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1. Beschouwing 

 

De historische Nederlandse letterkunde verkeert in een identiteitscrisis. Dit werd 30 jaar geleden door 

Marijke Spies geconstateerd, en het wordt bij tijd en wijle herhaald, maar op dit moment kan het zeker 

weer gezegd worden.[7] Er zijn zoveel bewegingen en scholen tegelijkertijd manifest, dat er nauwelijks 

meer van één invloedrijke richting gesproken kan worden. Editeurs, analytisch-bibliografen, 

codicologen, paleografen, imitatio-onderzoekers, genderspecialisten, egodocumentenverzamelaars, 

motievengeleerden, vergelijkende literatuurwetenschappers, vrije interpretatoren,  geschiedschrijvers, 

biografen, genreonderzoekers, institutionele onderzoekers – ze zijn allemaal aan te wijzen in het 

handjevol docenten historische letterkundigen dat aan de universiteiten van Nederland en Vlaanderen 

hun invloed op de komende generaties uitoefent.  

 

Enerzijds heeft deze multidisciplinariteit te maken met het vak, dat een grote mate van 

vakbekwaamheid vereist. Men kan geen historische letterkunde beoefenen zonder geschoold te zijn in 

de lexicografie, de historische grammatica, de filologie, en vaak ook de codicologie en de analytische 

bibliografie, om nog maar te zwijgen van het Neolatijn en de archiefkunde. 

Dit betekent dat er steeds generaties vakbekwame neerlandici opgeleid worden en moeten worden die 

uitstekende edities kunnen maken op een traditionele manier, of die in staat zijn een historisch 

verschijnsel te documenteren en in zijn historische opeenvolging netjes te beschrijven. Ze moeten er 

eenvoudigweg zijn om het vak voort te zetten. Op dit moment worden zeer vakbekwame Nederlandse 

mediëvisten opgeleid in Münster (Duitsland). Multidisciplinariteit hoeft dus niet per se negatief uitgelegd 

te worden. 

 

Anderzijds zijn er de vakgenoten die historische literatuur beschouwen als een fopspeen. Literaire 

teksten staan slechts in dienst van geschiedenis, ze zijn plaatsvervangend. Literatuur is de fopspeen 

van de geschiedenis, en geschiedenis is de eigenlijke moedermelk. Bij veel essayistisch-schrijvende 

letterkundigen is de oude literaire tekst slechts een tussenstap, een middel om het eigenlijke doel te 

bereiken, namelijk het beschrijven van historische processen.  
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Nu wijs ik deze beoefening van letterkunde in het geheel niet af, maar er zijn gevaren aan verbonden. 

Teksten functioneren in contexten, en natuurlijk gaat het daarom. Wij letterkundigen zouden de boel ook 

om kunnen draaien: contexten functioneren in teksten. De tekst is primair, en de context wordt duidelijk 

door de tekst. Belangrijk is dat men zichzelf als literair-historicus niet ontrouw is. De context is niet het 

eigenlijke doel van de tekst.  

Daarbij is het tevens zaak om het historische niet te verwaarlozen. Wat mij te ver gaat is als een literaire 

tekst ‘onthistoriseerd’ wordt, zodat er alleen een vrij associeerbaar corpus aan lettertekens overblijft. 

Mieke Bal doet het met schilderijen op een bewondering afdwingende manier – maar ik zou het zelf zo 

niet doen. Frans-Willem Korsten doet het in zekere zin ook, maar alleen als een tussenstap om tot een 

historische leeswijze te kunnen komen.  

 

New Historicism wordt gezien als een benadering die een nieuwe oplossing zou kunnen bieden wat de 

historische letterkunde betreft, en een nieuwe eenheid zou kunnen geven. Wie wijs is, herinnert zich het 

sprookje van de kleren van de keizer en het gezegde over de nieuwe zak voor oude wijn. Op welk 

gebied zou het New Historicism vernieuwend zijn en een nieuwe benadering kunnen betekenen? Twee 

zaken wil ik aansnijden: (1)het gelijkstellen van literatuur aan overige documenten; (2) de tekst zelf is de 

dialoog: er is geen onderscheid tussen tekst en context. 

 

Het eerste punt is weinig uitgewerkt tot nu toe, in die zin, dat het, mijns inziens, tot de taak van de 

letterkundige blijft behoren literatuur als een specifieke tekstsoort te zien. Literatuur kan, meen ik, meer 

dan wat een krantenstuk of een studie kunnen. En dat gaat verder dan wat tot heden aangewezen is als 

typisch literair.[5, 6] We zouden moeten zien te beredeneren waarin zij zich onderscheidt, waarin zij 

typisch `literatuur’ is ook in de dialogische opvatting van de tekst. Het specifieke van literatuur zou beter 

aangewezen moeten worden dan tot nu toe gebeurd is. Daarbij zouden we moeten profiteren van het 

feit dat letterkunde anders is dan historische teksten, krantenartikelen of beschouwingen. 

 

Wat het tweede punt betreft: daar zit de winst. Door uit te gaan van signalen die de tekst zelf geeft, kan 

die beter begrepen worden in zijn dimensies naar het verleden en het heden. Er is geen onderscheid 

tussen tekst en context: de literaire tekst is beide. Men zou ook niet moeten spreken van `context’, maar 

van `geïmpliceerde tekens’ of `implied signs’, zoals men van de ‘implied author’ en de ‘implied reader’ 

spreekt in de literatuurwetenschap. De context zit in de tekst, en als die er niet uit te halen valt, klopt de 

verbinding die de onderzoeker legt niet. 

 

Dit brengt ons op een ander punt, dat ook betrokken moet worden in de New Historicism-discussie, 

namelijk de kwestie van het verhalende karakter van de geschiedbeoefening. In 1982 verkondigde 

Ankersmit in het befaamde Groningse narratiedebat, dat hij de geschiedbeoefening eerder als een 

kunst dan als een wetenschap beschouwt.1 De veronderstelde zwakten van de 

geschiedwetenschappen, zoals het pluriforme en het narratieve, worden nu haar sterke zijden 

genoemd. Een historicus heeft het recht een verhaal te construeren op basis van zijn analyses. Hayden 

                                                           
1
 [1], p. 21: ‘voor mij is de geschiedbeoefening eerder een kunst dan een wetenschap en ik denk daarom ook dat 

we vanuit de esthetica (de filosofie van de kunst) heel wat zinvoller dingen over de geschiedbeoefening kunnen 

zeggen dan vanuit welke vorm van wetenschapsfilosofie ook’. 
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White vroeg zich in The Content of the Form af of een narratief discours wel een neutraal medium is – 

en tegelijkertijd betreurde hij het negatieve antwoord niet. ‘Real life can never be truthfully represented 

as having the kind of formal coherency met with in the conventional, well-made or fabulistic story’.2 Zijn 

uiteindelijke conclusie is, dat de verhaalvorm het meeste voldoening geeft bij de representatie van het 

verleden. ‘How else can any past, which by definition comprises events, processes, structures, and so 

forth, considered to be no longer perceivable, be represented in either consciousness or discourse 

except in an “imaginary” way?’3 Is de kwestie van de neutraliteit nog wel valide? Neemt White met zijn 

vraag naar objectieve representaties niet een verouderd standpunt in? In elk geval is de vraag niet 

relevant voor het New Historicism, lijkt mij. 

 

In mijn oratie heb ik een pleidooi gehouden om te letten op het travestievermogen van literatuur. 

`Literatuur is in staat de basale conflicten en obsessies van een samenleving weer te geven, zowel in 

de literaire vorm als in de inhoud.’4 Gewone historische bronnen helpen ons aan de feiten, maar voor de 

samenhang ervan kan de literatuur ons helpen. Als de historicus overheidsdocumenten, kronieken, 

kranten, registers, notariële akten, becijferingen en gebruiksvoorwerpen uit een bepaald tijdperk 

gebruikt heeft om statistieken te maken en hij op basis van zijn statistieken uitspraken wil doen over 

denkpatronen, biedt de literatuur uitkomst. Niet om het leven van alledag te kunnen schetsen, maar om 

de twistpunten van een tijd te ontdekken. Dominick LaCapra heeft het hierover: ‘The novel, unlike 

historiography, may invent characters and events and give rise to configurations that are not available in 

the writing of history. When this elementary distinction between history and the novel breaks down, one 

has the appearance of myth.’5 De werkelijkheid komt vertekend in een roman, omdat ze omgezet wordt 

naar de wetten van de literatuur. De schrijver en de lezer kennen dezelfde literaire codes, die niet op 

schrift staan maar die stilzwijgend afgesproken zijn. De alledaagse werkelijkheid wordt tegelijkertijd 

betrokken op en afgeschermd van de literaire werkelijkheid. Om maar enkele platte voorbeelden te 

geven: de lezer doet het licht niet aan als het in het boek donker wordt en de lezer weet feilloos dat een 

regel wit in een boek betekent dat er iets verandert: in de romantijd is het een dag later, er komt een 

ander personage aan het woord of de locatie wisselt. Om de vertekening weer op de werkelijkheid te 

kunnen leggen, moeten de inhouden en vormen omgezet worden naar denkwijzen.6 Een zin uit een 

willekeurig literair boek staat niet alleen in verband met de alinea’s, de hoofdstukken en het boek 

waarvan ze deel uitmaakt, maar ook met de omringende werkelijkheid: met de taal van een tijdvak, met 

het milieu van de schrijver, met de heersende ideologieën, de politiek en het culturele debat.[9]  

 

Extra fascinerend voor een dialogische interpretatie zijn de historische romans. Over de band van het 

verleden spreekt de schrijver de lezer aan. Op dit moment is er in de Nederlandse literatuur een grote 

trek naar het verleden aan de gang. Gerrit Komrij, Thomas Roosenboom, Margriet de Moor, Nelleke 

Noordervliet, Arthur Japin, Maarten ’t Hart, het lijkt wel alsof er een nieuwe kolonie ontdekt is waar 

                                                           
2
 [11], ix, xi en p. 57. 
3
 [11], p. 57. 
4
 [4], p. 12. 
5
 [3], pp. 128-129. 
6
 Frank Kermode meent dat literatuur boodschappen over het verleden overdraagt in een medium dat die 

boodschappen diffuus maakt en ironiseert. Maar na analyse kan zij meer kennis geven van de geschiedenis dan 

gewone bronnen, omdat ze attendeert op het ongewone. [2], pp. 66-67. Zie ook het narratiedebatnummer van 

Groniek. Taal en geschiedenis 1984. 
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iedereen naar wil emigreren. Hella Haasse is allang niet meer de enige die het verleden induikt. De 

uittocht naar het verleden heeft juist met politieke stellingnamen te maken. Historische romans zeggen 

meestal heel wat meer over de tijd waarin ze geschreven zijn dan over de tijd die ze als onderwerp 

hebben. Soms is dat doorgestoken kaart. Wanneer Theun de Vries in 1941 een biografische roman 

over Rutger Jan Schimmelpenninck publiceert, is dat natuurlijk om via de Franse bezetting de Duitse te 

bekritiseren, en de politieke keuzes te becommentariëren. In die Franse tijd zelf, aan het begin van de 

negentiende eeuw, verschenen er gedichten over de Tachtigjarige Oorlog, ook om de lezers op de 

parallel met de eigen tijd te wijzen.  

 

Maar meestal begint de historische roman ermee dat de schrijver  pure interesse krijgt in een bepaald 

tijdvak en zich daarin verdiept. De parallellie met de eigen tijd valt hem misschien niet eens op. Ook de 

lezers kan die ontgaan. Ze smullen van de verhalen over hoe het was, zonder zich te realiseren dat 

`hoe het was’ een metafoor is voor `hoe het is’. Het verleden is er om het heden en het verleden. Wat er 

ontstaat is een extra dimensie. Tijden synchroniseren. Door de lezer naar het verleden te laten kijken en 

te confronteren met kwesties die verleden tijd lijken te zijn, komt de schok van de herkenning des te 

harder aan. De problemen krijgen een tijdloze dimensie, juist door ze in het verleden te plaatsen. Het 

discours van het verleden is ook ons discours, en het kan altijd weer geactiveerd worden door erover te 

schrijven. Historische romans zijn voor de New Historicist extra spannend, omdat ze tegelijkertijd 

contemporaine romans zijn, maar dan de hoek om. Het verleden wordt gesynchroniseerd met de tijd 

waarin de schrijver leeft.  

 

Ik geef als voorbeeld de roman van Thomas Rosenboom, Publieke werken. Rosenboom heeft zich het 

jargon van de negentiende eeuw eigen gemaakt. Hij kent de discussies zoals die in tijdschriften 

plaatsvonden. Hij heeft zich verdiept in de opleiding van heelmeesters, chirurgijnen en apothekers, en 

weet wanneer de academische omslag plaats heeft gevonden en er alleen nog universitair geschoolden 

in de medische wetenschap als artsen of apothekers mochten optreden. Hij heeft studie gemaakt van 

de uitbreidingen van Amsterdam in de late negentiende eeuw en van de landverhuizers. Hij weet van 

ontginningen in het oosten van het land en hij kent de zeden van de turfstekers. Publieke werken is een 

mentaliteitsgeschiedenis van een deel van de negentiende eeuw, toegankelijker dan menig historisch 

werk, en waarheidsgetrouw. Publieke werken is in de media direct herkend als een transformatie van de 

late twintigste eeuw naar de negentiende eeuw. Het centrale punt is de botsing van tijden. Enerzijds zijn 

er de hoofdpersonen die de snelle veranderingen niet bij kunnen houden, anderzijds zijn er de 

gewetenloze vooruitgangsdrijvers, die geen rekening houden met de individuele belangen, met 

degenen die klein van geest zijn, of die uit pure behoudzucht het oude verdedigen.  

 

De fascinatie voor de historische roman van tegenwoordig verbindt ons met de negentiende eeuw. 

Geertruida Bosboom-Toussaint was toen de meest serieuze van de historische-romanschrijvers. Zij 

verdiepte zich wezenlijk in de geschiedenis, tobde met de details. Ook haar romans zeggen eigenlijk 

meer over haar eigen tijd dan over de behandelde tijd. Het Huis Lauernesse gaat over de begintijd van 

de Reformatie in Nederland. Ze vertelt hoe een jonge Duitse Lutheraan als eerste in Nederland de 

nieuwe godsdienst verspreidt, en hoe die als een besmettelijke ziekte over het land trekt, waarna overal 

twisten ontstaan. Hoofdpersoon is Ottelijne, een jonge adellijke vrouw, die zich laat overtuigen door de 
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nieuwe geloofsrichting van de Lutheraan, daardoor in conflict komt met haar gedrilde roomse verloofde, 

van hem vervreemdt, en tenslotte ervoor kiest om het Lutheranisme te gaan verspreiden. Het lijkt een 

roman over de godsdienststrijd, en zo is die indertijd ook beoordeeld. Maar er is ook een parallel met 

het eigen heden, zoals ik hierna uiteen zal zetten. Bovendien zou ik het boek een emancipatieroman 

willen noemen. Bosboom schetst het drama van een vrouw die haar eigen weg wil gaan en daarvoor 

liefde, echtelijk geluk en maatschappelijke zekerheid op moet geven. Dat is precies wat er speelde in 

haar eigen tijd: vrouwen kregen nauwelijks kans om zelfstandig te zijn. Wanneer zij ervoor kozen 

onafhankelijk van geest te zijn, zouden ze ongetrouwd blijven en daardoor onzeker van hun materiële 

welzijn. Tegelijkertijd waren ze voldoende ontwikkeld geraakt om zich te realiseren dat ze nog steeds 

afhankelijk waren van een vader of een echtgenoot aan wie hun vrije geest zich diende te onderwerpen.  

 

Schenkeveld-van der Dussen heeft het schrijverschap van Bosboom een `mannelijk’ schrijverschap 

genoemd. [8] Naar haar idee paste zij zich aan aan de normen van de masculiene bovenlaag van de 

literatuur. Ik zie dit anders. Door te letten op de metaforiek en de focalisatie kan er een andere 

interpretatie ontstaan. Hieronder werk ik de interpretatie van Het huis Lauernesse verder uit. Wat het 

New Historicism en de variant ervan die ik wil toepassen voor gevolgen heeft voor de 

literatuurwetenschap, is heel eenvoudig: de creativiteit van de lezende onderzoeker wordt weer 

aangesproken. Objectiviteit is niet meer het heilige doel van de literatuurwetenschapper. De 

methodologenstrijd van de jaren zeventig en tachtig heeft zijn nut gehad voor de ontwikkeling van de 

literatuursociologie en voor institutioneel onderzoek, maar haar dogma’s gelden niet meer voor de hele 

literatuurwetenschap, en zeker niet meer voor de literatuurgeschiedenis. We zijn terug bij af wat de 

methodiek betreft: hermeneuten zijn we en blijven we. Alleen zijn we nu vrolijke in plaats van 

beschaamde hermeneuten. 

 

 

2. Toepassing 

 

In de roman Het Huis Lauernesse die de jonge Geertruida Toussaint in 1840 publiceerde, zijn drie 

thema’s centraal geplaatst. Het gaat om de positie van de burger, van de vrouw en van de godsdienst, 

en alledrie de posities bewegen zich naar vrijheid en onafhankelijkheid. Ik stel drie vragen die ik 

beantwoord wil zien en die slechts ten dele eerder gesteld zijn: 

 

(1) Wat is de vrouwelijke positie in deze roman, met name die van de hoofdpersoon? Heeft het 

vrouwelijk schrijverschap van Toussaint met het onderwerp van haar roman te maken? 

(2) Waarom schrijft Toussaint in 1840 een roman over de verspreiding van Luthers leer in Nederland in 

de zestiende eeuw? 

(3) Wat zegt de hervorming uit de 16e eeuw over de negentiende eeuw: waarom verschijnt juist in 1840 

deze roman? 

 

Schenkeveld-van der Dussen verwijt Toussaint een mannelijk schrijverschap in een artikel in het eerste 

nummer van Nederlandse letterkunde. [8] Andere schrijfsters, meent zij, nemen een vrouwelijker 

standpunt in. Zij noemt twee kenmerken voor `vrouwelijke’ schrijfsters: ze zijn geïnteresseerd in andere 
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schrijfsters, en ze kiezen een vrouwelijk perspectief. Toussaint heeft geen bijzondere belangstelling 

voor vrouwelijke voorgangers, zegt Schenkeveld.  

 

De eerste bewering is meteen te logenstraffen: het motto van Het Huis Lauernesse is van Anna Bijns: 

`Dit compt meest al tsamen uit Luthers Doctryne.’ Dit motto is verdwenen in latere uitgaven van het Huis 

Lauernesse, maar in de eerste druk staat het pontificaal op het titelblad. Het bewijst maar weer eens dat 

er voor wetenschappelijk onderzoek juiste edities gebruikt moeten worden. Het is zeer opvallend dat 

Toussaint Bijns gebruikt. Het gaat hier om een rasecht addertje onder het gras, want Bijns is juist heftig 

antiluthers. Tegelijk had Bijns wel felle kritiek ook op de misstanden in de rooms-katholieke kerk. 

Toussaint kiest dus voor een motto van een pittige medeschrijfster, die nota bene van de andere partij 

is. Ze kiest voor een vrouwelijke voorgangster die wat in huis heeft. De dialectiek is vanaf het motto in 

de roman gebakken. Er kan aan het motto overigens een persoonlijk element toegevoegd worden. Het 

bundeltje gedichten van Anna Bijns waaruit het motto stamt heeft ze van haar geliefde Bakhuizen van 

den Brink gekregen.  

 

Ook de tweede bewering van Schenkeveld kan onderuit gehaald worden. Ofschoon het duidelijk is dat 

het perspectief bij een vrouw ligt, meent Schenkeveld, in navolging van Maaike Meijer, dat haar 

perspectief geïnternaliseerd-mannelijk is, omdat zij typisch mannelijk oordeelt over vrouwen, en de 

vrouwen presenteert vanuit een mannelijk, denigrerend standpunt. Ik betwijfel dit. Het hele boek is 

doorregen met passages over vrouwelijkheid. Het begint zelfs met een duidelijk androgyne 

kenschetsing van een van de hoofdpersonen, Paul. Dat is de man die het Lutheranisme in Nederland 

zal gaan verspreiden. Ottelijne, de vrouwelijke hoofdpersoon, krijgt in eerste instantie een vrouwelijk-

zachte aard. Ze onderwerpt zich, ze zet zichzelf op de tweede plaats en haar verloofde Aernoud staat 

daar als een echte man tegenover. Maar uiteindelijk is Ottelijne, ondanks haar zachtheid, haar 

geneigdheid tot het sluiten van compromissen, degene die zich totaal onafhankelijk gaat opstellen en 

haar eigen weg kiest.  

 

Dat is in het begin van de roman al via een signaal aangekondigd: tegen de verwachting van alle edelen 

in kiest zij als huwelijkskandidaat voor een burger. Het lutheranisme brengt echter een breuk teweeg 

tussen de verloofden. Ottelijne durft ervoor te kiezen om de liefde, de geborgenheid, het vrouwzijn, in 

de steek te laten voor onafhankelijkheid en het eigen geloof. Is dit behagend gedrag zoals mannen dat 

verwachten van vrouwen en dus geïnternaliseerd-mannelijk? Ik zou dit geëmancipeerd gedrag noemen. 

 

Toussaint maakte in zekere zin in het persoonlijk leven een dergelijk drama als Ottelijne mee. Zij koos 

voor een beroepsschrijverschap in de door mannen gemonopoliseerde wereld van de hogere literatuur. 

Daarmee koos ze voor zelfstandigheid, en een andere dan de huiselijk-moederlijke rol die eigenlijk voor 

vrouwen voorbestemd was in die tijd. Het drama daarin ligt gecompliceerd: ze was verliefd op 

Bakhuizen van den Brink die haar bedroog, maar, zo gaf ze zelf eens toe, ze had voor hem haar 

zelfstandigheid willen opofferen. In een latere fase van haar leven trouwde ze wel, maar dat huwelijk 

had een andere status. Door haar reeds verworven positie en door haar reeds gevorderde leeftijd kon 

ze daarin haar zelfstandigheid behouden. 
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Wat betekent de keuze voor een roman over de verspreiding van het Lutheranisme? Luther moet mijns 

inziens gezien worden als een vertegenwoordiger van reinheid en zuiverheid. Hij schraapt als het ware 

de vervuiling van de godsdienst af en als zodanig is hij een metafoor. Het betekende een terugkeer 

naar het geloof zoals het bedoeld was. De verspreiding van Luthers leer viel samen met 

verzelfstandiging van de burger, dus ook in zekere zin met het afschrapen van de vervuiling die 

opgetreden was door de excessen van de adel. Niet eerder is opgemerkt dat er in de late jaren dertig 

een hausse aan publicaties over Luther en de eerste jaren van de hervorming was. Veel daarvan 

werden besproken in De Gids. De belangrijkste studie kwam uit in 1837. De historicus Michelet 

publiceerde toen de Mémoires de Luther. Verder verscheen van Hagenbach Het wezen en de 

geschiedenis der hervorming en heel belangrijk was ook het boek van J.H. Merle d’Aubigné, 

Geschiedenis der hervorming in de zestiende eeuw. Toussaint sluit met haar roman aan bij 

internationale en nationale geschiedschrijving. Er zijn tussen Merle en haar ook overeenkomsten, die 

erop wijzen dat ze deze studie wel gelezen heeft. Zelf noemt ze alleen Wagenaar als bron. Hoe dan 

ook: ze sluit aan bij een debat over het Lutheranisme. 

 

Waarom was Luther actueel? Stond Luther voor iets anders? Waarschijnlijk moet hij in verband 

gebracht worden met de aandacht voor de zuivering van het geloof die vanuit de Réveil-beweging op 

gang kwam in Nederland. In heel Europa ontstond er rond 1830-1840 een beweging naar intensivering 

van het diepe, echte geloof. Dat was gericht tegen een boekje over Jezus door David Friedrich Strauss, 

Das Leben Jesu, dat vanaf 1835 grote opgang maakte. Strauss verkondigde een rationalistisch-

verlichte kijk op Jezus, en zag de bijbel als mythologische voorstelling. Toussaint was 1838 in contact 

gekomen met dominee Hasebroek in Heiloo, die van de Réveil-beweging was. In dezelfde tijd leerde zij 

ook Potgieter en Bakhuizen van den Brink kennen, die van de verlichte liberale zijde kwamen. Op 

Bakhuizen werd ze verliefd. Zijzelf groeide naar het Réveil toe, maar er zat zeker conflict in haar. Dat is  

wat ze herkend zal hebben in haar mottogeefster, Anna Bijns. 

 

Dit conflict is leidend in Het Huis Lauernesse. Elke partij wordt met negatieve en positieve 

vertegenwoordigers bevolkt, met dwepers, met tussenfiguren, met domme meelopers, steeds in 

opposities met elkaar en in spiegelingen. Toussaint zelf onderging in deze periode een verscheurdheid 

en voelde zich heen en weer getrokken tussen twee kampen. Niet onbelangrijk is verder het 

`contemporaine verleden’. In de jaren dertig was er een nieuwe oriëntatie nodig in Nederland. De 

afscheiding van België had een nieuwe definiëring van het nationalisme nodig gemaakt, en de 

verzoening tussen rooms en gereformeerd verstoord. De oude veten van de Tachtigjarige oorlog waren 

opnieuw opgelaaid. Toussaint sluit aan hij het discours dat de hervorming ziet als het begin van de 

Nederlandse natie. Met haar roman over de zestiende eeuw neemt zij dus een positie in in de 

discoursen over de ontwikkeling van Nederland in 1840. 

 

Wat ik heb kunnen doen in bovenstaande eerste uitwerking van een op het New Historicism 

gebaseerde aanpak, levert inderdaad winstpunten op. Doordat ik ook naar andere bronnen dan alleen 

literatuur heb gekeken, heb ik ontdekt dat Toussaint aansluit bij een bestaand debat, dat onder andere 

in De Gids, maar ook internationaal, plaatsvond. De tekst geeft daar `implied signs’ voor. Ik heb een 

andere interpretatie aan haar schrijverschap kunnen geven door een vrijere interpretatie van haar 
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thema’s, dus door uit te gaan van de travestierol van de historische roman. Ik heb de relatie tussen 

1521 en 1840 kunnen leggen door te letten op politieke en godsdienstige kwesties in 1840: de 

Belgische afscheiding en de opbloei van de Réveil-Beweging. Het Huis Lauernesse blijkt een 

schatkamer te zijn.  
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