ie q.ents.
AC.HTTIEN

,

)PSTELLEN

REDACTIE E. JONKER,
M.VAN ROSSEM

Het grote dilemma
Geschiedenis tussen kunst en wetenschap

L.J. DORSMAN

Enige jaren geleden publiceerde NRC-Handelsblad een reeks artikelen die een

indruk moest geven van de stand van zaken in de historische wetenschap
in Nederland. Daartoe werden vooraanstaande historici geinterviewd en met
hen werd hun eigen vakgebied doorgelicht. In een van die gesprekken werd
en passant ook nog ingegaan op de aard van het vak. Dat uitstapje leverde
de volgende verbijsterende uitspraak op: `Mooi vertellen, dat is niet mijn
eerste prioriteit. Al die onzinnige opvattingen over leesbaarheid. Waarom
zou je mensen met kunnen leren dat tabellen ook heel leesbaar zijn? Als
je alleen maar een geschiedverhaal wilt vertellen, kom je gauw in het genre
van de historische roman terecht. Overigens hob ik zelf ook wel cens leesbaar

geschreven, [...], maar die permanente dwang van het vertellende verhaal
is nonsens.'

Er bestaat de neiging om de zogenaamd literaire benadering van de
geschiedenis to beschouwen als een curieus, niet geheel serieus to nemen relict

nit een ver verleden. Toen Hella Haasse in 1988 een eredoctoraat ontving
van de Utrechtse universiteit, verzuchtte zij dat de `o, zo lang verstoorde
relatie tussen literatuur en geschiedenis' daarmee misschien weer enigszins
hersteld was. Hoewel het haar uiteindelijk ging om de erkenning van de
historische roman in de letterkunde, hadden haar woorden toch een wijdere
strekking. Ook tussen de literaire en de zogenaamd wetenschappelijke
benadering van het verleden is sprake geweest van een verstoorde relatie.
Het genoemde citaat is er een voorbeeld van.
Het is verstandig deze relatie eens wat nader to bezien en in een historisch
perspectief to plaatsen. De vraag dient beantwoord to worden hoe stork of
hoe zwak de literaire benadering in de Nederlandse geschiedschrijving is
geweest, of er werkelijk sprake is geweest van een breuk. Daarvoor is echter
eerst een adequate begripsomschrijving noodzakelijk. Zonder verder in to
gaan op de theoretische implicaties van de gebruikte terminologie zou ik
de `literaire benadering van de geschiedenis' eenvoudig willen omschrijven
als de opvatting dat geschiedbeoefening een wetenschap is met een onmiskenbare en onmisbare artistieke component, die weliswaar gebruik maakt
van wetenschappelijke methoden, maar waarvoor het geven van een beeld
van het verleden door middel van een verhaal de belangrijkste doelstelling
is. Met deze omschrijving in het achterhoofd zal ik proberen na to gaan
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in hoeverre Nederlandse historic] in de 20ste eeuw een opvatting over hun
vak hebben zoals de hier geformuleerde. Mijn stelling is dat hot met die
breuk wel meevalt, maar dat er sprake is van een geheel ander fenomeen.
Het is daarbij noodzakelijk to beginners met een groep historici die in de
jaren '90 van de vorige eeuw begon to publiceren.
In bet laatste decennium van de l9de eeuw trad een generatie jongeren voor
hct voetlicht die weliswaar grote eerbied en bewondering had voor het work
en de prestaties van de streng-wetenschappelijke school van Robert Fruin,
sommigen waren zelfs zijn leerling geweest, maar die toch een zekere
ambivalentie voelde, juist ten opzichte van die methode. Ik noem als leden
van die generatie G.W. Kernkamp, C.H.Th. Bussemaker, H.T. Colenbrander,
en Johan Huizinga: een illuster gezelschap.
Het was Huizinga zelf die, in zijn herdenking bij de dood van Kernkamp
in 1943, de invloed van de literaire vernieuwers van Tachtig op deze generatie
jongeren omschreef. `Ooze nieuwe heerschers over kunst en letterkunde',
aldus Huizinga, `hadden ons beginselen ingeprent, die ons adepten diep ter
harte gingen en die wij met hartstocht beleden. Het was welbeschouwd een
zonderlinge, onopgeloste tegenstelling, waarin onze geest leefde. De grenzenlooze veneering van kunst en letteren, die een zekere geringschatting van
wetenschap inhield, nam ons hevig in beslag.' In Mijn weg tot de historie,
zijn korte autobiografische schets, bevestigde hij bet nog eens. `Wij waren
vurige adepten van de beweging van tachtig', schreef hij, `en deze leerde
ons, de wetenschap ver beneden de kunst to stellen.'
De wetenschap ver beneden de kunst, dan is bier toch inderdaad sprake
van een ambivalentie. Want was bet niet ook juist deze groep historici die
de fakkel van de Fruiniaanse wetenschap verder droeg? Maakten juist zij
de geschiedbeoefening met bij uitstek wetenschappelijk? Kernkamp pionierde
in de sociale en economische geschiedenis, waarmee hij bet vak de breedheid
gaf die bet verdiende. Colenbrander was het die zijn beste gecstelijke en
lichamelijke krachten wijdde aan de organisatie van 's Rijks Geschiedkundige

Publication. En Huizinga tenslotte, was hij niet de eerste in ons land die
het vak van een samenhangend theoretisch en filosofisch fundament probeerde
to voorzien? Allen voelden zij de wetenschappelijke achterstand die Nederland

had ten opzichte van bet buitenland. Allen werkten zij er ook aan om de
situatie to verbeteren, ieder op zijn eigen wijze.
En dan toch dat gevoel dat de geschiedbeoefening een extra dimensie heeft,

een dimensie die zich met wetenschap niet altijd gemakkelijk laat rijmen.
We vinden het ook terug in hun eigen geschriften. De lezer voelt bet direct:
er is aandacht besteed aan de stijl, de taal heeft een bijzondere functie en
is met alleen een kruiwagen van de geest. Veel van hun werk leeft, ook

nu nog. Maar dat is bet niet alleen: literaire traditie is meer dan alleen
`mooischrijven', meer dan woordkunst. Er is ook bet gevoel van verwantschap
met de kunstenaar.

In zijn essay over Bakhuizen van den Brink uit 1907 sprak Kernkamp
over `toovermacht'. `Die toovermacht', zei hij, is de verbeelding van den
kunstenaar. Niet uit bet veelomvattend weten, maar uit de volledigheid der
verbeelding van den geschiedschrijver ontspruit de kracht van waarheid, die
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zijn geschiedverhaal bezit. Een veelomvattend weten is voor hem de gewillige

boetscerklei; de geheimzinnige kracht, die zijne hand bij het boetseeren
bestuurt en hem door inncrlijk zien het kunstwerk dat hij schept, doet
vooraanschouwen, is de verbeelding. Zij en zij alleen, is de springbron der
schoonheid en daarmede der waarheid van het kunstwerk. Want elk geschiedverhaal, dat een werk van schoonheid is, is tevens in zich zelve waar. Absolute
waarheid heeft geen enkel geschiedverhaal; de hoogste retatieve waarheid,

die het kan bereiken, is do meest volledige wedergave van het innerlijke
zien van den kunstenaar.'
Wanneer we aan literaire tradities in de geschiedschrijving of aan de relatie
tussen geschiedenis en literatuur denken, clan komen we onvermijdelijk uit
bij Johan Huizinga. Een ieder kent zijn Herfsttij der Middeleeuwen als hct
voorbecld van hoe de historicus het resultaat van historisch onderzoek in
een puur literaire vorm kan gieten. Het misverstand kan echter licht ontstaan
dat de `literaire traditie' zonder meer in veilige handen was bij Huizinga.
Natuurlijk, hij was het die zelf bekende schatplichtig to zijn aan de literaire

vernieuwing van Tachtig en Negentig. Als bij geen ander was zip werk
taalkundig verzorgd en literair, soms op het gezochte en gekunstelde af.

Maar Huizinga was ook de man van de wetenschap, de auteur van de
Cultuurhistorische Verkenningen en van De Wetenschap der Geschiedenis. Want

naast estheticus was Huizinga vooral ook intellectueel, een hocdanigheid
die in de jaren 1920 en '30 steeds meer de overhand ging krijgen, naarmate
zijn onbehagen over de cultuur toenam. Hoczeer deze problematiek hem
parten ging spelen, kunnen we lezen in de derde stelling van de Cultuurhistorische Verkenningen. Die stelling luidde: `Onze cultuur lijdt schade, indien

de geschiedschrijving voor een wijder publiek in handen raakt van een
aesthetiserende gevoelshistorie, die uit een litteraire behoefte voortkomt, met
litteraire middelen werkt en op litteraire effecten gericht is.'
Huizinga keerde zich tegen een bepaalde vorm van `historische bellettrie'

die hij verfoeide. Het ging om de `vie romancee', een populair genre dat
het midden hield tussen een biografic en een historische roman. Het criterium

voor het aanvaarden van dergelijke lectuur was voor Huizinga bet waarheidscriterium, de echtheid: `Alleen de volmaakt eerlijke behoefte, om bet
verleden zoo goed mogelijk to verstaan, zonder bijmenging van eigen geest,
maakt een werk tot historie', zo formuleerde hij het.

Wat hem vooral zo tegenstond in het moderne leven was de naar zijn
mening aanstellerige, expressionistische `ergdoenerij', die een verre en ge-

degenereerde nazaat was van de Romantiek. Dat had niet alleen de vie
romancee opgeleverd, die hij op zich al een symptoom achtte van de heersende

culturele barbarij, maar zelfs de serieuze letterkunde was daarvan niet
vrijgebleven. `Tusschen het litteraire ergheidsvertoon en het gesprek over
een ziektegeval van twee juffrouwen in een steegje is de geestelijke afstand
kort.' Aldus vatte Huizinga zijn sombere visie samen.
In zijn bespreking van Huizinga's Cultuurhistorische Verkenningen in het
Tijdschrift voor Geschiedenis in 1931, vond Jan Romein bet stuk over de
relatie tussen geschiedenis en literatuur en Huizinga's tirade tegen de vie
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romancee om meer dan een reden de belangrijkste bijdrage uit de bundel.
Tegelijkertijd was ook de kritiek van Jan Romein zelf om meer dan een
reden interessant. Zij zei namelijk iets over Romeins eigen opvattingen over
bet probleem dat ons hier bezighoudt en over de relatie tot zijn vroegere
leermeester. Romein nam het Huizinga kwalijk dat deze niet wilde inzien
dat de band tussen de universiteit en de samenleving verbroken was en dat
Huizinga zich op een elitair cultuurstandpunt stelde. Beide bezwaren, het
verbroken contact en de elitaire bonding, hielden logisch in, volgens Romein,

dat er een literaire geschiedschrijving was ontstaan die een groter publiek
wilde dienen. Romein zelf vond dat helcmaal met zo ernstig, wat overigens
met wilde zeggen dat er naar zijn mening geen slechte historische bellettrie
zou bestaan. Maar de grens was voor Romein met de vage `behoefte aan
echtheid' die Huizinga als eis stelde, maar het onderscheid tussen `beunhazen
en niet-beunhazen'. Helemaal duidelijk maakte ook Romein met wat hij
daarmee bedoelde, maar in ieder geval gold voor hem het criterium dat
bijvoorbeeld de schrijver van historische romans zijn werk met de nodige
fiches moest kunnen staven.

Zo goed als de verhalende geschiedschrijving voor Huizinga bij uitstek
een thema was om over na to denken, zo was zij dat ook voor Jan Romein.
Als een rode draad liep door zijn werk het thema van de verwetenschappelijking van de geschiedenis en het bestrijden van de gevolgen daarvan.
Het `gewichtigste gevolg', zoals hij bet zelf noemde, van dat proces van
verwetenschappelij king was de teloorgang van bet geschiedverhaal. De vijfde
stelling bij zijn dissertatie in 1924 was dat `de wetenschap der geschiedenis
zich als laatste doel de geschiedschrijving moet stellen en deze het geschiedverhaal'. Voor de latcre mede-auteur van De Lage Landen bij de Zee en
de Erflaters van onze Beschaving was dat geen vrijblijvende theoretische
opstelling.
Met Romein kan de lijn naar de naoorlogse periode worden doorgetrokken.
Invloed heeft Jan Romein zeker gehad en zijn werk is vandaag actueler dan

ooit. Het is hier niet de plaats die invloed in haar precieze gedaante uit
de doeken to doers en of er een wat Jacques Presser spottend noemde
`Amsterdamse School' heeft bestaan, is nog maar de vraag. Wel heeft Romeins
theoretische en op Huizinga terug to voeren belangstelling voor de verbeelding

van het verleden navolging gevonden. Tenslotte over Jan Romein nog dit:
ook hij heeft zich expliciet de vraag gesteld of geschiedenis een kunst of
een wetenschap is. In zijn Hof der Historie was het uitgangspunt dat
geschiedbeoefening meer en meer een wetenschap werd. Echter, stelde Romein,

het element kunst kan zij nooit ontberen. `Zonder kunst blijft historische
kennis blind. Kern van de eigenlijke historische werkzaamheid blijft een
schepping, zij het geen vrije, en onmisbaar voor die schepping blijft, wat
Goethe genoemd heeft, de "exacte fantaisie".'
Wanneer we leermeester Huizinga en leerling Romein vergelijken, dan
moeten we tot de conclusie komen dat beiden de verbeelding en het artistieke
element in de geschiedbeoefening in ieder geval op theoretische gronden een
grote plaats toewezen. Het waren echter hun beider zo verschillende maat,schappelijke inzichten die hen uiteindelijk nit elkaar deden gaan. Huizinga's
angst voor een culturele ontsporing was tenslotte de factor die hem terugdreef
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naar een wetenschapsopvatting waarin voor contact met een breed publiek
steeds minder plaats leek to zijn. Hoe de linkse Romein daarover dacht,
behoeft geen nader betoog.
Moeilijker to beoordelen is Romeins tijdgenoot Pieter Geyl. Van de twintigsteeeuwse Nederlandse historic] was hij risschien we] degene die zich het meest,

en vooral ook het langst, literator heeft gevoeld. Tot bet laatst toe heeft
hij zijn sonnetten en zelfs zijn detectiveroman Moord op de Plas beschouwd

als een integraal deel van zijn werk. En toch, het moot gezegd, wanneer
we nu zijn werk lezen dan valt op dat ondanks de verzorgde stijl, ondanks
de goede formuleringen, Geyl misschien we] het minst leesbaar is gebleven
van onze grote historic].
Eenzelfde tegenstrijdigheid valt op in Geyls meer beschouwende uitspraken
over geschiedenis en kunst. Ik zeg met opzet beschouwend, want theoreticus
in de zin van Huizinga en Romein is Geyl nooit geweest. Zijn bekendste
theoretische uitgangspunt, namelijk dat de geschiedenis een discussie zonder
eind is, is bij nadere inspectie met meer dan een gemeenplaats.

Geyl had, zoals gezegd, wel literaire belangstelling, een deel van zijn
naoorlogse opstellen getuigde ervan. Daaruit bleek ook een ontvankelijke
houding ten opzichte van de historische roman, een houding die tevens tot
uiting kwam in het felt dat hij Huizinga's tirade tegen de vie romancee slechts
tot op zekere hoogte wilde volgen. Toch deed zich een vreemde tweeslachtigheid voor. Met betrekking tot de historische achtergrond in Shakespeare's

historische drama's was Geyl zeer welwillend: `Men moet de dichter zijn
vrijhcid gunnen, het zou schoolmeesterachtig zijn hem in die vlucht niet
argeloos to willen volgen.'
Opvallend was echter dat het schoolmeesterachtige weer wel om de hock
kwam kijken bij do beoordeling van Busken Huets Land van Rernbrand, een

werk dat, althans voor mij, tot de meesterwerken van de laatste honderd
jaar behoort. In die beoordeling was comets van de eerdere welwillendheid
terug to vinden. Natuurlijk weten we allemaal dat Busken Huet hier en daar
ontspoort, dat hij `knollen voor citroenen' verkoopt zoals Kernkamp het
uitdrukte. Maar het boek is zo geestig, zo levendig dat het daarom alleen
al een plaats verdient in het Pantheon van de grote geschiedwerken. Geyl
wilde we] erkennen dat het werk `blijvende waarde bezit'. Maar, zei hij daar
gelijk achteraan: `De Muze der Geschiedenis heeft een ruim hart. Zij aanvaardt
soms de offeranden van wilde gasten die zich heel hun leven om haar wetten

niet bekommerd hebben. Zij aanvaardt ze dankbaar - maar rekent er op
dat haar dienaren ze zorgvuldig zullen keuren.' Uiteindelijk was zijn oordeel
negatief. De letterkundige mocht gerust wat spelen met de geschiedenis, maar
daar moest het dan wel bij blijven.
Met Romein en Geyl is de grens van de Tweede Wereldoorlog overschreden. Hun ideeen over het vak en over de relatie tussen literatuur en geschiedenis
bleven dominant: namelijk, dat geschiedenis een wetenschap was met een
onmisbare artistieke component, zij bet dat bij de een de grens minder scherp

gesteld werd dan bij de ander. Kenmerkend voor de toentertijd gevoelde
nauwe relatie tussen de twee terreinen was ook het felt dat Geyl in 1958
de P.C. Hooftprijs kreeg voor zijn gehele oeuvre.
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In de naoorlogsejaren had zich echter wel het proces van professional iscring
en verwetenschappelij king van de geschiedbeoefening voortgezet. Kenmerkend voor dat proces was dat historici de blik naar buiten gingen richten.
Een nieuwe generatie zette de luiken open om een frisse wind door het vak
to laten waaien. Zo veroorzaakten Dittrich en Van der Woude in 1959 onder
vakgenoten enige opschudding met hun, in Mens en Maatschappij (met in
een historisch tijdschrift!) gepubliceerde, opstel `Geschiedenis op de tweesprong'. Het was een wat onstuimige stap van twee jonge historici waarvan
er een de verkondigde principes al snel weer heeft losgelaten. Wat zij wilden
was de geschiedenis veranderen. Immers, naar hun mening verkeerde het
vak in een `pijnlijke impasse'. Een belangrijk bezwaar was in hun ogen dat
de geschiedbeoefening decennia Lang literaire tradities had gecultiveerd om
de gewaardeerde lezer maar tegemoet to komen. `Het is typerend,' zo stelden
zij, `dat aan de literaire kwaliteiten van een historisch bock in de vakkundige
recensies meestal de grootste aandacht geschonken wordt, men slaat ze zelfs
zo hoog aan, dat men bereid is om het gebrekkig vakmanschap van de auteur
door de vingers to zien.'
Wilde de geschiedenis weer serieus genomen worden, dan zou zij haar

eigen tradities moeten opgeven en zich moeten gaan ontwikkelen tot een
sociale wetenschap. Sterker nog, de geschiedenis zou in een relatie van
dienstbetoon moeten staan tot de sociale wetenschappen. De begeleidende
tekst is niet bewaard gebleven, maar het zal duidelijk zijn dat de klap waarmee

Geyl in Utrecht na lezing van dit artikel zijn wandelstok op het bureau
wierp, nog nagalmt. En met alleen tegen het vak zelf was het misnoegen
van de auteurs gericht. Het publiek werd ook niet hoog geschat. `De lezeressen

van zoetsappige verhalen over Sissi en andere lijdende vorstinnen in de
damesbladen, de mannelijke vereerders van Napoleon of Churchill blijven
in de regel hun genre trouw, zonder de minste behoefte, om de kring van
hun "historische" belangstelling maar enigszins to verbreden.'
Goddank is deze uitbarsting van zelfhaat niet maatgevend geweest voor

de jaren die volgden. Het was per slot van rekening ook een rare zaak:
tot hun idolen rekenden de beide auteurs de historici rond het tijdschrift
Annales in Frankrijk, historici die nu juist de geschiedenis wilden maken
tot de science maitresse, tot de koningin van de wetenschappen. Toch was

de provocatie van Dittrich en Van der Woude natuurlijk niet helemaal
toevallig, er hing iets in de lucht. In hetzelfde jaar 1959 hield J.C. Boogman
zijn inaugurele rede als opvolger van Geyl. Ook hij pleitte voor vernieuwing
en wees op de benadering van de Engelse historicus Namier en eveneens

op die van de Annales-groep in Frankrijk. Het leek er inderdaad op dat
een koerswijziging in het vak to verwachten was.

Zo verscheen in 196.1 een boekje van een socioloog, een filosoof en een
historicus: Sociologie en Geschiedenis. Een jaar later luidde de titel van een
lezing van G.W. Locher `Geschiedenis en de andere sociale wetenschappen'.

1. Schoffer, Ieerling van Jan Romein, publiceerde in '64 een artikel over
`Nieuwe richtingen in het historisch onderzoek' dat zich sterk richtte op
de Franse vernieuwers. Ten slotte wijs ik op de inaugurele rede van Van
Arkel in Leiden in 1967, Clio en Minerva. Sociale geschiedenis en sociale
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wetenschap. Daarin werd een pleidooi gehouden voor een geschiedwetenschap
met een natuurwetenschappelijke, Popperiaanse inslag.
'Geschiedenis en sociologie', `geschiedenis als sociale wetenschap', `geschie-

denis en andere sociale wetenschappen'. Betekende dit nu het einde van de
literaire traditie in de geschiedwetenschap? Geenszins. Want niet alleen duurde

het tot aan het eind van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig
voordat er werkelijk iets fundamenteels veranderde in de Nederlandse
historische wetenschap, maar tevens werden voldoende geluiden gehoord van
hen die weliswaar vernieuwing aanvaardden en een sociaal-wetenschappelijke
benadering niet uitsloten, maar voor wie de `literaire traditie' toch voldoende
betekende om zich er voor in to zetten.

In het reeds genoemde boekje Sociologie en Geschiedenis werd de problematiek vanuit verschillende invalshoeken bekeken: K. Kuypers bezag de
zaak vanuit de filosofie, Van Doorn vanuit de sociologie. Voor de historici
trad Henri Baudet in het krijt. Scherp analyserend vergeleek Baudet beide
wetenschappen, waarbij hij een mentaliteitsverschil als crucialc factor aan-

merkte. Maar aan het eind van zijn betoog kwam er ook nog dit. `Historieschrijving is, behalve wetenschapsbeoefening, ook nog een zaak van een
persoonlijke aandrift van, naar ik geloof, artistieken huize. Zij is ook', zo
vervolgde Baudet, `vormgeving, kunstwerk - niet in de zin van "Part pour
Part", maar in die van de beste, de meest adequate uitdrukkingsvorm van

een (historische) visie en gedachtengang. In de zin van kunst, die dieper
dan wetenschap doordringt tot de waarheid [...]. Het accentueert de betekenis
van het inventief moment van de historische geesteswerkzaamheid; die van
het creatief karakter van de historische synthese.' Aldus Baudet, en zo ergens
een samengaan valt to zien van sociologische invalshoek en literaire traditie
dan is het wel in dat prachtige boekje van Baudet zelf: Mijn dorp in Frankrijk.
Maar ook Schoffer, hoe open hij ook stond voor de maatschappijweten-

schappen, zag een aparte plaats voor de geschiedenis. In een in 1965 in
het Tijdschrift voor Geschiedenis gepubliceerde rede `Het dode cijfer en het
levende getal' gaf hij weer wat zijns inziens die aparte plaats was. De sociaalhistoricus bijvoorbeeld betrok allerlei aspecten, economisch-historische, culturele en politieke, in zijn studie. Wij moeten, zei hij, `tot integrate beschrijving
komen om werkelijk to kunnen verbeelden. Daarom ook is ons vak zo hels
moeilijk.' De invloed van Romein was evident.
Tenslotte mengde ook H.W. von der Dunk zich in de discussie. Hij noemde
in zijn inaugurele rede in 1968 de geschiedbeoefening een `onwetenschappelijke

wetenschap'. Sindsdien heeft hij niets nagelaten om duidelijk to maken dat
de historicus een verhaal dient to vertellen.

Een groot debat diende zich later nog aan. Wanneer men verzucht dat de
banden tussen geschiedenis en literatuur zo tang verbroken zijn geweest, dan
heeft men wellicht mede het oog op de strijd die als het ware het logische

vervolg was van de zojuist vermelde discussie. De strijd die in de eerste
helft van de jaren zeventig werd uitgevochten, had als aanleiding het boek
van Kees Bertels, Geschiedenis tussen struktuur en evenement dat in 1973
verscheen. Daarin zette Bertels uiteen, wat naar zijn mening wetenschappelijke
geschiedenis was: de Franse benadering. Als hoogste uitdrukkingsvorm van
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deze wetenschapsopvatting gold voor hem de tabel. Enkele jaren geleden
vatte hij zijn visie kernachtig samcn: 'Moo] schrijven, het etaleren van literaire
stijl, voegt geen iota waarheid toe aan historisch onderzoek of aan enig ander
wetenschapelijk onderzoek', waarmee hij gemakshalvc vergat dat onderzoek
en representatie twee volstrekt verschillende categorieen zijn.
Bertels heeft de penmen in beweging gezet. Het is zelfs to verdedigen dat
zijn boek het kristallisatiepunt betekende voor een werkelijke doorbraak van
de quantificerende en structuralistische geschiedenis in Nederland. Tegen deze
vorm van geschiedbeoefening is op zichzelf niets in to brengen. Integendeel,
een dergelijke benadering van het verleden is evenzeer noodzakelijk. Daarbij

was er in Nederland sprake van een achterstand ten opzichte van het
buitenland, alweer, die moest worden ingehaald. Toch was deze doorbraak
van de sociaal-wetenschappelijk georienteerde, generaliserende en sterk getalsmatige geschiedschrijving weliswaar belangwekkend, maar niet zo volledig
als wel eens wordt beweerd.
Want bijna tegelijkertijd met de inhaalmanocuvre op dit terrein werd ook

de eerste stap gezet naar een aansluiting van de geschiedfilosofie bij internationale tendenties. Door de Groningse filosoof Frank Ankersmit raakte
in Nederland het narrativisme bekend, waarmee ook bij ons de zich elders
al wat eerder voltrokken toenadering van de geschiedfilosofie tot de algemene filosofie zijn beslag kreeg. Afgezien van de geschiedfilosofische implicaties betekende dit in concreto een grotere aandacht voor het element
taal.
Parallel met doze nadruk van theoretische zijde op dc taal van de historicus

liep een opleving van de vraag van het publiek naar historisch werk. Aan
die vraag werd in eerste instantie voldaan met bet vertalen van werk uit
het buitenland, to beginnen met het gigantische verkoopsucces Montaillou
van Emmanuel Le Roy Ladurie uit 1983.
Waar deze plotselinge opleving van de historische belangstelling vandaan

kwam, is moeilijk to zeggen. Op het eerste gezicht lijkt het mogelijk een
samenhang to constateren met een veranderend politiek-intellectueel klimaat.

De periode aan het begin van de jaren tachtig kenmerkte zich door een
economische depressie en een zich verhardend internationaal politick klimaat.

Langzaam begon ook het progressivisme nit het denken to verdwijnen.
Daarmee had de toekomst aan belang ingeboet en was dus ook het gezicht
op het verleden weer vrijgekomen. In de beeldende kunst trad hetzelfde
verschijnsel op: een eclectische, postmodernistische houding tegenover de
kunstgeschiedenis was troef.
Het was deze ontwikkeling die de geschiedenis weer voor een breder, zij

bet niet ongeschoold publiek toegankelijk maakte. Het vermelden van dit
laatste voorbehoud is met van belang ontbloot. Want toen Lawrence Stone
in 1979 in Past and Present een internationale `revival of narrative' ontwaarde,

en laten we dit `narrative' met verwarren met het filosofisch narrativisme,
ging het daarbij wel om een vorm van geschiedverhaal die het stempel droeg
van de moderne analytische historische wetenschap.
Nu kan de tegenwerping gemaakt worden: wanneer er nooit een scheiding
is geweest tussen de geschiedenis en de literatuur, wanneer het literaire element
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zo hoog in het vaandel is blijven staan, waar zijn dan al die prachtige Neder-

landse boeken verschenen? Waar is het harde bewijs dat de bandcn met
hersteld hoefden to worden omdat ze niet verbroken waren?

In de eerste plaats dit: literaire benadering heb ik in het begin van mijn
betoog onder andere gedefinieerd als de opvatting dat geschiedenis iets van
een kunstvorm heeft en dat zij een beeld wil scheppen. In die zin is de literaire benadering, zoals ik meen to hebben aangetoond, ondanks een zekere
tegenstand inderdaad blijven bestaan. Het probleem ligt ergens anders.
In de tweede plaats is het daarom van belang niet alleen de Nederlandse
geschiedbeoefening in onze beschouwing to betrekken, maar de cultuur van

ons land in zijn geheel. De Nederlandse cultuur

is geen cultuur van
uitgesponnen dramatische verhalen. Zoals in ons land de columnisten de
intellectuele voorhoede vormen, de opinionleaders zijn, zo geldt ook voor

de Nederlandse geschiedschrijving dat het werk op de korte baan overhcersend

is. Dat is de stiel die onze cultuur beheerst. Wij hebben renners die in staat

zijn de proloog van een grote wedstrijd naa; hun hand to zetten, maar
ronderijders, winnaars van de Tour de France, levcren wij nauwclijks.
Een voorbeeld: de Algemene Geschiedenis der Nederlanden is ondanks alle

bezwaren die er tegen zijn aangevoerd een uniek produkt. Immers, waar
vind je zoveel kennis samengebald in 15 delen? En al zijn sommige stukken
specialistisch van aard, de AGN is toch ook leesbaar gebleken. Maar waar
men in het buitenland voor ieder deel een auteur zou aantrekken, daar heeft
men in Nederland gekozen voor een verdeling over specialisten. Laat ik een
willekeurig deel bij de kop semen, deel 13, `Nederland en Belgie, 1873-1914'.
Aan dat deel van ongeveer 550 bladzijden hebben 18 auteurs meegewerkt,

nog niet meegerekend de stukken die ondertekend zijn door de redactie
waarmee het totaal op 20 auteurs komt.
Hiermee mag de AGN een voorbeeld zijn van wat ik met werk op de korte
baan bedoel. Maar ook in de 19de eeuw bestond dit fenomeen. Waar men
elders zijn grote historieschrijvers had: Michclet, Von Treitschke, Macaulay,
daar hadden wij Bakhuizen van den Brink en Fruin. De Nederlandse cultuur
is een essayistische cultuur. Aanvullend bewijs is er genoeg. De Geschiedenis
van de Nederlandse Stam van Geyl is een van de weinige grote geschiedenissen
die wij hebben. Maar voor de rest is Geyl een opstellenschrijver. Zelfs zijn
Napoleon voor en teen is een verzameling opstellen. Voor De Erflaters van
de Romeins en voor Jan Romeins boek over het Breukvlak (dat moest dienen
als voorbeeld van integrale geschiedenis!) geldt hetzelfde. Kossmanns De Lage
Landen blijft een uitzondering, ook in zijn eigen oeuvre. En is ook Herman
von der Dunk niet een essayist bij uitstek?
Vandaar dat ik mijn stelling meen to mogen handhaven. Er is niet zozeer
een breuk geheeld: de relatie tussen geschiedenis en literatuur is, ondanks
enige ambivalentie, nooit echt verbroken geweest. Niet aan belangstelling

voor de verbeelding als methode heeft het ontbroken, maar wet aan het
verhalende element, aan durf om de geschiedenis als epos to zien. Wat betreft
de geconstateerde recente opleving: het zou kunnen zijn dat een nieuwe periode
in ons cultuurleven is ingegaan waarbij een andere geestesgesteldheid bepalend

wordt voor onze culturele produktie. Ik verwijs naar de recente bloei van
het biografische genre en de prestaties die in de mediaevistiek door menses
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als Van Oostrom en Pley worden geleverd, waarvan ik hoop dat het geen
incidenten zijn.

Wat de achtergrond van dit alles is, waarom er nu een kentering lijkt
to komen, daar valt geen zinnig woord over to zeggen. Waar komt die neiging

in onze cultuur tot verantwoording, zich uitend in korte, specialistische
stukken vol wetenschappelijke zekerheid en talloze voetnoten toch vandaan?

Kan het wellicht zo zijn dat, nu eindelijk de gevolgen van een zekere tot
ernst manende geloofsovertuiging nit ons leven beginnen to verdwijnen, de
weg wordt vrij gemaakt voor een literaire historische benadering die zich
uit in prachtige boeken en niet alleen in essays?
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