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Wie de geschiedenis van de Nederlandstalige poëzie schrijft, schrijft tegelijk ook een geschiedenis van 

het subject. Dat blijkt wel uit het feit dat de auteur – het schrijvende of sprekende subject1 – nog steeds 

geldt als een ijkpunt bij de literatuurgeschiedschrijving: belangrijke literair-historische of poëticale 

paradigmawisselingen brengt men veelal in kaart door een beschrijving te geven van de veranderende 

verhouding tussen dichter en gedicht. Zo is het gedicht voor een romanticus als Kloos een 

“psychografisch document” ([1]: 62-67), een “uiting van gevoelens, waarvan de lezer zo zorgvuldig 

mogelijk deelgenoot moet worden gemaakt” ([9]: 38): het ik van de romantische dichter, zo is de 

algemeen geaccepteerde gedachte, probeert zich zo volledig mogelijk in poëzie uit te drukken. Met de 

opkomst van het modernisme verandert dat: het gaat het niet langer om “lyrische ontboezeming”, maar 

“om een proces van ‘ontpersoonlijking’”; zo is poëzie volgens een modernist als Nijhoff “nooit een 

directe uitspraak over het leven van de dichter of de werkelijkheid die hij ervaart, maar schept [zij] 

veeleer een eigen werkelijkheid, een wereld in woorden.” ([2]: 618-619) En waar men in het werk van 

Nijhoff desalniettemin “nog altijd een dichterlijke instantie” kan aanwijzen, een regisserend subject dat 

“de kracht van de taal en de vorm tot in de finesses blijkt te beheersen” ([2]: 619), daar erkent de poëzie 

van de Zestigers “alleen in de keuze van het materiaal nog een dichterlijk ingrijpen” ([16]: 73). Deze 

ontwikkeling lijkt ten slotte te culmineren in het postmodernisme. Het “dichter-ik” van Tonnus Oosterhoff, 

bijvoorbeeld, zou zichzelf definitief kwijtraken in het talige labyrint van de poëzie: “Oosterhoffs 

‘regisseur’ is de weg kwijt in een tekstueel universum van flarden en fragmenten en ervaart die toestand 

niet noodzakelijk als een slechte.” ([18]: 162) De tendens is duidelijk: het verhaal van de Nederlandse 

poëzie vertelt hoe het ik van de dichter langzamerhand richting de coulissen wordt gedrongen, 

vervolgens van het toneel verdwijnt, en uiteindelijk zelfs de regie uit handen geeft. 

 

Het is bijzonder aannemelijk om te veronderstellen dat onpersoonlijkheid en desubjectivering inderdaad 

steeds belangrijker worden in de Nederlandse poëzie, want zo’n tendens zou mooi harmoniëren met 

                                                           
1
 Uiteraard zijn noties als ‘zelf’, ‘subject’, ‘het ik’, complexe, glibberige begrippen, die door verschillende 

theoretici op uiteenlopende wijze zijn gedefinieerd. Ik kies hier voor een door de discoursanalyse geïnspireerde 

invalshoek (zie bijvoorbeeld [10] en vergelijk [13]: 163-188), die nog verder uitgewerkt zou moeten worden. Het 

subject is volgens de hier gekozen invalshoek in elk geval niet gelijk te stellen aan de reële auteur, noch aan de 

zogenaamd uit de tekst af te leiden implied author (vergelijk [4]), maar met een door de lezer (bewust of 

onbewust) gehanteerde interpretatieve hulpconstructie.  
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allerlei ontwikkelingen op het gebied van de literatuurtheorie. Zo werd eerst de band tussen het literaire 

werk en de reële auteur doorgesneden door de New Critics ([20]) en de introductie van de implied 

author ([8]). Maar ook de positie van de auteur voor zover die uit de tekst kan worden afgeleid, lag al 

snel onder vuur: zo betoogde Mikhail Bakhtin dat de personages in de moderne, meerstemmige roman 

niet langer ondergeschikt zijn aan de auteur, maar op gelijke voet met hem staan: “[They are] capable 

of standing beside their creator, of disagreeing with him, and even of rebelling against him.” ([3]: 4) De 

opkomst van het Franse poststructuralisme gaf de auteur ten slotte het genadeschot: “A text is not a 

line of words releasing a single ‘theological’ meaning (the ‘message’ of the Author-God) but a 

multidimensional space in which a variety of writings, none of them original, blend and clash”, aldus 

Roland Barthes ([5]: 146). Ook in de literatuurtheorie, kortom, werd de auteur als centrum van 

subjectiviteit en betekenisgeving meer en meer buitenspel gezet.  

 

De toenemende ontpersoonlijking van de literatuur en van de literatuurbeschouwing bevestigen en 

onderstrepen elkaar dus, maar zo’n historisch perspectief blijkt in de interpretatieve praktijk allerminst 

onproblematisch te zijn. Wie zich bij de geschiedschrijving van de poëzie laat leiden door een 

ongeschreven geschiedenis van het subject, gaat er namelijk al bij voorbaat van uit dat het schrijvende 

ik zich in oudere teksten nog min of meer onproblematisch kon uitdrukken, terwijl het in modernere 

literatuur oplost in het oncontroleerbare spel van betekenaren. Dat daarmee een vertekend beeld wordt 

geschetst van zowel de historische als de contemporaine poëzie, wil ik laten zien aan de hand van twee 

voorbeelden.  

 

Mijn eerste voorbeeld is Lied 23 uit het veertiende-eeuwse Gruuthuse-handschrift ([14]: 280-281; zie 

bijlage A). In deze tekst lijkt een onproblematisch ‘ik’ aan het woord te voeren, maar dat is schijn: 

sterker nog, het is zelfs onduidelijk wie hier nu eigenlijk het daadwerkelijk sprekende subject is. De 

auteur is in dit geval namelijk onderworpen aan de strenge formaliteit van de hoofse minnelyriek, die 

een zeer select aantal topoi, registers en versvormen voorschrijft. Het “uiterst voorspelbare en 

repetitieve karakter” van deze lyriek wekt volgens Frank Willaert dan ook de indruk dat de dichters “als 

het ware door een automatische piloot [worden] gestuurd” ([19]: 119). Bovendien is de ikfiguur 

eveneens ingelijfd door het melancholische discours van de verliefdheid, zoals Roland Barthes zou 

zeggen; dat discours functioneert als een “machine die zichzelf gaande houdt, een draailier die nooit 

verstomt en waarvan aan de slinger wordt gedraaid door een wankelende, anonieme speler” ([6]: 135). 

De ikfiguur heeft zelf weinig in te brengen: het verliefde spreken dwinct zijn zinne (volgens het 

Middelnederlands handwoordenboek zowel “gedachten” als “beteekenis”, “geest die uit de woorden 

spreekt”), zodat de tekst van zijn lied geheel en al om zijn geliefde draait – zozeer zelfs dat de 

beginletters van de versregels steeds haar naam spellen. Deze ‘ik’ is dus allerminst een 

onproblematisch sprekend subject, maar eerder het anonieme object van het verliefde spreken.2  

 

Mijn tweede voorbeeld is het oeuvre van Tonnus Oosterhoff, die zojuist al even aan bod kwam. 

Oosterhoff zet een arsenaal aan middelen in om aan zijn eigen subjectiviteit te ontsnappen. Zo 

behandelt hij het woordje “ik” alsof het om de derde persoon enkelvoud zou gaan: “Ik verbrandt in mijn 

                                                           
2
 Een analyse van de rol van het subject in Lied 23 zou ook meer inzicht kunnen bieden in de curieuze 

genderverhouding tussen de ‘ic’ en de toegesproken dame. Voor een nadere uitwerking hiervan, zie [12]. 
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eigen vlam”, schrijft hij bijvoorbeeld; en in weer een ander gedicht is niet ‘ik’ aan het woord, maar “de ik” 

([17]: 60, 63). Daarnaast is lang niet altijd te achterhalen wie die ‘ik’ in Oosterhoffs gedichten precies is: 

vaak zijn in één gedicht meerdere stemmen tegelijk aan het woord. Niet voor niets lijkt Oosterhoff in het 

gedicht ‘Hersenmutor’ te schrijven: “Voor een gedicht moet je eigenlijk met zijn vijven zijn.” ([17]: 121) 

Het ik wordt tot slot eveneens uitgehold door de fragmentatie en onvolmaaktheid die zo typerend is voor 

Oosterhoffs werk: zijn bundels staan vol verbrokkelde anekdotes, versnipperde dialogen, uiteenlopende 

lettertypes en ongebruikelijke stijlcombinaties.  

 

Hoe standvastiger en gestructureerder deze dichter zijn ‘ik’ echter ondergraaft, des te sterker 

manifesteert de auteur zich als handelend subject. Oosterhoffs poëzie illustreert daarmee het probleem 

van de nauwe relatie tussen de notie van het ik als subject en dat wat Georges Bataille “het domein van 

het plan” noemt ([7]: 74). Het bewuste, controlerende subject behoort volgens Bataille tot de wereld van 

de planmatigheid; wie wil afrekenen met het subject, zal bijgevolg ook moeten ontsnappen aan die 

wereld. Maar elke strategie die wordt ingezet om aan de planmatigheid te ontkomen, is zelf evengoed 

gepland – zodat deze strategie het ik niet onderuithaalt, maar het bevestigt als centrum van handeling. 

Dat is dan ook de reden waarom het subject steeds weer steeds de kop opsteekt in Oosterhoffs 

gedichten: door zijn positie als schrijvend subject zo beslist te ondermijnen, benadrukt hij die positie 

eens te meer.3 Zijn werk vormt in dat opzicht het negatief van het Gruuthuse-voorbeeld: Oosterhoff 

streeft juist naar de desubjectivering die ikfiguur uit Lied 23 overviel, terwijl hij – paradoxaal genoeg – 

voor zichzelf zodoende een subjectpositie schept die de hoofse ikfiguur werd ontzegd.  

 

Oosterhoff maakt deze problematiek zelfs tot het thema van zijn gedichten, zoals wel blijkt uit het 

gedicht ‘Meneer met Pinksteren’ ([17]: 136-139; zie bijlage B). De “meneer” uit de titel is te herkennen 

als een personificatie van de dichterlijke inspiratie, of het schrijvende zelf van de auteur. Maar allerlei 

desubjectiverende middelen en strategieën – het innemen van “paddestoelen”, het uiteenvallen van de 

persoonlijkheid in “Oosterhoff”, “O” en “meneer” – ten spijt, blijven “meneer”, “O” en “Oosterhoff” moeilijk 

van elkaar te onderscheiden: de ontpersoonlijking zet blijkbaar niet door. Bovendien kan “Oosterhoff”, 

zo blijkt uit het gedicht, het zelf evenmin stellen zonder een schrijvend subject. Compulsief bestudeert 

hij ogenschijnlijk willekeurige gebeurtenissen (zoals een heen en weer vliegend “roestbruin vogeltje” of 

“een groep spreeuwen” in een boom), net zolang totdat de aanwezigheid van “meneer” lijkt te worden 

bevestigd. Hij ontdekt uiteindelijk een “gecodeerde boodschap van meneer”: “‘Ik zit in de boom.’” Dat er 

evenveel spreeuwen zijn als letters in het alfabet, suggereert dat de “berekeningen” van Oosterhoff in 

feite interpretaties zijn, die juist de auteur centraal stellen. 

 

Deze twee voorbeelden laten in de eerste plaats zien dat onpersoonlijkheid en meerstemmigheid geen 

historische verworvenheden zijn, zoals men wel doet voorkomen: in een historische tekst als het 

Gruuthuse-handschrift blijkt de rol van het subject allerminst vanzelfsprekend te zijn en in de schijnbaar 

stuurloze poëzie van Oosterhoff dringt de auteur zich daarentegen weer op de voorgrond. In de tweede 

plaats tonen de voorbeelden aan dat de literaire geschiedschrijving gehinderd wordt door een gebrek 

                                                           
3
 Voor een uitgebreidere beschouwing over de rol van het subject in (de receptie van) Oosterhoffs poëzie, zie 

[11]. 
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aan reflectie op complexe noties als ‘ontpersoonlijking’ of ‘de dood van de auteur’. Het schrijvende 

subject blijkt via de achterdeur van de poëtica, de interpretatie of het discours toch weer in het 

middelpunt van de belangstelling te komen staan. Dat is uiteraard geen nieuw inzicht: Michel Foucault 

bijvoorbeeld heeft al eens betoogd dat de beschouwing van literatuur nog altijd wordt aangestuurd door 

de ‘auteursfunctie’, die hij beschreef als de sturende aanwezigheid van “a constraining figure”, die 

garant staat voor “a limitation of the cancerous and dangerous proliferation of significations” ([10]: 221-

222). En ook Paul de Man heeft terecht opgemerkt dat de analyse van een literaire tekst als een 

verzameling conventies of strategieën vanzelf een schrijvend subject postuleert: “It is impossible to 

speak of a text as performing strategically”, aldus De Man ([15]: 287), “without projecting into it the 

metaphor of an intentional consciousness or subject.” Een gedegen studie naar de complexe 

verhoudingen tussen het schrijvende subject, de auteurspoëtica, en de interpretatie van literaire 

teksten, is er echter nog niet. Zo’n ‘verbeeldingsgeschiedenis van het schrijvende subject’ heeft de 

neerlandistiek zeker nodig, zo blijkt wel uit het voorgaande: dat zou de geschiedenis van de 

Nederlandse poëzie, om met Oosterhoff te spreken, net dat beetje extra geven dat zij nu voorgoed moet 

missen.  
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[Bijlage A] 
 

Melancolie dwinct mi de zinne 
Allein up ein ende anders gein. 
Reinre wesen van beghinne 
Ic nie verzinde dat dit ein. 
Et es alst was, mi blivet reyn. 
 
Mi en rouc wat wene ic ghewinne, 
Als ik verzie u lieflic grein 
Recht bezouc doet dat ict kinne, 
In trauwen rein, niet als vileyn. 
Et es alst was etc. 
 
Met steiden blivic vaste hier inne, 
Alle vruecht es mi te clein. 
Rouct soe mijns niet wien ic minne, 
In hopen vindic bate allein. 
Et es alst was etc. 
 
Mijn trauwe es vast, mijn ontrauwe dinne, 
Arech es met mi onghemein. 
Rouct mijns, mijns hertzen coninginne, 
Ic houdu over capiteyn! 
Et es alst was etc. 
 
Melancolie dwinct mi die zinne etc. 
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[Bijlage B] 
 
MENEER MET PINKSTEREN 
 
In wezen is er geen meneer. 
 
Oosterhoff heeft paddestoelen ingenomen. Daarvan onder 
invloed maakt hij vreemde agenda’s. Zo ziet hij in de vegen op 
vrouwspersoons parket het portret van (een afspraak om te 
schrijven over) meneer. De schroeivlek bij de haard is meneers 
misplaatst oog niet. Want hij heeft niet zo’n gezicht: het is meer 
twee snijdende cirkels. 
 
Een poos later ziet dezelfde Oosterhoff een roestbruin vogeltje van struik naar boom vliegen en vice 
versa. (Misschien zijn het  
er twee, die elkaar aflossen; dan lijken ze zielsveel op elkaar.)  
De vluchtlijnen vormen een vage onhandige hangmat voor  
meneer. 
 
Als O thuiskomt ligt alles meneerlijk precies op dezelfde plaats  
als waar het is achtergelaten. 
 
Op de avond voor Pinksteren neemt meneer een, ja, gestalte  
aan, en meteen een heel onplezierige. Met een bronchiteus 
werkhandschoentje zich aan O’s luchtpijp vasthoudend laat hij 
zich zakken in de verblijven van de onderburen. Hij laat hun 
twistgesprekken en verwijten (‘Domme kuthoer! Ja! Domme 
kuthoer ja!’) door zijn aderen jagen, zijn hart slaat in hun deu- 
ren en rotmuziek. Oosterhoff raakt vertwijfeld, hoest de volgen- 
de ochtend onwelriekend, met fluimen. 
 
Heilige Geest. 
 
O is bv. het nieuws en de invallen die hij zo’n beetje onthoudt. 
Meneer bestaat uit vergeten dromen en nieuwsfeiten. Zo zijn ze 
twee groeiende wezens, maar meneer groeit oneindig veel 
sneller. Als het een eetwedstrijd was zou het een indrukwekkend 
gezicht zijn: hoe meneer O overschaduwt. Maar het is geen 
gezicht; ook geen eetwedstrijd. 
 
Oosterhoff bladert met genegenheid in de poëzie van J.H.  
Leopold, vooral in de onafzienbare afdeling SCHETSEN EN 
FRAGMENTEN: 
 

 Dieren 
als kerk in het bosch gezien 
dat diep doet ademen. 
het gevoel van rijkdom 
 
 van waar, van waar 
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de onderlinge vertedering 
bij het gezamenlijk zien van dieren 
het planten van boomen (op bedrukte dagen) 

 
O, denkt O, kon dit maar eigen maaksel zijn; het zou mijn werk 
net dat beetje extra geven dat het nu voorgoed moet missen. 
 
Bij sommige SCHETSEN EN FRAGMENTEN nu komt het O voor dat hij 
Leopold door meneer heen leest. De gedichten lijken op 
landschap uit een vliegtuig gezien, door wolken en nevelflarden, 
die aan het oog onttrekken en schaduwen werpen. Het is 
meneer, wolken boven Oosterhoffs schoot, die maakt dat de 
teksten zoveel wit, zoekheid en (uit-, ont-)brekend ritme hebben. 
Eindelijk heeft meneer een eigen vlietende én terug te vinden 
vorm. 
 
Als de schemer van Pinksterdag komt schrikt O van de plot- 
seling ontdekte stille aanwezigheid van een groep spreeuwen in  
de bovenste takken van de berk achter het huis. Wat moeten zij  
daar? 
Hij telt de dieren maar komt steeds op andere cijfers uit. Ze zijn 
niet makkelijk in de boom en van elkaar te onderscheiden; soms 
vliegt een clubje weg of komen er een of twee bij. Maar meer  
dan zesentwintig zijn het nooit. Soms zijn de takken even leeg. 
Nul spreeuwen. 
O noteert de getallen en ‘laat er berekeningen op los’, tot het in 
het holst van de nacht inderdaad om een gecodeerde boodschap 
van meneer blijkt te gaan. Die luidt: ‘Ik zit in de boom.’ 
 
Dood is niet zijn. Maar, contempleert O, (zelf over the hill,) als je 
bedenkt hoeveel we toch al niet zijn, hoeveel we niet zien (en dat 
we alles wat we zien scheef zien), dan zijn wel al bijna volkomen  
in de gevreesde toestand.  
 
(Eens, als het laatste uur zal slaan, 
wie zal dan gaan? Meneer? Meneer? 
Nee, ouwe reële Oosterhoff (is de sigaar).) 
 
 


