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2elfs rukre een Zeeuw5ch matroos, hier m de Vest geblevea,

Een Spaansch soldaat, het hart halfleevende uit de°borst.En sloeg 'er, woedende en van't laauwe bloed bemorst.
De scherpe tandea in, en wierp het voor de honden.
Naardien hy 't voor zyn' smaak re bitter had bevondea.1

H^^TZ^"lhetwowd is:ls de Leidse stadsse^tari5 Jan van Hout, die m 1574
^Z^Z^bSneeste!^nder werffverslagd-d:^t^^^Z
^^^^^^^m^^xved^^^^^-

^^^£M^^g^^^^a^K^;^^^^

^^^^^^M't'^c^^^^^

^s?^^^^^^
^S ItlTJ^-teve"ell£nm
^"^z^ydm^l^m'dic~mwm^^^^^

^^^s^^^:^^^1^^" ^^tevyftlendeeeuwfat»-tdeachtdendeee^vcer^^S^5S^^^^C^OO'-^^n^^^"^

8-i^J, de Derdgjarige Ooriog ^8-1648], de NegmjarigeOorlog
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,8-i^, de Spaanse Successieoodog [1701-1713] en de NapoleondsAe^loge^ ^^
Seln6^ot^^^^^^^^ Vanzelfsprekend vonden ze oak hun

'^^^^^^^w^r^^^^
te^^^^^-eren'ervan'inzichtdykte ma^n -de,ha^vM^e^^

lexicon voor de neerlandisriek is bijvoorbeeld de volgende definide van 'oorlogsliteratuur' te vinden:

In feite kan hieronder wordea verstaan alle literatuur die de oorlog als voornaamste ondenverp
heeft, maar de term is eigenlijk van toepassing op de literatuur van en over de beide laatste wereldoorlogen/

^^^^nda^n^lvoorhe^norneenWogsUteratuur

Als belangrijkste verschil tussen vroegere vormen van oorlogsliteratuur en die uit de beide we-

^^^^d^mgvanooriogsUteram^enwelkebek^^nd^^

reldoorlogen wordt vervolgens de rol van de protagonist genoemd: heroisering en verheerlijking van helden en hun oorlogsprestaties zouden in de twintigste eeuw hebben plaatsgemaakt
voor and-heldea en een giotere aandacht voor de zinloosheid van oorlog en slachtoffers.

^;^^^^^^^^z^^w^^
^^Z^^^ oS^ratuur en hoefancSlee^nd^:^^
^h^n^fei^fi^lh^tel^ Welkeideniueiten, vy-^eeld^-1^;^

^ZZ^aar^Welkeoorlogenwerden^Ue^^n^b^^
^^dan^bew^^te^Hoewel d.bl^opdeRepuM
^^^^^d'£^^^ ^ de TIS^^m,S^^
S^^^olg^-^^sstSdmssenverschmend.E^o^

Hoewel er evidente verschillen bestaan mssen modeme en vroegmodeme literatuur, doet
een dergelijke tweedeling geen recht aaa de rijkdom en gevarieerdheid van de vroegmodeme
oorlogsliteratuur. Ten eerste moet er rekening warden gehouden met het feit dat het vroeg-

Ve^ol^bel^wededriecentralepylersvorm^entiteitenheruu^ingenlatenwezien

maakt het perspecdefop oorlog veel diverser. Ten tweede zijn er ook tal van literair-historische
werken te vinden waarin geen louter heroi'sche kijk op het fenomeen oorlog wordt gegeven,

^Z7o7erdeze%o7ogenmoetdaarommEuropeesperspecdefge^
T^e'inleidmggev^weeersteennadereon.chryvmgv^hetbegr^^
hoedalrop gereflecteerd wordt in de hoofdstukken in deze bundel.
Oodogscultuur en -Uteratuur

Oodogen warden vooral gezien As verwoestende ^y^&^ E^T^:

b^ ^ing^ ^en en gewonden. Toch g^at crook eenproc^^^^

^b^^^nkunstweAen opgeleverd, ^rend ^ ^rauer^r^^t
^iZo^^^Dezep^doxale, ^sw£ve^^^s}^^
^^^^^^S^o^ beschreven in zijnimposante "^eTheCu^oJW^

t^"^^^^ml^ea}x'^^^^^^-

^rS^n^eS^verbondenzyn. ledere oodog. lmmerswrwCTeD^t^t^;t
^zoakkkdmgvoorsch.fen, ir.pecdes, Paracks;J£cora^s^em^^r^^
^^^Z^roclu^die'tydcns ofna een oodog vonn krygt ^^^^

e^^^^s^cn^W games, munten, souvenirs, monumenten en her-

dmn Sds imposante cultuurhistonsche overzKht "eemt^eteram^,b^atn
pl^i^ts^^meer^66opagWszijneraangewijd/Z^
^^a^^^^^k^edonunanthe^em^^s^^

^^t^^oni^^stri,du:^^ten^^
rnelm^ekleZe\uddendilten~^^^^^
^n Z^e'H^Q^^^ Nededandseliteratuur,^besmt ^ ^^
begripWogsliteratuur' te"reserveren voor werken uit de twindgste eeuw. I

modeme literatuurbegrip veel breder is dan het hedendaagse. Behalve de tradidonele genres
van de poezie, het toneel en de roman kunnen bijvoorbeeld ook reisteksten, embleemboeken,
dagboeken, brieven, vertogen en liederen tot het letterkundige domein gerekend warden. Dat

maar waarinjuist de nadelen van oorlogsvoering breed warden uitgemeten. Om slechts enkele
voorbeelden te noemen: in de aanloop naar de Vrede van Miinster veroordeelde menige auteur
oorlogsgeweld; de pamfletten uit dejaren 1^41-1648 laten veel compassie met de slachtofFers
zien.8 In Vondels beroemde Gysbreght van Aenutel [16^37] komen de gmweldaden van de vijand
uityoerig aan bod. Bovendien stelt Vondel de aanhoudende vechtlust van de titelheld ter discussie. Ook bestaan er genoeg zevendende- en achttiende-eeuwse toaeelstukken waarin de heroi'ek van de overwinnaar wordt gerehtiveerd. In De verovering van den Briel (1777) van de toneelschrijver en acteur Simon Rivier vervullen de geuzen weliswaar een glansrol, maar Rivier was
ook kritisch over hun wrede gedrag. Hij gafeen dusdanig negadeve karakterisering van een van
de geuzenleiders dat het tot een heuse rel in De Rotterdanuche Courant leidde.?
Later in de eeuw onderging de heroische krijgsman een aog ingnjpendere metamorfose: de

ware held was niet langer degene die de meeste vijanden wist te verslaan, maar degeae die de
meeste vijanden spaarde, ofwel die zijn menslievende karakter toonde.loAan dergelijke ontwikkelingen en nuances is tot dusver nog nauwelijks aandacht besteed.
Vorm

In deze bundel warden niet alleen toneekeksten aan de orde gesteld, maar ook liedjes, brieven,
dialogen, pamfletten en gedichten. De vormen zijn zeer divers: er zijn niet alleen narradeve en
berogende gedichten van behoorlijke lengte bij, maar ook sonnetten, allegorische teksten en parodieen. In al deze vormen spelen literaire middelen en techmeken een rol en daamiee illustre-
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renzehetbredeliteramurbegripuitdevroegmodemetijd." ^ ^ ^ ^ ^

"Dat literamurbegiip is niet oneindig: hoewel het erg lasdg is het onderscheid te detimaen,

bestaat'erwel degeUjk een verschil tussen teksten die wij als 'Uterair beschouwen en andere
teksten. Naar aanleiding van oorlogen verschenen immers ook tal van pamtletten waarmee ai-

ndes ofpofideke resoludes de weg naar het bredepubliek voaden: tek-

sten waarin polideke overwegingen en beslissmgen zo eendmdig mogelyk OPgesoma wem,en;

zonder opsmuk. Literaire teksten zijn per definide minder eenduidig omdat literairc "uddeleii
extra betekenislagen aanbrengen: denk aan metaforen en vergelijkingen, maar ook aan de a^

soaaties die opgeroepen worden door (afwijkingen in) rijm en metrum en het ge
klassieke

retorica.

tl,

maarvooreen'grote groep teksten is wel degelijk evident dat zedeel ukmaakten vanhetle^kundige domein.12 Auteurs, dmkkers en lezers uit de vroegmodeme tijd waren zlcn_Dovenalm

bewust van het bestaan van zon letterkundig domein: zij kozen er voor om^teKsten met een 11-

terairkarakterteproduceren,verspreidenofrecipieren.Auteursuitdeliteraireditedeclenme^
over explidete uitspraken oflieten dit duidelijk doorschemeren m 1
van P.C. Hoofts poedcale werk Reden vande Waerdicheit der Poesie spreekt wat Oat Detreit DoeKac-

len.13 De dichter stand op eea voetsmk in de vroegmoderne samenleving en werd geacht in literaire vormen te reflecteren op maatschappelijke gebeurtenissen.l< Diepositie roept vragen op.

Hoe hangt de maatschappelijke poside van de dichter samen met de literaire vormea wa^m
deze zichbediende? Waarom haddenjuist literaire vormen een meerwaarde m het ]

deb^Dez'evragenzijn des te prangender wanneer het om ooriogsliteratuur gaatDe alomter, m het vroegmodeme Europa zorgde voor een overwddigende pro-

ducde van oorlogsliteratuur. De hoeveelheid en brede verspreiding van het matenaai auiacaan

ook op een grote'populariteit van dit type teksten..
door'mteu^sen dmkkers die Uteraire'faam genoten, maar net zo goed door anonymi ofauteurs
voor wie veel minder waardering bestond. Waarom kozen zij voor Uteraire genres, I
enuitdrukkingsvormen? ^ ^.^ 1.,___;"

Op de vraag'naar de meerwaarde en fiincde van literaire vormen m I

verschillende antwoorden geformuleerd - niet spedfiek voor oodogsliteratuur, maar voor Uteramur die op de acualiteit'reageerde in het algemeen. In de eerste plaats is aang
Ltik van de klassieke retorica in literaire teksten bij de stofkeuze [mvendo], (

Ko~5mo]~endeversiermgdaarvan(£locurio]eenpersuasiefdoeldiende.^Dezepersuasi£ve^
tie^nUtcraire vormen en middelen is nog steeds de meest genoemde in onderzoek naar polideke

literatuur.16

In de inleiding van hetrecente Literary Cultures ardPublic Opinion in the LowCounmes,!

leggen Jan Bloemendal en Arjan van Dkhoom veel nadmk op de Performativiteitenoral7e'
c^devmlitewKt^stm in de vroegmodeme tijd. Performadviteit en oraliteit ondersteundel1
d^overmigingskracht van een tekst,~en konden daamaast een gevoelvanroUectmteitCTeere^.
Doordat literatuur vaak werd opgevoerd ofeen orale functie had, (

Afbeelding van de Amsterdamse schouwburg, van het toneel bezien (1774). Bijzondere Collecties Universiteit van Ainsterdam.

geperdpieerd, had literatuur behalve een persuasieve, ook een samenbindende fiincde.17 Ten
derde wordt regelmadg gewezen op de vermaaksfiinctie van literaire vormen, waarmee literaire teksten een breder publiek zouden kunnen bereiken dan saaie, eenduidige vertogen.18 Een
laatste functie van literaire vonngeving waar in het onderzoek op gewezen wordt, is verhulling:
literaire middelen konden ingezet warden om subversieve visies te presenteren zonder dat deze
al te zeer in het oog sprongen.19 Op deze manier zou literaire vormgeving dmkkers en auteurs
kunnen beschermen tegen veryolging.
De manier waarop literaire vormen en maatschappelijke funcdes predes samenhingen, is
uiteraard afhankelijk van de spedfieke context en, vooral ook, van de vormen die ingezet werden. Op de vraag naar de meerwaarde en functie van literaire vormen in het algemeen volgt

dan ook de vraag naar de redenen voor bepaalde vormkeuzes binnen het letterkundige domein.
Niet voor alle literaire middelen geldt immers dat ze een persuasieve funcde ondersteunden,

ofvemiaak voor een breed publiek boden. Literaire vonnen konden ook - of:juist - voor complexiteit zorgen en daarmee wellicht een beperkter publiek aanspreken, maar dat op een heel
efFectieve manier doen. Hetzelfde geldt voor de verhullende funcde van literatuur. Dat Vondel zijn visie op de onthoofding van Oldenbarnevelt [1619] met Palamedes (ifej) presenteerde
in een allegorisch toneelsmk in de klassieke traditie, is vaak geinterpreteerd als een poging de
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subversieve boodschap van het stuk te verbloemen. Door Vondels omgang met de klassieke
voorbeelden en convendes werkt de allegorie echterjuist modverend om die subversieve boodschap te ontrafelen en uit de ontvangst van het stuk blijkt inderdaad dat aiemand daar moeite
meehad."

Vormkeuzes moeten dus bevraagd warden. Waarom bediende een auteur zich de ene keer van
het liedgenre en de andere keer van het toneelgenre? Waarom werd de ene keer een hyperbool

Portret van Joost van den Von-

del door Jan Lievens, 1644.
Rijksmuseuin Anuterdain.
^"f

^ki.-

<A- ^ -k

'^< ~5<

gebmikt en de andere keer een pleonasme? En hoe komt het dat conventies, al dan niet in het
vedengde van de Uassieke retorica, de ene keer predes nagevolgd werden, terwijl er op andere
momenten van afgeweken werd? Onder invloed van internadonale benaderingen als het Historical Formalism en New Cultural History wordt recent vaker de complexe wisselwerking mssen de
vorm en maatschappelijke functie van literaire teksten aan de orde gesteld." In het verlengde
van deze oatwikkeling spelen vormkeuzes ook in deze bundel een belangrijke rol: het maakt
een groot verschil ofeen auteur ervoor koos om zijn ideeen via een lied, brief, toneelsmk, vertoog ofgedicht naar buiten te brengen.
Hoewel vormkwesdes in alle bijdragea ter sprake komen, spelen ze in drie hoofdsmkken
een ceaaale rol. Helmer Helmers bespreekt Vondels aagedie Luajer [1^54] in hoofdstuk i nadmkkelijk als een toneekekst. Hij kat zien hoe Vondel de toneelmimte letterlijk uitbuitte en
zijn taalregister volledig open zette om de opstand van de Engelen onder leiding van Ludfer als
een veldslag voor te stellen. Het hemelse oorlogsgeweld werd zo onderstreept en daarmee week
Vondel af van de literaire ttadide van de verbeelding van de hemelse opstand. De intertekstuele verwijzingen naar contemporaine oorlogteksten en oorlogsbeschrijvingen in Hoofts Nederlanckche hutorien maken tegelijkertijd dat de hemelse opstand als een herkenbare, aardse oorlog
voorgesteld wordt. De manier waarop Vondel literaire vormen inzette om de opstand in zijn
tragedie op deze tweeledige wijze te presenteren, vormt een belangrijk argument ter ondersteuning van Helmers' these dat Luajer bij uitstek een oorlogsstuk is met een fundamentele visie op
oorlog en vrede. Helmers interpreteert Ludfer als een niet-stadsche polideke allegorie die over
verschillende contemporaine oorlogen gaat.

Ook in de bijdrage van Nina Geerdink (hoofdstuk 2] speelt Vondel een hoofdrol, maar hier
staan verschillende teksten van hem cena-aal, in uiteenlopende genres. Ze warden boveadien
geconfronteerd met geschriften van zijn djdgenotea Jan Vos en Jeremias de Decker. De gemene
deler tussen de geanalyseerde teksten is dat ze allemaal over de in de hedendaagse historiografie niet zo bekende Noordse oorlog [1655-1660] handelen. Bij deze oorlog in het Oostzeegebied
was de Republiek niet direct bettokken, maar vanwege de handelsbelangen in de regio werden
de oorlogshandelingen nauwlettend in de gaten gehouden en verschillende malen werd er door
de Republiek geintervenieerd. Het leverde een stroom aan Nededandse reacdes op en Geerdink
laat zien dat auteurs vaak meer wilden dan enkel een stem hten horen in het publieke debat

random de oorlog. De persoonlijke agenda van auteurs speelt eea belangrijke rol in oorlogsliteratuur, en vormkeiizes hangen ook daarmee samen.

Terwijl Helmers een tekst centraal stelt en Geerdink een reeks teksten random ^n oorlog,
kiest Lotte Jensen er in hoofdstuk 3 voor om een genre nader te bestuderen, namelijk de paro-

^<:^.^
. ^
/' ;t-^1'?.

''^^ ^ \

^ -^
^s-'"

'te,-*.

Mt '

s?^"^"'

t-'.

Sf
's--*'w

die. Opnieuw speelt Vondel een rol, zij het in dit geval als vertrekpunt. De beroemde monoloog waarmee de ritelheld Vondels GysbreghtvanAemstd [i6y] opent, is m de negentiende eeuw
meemiaals geparodieerd, niet toevallig steeds in tijden van oorlog. Jensen analyseert deze negentiende-eeuwse parodieen vanuit het perspecdefvan de nieuwe oorlogsactualiteit waarin ze
funaioneerden en laat zien dat het genre daarvoor bij uitstek geschikt was doordat het in wisselwerking met de brontekst kon spelen, varieren en provoceren met vorm en inhoud. Tegelij-

kertijd laatjensen zien dat de assodade met de brontekst soms spanningsvelden opleverde binnen de nieuwe actualiteit. De complexiteit van literaire teksten en de wisselwerking tussen deze
teksten en het publieke debat wordt hierdoor onderstreept.

INLEIDING I?

14 NINA GEERDINK & LOTTE JENSEN

Recent heeft Donald Haks in zijn sudie over de Nederlands-Franse oorlogen in de periode
\6jz-\j\T, laten zien hoe bekngrijk het was om de klooftussen overheid en burger te dichten

aan waarde als bron voor onderzoek naar processen van nadevorming. De literatuur was immers bij uitstek de plaats waar gebruik werd gemaakt van beeldende vergelijkingen, mythen en
symboliek.15 Het wemelde er van de nadestereotypen, die vaak teruggingen op een eeuwenoude
traditie.2' Die constatering maakt direct duidelijk dat de wortels van het negendende-eeuwse
cultured nationalisme verder teruggaan dan doorgaans wordt aangenomen. Veel zaken die als
essendeel voor het negendende-eeuwse nadonalisme worden beschouwd, waren al volop aanwezig in de vroegmoderne cultuur. De cultuurhistoricaAnne-Marie Thiesse stelde bijvoorbeeld
een 'idendty-checklist' samen waarop de belangrijkste elementen van een negentiende-eeuwse natie warden opgesomd. Elke natie met een krachtige eigen idendteit beschiktte over een of
meerdere stichters van de natie ('founding fathers'], een gedeelde geschiedenis die continui'teit
veronderstelt, een reeks nadonale helden, een gedeelde taal, culturele en historische monumenten, gedenkplaatsen van herinnering, een typisch kndschap, folklore (visueel onderscheidende
kenmerken), tradidonele kleding, voedsel en een emblematisch dier.27 Het is ontegenzeggelijk
waar dat deze invention oftradidon een hoogtepunt bereikte in de negendende eeuw en dat
het nadonalisme toen als een politieke ideologie ontstond, maar de culurele ontstaanswortels
van het nadonale denken moeten in de eeuwen daaraan voora^aand warden gesitueerd.28
Behalve nadonale identiteiten komen in deze bundel ook andere groepsidendteiten ter sprake, zoals 'de soldaat', 'de vrouw', 'de katholiek', 'de protestant', 'de patriot' en 'de Orangist'. Soms
gaat het om elkaar uitsluitende identiteiten, andere keren komen meerdere idendteiten en
loyaliteiten naar voren bij schrijvers van oorlogsliteratuur. We beperken ons hier tot een beknopte besprekiag van een van de meest karakteristieke typen die we in de oorlogsliteratuur tegenkomen, namelijk de soldaat. Zijn idendteit raakt, zoals uit verschillende hoofdstukken naar
voren komt, ook aan kwesdes als de scheiding mssen de publieke en privesfeer. Daarmee komt
ook gender (mannelijkheid en vrouwelijkheid als sociale constructie) als constimerende factor

en publiek draagvlak te creeren: oorlogvoering kostte veel geld en vroeg ofFers van de bevolking.

van idendteit naar voren.

Een breed scak aan uiteenlopende media werd daarom ingezet om oorlogen te rechtvaardigen
en te modveren. Dergelijke geschriften hadden een top down karakter en verkondigden de offidele visie van de overheid. Daarnaast waren er ook legio teksten die op initiadefvan pardculieren
en individuen tot stand kwamen. Er was dus ook sprake van een levendige opinie- en discussie-

Soldaten waren er in vele soorten en maten: er waren de strijders te land en ter zee [matrozen), lage en hoge offideren, cavalerie en infanterie.211 Voor hun representatie m de vroegmoderne oorlogsliteratuur zijn vooral twee gegevens van belang. Ten eerste was er tot in de negendende eeuw nog geen sprake van dienstplicht. Soldaten werden meestal in opdracht van de
overheid gerekruteerd door militaire ondememers, die zelfook als kolonel van een regiment
optraden. Zij konden ook buitenlandse ttoepen [voetvolk) inhuren of m permanente dienst nemen. Zo vochten in het Staatse leger ook Engelse, Schotse, en Duitse regimenten mee, terwijl het
Spaanse leger in de Nederlandea voor tachtig procent uit andere nadonaliteiten dan de Spaanse

Identiteit

De tweede pijler van oorlogsliteratuur vormt idendteit. Identiteit en idendteitsbesefzijn notoir
lasdge begrippen, waar talrijke definides van bestaan. Enkele prakdsche handvatten biedt Wilkm Frijhoff, die idendteit en idendteitsbesefkoppelt aan een proces van verbeelding, benoeming en herkenning. Idendteitsbesefkomt volgens hem tot stand wanneer deze drie dimensies
van cultuur samenwerken: 'de verbeelding van eigenschappen en attributen van een groep, de

benoeming van een groepsidentiteit in een vertoog over dat beeld, en de herkenning van dat
vertoog als een zinvolle voorstelling van de wij-groep'.22 Het moge duidelijk zijn dat oorlogsliteratuur in hoge mate zowel een afspiegeling vormt van dergelijke processen als constitudefis
voor het aeeren van groepsidendteiten: oorlogsliteratuur is bij uitstek een plaats waar wij-gevoelens gecultiveerd warden.

Daarbij is het wel van belang om de verschillende beknghebbenden ofbetrokkenen van elkaar te onderscheiden: namens wie, over wie en voor wie wordt er in de verschillende oorlogs-

teksten gesproken? Om dergelijke vragen goed te kunnen beantwoorden is het van bekng om

verschillende 'spelers' in het veld van elkaar te onderscheiden: aan de ene kant beyond zich de
staat ofoverheid, die het belang van een oorlog moest verantwoorden en daartoe verschillende

publicatiekanalen kon inzetten, zoals offidele traktaten, nieuwsorganen, pamfletten en prenten. Aan de andere kant van het spectrum bevonden zich de 'toeschouwers' ofwel degenen die
niet acdefmeevochten, maar wel met de (veelal negarieve] gevolgen van een oorlog geconfronteerd werden. Ergens daartussenin bevonden zich de soldaten die in dienst van een natie vochten en een acdeve rol vervulden in de strijd.

cultuur onder de bevolking.23

Het aeeren van een 'wij-gevoeF ofgedeeld natiebesefdat gemobiliseerd kon worden ten opzichte van een vijandige ander, speelde een belangrijke rol in deze discussiecultuur. In het geval

van de Republiek werd de tegenstelling met andere nades als Spanje en Frankrijk bijvoorbeeld
vaak uitgedmkt door een protestants 'wij-gevoel' te contrasteren met een katholiek vijandbeeld. Een veelgebruikt begrip als 'het vaderland' was eveneens bedoeld om gemeenschapsgevoel te bevorderen. Het had in de publieke media 'een aaiizienlijk retorische en appelerende
functie', aldus Haks, en werd op een rekkelijke manier gebruikt.24 Soms had het beaekking op
de Republiek als geheel, andere keren domineerde het gewestelijke ofstedelijke perspecrief:
Haks benadrukt dat vaderkndslievende gevoelens vooral gevoed werden door het gebruik
van symbolen, mythen, taal en verhalen over het verleden. Precies op dat vlak wint de literatuur

bestond.30 Deze diversiteit zien we echter niet weerspiegeld in de oorlogsliteramur, waar het
vooral ging om het aeeren van een zo groot mogelijk contrast tussen een posinefzelfbeeld en
een negadefvijaadbeeld. Vooral de grootse prestades van de eigen natie en haar strijders wer-

den naar voren geschoven.
Ten tweede nam de afstand mssen het leger en de gewone burger door de toenemende protoe. Het was niet zo dat het militaire leven zich aan het

oog van de gewone burgers onttrok - integendeel - maar het militaire domein was er wel een
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Dirk Langendijk, Soldaat, vervaar-

met eigen regels, normen en waarden. Een dergelijke afstand spreekt ook uit de literatuur. Vaak

tuur kan in die zin ook als een graadmeter voor veranderende visies op collectieve identiteiten
warden gebruikt.
In vier hoofdstukken speck de construcrie van collecdeve identiteiten een bijzondere rol. Yolanda Rodrfguez P&ez stelt in hoofdsmk 4 een spedfieke groep soldaten cena-aal: de muiters
in het Spaanse leger in de Nederlanden. Het imago van deze groep soldaten was ronduit slecht,
maar in dejaren i620-i6y verschenen twee toneelstukken waarin zejuist positiefwerden voorgesteld. Op dat moment leek het onderwerp echter niet meer actueel te zijn, want sinds 1607
was muiterij onder deze groep soldaten vrijwel verdwenen. Rodnguez Perez laat echter zien dat
deze hernieuwde interesse en de kantelende beeldvorming alles te maken hadden met het nieuwe beleid van de eerste minister van Filips IV, de graaf-hertog Olivares. Hij leidde eea grootschalig hervormingsprogramma binnen het Spaanse leger en pleitte voor goed militair leiderschap. Lagere edelen en soldatea die zich in de prakdjk hadden bewezen, konden in aanmerking
komen voor promode. Ook de tot deugdzaamheid bekeerde muiters vervulden in dat opzicht
een voorbeeldfuncrie. Ze gedroegen zich bovendien als ware Spanjaarden door zich loyaal aan de
Spaanse koning te tonen. Juist de performadviteit en poedsche vrijheid van het toned maakte
dit genre zo geschikt om de beeldvonning van deze groep soldaten te doen kantelen.
In de bijdrage van Alida C. Montoya [hoofdstuk 5] verschuift het perspecdefnaar dat van de
'toeschouwers ofwel de thuisblijvers. Uit dit hoofdsmk komt een duidelijke scheiding naar voren ussen de publieke en de privesfeer, die kngs genderlijnen verliep. De brieven over de FransNederlandse ooriog [1672-1^78] van Madame de Sevigne laten zien dat er naast de publieke representade van oorlog als een mannelijke aangelegenheid ook een private voorstelling ontstond
waarin emodes een belangrijke rol vervulden. De markiezin representeerde zichzelfals een uiterst bezorgde moeder, die vreesde voor het lot van haar vechtende zoon. Deze uidngen van 'natuurlijke' emodes waren bijzonder in deze rijd. Toch blijkt het ook hier om een vorm van zelfi-epresentaue te gaan die in sterke mate door convendes en intertekstualiteit werd bepaald. Haar
nadruk op 'natuurlijke' moederliefde bevatte tal van gekunstelde, literaire elementen: Madame
de Sevigne schiep zo als het ware haar eigen 'vrouwelijke' oorlogsdiscours als altematiefvoor
het als mannelijk geconnoteerde militaire domein.
Vanafde tweede helft van de achtriende eeuw lijkt er sprake te zijn van een toenadering tussen het militaire en het privedomein. Zowel in Pruisen, het centtum van de Duitse militaire

ging het om de verheerlijking van enkele grote vaderlandse helden, die over bijna bovenmenselijke eigenschappen beschikten. De talloze publicaries over een zeeheld als Michiel de Ruyter

van militaire burgerwachten. Komee van der Haven laat in hoofdstuk 6zien dat mede daardoor

digd mssen 1758-1805. Rijksmuseum Amsterdam.

^.

in de vorm van lofdichten, toneelsmkken en epen, spreken in dat opzicht boekdelen. Hij werd

geportretteerd als een ware held die uitzonderlijke prestades had geleverd. Des te interessan-

cultuur, als in de Republiek werd de klooftussen burger en soldaat gedicht door de inrichdng
belangstelling ontstond voor 'de mens' achter de soldaat. Literaire uidngen daarvan zijn Der
Grafvon Walltron (1776^) van Heinrich Ferdinand Moller en De Do^gerbanken [1782) van Johan-

ter is het om breukmomenten in de beeldvorming rond heldendom te traceren en vast te stel-

nes Nomsz. In beide stukken warden reladefeenvoudige soldaten getoond, die geconfronteerd

len wanneer exemplarisch gedrag anders verbeeld gaat worden.31 Vanafde tweede helft van de
achtdende eeuw kwam er bijvoorbeeld meer aandacht voor het gevoelslevea van de strijdheld.
Auteurs vondea het belangrijk om meer aandacht aan de emoties van krijgslieden te besteden
en kozea vaker voor een eenvoudige burgerheld als protagonist. Zo wonnen de teksten in hun
opdek aan overtuigingskracht en boden ze nieuwe identificariemogelijkheden. Oorlogslitera-

warden met de emoties van de thuisblijvers. Gelijktijdig waarschuwde Moller voor een al te
grote toenadering tussen het militaire domein en het privedomein: binnen de context van het

'.nilitaire apparaat moesten de [als vrouwelijk geconaoteerde] emodes onderdmkt warden om
: [mannelijke] militaire orde en discipline niet in gevaar te brengen.

Enkele decennia later, tijdens de Franse inlijvingsjaren [1810-1813], lijkt de afstand tussen
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burger en soldaat, en daarmee ook de scheiding mssen publiek en prive, volledig opgeheven te
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tuur weliswaar op heel uiteealopende manieren plaats kon vinden, maar dat het achterliggen-

zijn.Via conscripderondes riep Napoleon duizendenjongens en mannen op om te dienen in
zijn Gmnde Armee. Bart Verheijen laat in hoofdstuk 7 zien hoe Nederlandse burgers in opstand

de docl hetzelfde was, namelijk het overbrengen van een eigentijdse boodschap. Daarbij^ngen

kwamen tegen deze militaire dienstplicht. Uit de stroom van anonieme gedichten en liedjes
warden twee zaken duidelijfc ten eerste geven ze inzicht in het leed en de ellende die de oorlog met zich meebracht. Duizendenjongens werden opgeroepen om te dienen in de legers van
Napoleon, maar slechts een enkeling keerde temg. Het verdriet heeft een duidelijke plaats in

in hand.38

deze teksten. Ten tweede zien we hoe in deze stemmen van protest een eigen, nadonale identi-

teit werd geardculeerd. De vrijheidsgedachte werd, in steeds sterkere mate, gekoppeld aan een
vertoog waarin Oranje als symbool van verzet en hoop voor de toekomst fungeerde. Met name
in het laatstejaar van de inlijving groeide de roep om de terugkeer van een Oranjefamilie.32 Uit
dergelijke 'verzetsliteratuur worden zo de contouren van een gedeelde Nederlandse idenriteit
zichtbaar, die in reacde op de Franse overheersing geamculeerd werd.

het neerzetten van een duidelijk vijandbeeld en het rersterken van een positiefzelfbeeld hand
Dezevoorkeur voor de Tachdgjarige Ooriog betekent niet dat er een vaste collecrie verhalcn

bestond waaruit men steeds opnieuw putte. Uit het oorlogsverleden werden steeds nieuwe se-

lecues gemaakt en auteurs legden verschillende accenten. Als het interdisdplinaire onderzoeks-

veld van de memory stales lets duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat er geen rechte Ujn via

de herinnering tussen het verleden en het heden loopt." De herinnering is pe'rmanent in bewe-'
ging^onder invloed van de djd veranderen herinneringen ofverdwijnen ze zelfs helemaal naar
de achtergrond. De wyze waarop herinnerd wordt (vorm, medium] is eveneens in sterke mate

afhaakelijk van de tijd: de opkomst van nieuwe media maakt ook dat de representade van het
verieden anders vorm gegeven wordt en dat sommige herinneringen meer en andere mir
de voorgrond treden.

De laatstejaren is binnen het onderzoek naar herinneringscultuur m toenemende mate aanHerinnering

De derde en laatste pijler van oorlogsliteratuur vomit de herinnerings- en gedenkcultuur. In
oorlogstijd verwezen auteurs veelvuldig naar eerdere sttijdperiodes uit de vaderlandse geschiedeni5.Het verleden fungeerde als een spiegel en bood een interpretatiekader voor de eigen tijd:
de contemporaine strijd werd als het ware ingeschreven in een langere historische tradide,
waarbij de nadruk op opstands- en bevrijdingsmodeven lag." Auteurs wekten zo de suggesde dat een nieuwe overwmning tot de reele mogelijkheden behoorde ofzelfs direct in het verschiet lag.

De Tachtigjarige Oodog vormde het belangrijkste ijkpunt in de vadedandse geschiedenis, zo
blijkt uit de lalrijke verwijzingen naar deze strijd in latere oorlogsteksten. Tijdens de opeenvolgende oodogen tegen Lodewijk XIV in dejaren 1^72-1713 trokken auteurs en prenanakcrs een
parallel tussen de Spaanse en de Franse tirannie.34 Ook djdens de Vierde Engelse Oorlog (17801784] en de Franse overheersing (1806-1813) wemelde het van de referenties naar de strijd met

de Spaajaarden. Deze waren bedoeld om de lezer een vorm van troost, hoop en saamhorigheidsgevoel te bieden: zoals de Rcpubliek er ooit in geslaagd was deze katholieke grootmacht te verslaan, zo zou er ook nu een uitweg zijn.35

Dergelijke parallellen werden versterkt door het hergebmik van oudere teksten. Te denken
valt aan opvoeringen van zeventiende-eeuwse oorlogssmkken in latere tijden: zowel rijdens de
Vierde Engelse Oodog als tijdens de inlijvingsjaren programmeerden de schouwburgdirecteuren toneelstukken over het oorlogsvededen van de Republiek. Ook op andere manieren werdea

oorlogsteksten geactualiseerd. In de langdurige ooriog tegen Frankrijk werd het Wilhelmus bijvoorbeeld als melodic gebmikt bij ooriogsliederen.3'( Andersom kon ook de tekst een sigaaalfancrie hebben: een Orangiste zong in 1813 uit protest de woorden van het Wilhelmus, toen
de MarseiIIaise werd gespeeld.37 Deze voorbeelden laten zien dat 'recycling van oorlogslitera-

dacht voor het thema vergeten'. Herinneren en vergeten zijn in feite twee zijden van dezelfde
medaille.daar waar een cultuurgebeurtenissen herdenkt, zijn er ook altijd aspecten die verzwegen warden.40 Daarbij kan het gaan om doelbewuste overheidspoUriek, maar gebeurtenissen
kunnen ook gewoonweg uk de publieke aandacht verdwijnen. Vergetelheid is immers ook een
generaaoiieel en modegevoelig verschijnsel: met het komen en gaan van nieuwe generades ver-

schuiven de pijlers van een herinneringscultuur.^ Dat verkkart mede waaromsommige oorogen wel en andere niet in de herinneringscultuur bewaard zijn gebleven: nieuwe generades
hadden vaak andere belangen en preoccupades dan voorgaande generaries.
Wie alleen de kwandtadeve productie als graadmeter zou gebmiken om het nadonale be-

lang van beide gebeurtenissen te peilen, kan dus bedrogen uitkomen. De slag bij de Doggersbank uit 1781 genereerde bijTOorbeeld een overstelpende hoeveelheid reacdes, maar verdween

tochrelaQefsnelweeruithetcoUecuevegeheugen.DeverheerlijkingvandezeslagenhaarheT-

den was maar korte tijd functioned, zo heeft Frans Grijzenhout in zijn studie over vaderiandse

feestcuhuur in dejaren 1780-180^ laten zien/2 Eerst grepen literatoren deze gebeurtems aanals

an nadonale gebeurtenis van algemeen bekng: het vermeende verval van de Republiek werd

or middel van een tegenvertoog waarinjuist haar grootsheid cenaaal stand. Kort

de slag een omstreden herinnering, omdat orangistea en patriotten elk hun eigen

nsie op de sttijdgavea. Met name de pao-iotten trokken de geschiedenis aaarzichtoejoorde
La.l!.fT.-p!motse overwinnmgte karakteriseren. Na 1795, toen de herdenking van de Dog!.v

, patriots 'agitatiemiddeF hoefde te dienen, ebde de belanestellme voor

.uiLde:budragen van Rlck Homngs.en Lieke van Deinsen (hoofdstukkea 8 en 9] blijkt hoe
^ van de politieke situade was op de literaire representatie van de shgbij de Dog^ ;^1? nering.aanhet verleden ma-tkte d d uit van een actuele poliriekesmjd, en
1 van metafcriek en symboliek kracht bijgezet. Woorden als mjheid' en 'vader-
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y^lsen^ea PartyPolitickelading-Dat Uykt onder meer uit de weergave van de slag door

ken orangistische dichterjohannes Ie Fraacq van Berkhey. Honings laat in hoofdBataaf5chevryheid [1782] doordrenkt was van orangistische

gevo_elens'Het stuk> dat een zcer Plastischc beschrijvmgvan de strijd tegendeEnge^nbied^
/.Berkheysorangjegezinde weergavezou het echter afleggen tegen de patriotse verheeriykingvandeslag.44

Lieke van Deinsen bespreekt in hoofdstuk^ de wijze waarophet raderhndsTverkden in de
DoggersbanUiteramur fungeerde. Zij betoogt dat de literairerepresentatie van de7a7bij de

Doggersbank geyoed werd door eea algeheefgevoel van verval. Schrijvers probeerden"!ekio7f
.tussen het verledenen heden te dichten door'naar roemrijke episodes uithe7veriedente"ve^

,wyzen.Met,Ilame deherinnering Mn Micuel de Ruyter gafdeeigenrijdse overwinnmg extra
rLD^gell)'ke herillneringen moesten de ^"s ervanovertuigen dat de hoogtijdagm~van

c voorbij waren. In het genre van de dodendialoog vloeiden verleden en

len zdfsnaadloos in ell^ar over doordat helden van weleer in gespre^ gingmmeTcontem-"

poraiae zeeheldea. Zo laat Van Deinsen tevens zien hoe vorm en mhoud met°eTkaarinms'selten.
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