r hem vindt hij het vanzelfsprekend 'geschiedenis'

34 Jauss 1970: 175.
a  Zie  voor de eisen  van de explication de texte hoofdstuk 6 paragraaf 2.
36 Jauss 1970: 176f.
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en 'esthetische kritiek' te combineren en treedt hij graag op als apologeet van de
'esthetische ervaring'. De kwaliteit  van een literair werk hangt volgens  hem  af
van de mate waarin de verwachtingen worden doorbroken. Die doorbreking - de
'asthetische Distanz' - zou op een objectieve manier kunnen worden vastgesteld.
Maar dat laatste maakt Jauss niet waar en er is al door velen opgemerkt dat
iemand die kwaliteit vereenzelvigt met vernieuwing zichzelf verplicht elke
avantgardistische uiting positief te waarderen. 37

In 1975 - dus acht jaar na zijn oratie - schreef Jauss een artikel waarin hij
zich verontschuldigde voor de manier waarop hij het begrip verwachtingshorizon
had gerntroduceerd en probeerde een betere omschrijving te geven. Hij maakte nu
een onderscheid tussen de 'verwachtingen' van de tekst en de 'verwachtingen,
normen en rollen' van de lezer. Het door de tekst bepaalde deel van het
leesproces noemde hij 'werking';  het  door de lezer  bepaalde deel 'receptie'.   De
veranderde omschrijving werd voorgesteld als een 'sociologische aanvulling' op
en een 'hermeneutische verdieping' van het oorspronkelijke begrip. 38

Een voordeel van de nieuwe formulering was dat het aandeel van de lezer een

duidelijker gezicht kreeg of in ieder geval belangrijk genoeg werd geacht om af-
zonderlijk te worden vermeld. Over de verhouding tussen 'werking' en 'receptie'
is Jauss weinig expliciet. Het woord dat op de achtergrond klinkt, is 'wissel-
werking', maar zoals we in eerdere delen van dit boek hebben gezien, is dat
weinig informatief. Verdiepen we ons in de geschiedenis van het lezersonderzoek,
in het bijzonder in de Amerikaanse bijdrage daaraan, dan merken we bovendien
dat zijn voorstel ons terug brengt naar de jaren dertig. In die tijd verschenen de
eerste publicaties waarin gebroken werd met het tot dan toe gangbare idee dat het
de tekst is die de lectuur bepaalt. Ze waren van de hand van Rosenblatt en de
inhoud ervan is bekend geworden  als de 'transactional theory'. Rosenblatt  be-
nadrukte de wisselwerking tussen tekst en lezer. Vergeleken met vroegere opvat-
tingen was dat een stap vooruit; het is alleen noch Rosenblatt noch een van haar
volgelingen ooit gelukt het aandeel van beide te specificeren. 39

Jauss probeerde dat niet eens. De enige suggestie die hij deed, was voorrang
te verlenen aan het bestuderen van de verwachtingen van de tekst, omdat die
'direct tastbaar' zouden zijn en dus makkelijker onderzoekbaar dan het aandeel
van de lezer. Het is een treurig advies. Het wekt de indruk dat Jauss nog steeds

37 Jauss schreef in 1972 een Kleine  Apologie  der  asthetischen Erfahrung. Kritiek op zijn idee over
'8sthetischen Distanz' is o.a. geleverd door Kloek 1985: 48f, 1991: 148. Jauss is overigens niet de
enige receptie-estheticus die normdoorbreking als criterium hanteert. Zie Schram 1985: 32ff.

38 Jauss 1975a: 327f, 337ff.
39 Rosenblatt presenteerde haar 'transactional theory' voor het eerst in 1938 in Literature as

Erptoration (Rosenblatt 1970). Toen ze vele decennia later nog een tweede boek over leesgedrag
schreef, bestond dat in feite uit een herhaling van het eerste: Rosenblatt 1978. Zie over haar werk en
het Amerikaanse onderzoek op het gebied van leesgedrag Klemenz-Belgardt 1982. Daar ook
opmerkingen over de tekortkomingen van de transactional theory (op 203ff).
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niet wist hoe de lezer benaderd moest worden - aangenomen dat zijn belang-
stelling verder gaat dan die voor abstracties.40

In hetzelfde jaar dat Jauss onderscheid maakte tussen werking en receptie,
kwamen literatuurhistorici uit de toenmalige DDR met een marxistisch alternatief
voor de idee8n uit Konstanz. Conform de traditie die we in dit boek hebben leren
kennen, deden ze het voorkomen alsof hun beschouwingswijze fundamenteel
verschilde van die van de 'burgerlijke' onderzoekers en dat blijkt ook deze keer
weer een overdrijving. We kunnen   zel fs rustig stellen   dat hun opvattingen   zich
nauwelijks onderscheiden van die van Jauss. Ze worden op zijn hoogst wat
traditioneler geformuleerd. dat wil zeggen met (nog) meer nadruk op de invloed
die van de tekst zou uitgaan. Kijken we naar de praktijk van het onderzoek dan
zijn de onderlinge verschillen - zo die er waren - zelfs geheel verdwenen. Beide

partijen hebben het bij voorkeur over een geidealiseerde lezer - een ander soort
lezer brengen de marxisten niet eens ter sprake - en in beide gevallen lijkt die
lezer sterk op de onderzoeker. 41

Na 1975 heeft Jauss geen poging meer gewaagd het begrip verwachtings-
horizon te preciseren. Zijn belangstelling verschuift en hij begint een reeks

beschouwingen over de 'esthetische ervaring' die heel wat minder aandacht

krijgen dan zijn vroegere artikelen. In die beschouwingen legt hij nogmaals de
nadruk op het normdoorbrekende karakter van literatuur, maar hij voegt daar nu
twee andere eigenschappen aan toe: de normgevende en de normvernieuwende.
Voor het historisch receptie-onderzoek is dit alles van weinig waarde. Daarvoor is

42Jauss' beschouwingswijze te normatief.
Verwachtingshorizon is dus een lege term gebleven en de talloze boeken en

artikelen uit de afgelopen periode die zich 'receptie-esthetisch' noemen, hebben
daar niets aan veranderd. Verschillende van die studies maken zelfs, alle
verwijzingen naar Jauss ten spijt, geen gebruik van dit voor hem zo cruciale
begrip, laat staan dat ze zich inspannen het nader te omschrijven. Dat betekent dat
boekhistorici aan het verkeerde adres zijn wanneer ze hulp zoeken bij het

40 Jauss 1975a: 339.
41   Naumann  et  al   1975. De groep van Naurnann   is   in  die zin bescheidener  dan de Konstanzer

Schule dat ze hun werk niet als een revolutionaire verandering presenteren. Zie Naumann 1976. Dat
niet alleen in de voormalige DDR, maar ook elders in West-Europa marxisten in het recente verleden
een normatieve houding aannamen tegenover de omgang met kunst en literatuur blijkt uit Adorno's
Einleitung in die Musiboziologie (1962) waar een onderscheid wordt gemaakt tussen 'goede' en
'slechte' luisteraars, waarbij de tweede groep wordt onderverdeeld in 'emotionele' luisteraars,
'onverschillige' luisteraars etc. etc. Cf. Burger 1979: 124ff. De indeling van Adomo (en de typeringen
die hij geeft) is overgenomen door Hauser 1974: 562ff.

42   Jauss    1977:    12f  herhaalt   nog   eens het onderscheid tussen 'receptie' en 'werking'.   Dat   dit
onderscheid in latere publicaties niet verder wordt uitgewerkt, is een voorbeeld van de stagnatie in de
theorievorming binnen de receptie-esthetica waarvan sprake was in paragraaf 1.  Zie voor Jauss' ideeen
over esthetische ervaring Jauss   1972,   1977.   Zie  voor een kritische bespreking ervan Schram   1985:
39ff.
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beantwoorden van de vraag: hoe las men vroeger en waarom deed men het zo?
Iemand als Chartier lijkt dat te beseffen. In ieder geval is hij niet zonder kritiek
op Jauss en de zijnen. Maar als hij uiteenzet hoe hij zich het onderzoek voorstelt,
krijgen we slechts te horen dat men zich moet richten op 'concrete' lezers en bij
het bestuderen van hun gedrag zowel rekening moet houden met hun
'competenties' als met met de 'formele' en 'discursieve' eigenschappen van de
tekst.43

Ook Kloek maakt bezwaar tegen 'Jaussiaanse abstracties' en noemt die
'onbruikbaar'. Tegelijkertijd    ziet hij mogelijkheden   voor een 'nieuw receptie-
programma' dat op een aantal belangrijke onderdelen zal afwijken van het oude.
Dat geldt onder andere voor het benadrukken van de variatie aan lezers en op dit
punt neemt hij niet alleen afstand van Jauss en andere receptie-esthetici maar heeft
ook kritiek op boekhistorici als Darnton en Chartier. Want die stellen zich volgens
hem tevreden met 'vlotte generaliseringen' op basis van een paar individuele
gevallen.44

Een kernvraag binnen het nieuwe receptie-onderzoek zoals Kloek zich dat
voorstelt, zal zijn in hoeverre lectuurvoorkeuren en toekenningen van
teksteigenschappen groepspatronen vertonen. Dat leidt vanzelf tot andere vragen,
in het bijzonder de vraag: hoe komen zulke groepen tot stand en hoe stabiel zijn
ze? Kloek waarschuwt daarbij voorzichtig te zijn met de aanname dat verschillen
in receptie samenvallen met sociale verschillen. In zijn eigen, samen met
Mijnhardt ondernomen, onderzoek naar de leescultuur in Nederland aan het einde
van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw zocht hij namelijk
tevergeefs naar dergelijke correspondenties. 45

4. Geest, levenshouding, mentaliteit

Ook het mentaliteitsonderzoek kent conceptuele problemen en die vertonen veel
overeenkomst met die waarmee literatuur- en cultuurhistorici kampten in de tijd
rond 1900. Daarmee wit niet gezegd zijn dat er in de afgelopen eeuw niets is
veranderd en de mentaliteitshistorici het vroegere onderzoek kopieren. Zo is de
vanzelfsprekendheid verdwenen waarmee 'geschiedenis' aan 'esthetische kritiek'

43 Chartier 1988b:   11 ff. Een recent voorbeeld  van een receptie-esthetische studie  die het begrip
verwachtingshorizon negeert is Bel 1993.

44 Kloek 1993c.
43 Zie in verband met dat laatste Kloek/Munhardt 1988a.
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werd gekoppeld en een enkeling, zoals Pleij, drijft zelfs de spot met die
combinatie en merkt sarcastisch  op dat 'niemand buiten  het  vak  (...)  ook  maar  de
lichtste neiging (vertoont)' om de oordelen over de oudere letterkunde 'te delen of
zelfs  maar te toetsen'.46

Verder is het begrip cultuur veranderd en omvat het nu ook datgene wat ge-
associeerd wordt met het volk en de massa. Helemaal nieuw is die cultuuropvat-
ting niet. Ze werd reeds zo'n anderhalve eeuw geleden voorgesteld door Klemm
in diens Allgemeine CulturwissenschaA (1854-1857). Hij kreeg van zijn directe
collega's weinig bijval, maar zijn ideeen oefenden grote invloed uit op Tylor, een
van de grondleggers van de culturele antropologie, met als gevolg dat er sinds de
negentiende eeuw twee cultuurbegrippen bestaan: een beperkt begrip dat gangbaar
is in de letterenstudie en wordt geidentificeerd met kunstzin en verfijning, en een
ruimer begrip dat door antropologen en andere sociaalwetenschappelijke onder-
zoekers gebruikt wordt. Hoewel al verschillende keren is geprobeerd het sociaal-
wetenschappelijke begrip algemeen geaccepteerd te krijgen, schrokken cultuur-
historici terug   voor de consequenties. Dat blijkt onder andere   uit het voorbeeld
van Bouman die in 1969, in een kritiek op Huizinga, voorstelde 'de laagvlakten
der cultuur' in de beschouwing te betrekken, maar zodra hij een eerste stap zette
in dit onbekende gebied, schrok van de 'vulgariteit' die daar heerste en toen het
woord 'wancultuur' in de mond nam. 47

De huidige generatie onderzoekers lijkt vooralsnog standvastiger in hun besluit
cultuur in ruime (en neutrale) zin te gebruiken. Ze zitten daardoor wel met een
probleem. Want niemand weet wat het woord cultuur met een kleine c betekent en
wie hulp verwacht uit de hoek van de culturele antropologie komt bedrogen uit:
ook daar heeft men geen idee en stelt men de meest uiteenlopende omschrijvingen
voor, alle even neutraal als nietszeggend.48 Daar komt nog een tweede probleem
bij: de omschrijving van 'mentaliteit'.   Over de onduidelijkheid  van dat begrip  is
de afgelopen decennia door velen geklaagd. Wat dat betreft is er weinig veranderd
sinds de dagen dat literatuur- en cultuurhistorici op zoek waren naar de geest van
een tijdperk of, enkele decennia later, in een poging zich van Hegel te bevrijden,
begrippen introduceerden als 'levenshouding' en 'levensgevoel'.  Als men beschou-

46 pleij 1989a: 19. Van Oostrom 1991: 17f is voorzichtiger over de combinatie van 'geschiedenis'
en 'esthetische kritiek' en sluit niet uit 'dat ooit een radicale restauratie van het esthetisch oordeel
greep zal krijgen  op   het vak'. Recent  is   een boek verschenen waarin een groep medievisten  weer
nadrukkelijk de kwaliteit van de literatuur in het centrum van de aandacht plaatst:
Porteman/Verbeke/Willaert 1996.

47 Bouman 1960. Zie over de geschiedenis van het cultuurbegrip en informatie over Klemm Van
Berkel 1986: 12ff, 32ff. Het verlangen naar een ruim en neutraal cultuurbegrip is overigens niet
algemeen en er zijn nog steeds onderzoekers die geloven dat de cultuurgeschiedenis haar bestaansrecht
ontleent aan het inzicht dat ze biedt in de 'blijvende waarden' van kunst en literatuur. Zie Van den
Bergh 1986, 1994.

48 Kroeber/Kluckhohn  1963.
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wingen over die laatste begrippen leest, krijgt men helemaal een 'dtjA lu'- gevoel,
want die lijken zich nauwelijks te onderscheiden van 'mentaliteit' en worden door
hedendaagse cultuurhistorici ook min of meer als synoniemen beschouwd. 49

Behalve dat het niet duidelijk is wat men precies met mentaliteit bedoelt,
moeten we ook gissen in welke verhouding ze staat tot de literatuur. Cultuur-
historici zeggen vaak dat men een mentaliteit vooral en in sommige gevallen bijna
uitsluitend, kan leren kennen via kunst en literatuur, maar ze geven niet aan hoe
onderscheid gemaakt kan worden tussen de artistieke en de werkelijke wereld en
hoe men het gevaar vermijdt zich te verliezen in cirkelredeneringen - een type
argumentatie dat zowel bij vroegere als huidige cultuurhistorici gesignaleerd is.50

Verschillende onderzoekers zijn zich dit soort problemen bewust. Voor Pleij
vormen ze een reden woorden als 'hypothese' te vermijden want 'die suggereren
een ambitie tot theorievorming, en stellen bijgevolg de eis van een toetsbaarheid
in   natuurwetenschappelijke zin'. Volgens   hem kan historisch onderzoek   (van
welke soort dan ook?) nooit aan die eis voldoen en is het bovendien onzinnig dat
te willen. Het werk van de geschiedkundige zou op een andere manier moeten
worden beoordeeld dan dat van de chemicus of bioloog, en wel naar de mate
waarin hij erin slaagt een 'zinvolle samenhang' te creeren en de mogelijkheid
schept met het verleden 'contact' te leggen. 51

Hoe dat moet worden vastgesteld, legt hij niet uit. Ook voorgangers van Pleij -
want zijn opvatting is allerminst nieuw - verzuimden dat. Of misschien moeten

we zeggen dat ze het onnodig vonden op dit punt in details te treden, aangezien de
samenhang die ze beschreven in hun ogen een (sterk) persoonlijk karakter droeg.
Voor Burckhardt was dat laatste een reden zijn boek over de Italiaanse renaissance
nadrukkelijk 'Ein Versuch' te noemen en de lezer in het voorwoord te
waarschuwen dat het gebied dat wordt beschreven vele 'routes' kent en het heel
goed mogelijk is 'dass dieselben Studien, welche fur diese Arbeit gemacht
wurden, unter den Handen eines anderen nicht nur eine ganz andere Benutzung
und Behandlung erfahren, sondern auch zu wesentlich verschiedenen Schlussen
Anlass geben'.52

Ook sommige hedendaagse onderzoekers hechten groot belang aan het per-
soonlijk element en beweren bijvoorbeeld dat niet iedereen voor cultuurstudie

49 Zie in verband met dat laatste deze opmerking van Van Oostrom 1992: 137 over de Annales:
'De lijfspreuk is daarbij, zoals bekend, de mentaliteiten - en dat is welbeschouwd niet zoveel anders
dan wat in Huizinga's ondertitel nog 'levens- en gedachtenvormen' heette'. Zie voor kritiek op het
begrip mentaliteit Frijhoff 1987. Zie over de pogingen om de Hegeliaanse geest in psychologische
termen te vertalen Gombrich 1969: 25ff.

50 Cf. Nijsten 1989. Op de aanwezigheid van cirkelredeneringen wordt o.a. gewezen door Fens
1989b.

31  Pleij   1982:   58.
32 Burckhardt 1958. Zie over de werkwijze van Burckhardt (en de nadruk die hij legde op

'Anschauung') Lawith 1936: 189f.
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geschikt is: men moet er gevoel voor hebben. Wie dat mist, wordt aangeraden een
'meer natuurwetenschappelijk georienteerde' studie te kiezen, een waarin de per-
soonlijkheid van de onderzoeker er minder toe doet. Het is een curieuze opvatting
waarin de studie van mens en cultuur wordt geassocieerd met inventiviteit en
verbeelding en die van de natuur met het min of meer mechanisch volgen van
bepaalde regels en procedures.   Het valt bovendien  op dat degenen   die  er  zo  over
denken, het vaak niet nodig vinden uit te leggen hoe ze hun beweringen willen
controleren en laks zijn in de verantwoording van hun aanpak.53

Al met al is het niet vreemd dat de vraag weer actueel is of een mentaliteits-
respectievelijk een cultuurhistoricus nu een wetenschapper is of een literator of
beide. Temeer omdat door de verhalende vorm, de wens 'een mooi boek' (Pleij)
te schrijven en het belang dat om die reden wordt gehecht aan stijl en presentatie,
dit type onderzoek toch al datgene benadert wat men traditioneel literatuur noemt.
In het verleden werd de cultuurgeschiedenis vaak te literair bevonden. Heifsttij
der middeleeuwen genoot bijvoorbeeld in Nederland de twijfelachtige eer lange
tijd vooral door schrijvers en essayisten te worden bewonderd. Ook nu over-
schrijden cultuurhistorici volgens sommige commentatoren de grens tussen lite-
ratuur en wetenschap. Maar die bewering maakt op de betrokkenen zelf weinig
indruk en een enkeling interpreteert haar zelfs als een uiting van lof.54

Zo zei Schama bij de Nederlandse presentatie van zijn boek over de zeven-
tiende eeuw blij te zijn om te horen dat Fens zijn studie had betiteld als een histo-
rische roman.   'Dat  vond  ik een groot compliment:   Een  paar jaar later schreef hij
een bundel 'historical novellas', door hemzelf omschreven   als   'a  work  of  the
imagination that chronicles historical events' en onlangs schiep hij met Landscape

and Memory (1995) iets dat we misschien een nieuw genre moeten noemen: een
combinatie van reisverhaal, autobiografie, filosofie en historische beschouwing
waarvan het onduidelijk is op grond van welke criteria het moet worden
beoordeeld.55

In een - bewonderende - recensie schreef Pleij dat Schama zich in dat boek
meer literator toont dan geschiedwetenschapper. 'Maar', voegde   hij daar direct
aan toe, 'het is de vraag in hoeverre dergelijke hoedanigheden nog onderscheiden
moeten worden    in de moderne geschiedschrijving'. Collega-medievist     Van
Oostrom vindt dat te ver gaan. Hij heeft laten weten te willen blijven geloven in
een 'principieel en ook nastrevenswaardig verschil tussen het gestileerde geschied-
verhaal en literaire kunst'. Dat verschil zit volgens  hem  in de houding  die  men

53   Zijderveld   1983:   381.   Dat deze opvatting niet uitzonderlijk   is in kringen van cultuurhistorici

blijkt uit Vries 1995: 45, 80, 105f, 226, 407f.
34 pleij 1980: 266. Een overzicht van de reacties op de Herfstrij in binnen- en buitenland geeft

Hughenholtz 1973. Diens beeld wordt enigszins gecorrigeerd door Hanssen 1996: 192ff. Een
'voomanstaand Nederlands historicus' wordt de uitspraak toegeschreven: 'Het is een prachtig boek, U
moet alleen niet menen dat het geschiedenis  is'  (Van der Lem  1993:   149).

33  Schama  1991,   1995. De reactie  op het oordeel  van  Fens is ontleend aan Pleij  1988a:  28.
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Aanneemt tegenover het verleden. Belangrijke begrippen in dit verband zijn
'reconstructie' en 'projectie', maar Van Oostrom is niet zo optimistisch om te
denken dat literatuur en wetenschap zich met behulp daarvan op een eenvoudige
manier laten onderscheiden, en terecht. Per slot van rekening is het oudste
bezwaar tegen de cultuurstudie nu juist dat haar uitspraken projecties zijn. 56

Ik doel op de passage uit het begin van Goethe's Faust (1808) waarop
sindsdien vaak is gevarieerd:

Mein Freund, die Zeiten der Vergangenheit
Sind uns ein Buch mit sieben Siegeln.
Was ihr den Geist der Zeiten heisst,
Das ist im Grund der Herren eignes Geist,
In dem die Zeiten sich bespiegeln.

57

De tegenstelling tussen 'reconstructie' en 'projectie' moet dus worden gerela-
tiveerd. Maar als we dat doen, waar blijft dan het verschil tussen woordkunst en
wetenschap? Op die vraag geeft Van Oostrom geen helder antwoord en dat kan hij
volgens mij ook niet geven zolang hij vasthoudt aan het idee dat het onderscheid
inhoudelijk is en tegelijkertijd betoogt - zoals we in het vorige hoofdstuk hebben
gezien - dat literairhistorische beweringen 'in strikte zin' ontoetsbaar zijn en
acceptatie afhankelijk is van de positie en het retorisch vernuft van de
onderzoeker. 58

56 Van Oostrom 1992: 274-287,  Pleu   1995.
57  Goethe  1950. Een recente variatie is Komrij's  'Jeuk  is de tijdgeest  van de schurftige  hond'.  Zie

Komrij   1985.
58 Van Oostrom 1992: 256f. In Maerlants wereld komt een passage voor waarin literatuur en

literair-historisch onderzoek in 6tn adem genoemd worden en sprake is van 'het soort stof dat onder de
pen van Eco of Le Roy Ladurie tot historische wereldliteratuur zou kunnen uitgroeien' (Van Oostrom
1996: 321).
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Hoofdstuk 14

BOURDIEU

1.   Alternatief

De naam van Bourdieu is nog niet genoemd. Zijn aanpak verschilt zoveel van die
van Jauss en van het merendeel van de cultuurhistorici dat het niet zinvol leek ze
gezamenlijk te bespreken. Het antwoord op de vragen die ons interesseren - kan
er binnen de literatuurgeschiedenis worden gesproken van innovatie? en zijn er
tekenen van vooruitgang? - luidt in zijn geval ook anders, is positiever, dan in het
geval van zijn concurrenten, hoewel uit het feit dat hij het onderwerp is van het
laatste hoofdstuk niet moet worden geconcludeerd dat dit boek een voorbeeld wil
zijn van finalistische geschiedschrijving.'

Bourdieu's oudste studies over kunst en literatuur verschenen in ongeveer
dezelfde tijd dat Jauss zijn plannen bekend maakte en de cultuurgeschiedenis werd
herontdekt. Maar het heeft - zeker vergeleken met het snelle succes van de andere

benaderingswijzen - lang geduurd voor literatuurwetenschappers blijk van
belangstelling gaven. De doorbraak kwam met La distinction (1979), dat
overigens voor een deel bestaat uit een samenvatting van vroegere publicaties. De
eerste Nederlandse introductie in Bourdieu's kunstbeschouwing verscheen in 1981.
In hetzelfde jaar kwam het Tilburgse samenwerkingsverband literatuursociologie
tot stand (later omgedoopt in 'marketing en sociologie van het boek') en dat vormt
vanaf die tijd het centrum van een benaderingswijze die veel aan Bourdieu heeft te
danken en in belangrijke mate verschilt van de aanpak op andere universiteiten.
Maar ook daar begint het werk van Bourdieu door te dringen en zijn er steeds

' Hoewel de literatuurwetenschappelijke belangstelling voor Bourdieu toeneemt, wordt er in
tekstboeken nog weinig aandacht geschonken aan zijn ideeen. De enige Nederlandse uitzondering op
die regel is de bijdrage van Verdaasdonk in Segers 1985: 115-136. Ook in buitenlandse inleidingen en
overzichten zoeken we nog tevergeefs naar de naam van Bourdieu. Zo komt hij niet voor in het
recentc overzicht van Selden 1995.
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meer onderzoekers die er gebruik van maken.2
Net als de receptie-esthetici en de cultuurhistorici beweert Bourdieu een

vernieuwer te zijn. Hij spreekt alleen niet van 'revolutie' hoewel hij, zowel binnen
zijn eigen vak, de sociologie, als binnen de literatuurwetenschap veel meer afstand
neemt van de onderzoekstraditie dan het gros van zijn concurrenten. Om te
beginnen zet hij zich af tegen het normatieve karakter van die traditie en - in
samenhang daarmee - het gebrek aan distantie ten opzichte van degenen die men
bestudeert en de 'zelfverheffende taal' (Knulst) die zij spreken. Zoals we al vele
malen hebben kunnen constateren, mengen literatuurhistorici zich graag in literaire
discussies en het merendeel van hen beschouwt dat ook als een van hun taken.
Bourdieu denkt daar anders over. Volgens hem moet een onderzoeker geen
deelnemer zijn, maar observator en wat de 'esthetische kritiek' betreft - het terrein
waarop het debat over literatuur het meest verhit raakt - de stelregel hanteren, dat
er niet zoiets bestaat als een goede en een slechte smaak, alleen een erkende en
een niet erkende.3

In het verleden hebben ook andere onderzoekers, incidenteel, gepleit voor het
kiezen van een meta-positie, vooral ten opzichte van normen en waarden. Maar
het lukte hen nooit consequent te blijven en het geloof op te geven in het bestaan
van een goede smaak. Dat is ook moeilijk. Iemand die de ontwikkeling beschrijft
van kunst en literatuur, stuit regelmatig op uitspraken die een waarden-relativist in
verzoeking brengen. Ik denk bijvoorbeeld aan de reactie van Lord Chesterfield, de
achttiende eeuwse arbiter elegantiarum die, toen zijn zoon hem vroeg of hij van
de mogelijkheid gebruik moest maken om voor weinig geld een paar Rembrandts
te kopen, antwoordde:   'Nee,  dat  zijn toch enkel karikaturen'.   In zo'n geval  zijn
velen geneigd te zeggen dat de tijd dit oordeel gecorrigeerd heeft. Want
Rembrandt is hors concours. Als we diens grootheid in twijfel trekken, heeft dat

2 BOUrdieu 1979. Andere kunstsociologische studies zijn Bourdieu 1992, 1993 en Bourdieu et al
1965, 1969. Een Nederlandse vertaling is Bourdieu 1989. De eerste Nederlandse introductie in
Bourdieu's kunstsociologie is VerdaasdonldRekvelt 1981. Een overzicht van het Tilburgse onderzoek
geeft Verdaasdonk 1986. Zie verder Verdaasdonk 1989, 1990. Behalve in Tilburg is er ook in
Rotterdam, bij de studierichting kunst- en cultuurwetenschappen grote interesse voor Bourdieu. Zie
Bevers/Van den Braembussche/Langenberg 1993. Dat de belangstelling zich niet tot die twee plaatsen
beperkt, blijkt o.a. uit Missinne 1994, al is het de vraag hoeveel waarde we in dit geval aan het beroep
op Bourdieu moeten hechten (cf. Gruttemeier 1996). Het zelfde geldt voor een recente Portugese
studie: Lopes 1994.

3 KnulSt 1993. De opmerking slaat op de Nederlandse kunstsociologie in de jaren vijftig en zestig.
Er is een informatief overzicht van Heilbron 1983 van de Franse sociologie maar daarin komt de
studie van kunst en literatuur    niet    aan    de    orde.    Dat de Franse literatuursociologie,     net    als    de
Nederlandse, niet vrij is van ideologische invioed blijkt uit de vanzelfsprekendheid waarmee Goldmann
1955: 28, 349 of Althusser 1980: 10 in hun beschouwingen uitgaan van 'grote', 'waardevolle' en
'authentieke' kunst. Zie voor een terugblik van Bourdieu op de Franse sociologie van na de Tweede
Wereldoorlog Bourdieu/Passeron  198 I .
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direct gevolgen voor ons zelfbeeld.4
Bourdieu gelooft niet in een oordeel van de tijd en is consequenter in zijn

houding tegenover normen en waarden dan eerdere onderzoekers. Zijn be-
schouwingswijze leidt bovendien tot een opvatting van kwaliteit die afwijkt van de
gebruikelijke. Het merendeel van de literatuurhistorici die in de hoofdstukken
hiervoor zijn besproken, ging ervan uit dat kwaliteit een inherente eigenschap is
en dat men kon aantonen of zelfs bewijzen, dat een bepaald gedicht of toneelstuk
bewondering verdient. Wie denkt zoals Boudieu moet die aanname verwerpen. De
kwaliteit van een werk kan niet op basis van welke feiten dan ook worden vast-
gesteld. Tussen beschrijving en beoordeling zit een argumentatief gat dat enkel
kan worden gedicht door een beroep te doen op normatieve aannames, en dus is
elke uitspraak over kwaliteit subjectief, wat niet hetzelfde is als persoonlijk.

De omgang met literatuur wordt in de opvatting van Bourdieu namelijk
bepaald door sociale factoren. Dat zou zelfs gelden voor de aandrift om te lezen,
hoewel bijna iedereen die beschouwt (en beleeft) als iets hoogst persoonlijks.
Bourdieu spreekt  in dit verband  van de 'charismatische ideologie': de overtuiging
dat liefde en belangstelling voor kunst en literatuur, alsook smaak, zijn
aangeboren. Die overtuiging zou zijn ontstaan doordat ons wordt bijgebracht dat
een persoonlijke omgang met kunst en literatuur het hoogste goed is. Zelfs in het
onderwijs wordt dat persoonlijke contact belangrijker geacht dan allerlei soorten
kennis. Wat kunst is en hoe we er mee moeten omgaan, leren we volgens
Bourdieu vooral op een impliciete manier. De sociale voorwaarden voor kunst en
kunstbeschouwing komen zelden aan de orde, met als gevolg dat cultuur op natuur
gaat    lijken    -    iets    dat    niet met scholing te maken heeft,    maar met genade    en
uitverkiezing.5

Door de sociale voorwaarden voor kunst en kunstbeschouwing centraal te
stellen, creeert Bourdieu een vorm van onderzoek die nog niet bestond. Onder-
zoek waarin de aandacht niet is gericht op de eigenschappen die kunstwerken
zouden bezitten, maar op degenen die zulke eigenschappen toekennen. Of iets
precieser gezegd: op de instituties die een rol spelen bij de productie, de distri-
butie en de consumptie van literatuur. De nadruk ligt daarbij op de krachts-

4   Het   voorbeeld    is   ontleend   aan   Schucking    1961:    9   die   over dit onderwerp - 'Literarische
Fehlurteile' - ook een afzonderlijk artikel schreef: Schucking 1932. Hoe moeilijk het is het relatieve
van waarden te accepteren, ondervond Haskell. Toen hij een serie lezingen hield over
smaakveranderingen op het gebied van de beeldende kunst raakte zijn publiek merkbaar in
verwarring. Naar aanleiding van die ervaring schrijft hij: 'Variations in artistic taste constitute not only
a  problem,  but a disquieting one. Changing fashions in clothes  - the comparison is frequent  -  are
certainly worthy  of the historian's attention,  but  they  do not cause  him the distress which  (...)  can  be
aroused by our enforced acknowledgment that what is self-evidently of supreme importance to us can
once have seemed insignificant, or even actively repugnant, to men whom we know from manifold
evidence to have been fully as cultivated, often far more so, than ourselves' (Haskell 1976: 4).

6 Zie o.a. Bourdieu et al 1969: 163ff, Bourdieu 1979: 29, 3 lff.
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verhoudingen tussen die instituties en het doel is inzicht te krijgen in de factoren
die de onderlinge verhoudingen bepalen en de invloed te traceren die instituties

uitoefenen op de beeldvorming rond literatuur.
Vernieuwing is hier niet synoniem met annexatie. De aandacht wordt werke-

lijk verlegd, al komen we incidenteel opvattingen tegen die we kennen uit het
verleden en eerder in dit boek zijn bekritiseerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor het
hoofdstuk in Ragles  de l'art (1992) - Bourdieu's laatste literatuurwetenschappelijke
publicatie - waarin het lezen van literatuur wordt opgevat als het reageren op de          -
'verlangens' en de 'eisen' van het literaire werk; een idee dat we kennen uit de
explication de texte en moeilijk in overeenstemming is te brengen met de nadruk
die elders wordt gelegd op het sociale karakter van de omgang met literatuur.6

In hetzelfde boek geeft Bourdieu een interpretatie van Flaubert die, metho-         11
disch gezien, niet verschilt van de traditionele close reading en soms onweer-
staanbaar aan het werk van Leavis doet denken, met name daar waar hij beweert
dat Flaubert nooit  'echt',  dat wil zeggen  'goed' is gelezen.  Ook hier lijkt hij  uit-
gangspunten die hij elders hanteert, te zijn vergeten, wat er in dit geval toe leidt
dat hij traditioneler oogt dan de meesten van zijn tijdgenoten. Want die vinden het
niet langer vanzelfsprekend hun eigen lectuur als de enig juiste te beschouwen.7

Deze en andere faux pas maken nog eens duidelijk hoe moeilijk het is zich los
te maken van de gangbare onderzoekspraktijk, zelfs als men die praktijk uitvoerig
bestudeerd en bekritiseerd heeft. In het geval van Bourdieu is het overigens niet
eenvoudig te bepalen hoe groot zijn kennis is van de onderzoekstraditie, want hij
is weinig scheutig met verwijzingen naar onderzoekers uit het verleden. Dat komt
misschien doordat hij een betrekkelijke buitenstaander is. Aan de andere kant is
het zo dat ook degenen die een literatuurwetenschappelijke opleiding hebben, zel-
den uitgebreid in discussie gaan met voorgangers en concurrenten en vooral aan-
dacht vragen voor hun eigen ideeen:

De enige literatuurhistoricus uit het verleden van wiens werk Bourdieu ge-
bruik maakt en die hij instemmend citeert is Schucking, de schrijver van Sozio-

togie der literarischen Geschmacksbildung (1923). Beiden hebben inderdaad iets
met elkaar gemeen. Ook Schucking was er namelijk van overtuigd dat smaak
wordt gevormd in het sociale verkeer en ook hij pleitte voor het innemen van een

6 Bourdieu 1992: 442ff. Vlak voor de betreffende paragraaf heeft Bourdieu 1992: 414ff nog kritiek
uitgeoefend  op  het  idee  van de 'impliciete lezer'.

7 Bourdieu 1992 (Prologue). Cf. Laermans 1994. Typerend voor Leavis' houding tegenover de
interpretatie is de titel van een hoofdstuk over Dickens: 'How We Must Read Great Expectations'

(Leavis/Leavis 1970: 277m. In dat hoofdstuk wordt betoogd dat anderen de roman nooit adequaat
hebben gelezen. Cf. Laan 1987: 5lff.

s De meest uitvoerige bespreking van het literairwetenschappelijk verleden is Bour(lieu 1992 (decl
2, m.n. 271ff). Hoe moeilijk het is zich los te maken van de normatieve traditie in de
literatuurwetenschap, ook als men dat expliciet nastreeft, wordt duidelijk gemaakt door Van
Rees/Verdaasdonk   1992.
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meta-positie. Maar hij was, wat dat laatste betreft, niet erg consequent, getuige
zijn hatelijke opmerkingen over recensenten die alles mooi vinden wat modern is
en de smaak van het grote publiek verachten. (Hij had iets tegen moderne lite-
ratuur, net als de meesten van zijn tijdgenoten.)9

Erg concreet werd Schucking nooit. Hij schetste op zijn hoogst de contouren
van een nieuwe benaderingswijze en inventariseerde welke personen en instel-
lingen bij de vorming van de literaire smaak een rol spelen. Bourdieu daarentegen
komt met een uitgewerkt onderzoeksprogramma. Dat bestaat niet uit een opsom-
ming van deelgebieden, zoals de programma's van de receptie-esthetici en de cul-

scheidt hem van Schucking en is een reden om Bourdieu een vernieuwer te
tuurhistorici, maar biedt een geintegreerde aanpak. Bovendien - en ook dat onder-

noemen - maakt hij bij de uitvoering van zijn programma gebruik van methodes
en technieken die weliswaar gangbaar zijn in de sociale wetenschappen, maar in
de literatuurwetenschap (net als in de rest van de letterenstudie) zo goed als
onbekend zijn. 10

Die methodes en technieken openen de mogelijkheid een vorm van literatuur-
beschouwing te ontwikkelen die minder afhankelijk is van retorische overtuigings-
kracht dan de benaderingswijzen die eerder zijn besproken en een duidelijker in-
vulling kan geven aan het begrip hypothetische kennis. Daar moet wel bij worden
gezegd dat Bourdieu zelf die sociaalwetenschappelijke aanpak combineert met een
meer traditionele wijze van studie, getuige zijn beschouwing over Flaubert, waarin
hij een ouderwetse, ik zou bijna zeggen negentiende-eeuwse, stelligheid vertoont.

2.  Edel  en vulgair  leven

Zowel de methodische als de inhoudelijke vernieuwing - en wat dat laatste betreft
dan vooral het consequente esthetisch relativisme en de keuze voor een sociologi-
sche benadering - laten zich goed illustreren aan La distinction (1979). Dat is het
verslag van een onderzoek naar smaakverschillen waarin de stelling wordt verde-
digd dat er een samenhang bestaat tussen de voor- en afkeuren op het gebied van

9 Bourdieu 1966. Zie voor SchOckings afkeer van recensenten en moderne literatuur Schucking
1913: 567f,  1961: 67ff. Schuckings opvattingen kwamen eerder ter sprake in hoofdstuk 5 paragraaf 1.
Bourdieu is lang niet de enige die SchOcking heeft (her)ontdekt. Binnen de receptie-esthetica is hij zelfs
tot voorloper uitgeroepen, zowel door marxistische als door niet-marxistische onderzoekers. Zie
Naumann 1976: 453 en Grimm 1977: 10. Zie ook Ludz 1963: 28.

'0 Zie over de onbekendheid in de letterenstudie met sociaalwetenschappelijke methodes en
technieken Vries 1995: 226.
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kunst en literatuur, maar ook op die van alle andere terreinen waar smaak een rol
speelt, zoals voedsel, kleding, vakantiebestemming, woninginrichting, ja zelfs de
liefde en sociale omstandigheden. Om die omstandigheden te preciseren verdeelt
Bourdieu de (Franse) bevolking in klassen  en die weer in 'fracties'. Hij gebruikt
daarvoor een tweedimensionaal model waarin op de verticale as het kapitaal-
volume staat en horizontaal de samenstelling van dat kapitaal wordt aangegeven.
Anders dan gebruikelijk is, maakt hij daarbij een onderscheid tussen 'economisch

kapitaal', d.w.z inkomen, vermogen, economische macht, en 'cultureel kapitaal',
waarvan het opleidingsniveau het belangrijkste element is, uitgaande van de ver-
onderstelling dat maatschappelijke ongelijkheid niet alleen berust op verschillen in
inkomen, maar ook in het bezit van cultureel vermogen. Gegevens over smaken
verwierf Bourdieu via een tweetal enquttes waarvan de eerste werd gehouden in
1963 en de tweede in 1967-1968."

De differentiatie in een economische en een culturele burgerij heeft veel bijval
gekregen en in Frankrijk baseert het equivalent van het CBS en het SCP er tegen-
woordig zijn beroepsstratificatie op. Maar er zijn ook onderzoekers die vraag-
tekens zetten bij het begrip 'cultureel kapitaal' en het beschouwen als een meta-
foor. Dat betekent niet automatisch dat ze het afwijzen. Net als in de literatuur
vervullen  ook  in het wetenschappelijk onderzoek metaforen een nuttige rol, vooral
in een innoverende fase. Men moet zich alleen bewust blijven dat men in beelden

spreekt en dat laatste wil Bourdieu wel eens vergeten.
12

Zo verdeelt hij het 'economisch kapitaal' in verschillende subkapitalen en
maakt hij onderscheid tussen een 'geobjectiveerd' en een 'getncorporeerd kapi-
taal'. Het belang    van dit alles is nihil aangezien dergelijke onderscheidingen
nauwelijks empirische consequenties hebben. Behalve een wat luchthartig gebruik
van beeldspraak worden Bourdieu ook andere dingen verweten en verschillende
onderzoekers, onder wie Van Rees en Verdaasdonk, twijfelen aan de houdbaar-
heid van zijn centrale these. Ze wijzen daarbij vooral op de scheve verhouding
tussen die these en de gegevens die worden aangedragen ter 'empirische veri-
ficatie'. Bourdieu's   boek gaat namelijk over gedrag   in een nauwelijks   over-
zienbare reeks van culturele activiteiten en de kennis over dat gedrag is verkregen
op basis van zesentwintig vragen waarvan bovendien meer dan de helft onbruik-
baar  bleek. 13

Dat vragen in tweede instantie afvielen, kwam doordat ze 'slecht geformu-
leerd'  bleken  te  zijn of 'weinig klasserend'. Vooral de sociale wenselijkheid  van

" Bourdieu 1979. Cf. Heilbron 1993. Ln Distinction heeft overigens behalve een sociaal-
wetenschappelijk ook een, bescheiden, literair getint aspect, met name in de beschrijvingen van cafa-
bezoek, eetgewoontes etc. Bourdieu verwijst ook regelmatig naar literaire schrijvers, citeert hen en
kiest uitspraken van hen als motto.

'2 Zie over het belang van metaforen in het wetenschappelijk onderzoek o.a. Hesse 1966 en
Leatherdale 1974.

11  Zie voor kritische reacties  op La Distinction  o. a. Hoffmann  1986 en Munnichs/Van  Rees  1986.

264



bepaalde antwoorden vormt in dit type onderzoek een groot probleem. Iemand als
Escarpit heeft daar vroeger al op gewezen. De antwoorden die uiteindelijk als
bruikbaar overbleven, verwerkt Bourdieu met behulp van een zogeheten 'corres-
pondentie-analyse' en ook de manier waarop dat gebeurt, is voor sommigen een
reden om te twijfelen aan de houdbaarheid van zijn bewering, want het beeld dat
hij geeft van de samenhangen die zouden zijn gevonden, is (sterk) vertekend.14

Voor Van Rees en Verdaasdonk is dit alles geen reden Bourdieu de rug toe te
keren. Daarvoor vinden ze diens opvattingen te belangwekkend en hebben ze te
veel waardering voor zijn poging zaken die tot voor kort beschouwelijk werden
behandeld, onderzoekbaar te maken. Gebruikmakend van een term die aan Kuhn
ontleend is, beweert Van Rees zelfs dat het werk van Bourdieu binnen de lite-
ratuursociologie een 'exemplarische functie' bezit. De tekortkomingen ervan be-
schouwt hij niet als fundamenteel,  maar de ervaring van La distinction heeft hem
en en zijn mede-onderzoekers wel geleerd dat het veel te vroeg is voor groots
opgezette projecten en dat men er verstandig aan doet zich te beperken tot het
domein van de kunsten. Of beter nog, gelet op de onderlinge verschillen, zich op
den van hen te concentreren - precies zoals Bourdieu dat deed in het begin van
zijn carriare. 15

We hebben het dan over het midden van de jaren zestig toen Bourdieu, samen
met anderen, boeken schreef over fotografie en museumbezoek. Een van de rede-
nen om zijn onderzoeksgebied drastisch uit te breiden, was zijn esthetisch rela-
tivisme zoals blijkt uit een nawoord bij La distinction: 'E16ments pour une critique
vulgaire de critique pure' (1979). Hij valt daarin de 'klassieke esthetica' aan,
gekenmerkt als ze wordt door de tegenstelling tussen het 'hoge' genot van de
kunst en het 'lage' van de zinnen; tussen de 'moeite' die het lezen van een gedicht
kost of het beluisteren van een symfonie en het 'gemak' van allerlei soorten
'vermaak'. Zijn bezwaar   is  dat die tegenstelling een ideologisch karakter bezit.
Hij denkt ook de dragers van die ideologie te kennen: de leden van de 'domi-
nante' klasse. Want zij zijn het die het meest belang hechten aan inspanning,
perfectionering en ascese. 16

Dat men in de 'klassieke esthetica' nauwelijks onderscheid maakt tussen ethi-
sche en esthetische categorieen, vindt Bourdieu veelzeggend en zou erop wijzen
dat men uitgaat  van  een  idee  van  'de  ware  mens'.  Wie  op de hoogte  is  van  het
literatuurwetenschappelijk verleden, aarzelt niet hem bij te vallen, denkend aan de
vele keren dat onderzoekers klagen over de 'luiheid' van de mensen en hun nei-
ging zichzelf te 'verwennen' (in plaats van 'serieuze' literatuur te lezen). Die
klachten komen voort uit het oude humanistische idee dat de mens niet wordt

14 Zie over het probleem 'eerlijke' antwoorden te krijgen op literaire vragen Escarpit 1985b: 23f.
w Van Rees 1983b: 297. Zie ook Van Rees/Dorleijn 1993: 13ff.
16 Bourdieu 1979: 565ff. Cf. Crego/Groot 1985. Zie voor Bourdieu's vroege kunstsociologische

werk Bourdieu et al 1965, 1969.
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geboren, maar gemaakt. Instructief in dit verband is een passage waarin Ortega y
Gasset, de vermaarde cultuurcriticus uit het interbellum, twee soorten levens
onderscheid, een 'edel' en een 'vulgair', en schrijft:

Voor mij is adeldom hetzelfde als een leven van aangehouden inspanning met het
streeven zichzelf te overtreffen, om uit te stijgen boven het tegenwoordige, om te
kunnen geraken tot wat men zich als eisch of als plicht heeft gesteld. Het edele
leven wordt aldus gesteld tegenover het vulgaire en spanningslooze leven. Dit
laatste is gelijkmatig en blijft bestendig in zich zelf besloten, het is tot
voortdurende immanentie gedoemd zoolang een of andere kracht van buiten het
niet dwingt uit zich zelf te treden. Daarom noemen wij zulk een vorm van
mensch-zun massa, niet zoozeer om de hoeveelheid als wel om het gemis aan
persoonlijke spanning.

17

Juist omdat een beschavingsideaal in het geding is, worden discussies over
massacultuur volgens Bourdieu zo snel agressief. Hij twijfelt er zelfs niet aan dat
smaak op de eerste plaats afkeer is van de voorkeur van anderen. Met name de
teden van de dominante klasse zouden die afkeer gemakkelijk laten blijken. Ze
erkennen maar 66n smaak, de hunne, en het lijkt erop dat de andere klassen dat
accepteren of in ieder geval geneigd zijn in te stemmen met onderscheidingen als
die tussen 'hoog' en 'laag' of 'klassiek' en 'populair', zelfs al zijn die weinig

18

complimenteus voor henzelf.
Bourdieu vermijdt dergelijke onderscheidingen en maakt gebruik van een

driedeling in 'erkende' smaak, 'doorsnee'-smaak en 'populaire' smaak. De karak-

terisering ervan gebeurt aan de hand van voorbeelden. Zo wordt de 'erkende'
smaak gerdentificeerd met een voorkeur voor Das wohltemporiene Klavier, de
'doorsnee'-smaak met 17:e Rhapsody in Blue en de 'populaire' smaak met An die
schane blaue Donau. Driedelingen zijn geliefd bij onderzoekers met een socio-

logische belangstelling voor smaakverschillen, waarschijnlijk omdat ze de makke-
lijkste manier vormen om afstand te bewaren ten opzichte van de tegenstellingen
die het debat over kunst en cultuur van oudsher beheersen. Onproblematisch zijn
dergelijke classificaties niet en dat geldt ook voor die van Bourdieu, want hoe
bepalen we wat 'erkend' is als zelfs deskundigen het vaak oneens zijn over de

17  Ortega y Gasset  1948:   123. Cf. Zijlstra  1982:   121 ff, 131ff.  Zie voor oudere en recente klachten
over 'luiheid' en 'zelfverwennerij' o.a. Leavis 1932 en Goedegebuure 1989b. Dit soort moralisme is
eerder bekritiseerd door Wilding 1978.

'8 'Les gouts sont sans doute avant tout des digotits, faits d'horreur ou d'intol6rance visctrale
('c'est A vomir') pour les autres gouts, les gouts des autres' (Bourdieu 1979: 60). Elders beweert
Bourdieu: 'L'intoltrance est116tique  a des violences terribles. (...) L'aversion  pour les styles  de  vie

diff6rentes est sans doute une des plus foIteS barritres ernie les classes. C'est pourquoi on dit qu'il ne
faut pas discuter des gouts' (Bourdieu 1980: 1560.
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kwaliteit van een kunstwerk? 19
Een bijkomend probleem  is dat termen als 'erkend', 'doorsnee' en 'populair'

ontleend zijn aan het vocabulair van degenen wier smaak bestudeerd wordt. Daar
is op zich geen bezwaar tegen, maar een onderzoeker loopt altijd het gevaar het
verschil te verwaarlozen tussen object- en meta-niveau, bijvoorbeeld door aan te
nemen dat 'erkend' synoniem  is  met  'echt',  'waar' of 'authentiek'.   Het  lukt Bour-
dieu niet altijd voldoende afstand te bewaren en sommigen van zijn volgelingen of
sympathisanten identificeren zich bewust met een bepaalde smaak, zoals blijkt uit
Kwaliteit is klasse (1985),een beschouwing van De Swaan die, getuige alleen al

20de titel, veel aan Bourdieu heeft te danken.
Het grootste deel van het boekje is een samenvatting van La distinction, maar

aan het slot wordt de inhoud persoonlijker. De Swaan verwijt daar degenen
zonder 'erkende' smaak 'gemakzucht' en beweert dat behalve het maken van
kunst ook het genieten ervan een 'opgave' is. Wie nooit heeft geprobeerd zo'n
opgave tot een goed einde te brengen, mist volgens hem iets belangrijks: 'het
sublieme'.   En  dat  is een uitspraak  die zijn ideologische  aard niet verloochent  en

21onmiddellijk doet denken aan pleidooien voor een 'edel' leven.

3.   Het  literaire  veld

Bourdieu's benadering wordt wel 'institutioneel' genoemd en hoewel hij het woord
'institutie' zelden gebruikt, is dat een verhelderende aanduiding, gelet op de
manier waarop hij inhoud geeft aan zijn idee dat de aard en de kwaliteit van
literatuur alsook de omgang ermee het resultaat zijn van sociale processen. De
instituties  waar  het  om gaat, vormen samen het 'literaire  veld'.   Dat is, naast  het
sociale, het economische en het politieke veld, een van de vele die Bourdieu
onderscheidt. Hij stelt dat ze worden beheerst door dezelfde wetten en schermt
met een 'algemene veldtheorie', maar daar laat hij weinig over los. Zijn
beschrijvingen van de diverse velden blijven bovendien tamelijk schetsmatig. Toch
is het literaire veld een duidelijker notie dan concurrerende begrippen als 'het
literaire leven'  of 'de literaire communicatiesituatie',   want die fungeren vooral  als

'9 Voorbeelden van onderzoekers die smaak in drieen verdelen zijn Gans 1974, Eco 1985 en
Ruiter/Smulders 1996.

20 Munnichs/Van Rees 1986: 324ff.
21  De  Swaan  1985:  54. De uitspraak is bijgevallen door  Van  Peer  1993:  20.
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opsomming en drukken nauwelijks een idee uit.22
Het literaire veld doet dat wel. Het wordt namelijk gekenmerkt door een strijd

om de macht, waarbij het erom gaat te bepalen wat als literatuur geldt, dat wil
zeggen wie de naam schrijver verdient, welke plaats een boek of een genre
inneemt binnen de hierarchie en hoe er over literatuur moet worden gesproken.
Bourdieu citeert in dit verband Schucking: 'Das Kunstleben ist, wie die Politik,
am    Ende ein Ringen    um die Mitlaufer'. Zijn onderzoek    is erop gericht    te
achterhalen hoe men in de wereld van de kunst bijval verwerft en wat de
mechanismen zijn die de machts- en dus ook meningsvorming beheersen. 23

Doordat het literaire veld in de loop van de tijd sterk verandert, kan er geen
permanente lijst worden gemaakt van alle strijdende partijen. In de huidige situatie
onderscheiden we: schrijvers; instellingen en personen die zich bezig houden met
de productie en distributie van literatuur zoals uitgeverijen, boekhandels,
bibliothecarissen en leraren in de moderne talen; jury's en adviesraden; en
literatuurbeschouwers (te verdelen in journalisten, essayisten en academici).
Hebben we het over het begin van de negentiende eeuw dan moeten we daar
diverse soorten genootschappen aan toevoegen en de leraren in de moderne talen
schrappen. Hoe verder we in de tijd teruggaan, hoe groter de aanpassingen zijn
die we moeten maken, maar daarover is Bourdieu weinig mededeelzaam. Hij
beperkt zich in hoofdzaak tot de laatste twee eeuwen.24

De tijd daaraan voorafgaand komt slechts aan de orde wanneer hij beschrijft
hoe het literaire veld een (betrekkelijke) autonomie heeft verworven. Dat proces
zou zijn begonnen in de achttiende eeuw, de tijd van de Acad6mie Fran aise en de
eerste maatregelen    op het gebied   van het auteursrecht. Omdat de behoefte    aan
lezen toenam (en het leespubliek groter werd en gedifferentieerder?) ontstond toen
voor het eerst de mogelijkheid van het schrijven een beroep te maken. Tegelijker-
tijd kwam er vraag naar mensen die het leespubliek - maar ook de schrijver -
terzijde stonden en in die behoefte werd voorzien door recensenten en hoogleraren
in de moderne talen.25

22  Zie  Voor de aanduiding 'institutioneel onderzoek'   o.a.   Van Rees 1983b.     Dit type onderzoek
moet worden onderscheiden van diverse andere benaderingen die zich 'institutioneel' noemen, in het
bijzonder van die welke de literatuur zelf als institutie beschouwt. Een voorbeeld daarvan is Burgers
Der Ursprung der burgertichen Institution Kunst im holischen Weimar (1911). Zie voor ten reactie
vanuit deze beschouwingswijze   op  die van Bourdieu BQrger   1981.   Zie   voor een korte uiteenzetting

over de diverse 'velden' die Bourdieu onderscheidt Bourdieu 1980: 113-120. Daar ook de opmerking
over 'algemene wetten' (113).

23  Bourdieu  1966: 886n. Bourdieu heeft het citaat  in het Frans vertaald.
24 Cf. Van Rees/Dorleijn  1993:  4ff.
23 Bourdieu 1966. Cf. Walter 1984. Het idee van de autonomisering werd eerder geformuleerd

door Schucking 1961 (hoofdstuk 2 en 3) en is recent ook verdedigd door Schmidt 1989. In dat laatste
boek wordt niet naar Bourdieu verwezen, maar er is wei een 'Exkurs' gewijd aan Viala 1985, een
studie die op Bourdieu is geinspireerd. Uit Johannes 1995 blijkt overigens dat, wat Nederland betreft,
de ontwikkeling minder snel verliep dan Bourdieu, Schucking en Schmidt beweren.
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De autonomisering zou zijn beslag hebben gekregen in de tweede helft van de
negentiende eeuw toen schrijvers als Baudelaire en Flaubert (en in de schilder-
kunst Manet) zich enkel nog richtten tot de goede verstaander en geen rekening
meer wensten te houden met eisen die ze beschouwden als buiten-literair (zoals
die van de moraal  en de politiek). Vanaf dat moment  kent het literaire  veld - nog
steeds volgens Bourdieu - twee soorten producties, een 'beperkte' en een 'uit-
gebreide'. De eerste is bedoeld voor ingewijden, hecht veel waarde aan cultureel
prestige en moet het hebben van de lange termijn, terwijl de tweede vooral uit is
op commercieel gewin, snelle successen nastreeft en mikt op het grote publiek. 26

Zowel de beschrijving van de historische ontwikkeling als die van de huidige
situatie leunt sterk op anecdotes. Bovendien maakt Bourdieu regelmatig gebruik
van tegenstellingen die hij nauwelijks uitlegt, zoals die tussen 'traditioneel' en
'avantgarde', 'commercieel' en 'niet-commercieel', 'rive gauche'  en 'rive droite'.
Zijn Franse volgelingen lijkt dat niet te deren. Zij zijn vooral geinteresseerd in de
vraag naar de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op literaire carrieres
en nemen wat het literaire veld betreft genoegen met een globale omschrijving. De
Tilburgse onderzoekers rond Van Rees en Verdaasdonk doen dat niet. Ze betogen
dat het onderscheid in twee soorten producties de situatie ontoelaatbaar versimpelt
en maken, om dat te demonstreren, een vergelijking tussen De Bezige Bij en een
uitgeverij die zich, in de optiek van Bourdieu, beweegt op het terrein van de uit-
gebreide productie: West-Friesland. Het blijkt dan dat De Bezige Bij om het zo te
zeggen commercieler werkt dan een niet- of semi-literair bedrijf: meer aandacht
besteedt aan prijs- en productdifferentiatie; erop toeziet dat de fondslijst
onmiddellijk leverbaar is; en veel adverteert.27

Bij hun pogingen Bourdieu's voorstelling van zaken te preciseren, gaan de   
genoemde onderzoekers uit van wat ze beschouwen als zijn sterke punten: het  1
ontkennen van het bestaan van immanente, literaire eigenschappen; de

nadruk op    de verwevenheid van productie, distributie en consumptie en de aandacht voor
machtsverhoudingen en rivaliteit. Op al die punten onderscheidt Bourdieu zich van
de literatuurhistorici die we in de hoofdstukken en delen hiervoor bespraken.
Want hoewel sommigen van hen ook stilstonden bij het verband tussen productie,
distributie en consumptie leidde dat nooit tot een samenhangend onderzoeks-
programma en - wat nog belangrijker is - bleef dat zonder gevolgen voor de gang-
bare ideeen over aard en kwaliteit van literatuur en de rol die de diverse vormen
van literatuurbeschouwing spelen. Het grootst is nog de overeenkomst met het
werk van enkele cultuurhistorici en dan denk ik, wat Nederland betreft, in het
bijzonder aan Kloek en Mijnhardt, die trouwens ook belangstelling hebben

26 Bourdieu 1992, 1993 (deel 1)
27  Tilborghs   1991. Een kritische bespreking  van het Franse onderzoek vindt  men  bij   De   Nooy

1993:  33ff.
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getoond voor de institutionele aanpak.28
De verschillen tussen het institutionele onderzoek en de benaderingswijzen uit

voorgaande hoofdstukken, blijken duidelijk uit De Nooy's Richtingen en lichtingen
(1993).    Dat    is het verslag    van een onderzoek    naar het ontstaan van literaire
stromingen waarbij, anders dan sinds de negentiende eeuw gebruikelijk  is,   niet
wordt aangenomen dat de verschillen tussen stromingen gezocht moeten worden in
thema's, literaire technieken of andere teksteigenschappen, maar in sociale net-
werken, dat wil zeggen in de posities van schrijvers en recensenten. Een belang-
rijke veronderstelling daarbij is dat het benoemen van stromingen meer is dan een
theoretische exercitie. Er zijn belangen mee gemoeid. Schrijvers - vooral als ze
jong zijn - hebben er profijt van zich als groep te manifesteren want zo trekken ze
de aandacht en scheppen ze ruimte voor zichzelf. Recensenten kunnen zich op hun
beurt bewijzen door een indeling voor te stellen die door anderen wordt
overgenomen. De namen die aan stromingen worden gegeven, zijn volgens De
Nooy betrekkelijk willekeurig. Ze benoemen geen verschillen, maar cretren ze:
'Words which make things'.29

Van zevenentwintig debutanten uit het eind van de jaren zestig en het begin
van de jaren zeventig is nagegaan van welke netwerken ze deel uitmaakten: in
welke tijdschriften ze publiceerden en bij welke uitgeverijen; met wie ze samen-
werkten of in groepsverband optraden; wie ze als voorbeeld noemden of als ver-
want auteur en met wie ze door anderen werden vergeleken. Het bleek dat recen-
senten heel goed in de gaten houden wat er binnen het literaire veld gebeurt en
hun kennis van de netwerken gebruiken om schrijvers te classificeren. Zo werden
verschillende indelingen voorgesteld op basis van de literaire tijdschriften waarin
schrijvers debuteerden. Werkten ze later mee aan een ander tijdschrift, dan hand-
haafde men meestal de indeling, wat het moeilijk maakt staande te houden dat de
naam van het blad voor een bepaalde vorm van literatuur staat die herkenbaar is
op grond van specifieke eigenschappen.

Sommige van de besproken classificaties dragen de sporen van een literaire
strijd en lijken niet in de eerste plaats bedoeld om het aanbod te ordenen, maar
een schifting te maken op basis van kwaliteit. Een schrijver die wordt geasso-
cieerd met Propria Cures  moet  op het einde  van de jaren zeventig op kritiek
rekenen, terwijl iemand die in De Revisor heeft gestaan, in diezelfde tijd bijna
automatisch een goede pers krijgt. Ondanks dat normatieve karakter komen we
verschillende van de indelingen die De Nooy bespreekt tegen in recente literatuur-
geschiedenissen, zij het soms met een enkel voorbehoud. Zo schrijft Anbeek dat
er 'nog steeds geen goede naam' is gevonden voor wat bekend staat als 'Revisor-

28 Kloek/Mijnhardt 1993. Zie voor een opgave van de sterke punten van Bourdieu Van
Rees/Dorleon 1993: 13ff en Janssen 1994 (hoofdstuk 2).

29 De Nooy 1993. De geciteerde woorden zijn niet van De Nooy maar van Bourdieu. Zie Bourdieu
1993: 60.
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proza'. Toch lijkt  hij  er  vast van overtuigd  dat  het  hier  om een specifieke  vorm
van literatuur gaat, anders kan hij onmogelijk voorstellen Mulisch als een
schrijver van dit soort proza te beschouwen. In een bijdrage over hetzelfde onder-
werp in Nederlandse literatuur, een geschiedenis (1993) ontbreekt iedere reserve
en wordt niet alleen als vaststaand aangenomen dat de bedoelde prozaYsten
eenzelfde, of in ieder geval een vergelijkbare, schrijfstijl bezitten, maar ook een
identieke literatuuropvatting, waarbij de kenmerken van die opvatting voor een
belangrijk deel ontleend worden aan de recensent die De Revisor het meest was
toegewijd.30

Hetzelfde proces treffen we aan als we verder in de geschiedenis teruggaan.
Zo is het beeld van de negentiende-eeuwse literatuur (maar ook die van de zeven-
tiende en de achttiende eeuw) sterk bepaald door Busken Huet, zoals blijkt uit het
proefschrift van Praamstra. We kunnen dan ook zeggen dat de (academische)
literatuurgeschiedschrijving voor een belangrijk deel bestaat bij de gratie van oor-
delen, indelingen en typeringen uit de journalistiek en de essayistiek. Maar
geschiedschrijvers lijken dat, behalve misschien wanneer het gaat om de meest
recente literatuur, nauwelijks te beseffen. In ieder geval verwijzen ze wel regel-
matig naar elkaar, maar is het geen gewoonte recensenten te noemen (laat staan
hun  werk te bespreken). 31

Op den duur raken de belangen waar De Nooy de aandacht op vestigt op de
achtergrond, met als gevolg dat de namen voor stromingen een schijn van objec-
tiviteit krijgen. Er begint dan een proces van reYficatie: literatuurhistorici gaan
zich afvragen wat het wezen is van een bepaalde stroming en hoe ze het beste kan
worden gedefinieerd. De context van de literaire strijd speelt dan geen rol meer
en woorden zijn definitief 'dingen' geworden.

4. Literatuurbeschouwing als onderwerp

De belangstelling van De Nooy voor recensenten staat niet op zichzelf. Binnen de
institutionele aanpak - of iets precieser gezegd: binnen de variant die door Van
Rees en Verdaasdonk en andere Tilburgse onderzoekers is ontwikkeld - vormt de
literatuurbeschouwing in haar diverse vormen een van de belangrijkste onder-
zoeksobjecten. Beweerd wordt dat de literatuurbeschouwing de meningsvorming
domineert binnen het literaire veld, getuige de bereidheid van andere instituties

r Anbeek 1990: 238, Melissen 1993.
31 Praamstra 1991a. Cf. Fens 1993b: 123f.
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haar opvattingen over te nemen. Als voorbeeld van dat laatste verwijst men naar
een handleiding waarin bibliothecarissen worden gewaarschuwd niet zelf indelin-
gen voor hun collectie te bedenken, maar zich te voegen naar de classificaties in
'naslagwerken of handboeken'.32

Uit het bovenstaande moet niet worden geconcludeerd dat iedereen in het
literaire veld dezelfde kennis bezit als literatuurbeschouwers en daar even
systematisch gebruik van maakt. Dat blijkt uit een enqutte van De Nooy die,
nadat hij het ontstaan van een aantal recente stromingen had onderzocht, wilde
nagaan of betrokkenen die stromingen kenden en ontdekte dat het beroep in hoge
mate bepaalt wat men weet (of geacht wordt te weten). Zo zijn leraren beter op de
hoogte van recente benamingen dan boekhandelaren en bibliothecarissen, voor wie
die benamingen er minder toe doen. Met andere woorden: kennis over literatuur
is sterk institutioneel bepaald.

33

In de opvatting van Bourdieu houden literatuurbeschouwers zich bezig met de
'symbolische productie'. Hij onderscheidt  die  van de 'materiele productie',  maar
de woordkeus maakt al duidelijk dat beide nauw op elkaar zijn betrokken. Volgens
Bourdieu is het namelijk onjuist om te denken dat alleen de kunstenaar het kunst-
werk maakt. Het aandeel van anderen, en dan met name van recensenten en
overige kenners, is in zijn optiek niet minder belangrijk, want zonder hen is er
wel een boek, maar nog geen literatuur. Het onderzoek moet daarom niet beperkt
blijven tot de activiteiten van schrijvers, boekhandelaren, uitgevers en dergelijke
(de materi8le producenten),    maar    zich ook richten   op   die   van de verschillende
soorten literatuurbeschouwers - wat dat betreft vormt het literaire veld daad-
werkelijk een eenheid.34

Naarmate een kunstwerk langer in de aandacht blijft, wordt het steeds meer
een product van zijn beschouwers. Uitspraken erover vormen dan een 'schil' (De
Nooy) rond de tekst die het onmogelijk maakt hem, zoals dat heet, onbevangen te
lezen. Op een gegeven moment is het zelfs niet meer nodig een tekst te lezen om
er toch van alles en nog wat over te kunnen beweren. Ook iemand die nooit een
boek van Hermans in handen heeft gehad - maar wel voortgezet onderwijs volgde -
kent hem als een van de belangrijkste prozaisten van na de oorlog en weet dat

'chaos' en 'moedwil en misverstand' een belangrijke rol spelen in zijn oeuvre. 35

Bourdieu spreekt  in dit verband  over het produceren van 'geloof. Dat geloof
geldt niet alleen de eigenschappen die een literair werk zou bezitten, maar ook de
deskundigheid op grond waarvan die eigenschappen worden toegekend en de over-

32   Zie   Voor het voorbeeld   De   Nooy   1993:   45.   Zie   voor de dominante positie   van de diverse
vormen van literatuurbeschouwing Van Rees/Dorleijn  1993:  4ff.

33 De Nooy 1993 (hoofdstuk 4,5).
34 Zie voor het onderscheid tussen materiele en symbolische productie behalve Bourdieu 1993

(hoofdstuk  1)  ook  De  Nooy 1993 (hoofdstuk  2).
35 De Nooy 1993: 16.
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tuiging dat het lezen van literatuur de mensen verfijnt en verrijkt. Kortom: een
groot deel van datgene wat men tot nu toe in de literatuurwetenschap voor van-
zelfsprekend hield.36

'Geloof wijst op scepsis en inderdaad staat Bourdieu wantrouwig tegenove?
de pretenties van de literatuurbeschouwing, evenals, zoals bekend, Van Rees en
Verdaasdonk c.s. Allen zijn ze ervan overtuigd dat literatuurbeschouwers een
verkeerd beeld hebben van zichzelf en zowel de betrouwbaarheid van hun
beweringen overschatten als hun autonomie. Er wordt niet ontkend dat de
literatuurbeschouwing in de loop van de tijd een zekere onafhankelijkheid heeft
verworven en steeds meer een professionele en specialistische aangelegenheid is
geworden. Maar men reageert wantrouwig als literatuurbeschouwers, en dan met
name de academici onder hen, beweren zich in hun werk enkel te laten leiden
door 'zuiver literaire' overwegingen. Want aan welke levende schrijvers wordt in
de neerlandistiek aandacht besteed? Aan degenen die recensenten als de belang-
rijkste beschouwen en binnen hun uitgeverij de sterkste posities bezitten. 37

Wat de betrouwbaarheid van beweringen betreft zouden academici niet veel
hoger scoren dan journalisten en essayisten. Alle drie de vormen van literatuur-
beschouwing - stellen met name Van Rees en Verdaasdonk - redeneren op basis
van een literatuuropvatting, met als gevolg dat onderzoekers er niet in slagen het
soort kennis te vergaren dat van hen verwacht mag worden (en dat ze ook vaak
pretenderen te bezitten). Ze verwaarlozen het verschil tussen object-   en   meta-
niveau, hun begrippenapparaat is onvoldoende gespecificeerd en de controleer-
baarheid van hun beweringen laat veel te wensen over. Het is een hard oordeel,
maar als we nagaan wat dit overzicht van twee eeuwen academische literatuur-
geschiedschrijving ons heeft geleerd, kunnen we het moeilijk onjuist of onrecht-
vaardig noemen.

Dat van de drie vormen van literatuurbeschouwing de academische het meest
gezag heeft, zou niet alleen te maken hebben met het aureool van de wetenschap,
maar ook verband houden met het feit dat academici zich bezighouden met een
(betrekkelijk) stabiel corpus, dat bovendien wordt geassocieerd met een lang en
glorieus verleden. In het begin van de negentiende eeuw beweerde men dat dit
corpus was ontstaan op basis van een persoonlijke smaak. Latere literatuurhistorici
verwezen naar esthetische wetten of naar het oordeel van de tijd. Geen van die
explicaties bevredigt de institutionele onderzoekers. Volgens hen is het corpus
voor een belangrijk deel het gevolg van een schifting door journalisten en
essayisten. Dat ze daarin gelijk hebben, zagen we in de vorige paragraaf en blijkt
verder, op een veel omvangrijker schaal, uit onderzoek van Rosengren naar wat
hij noemt 'hierarchies   of fame'. Verder wordt beweerd   dat ook schrijvers   een
belangrijke rol spelen in de vorming van het corpus en ook dat laat zich evenmin

36  Bourdieu 1993 (hoofdstuk  2).
39 Verdaasdonk 1982: 103ff.
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moeilijk bestrijden. Per slot van rekening werd zelfs in de hoogtijdagen van de
close reading aan schrijvers een bijzonder gezag toegekend bij het beoordelen en
typeren van literatuur. Men denke maar aan het beroep dat werd gedaan op de
essays van Eliot en de pogingen die Richards heeft ondernomen hem te verleiden
hoogleraar in Cambridge te worden. 38

Die invloed van schrijvers is ook vroegere onderzoekers niet ontgaan. Ze
werd bijvoorbeeld gesignaleerd in het afscheidscollege van Verwey, die zelf de
belichaming was van het onderwerp dat hij aan de orde stelde. De dichterlijke
hoogleraar maakte een onderscheid tussen de 'akademische neerlandicus' (die 'zo
weinig mogelijk zijn voorkeur toont') en de 'nederlandse letterkundige' (die
'voortdurend gehoor geeft aan zijn persoonlijke keus') en wees op het 'merk-
waardige' verschijnsel dat de neerlandicus de neiging heeft de letterkundige te
volgen. Dat gebeurt volgens hem voornamelijk 'in tijden van dichterlijke opleving
of bij het omslaan van de kritische bezinning' en hij noemde als voorbeeld de
'frons' van Potgieter. Die zou voldoende zijn geweest om Cats van zijn glans te
beroven - net zoals de 'spot' van Multatuli in het vierde deel van diens Idein tot
resultaat zou hebben gehad dat de literatuurhistorici Bilderdijk van zijn voetstuk
haalden.39

Verwey lijkt met die letterkundige invloed geen moeite te hebben. Ze is in
ieder geval voor hem geen aanleiding de betrouwbaarheid van de neerlandistiek in
twijfel te trekken. Institutionele onderzoekers doen dat wel en terecht. Schrijvers
zijn immers, net als journalisten en essayisten, belanghebbenden. Ze stellen zich
andere doelen dan onderzoekers en worden ook op grond van andere criteria
beoordeeld en een 'samenwerking' tussen beiden - waar Verwey over spreekt - is
dus uit den boze.

In plaats van zich door schrijvers, journalisten en essayisten te laten leiden en
zich met hun literatuuropvattingen te vereenzelvigen, zouden onderzoekers er ver-
standiger aan doen die opvattingen te analyseren. De nadruk zou daarbij - nog
steeds volgens het standpunt van de institutionele onderzoekers - moeten liggen op
de rol die deze opvattingen spelen in de beeldvorming van literatuur, uitgaande
van het idee dat wanneer er eensgezindheid bestaat over teksteigenschappen - in
het bijzonder die van kwaliteit - de verklaring daarvoor gezocht moet worden in
een proces dat Bourdieu 'orkestratie' noemt en gedetailleerd wordt beschreven in
Janssens In het licht van de kritiek (1995).40

Het onderwerp van dat boek is de beeldvorming rond drie eigentijdse
schrijvers. Maar ook het literair erfgoed laat zich beschouwen als een product van

38 Zie voor de pogingen Eliot te bewegen hoogleraar Engels te worden Richards 1967: 3. De
bijzondere autoriteit van schrijvers wordt benadIUkt - en aangetoond - door Janssen 1994. Zie over het
ontstaan van 'hierarchies of fame' Rosengren 1987.

39 Verwey 1956: 262ff.
40 Janssen 1994. Het voorbeeld dat aan deze studie ten grondslag ligt is Van Rees 1985.
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beeldvorming en het wachten is daarom op een institutioneel onderzoeker die de
geschiedenis die in de voorafgaande bladzijden verteld is, herschrijft en het
literairhistorisch onderzoek van de afgelopen twee eeuwen niet beschouwt als een
product van wetenschappelijke kennis, maar van geloof.
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Besluit

Er is vanaf het begin van dit boek benadrukt dat de academische literatuur-
geschiedschrijving (op zijn minst) twee aspecten heeft, een wetenschappelijk en
een   cultureel. Dat laatste wordt doorgaans omschreven    als het beheer,    dat   wil

zeggen het instandhouden en het doorgeven van een literaire traditie. Zo geformu-
leerd lijkt het alsof die traditie onafhankelijk bestaat van de onderzoeker, maar dat
is niet zo: de literatuurhistorici zijn behalve de beheerders ook de scheppers van
de traditie. Nu we aan het slot van dit overzicht zijn gekomen en terug kunnen
kijken op twee eeuwen geschiedschrijving, is het tijd de eerder gemaakte opmer-
kingen over de verhouding tussen wetenschap en cultuur te systematiseren ten
einde op die manier meer duidelijkheid te verschaffen over het hybridische karak-
ter  van de literatuurgeschiedenis.'

In decl tan hebben we gezien dat de zorg voor het erfgoed vaak wordt
gebruikt ter legitimering van het wetenschappelijke bedrijf. Dat geldt in het
bijzonder voor de tijd dat de moderne talen nog ondergeschikt waren aan de
klassieke en zich status moesten verwerven. Anglisten, neerlandici en anderen
bespeelden toen nationale sentimenten en wezen op de noodzaak van een 'estheti-

sche  vorming'.  Toen hun vak een eigen doctoraat had gekregen,  was de noodzaak
om zich te profileren geringer geworden. Toch bleven ze de formules uit de
negentiende eeuw herhalen en het was tot voor kort niet ongebruikelijk dat onder-
zoekers zich, net als honderd jaar geleden, presenteerden als 'preachers of
culture'. Tegenwoordig   is het kleed  dat men kiest soberder,   maar het beroep  op
2de cultuur is gebleven.2

Dat beroep is exclusief. Zelfs na een academische traditie van twee eeuwen

1 Dat literatuurhistorici bij het formuleren van de traditie sterk leunen op schrijvers, journalisten en
essayisten is gebleken in hoofdstuk 14 paragraaf 3 en 4.

2 Zie  voor de uitdrukking 'preacher of culture' Mathieson  1975.
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zijn er nauwelijks literatuurhistorici te vinden die hun werk verdedigen met weten-
schappelijke argumenten, dat wil zeggen met een verwijzing naar de bijzondere
inzichten die men heeft verworven en de afstand die men heeft genomen van het
alledaagse denken. Als aan een prominent onderzoeker recent de vraag wordt
gesteld 'Heeft de neerlandistiek de samenleving iets interessants te bieden?' luidt
het antwoord niet 'We hebben dit en dat ontdekt' maar 'De zorg voor het erfgoed,
dat  is onze rechtvaardiging'.3

Natuurlijk wordt die zorg vooral gettaleerd als de studie gevaar loopt. Van-
daar dat ze de laatste tijd in Nederland weer regelmatig is geuit nu niet alleen de
moderne talen maar alle letterenstudies door bezuinigingen worden getroffen.
Degenen die tegen die aanslag op de letteren protesteren, nemen vaak een voor-
beeld aan Arnold, gaan uit van een tegenstelling tussen 'cultuur' en 'industriali-
sering' (respectievelijk 'technologie') en betogen dat de literatuur een te belangrijk
wapen is in de strijd tegen de gevaren die de maatschappij bedreigen om te wor-
den   verwaarloosd.    Op die manier dagen   ze de overheid   uit haar eigen woorden
serieus te nemen, want ook zij identificeert de letterenstudie met cultuuroverdracht
en doet hooggestemde uitspraken over het belang van die studie voor het aan-
kweken van 'historisch besef en de 'verheldering' van de eigen identiteit.4

De afgelopen eeuwen zijn de meest uiteenlopende ideeen en activiteiten met
een beroep op het cultureel belang verdedigd. Toch zou het verkeerd zijn te
denken dat het altijd en uitsluitend gaat om politieke manoeuvres. We hebben
immers bij verschillende gelegenheden kunnen vaststellen dat er wel degelijk een
verband bestaat tussen ideologie en onderzoek, en in een aantal gevallen is het
zelfs onduidelijk of een bepaalde activiteit nu voortkomt uit een wetenschappelijke
of een culturele interesse, zozeer zijn die twee met elkaar verstrengeld:

Dat geldt in het bijzonder voor dat deel van het literairhistorisch onderzoek
dat traditioneel wordt aangeduid als 'esthetische kritiek' en door velen wordt
beschouwd  als  'de zaak waarop het voornamelijk aankomt'. Lange  tijd is gedacht
dat de normen die men aanlegde om de kwaliteit van een boek of een genre te
bepalen objectief waren en achtte men het zelfs mogelijk oordelen te bewijzen.
Dus ging het in de ogen van de betreffende literatuurhistorici - in de eerste plaats?
- om een wetenschappelijke activiteit. Maar hoe zit het met degenen die twijfelden
aan de mogelijkheid van bewijs of zelfs expliciet beweerden dat waarde-oordelen
subjectief zijn? Bijna niemand van hen besloot 'esthetische kritiek' te laten vallen

i Vraag en antwoord zijn ontleend aan een interview met Gerritsen. Zie Van Delft 1996.
4 Zie met name Fokkema 1986 en Varga 1987. Zie verder Fontijn/Mertens/Mathijsen 1991. Zie

voor het citaat Pollmann 1990: 199. Dat de letterenstudie - of, in ruimere zin: de geestesweten-
schappen - ook in een situatie zonder dreiging wordt gelegitimeerd met een beroep op het cultureel
belang blijkt uit Marquard 1986, waar de stelling wordt verdedigd: 'Je moderner die moderne Welt,
desto unvermeidlicher werden die Geisteswissenschaften' (101).

' Dat met het beroep op het cultzirele belang de meest uiteenlopende ideeen en activiteiten zijn
verdedigd, wordt benadrukt door Graff 1987 (Introduction).
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als onderzoeksgebied,  maar men liet dan in het midden of de activiteiten op dit
gebied behoorden tot het wetenschappelijke deel van het werk, het culturele of
beide.

Als onderzoekers niet zelf duidelijkheid verschaffen, kunnen wij daar dan
voor zorgen? Cultuuroverdracht veronderstelt het maken van normatieve keuzes
want er moet worden beslist wat waardevol genoeg is om door te geven aan toe-
komstige generaties. Is het mogelijk het wetenschappelijke en het culturele aspect
te onderscheiden door de stelregel te hanteren: datgene wat te maken heeft met
normatieve keuzes, behoort tot het culturele aspect van de geschiedschrijving; al
het andere tot het wetenschappelijke? Het antwoord is nee. De stelregel gaat ervan
uit dat de wetenschap neutraal staat tegenover normen en waarden, maar in het
geval van de literatuurwetenschap ontbreekt die neutraliteit. Daar wordt het onder-
zoek geleid door literatuuropvattingen en overschrijdt men voortdurend de grenzen
tussen het literaire en het wetenschappelijke domein.

Dat gebeurt waarschijnlijk soms zonder dat men dat beseft, maar in het
merendeel van de gevallen die in dit boek zijn besproken, was sprake van een
bewuste politiek en spanden onderzoekers zich in bepaalde normen en waarden te
propageren. In een dergelijke situatie is het ondoenlijk onderscheid te maken
tussen wetenschappelijke en culturele activiteiten en het lijkt erop dat veel lite-
ratuurhistorici dat verschil ook koud laat.

Uit het bovenstaande mag niet worden geconcludeerd dat er nooit conflicten
zijn tussen die twee aspecten. Er bestaat bijvoorbeeld een gespannen verhouding
tussen het verlangen naar algemene vorming (dat verband houdt met het culturele
aspect) en de noodzaak tot specialisatie.

Onderzoek leidt tot deelonderzoek. In de studie van de moderne talen is heel
lang gepretendeerd dat het mogelijk was alle deelgebieden en specialismen te
beheersen of in ieder geval op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen die zich
daar voltrokken. Zo besteedden de tijdschriften voor neerlandistiek tot voor kort
zowel aandacht aan taal- als aan letterkunde, hoewel de beoefenaren daarvan
elkaar nauwelijks meer iets hadden te vertellen. Sterker nog: ook binnen de eigen

kring kreeg men steeds minder behoefte zich van alles op de hoogte te houden.
Maar pas de laatste tijd zijn er onderzoekers die zeggen niet in de eerste plaats
neerlandicus te zijn of letterkundige, maar kenner van een bepaalde periode.6

Daarmee wordt toegegeven dat het vak in delen uiteenvalt en die situatie is
moeilijk in overeenstemming te brengen met het ideaal van een algemene vor-
ming. Want daarbij gaat het minder om details dan om brede verbanden en wit

6  De  eersten die dat deden, waren waarschijnlijk de medievisten.  Zie Van Oostrom  1992 :  261 f.  Zie

ook  Pkij 1991: 147-151. De situatie  in de vakpers is, zoals bekend,  in 1996 verandert. Hoelang  men
achter de feiten heeft aangelopen, blijkt wei uit het feit dat de laatste allround neeriandicus waar-
schijnlijk De Vooys was. Zie over hem Pleij 1989.
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men de student in de eerste plaats een zekere geletterdheid bijbrengen. 7
Het conflict is opgelost of beter gezegd aan het zicht onttrokken door toe-

passing van een beginsel waar in dit boek al vaker op is gewezen: het 'field
coverage principle'. De afgelopen decennia  zijn op bijna alle Nederlandse letteren-
faculteiten cursussen aan het curriculum toegevoegd en extra studieprogramma's
en afstudeerrichtingen gecreeerd. Dat bevredigt de wetenschappelijke ambitie,
want op die manier ontstaat ruimte voor specialismen. En tegelijkertijd kan men
blijven denken dat men zijn culturele taak naar behoren vervult doordat studenten
zich dankzij het brede aanbod toch een samenhangend beeld van de cultuur
kunnen vormen.8

De verwevenheid van wetenschappelijke en culturele interesses stelt ons
misschien voor een deel in staat stelt de hardnekkigheid te verklaren waarmee
literatuurhistorici dezelfde vragen blijven stellen (en soms ook dezelfde antwoor-
den blijven geven). Dat geldt in ieder geval voor de vragen die betrekking hebben
op de kwaliteit van een boek of een schrijver. Een enkeling is op dat punt open-
hartig en zegt heel goed te beseffen dat het beoordelen van literatuur subjectief is
en tijdgebonden, maar is dan toch expliciet de mening toegedaan dat er
geprobeerd moet worden waardering en bewondering te wekken voor het literair
verleden. Want doet men dat niet, dan gaat dat ten koste van de
cultuuroverdracht.9

Waarschijnlijk zijn er velen die zo redeneren. Per slot van rekening werd al
rond 1900 door verschillende literatuurhistorici verklaard dat oordelen subjectief
zijn en desondanks bleef bijna iedereen vasthouden aan de combinatie van
'geschiedenis' en 'esthetische kritiek'.   Men  moet zich daarbij realiseren   dat  dit
gebeurde in een tijd dat men nog streefde naar bewijsbare kennis. De betreffende
literatuurhistorici deden dus een geweldige concessie aan hun methodologisch
ideaal.

Ook de wens van literatuurhistorici decl te nemen aan het literaire debat
draagt bij tot de continuiteit in het historisch denken. Want daardoor wordt het
stellen van bepaalde vragen ontmoedigd, bijvoorbeeld die naar de aard en functie
van het debat, en worden onderzoekers ertoe gebracht een beroep te doen op hun

' Cf. Ruiter 1994: 145ff. Zie ook Mertens 1986.
8 Ten overvloede wijs ik er nog op dat de eenheid binnen de studie van de moderne talen veel

kleiner is dan doorgaans wordt gesuggereerd. Wat dat betreft heeft Leerssen 1996 gelijk als hij, in een
reactie op het verwijt dat nieuwe vakgebieden als Europese of Culturele studies geen inhoudelijke
samenhang kennen, wijst op het heterogene karakter van oudere vakken als de moderne talen en
schrijft dat men hem in zijn studie Engels 'alle hoeken van de letterenfaculteit (heeft) laten zien: van
historische taalkunde tot Chomsky en fonetiek. van Beowulf tot Pynchon, van Shakespeariaanse editie-
techniek tot periodiseringsproblemen, van semiotiek-voor-beginners tot de grondbeginselen van de
paleografie,  en dat allemaal  in  een jaar of vier,  vijf

9 Zo'n enkeling is Knuvelder. Zie in het bijzonder Knuvelder 1972: 28f.
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eigen lectuur en hun eigen ervaringen, uitgaande van het idee dat anderen daar
lering uit kunnen trekken of zelfs een voorbeeld aan moeten nemen. Bovendien is
men als deelnemers aan het debat gevoelig voor opvattingen die door schrijvers,
essayisten en journalisten zijn ontwikkeld, zodat we niet verbaasd moeten zijn dat
het literairhistorisch onderzoek bepaald wordt door ontologische en normatieve
aannames.

Dat literatuurhistorici veel waarde hechten aan hun rol als deelnemer aan het
debat, is in de loop van dit boek wel gebleken. Bij velen lijkt een onwil te bestaan
om zich terug te trekken en een meta-positie te kiezen, getuige bijvoorbeeld de
bezwaren die naar voren zijn gebracht tegen het voorstel smaak als studieobject te
kiezen. Verschillende onderzoekers uit heden en verleden hebben laten weten dat
meer iets te vinden voor een socioloog (of een cultuurhistoricus). Een literatuur-
historicus is in hun ogen iemand die afgaat op zijn eigen oordeel en zijn eigen
inzicht.10

Daarmee zijn we direct bij een derde en laaiste verklaringsgrond voor de
continurteit   in het historisch denken: de vigerende wetenschapsopvatting.   Wie
antwoorden beoordeelt op basis van evidentie of retorische overtuigingskracht,
staat niet alleen een beroep toe op de eigen ervaring, maar is ook snel tevreden.
Met als gevolg dat men heel lang kan blijven denken dat een bepaald onderzoeks-
programma succes garandeert en voortgezet moet worden. Daar komt bij dat een
dergelijke opvatting van wetenschap suggereert dat er zoiets zou bestaan als een
'natuurlijk' object, waardoor onderzoekers het idee krijgen niet te ver te mogen
afdwalen van de literaire tekst (en in iets mindere mate van de schrijver). 11

Wat dat betreft  is de gangbare methodologie allerminst neutraal. Ze moedigt
sommige vragen aan en raadt andere af. Dat laatste geldt in het bijzonder voor
pogingen de bestudering van literatuur een meer sociaal-wetenschappelijke basis te

geven en de eigen ervaring geen rol meer te laten spelen. Dergelijke pogingen
worden vaak beschouwd als het einde van de academische literatuurbeschouwing
en dus bestreden of op zijn hoogst een plaats gegund aan de rand van wat men
beschouwt als het eigenlijke vak. 12

10 Zo zei Stuiveling in een interview kort voor zijn dood: 'Toen ik pas hoogleraar was zei Wn van
mijn  collega's  op een examen: 'Wie bepaalt eigenlijk wat literatuur  is?'  Ik  zei:  'Ik!'  Toen  keek  hij  me
ietwat verbijsterd aan. Ik zei: 'Ik kan toch alleen maar oordelen met mijn smaak en mijn eigen inzicht,
en toch niet met die van jou? Als iemand zegt dat hij Tollens een groot dichter vindt, dan heb ik
medelijden met zijn gebrek aan smaak. En als ik Gorter een groot dichter vind, hebben anderen

medelijden met mijn gebrek aan smaak. Maar ik kan het niet verwisselen. Ik kan niet op andermans

gezag Tollens een groot dichter vinden, als ik dat niet vind. Wei kun je de vraag stellen, hoe het komt
dat  men  in 1850 Tollens een groot dichter gevonden heeft,  al  vind je  dat nu  niet  meer'. 'Al vindt mtn
dat  nu  niet  meer!',  zei mijn collega.  Ik  zei:   'Met men  heb ik niets te maken.  Ik vind Tollens nu slecht
en wat men vindt is een vraag van de cultuurgeschiedenis, niet van de literatuurwetenschap'
(Vermeulen 1985: 45). Zie voor een herhaling van dat standpunt Ten Braven 1987: 93f.

" Zie voor verstandige opmerkingen over het zogeheten 'namurlijk object' Van Buuren 1988: 13f.
12 Cf. Goedegebuure/Heynders 1996 (hoofdstuk 10).
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Tegenwoordig is de literatuurgeschiedenis, zeker in Nederland, bijna geheel in
handen van academici. Maar het bezit van die monopoliepositie betekent niet dat
de macht van de literatuurwetenschappers sinds de negentiende eeuw is toe-
genomen. Integendeel. De belangstelling voor het verleden is opvallend gering. 13

Literatuurwetenschappers kunnen dan wel blijven beweren dat iedere be-
schaafde Nederlander zijn klassieken moet kennen, maar de meeste Nederlanders -
beschaafd of niet - trekken zich daar niets van aan en lezen - als ze literaire
belangstelling hebben - bijna uitsluitend hedendaagse auteurs. De geschiedenis laat
men over aan de vaklui en zelfs die, zagen we in het laatste deel van dit boek,
zijn niet altijd gecharmeerd van hun specialisme. Schrijvers die zich laten inspire-
ren door oudere literatuur, zijn er in het Nederlandse taalgebied nauwelijks, Hun
belangstelling gaat meestal niet verder terug dan de beweging van Tachtig - de

14oudste, nog levende vorm van literatuur die we kennen.
Dat betekent dat literatuurhistorici voor hun gehoor bijna geheel zijn aan-

gewezen op het onderwijs. Vroeger - dat wil zeggen aan het einde van de negen-
tiende eeuw - was het moedertaalonderwijs strikt historisch. In de eerste wettelijke
bepalingen voor de HBS stond dat aandacht moest worden besteed aan de hoofd-
lijnen van de Nederlandse letterkunde en dat in het bijzonder de zeventiende, de
achttiende en de negentiende eeuw aan bod moesten komen. Later werd die eis
afgezwakt en was de wetgever tevreden als een aantal literaire werken in hun
context werden behandeld, maar de literatuurgeschiedenis bleef belangrijk en de
literatuurhistorici konden nog steeds over een groot gehoor beschikken. 15

Ongeveer vanaf de jaren zestig is dit alles veranderd. De oudere literatuur
vormt niet langer een substantieel onderdeel van het onderwijs in de laatste
klassen van het voortgezet onderwijs. Op de meeste scholen is het onderwijs
daarin marginaal geworden en de leerling die erdoor geboeid raakt, merkt al gauw
dat hij niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten een uitzondering is. Want waar
zijn vader en moeder en zeker zijn grootouders voor een nadere kennismaking met
het verleden konden beschikken over een reeks van tekstuitgaven, zoekt hij nu in
een boekhandel tevergeefs naar de werken die zijn leraar 'klassiek' noemt (en
trouwens ook naar andere boeken die ouder zijn dan een jaar of twee). 16

In het universitaire onderwijs is de situatie niet veel beter. Ook daar trekt de
recente literatuur (of misschien moeten we zelfs wel zeggen: de recentste) de
meeste aandacht. Bovendien worden de letterenstudies - historisch of niet - al
jarenlang geplaagd door bezuinigen en reorganisaties, met als gevolg dat het
aantal onderzoekers drastisch afneemt en hele studierichtingen of onderdelen

I3 De enige uitzondering op die regel is vooralsnog Maertants wereld.
'4 Oversteegen 1991, Fens 1991.
15 Bartels 1963: 117.
16 Zie over 'de vluchtigheid van literatuur' Verdaasdonk 1989. Zie over de zorg en aandacht voor

de klassieken Pleij 1994.
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daarvan verdwijnen. 17

De recente opbloei van de literatuurgeschiedenis moet waarschijnlijk voor een
deel worden begrepen als een poging zich tegen dit alles teweer te stellen en 'de
mensen een verleden te schoppen' (Van Oostrom). De betreffende literatuurhisto-
rici weten dat hun collega's en vooral hun studenten tot hun trouwste lezers beho-
ren maar richten zich toch - over hun hoofden heen - tot het beschaafd publiek,
zoals ook hun achttiende en negentiende-eeuwse voorgangers dat deden. Wat dat
betreft hebben professionalisering en specialisatie weinig verandering gebracht.

Het grote belang dat wordt gehecht aan contact met het beschaafd publiek
houdt direct verband met de legitimatie van het literairhistorisch onderzoek. Want
als er van de kant van het publiek geen belangstelling bestaat voor het literair ver-
leden - voor wie beheert men het dan? Die vraag is betrekkelijk nieuw en men be-
grijpt dat hedendaagse onderzoekers jaloers zijn op oudere literatuurhistorici en
met name op de captains of culture uit het einde van de negentiende en het begin
van de twintigste eeuw. Dat geldt niet alleen voor Nederlandse onderzoekers,
maar ook voor hun buitenlandse collega's, zoals o.a. blijkt uit Criticism and the
University (1985), een bundel beschouwingen over de stand van zaken in
Engeland en Amerika. 18

De verklaring voor het verlies van contact met het publiek - en daarmee ook
van invloed - wordt niet gezocht in veranderde maatschappelijke verhoudingen,
maar in de ontwikkeling van de vakbeoefening. Literatuurhistorici zouden enkel
nog oog hebben voor de eisen van de wetenschap en als gevolg daarvan zou hun
werk aan culturele betekenis inboeten. Verschillende onderzoekers hebben daarom
de afgelopen jaren voorgesteld die wetenschappelijke eisen wat minder zwaar te
laten tellen of in ieder geval meer ruimte te geven aan een persoonlijk accent. 19

Mij lijkt dat niet erg verstandig. Het is om te beginnen de vraag of een gro-
tere mate van subjectiviteit het contact met het publiek zal herstellen; per slot van
rekening is de belangstelling voor essayistische beschouwingen over het verleden
zo  goed als nihil. Bovendien hebben we  in de voorafgaande delen kunnen consta-
teren dat literatuurhistorici   niet   te  veel,   maar te weinig aandacht besteden   aan   de
eisen van de wetenschap en het persoonlijke element een al te grote speelt. Het
ligt daarom meer voor de hand zich in te spannen juist het wetenschappelijke
aspect van de literatuurgeschiedenis te versterken. Ook wanneer dat ten koste zou
gaan van haar culturele functie.

17, Ik werk elf jaar in Nijmegen', schreef Fens vlak voordat hij met emeritaat ging. 'Sindsdien zijn
verdwenen: de studierichtingen Scandinavische talen, Italiaans, Portugees, Russisch, oud-christelijk
Latijn en Grieks. Frans is hulpbehoevend, Duits is er niet beter aan toe. Nederlands heeft geen
specialist voor de zeventiende eeuw, die voor de negentiende is ontslag aangezegd, een hoogleraar
moderne Nederlandse letterkunde zal er volgend jaar niet meer zijn' (Fontijn/Mathijsen/Mertens 1993:
170.

u Graff/Gibbons 1985.
19 Zie met name Steinmetz 1983. Zijn pleidooi is bijgevallen door Goedegebuure 1987: 23ff.
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Summary

This book describes the development of academic literary history as a struggle
between various 'schools' and 'approaches'.   It has become customary to empha-
size the differences between these various approaches and thus to suggest that
each new approach constitutes a clean break with the existing tradition. This
pattern has emerged because literary historians simply echo the scholars who
claim that their critical approach is fundamentally different from (and, by impli-
cation, superior to) methods championed by their predecessors. They ignore the
fact that such claims have a political-strategic aspect and that, for that reason, the
true nature of the thing is often concealed behind a veil of irony and hyperbole.

The first thesis of this book is that literary history developes by evolution
rather than revolution. Its second thesis is that literary-historical research is
largely based on certain conceptions of literature, i.e. that it is based on normative
assumptions about the nature and function of literature and the means through
which this function could best be given shape. This also applies to most scholars
who claim that their approach is based on strictly scientific principles, and that
they are concerned with analyses rather than with value judgements. All too often
there is a close link between a particular approach and a particular kind of
literature and literary historians often cast themselves in the role of spokesperson,
advocate or ideologist of a writer or movement.

In Part 1 a link is established between the genesis of literary history and
certain fundamental cultural changes that took place towards the end of the seven-
teenth century. The key-phrases     in this context are: specialization, commer-
cialization, and a wider reading audience. As soon as modern languages became
part of the universitary curriculum, literary history began to play an important
role. The first Modern Languages Professors presented themselves as men of
sophisticated taste who sought to reunite with and continue the rhetorical tradition.
In the course of the nineteenth century this tradition came in for increasing
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criticism and the call for a more 'scholarly' approach was heard for the first time.
In the Netherlands this came to be known as the transition from the Old to the
New    School.    This book argues that historians   tend to overlook the similarities
between these two Schools and denies that this transition constituted a break with
the past. In actual fact, the change can best be described in term of expansion:  the
philological approach is added to the rhetorical one.

There are many similarities between the scholarly approach that the literary
historians developed and the views that Aristotle expresses in his Analytica
Posteriora. The cornerstones of his approach are: justificationism and essentia-
lism. Twentieth century methodologists claim that Aristotelism is untenable and
obstructs meaningful research, but New School-adherents regarded it as a blue-
print for responsible research that could match research in other academic
disciplines.

Around the turn of the century the desire for a scholarly approach led to the
emergence of several methods and approaches. The most important of these are
discussed in Part 2: Positivism, 'Geistesgeschichte' and Marxism. There are
significant similarities between these three approaches, from a philosophical, as
well  as a scholarly and cultural point  of view. These are partly the result  of a
tendency to borrow ideas and practices from competitors, as is illustrated in the
discussion of the development of the Marxist philosophy. Also there are striking
parallels with earlier literary historians. They asked the same vital questions,
pursued innovation by widening the fields of research and linked 'history'    to
'aesthetical criticism' and Aristotelism.

Part 3 is devoted to the influence of Russian Formalism and the Prague
School of Structuralism on the development of literary history. These two
approaches are usually thought to herald 'the beginnings of modern literary
theory', but are in fact based on a mixture of old and new ideas. Though this
represents a first departure from Aristotelism, it still seems inaccurate to refer to
the Formalist view on literary scholarship (if there be such a view) as Popperism.
Both Formalist and Structuralist scholars presented themselves as objective
researchers (like some of the dissident scholars in earlier periodes), but in actual
fact they too were propagating their own literary tastes and opinions, sometimes
invoking the 'will of history' to justify their views.

The most recent developments in the field of literary history are the subject of
Part  4. This period appears   to be characterized   by the return  to more traditional
ideas and approaches,  such as the use of rhetoric and the biographical approach.  It
is not always clear why matters which used to be classified as 'outdated' or
'unacademic' are now restored to their former glory. Aristotle's influence is still
very much in evidence and the picture that emerges of the historical development
of Dutch literature turns out to be remarkably constant.

Three approaches are discussed in some detail: reception-aesthetics, cultural
history and Bourdieu's institutional research. It is argued that only the last of
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these can be regarded as a valid alternative for the customary scholarly
approaches, both in terms of content as well as method.

The Epilogue focuses on the intertwining of scholarly and cultural aspects that
characterizes academic literary history.  It is assumed  that the continuity in literary
history is partly attributable to this intertwining. Other contributory factors are:
the accepted academic views and the desire of literary historians to have their say
in the literary debate.
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