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De vergaderzaal van het genootschap Kunst wordt door 
arbeid verkreegen door Pieter Constantijn La Fargue (1774). 

Portret van Arnoud van Halen voor het Panpoëticon, 
door Christoffel Lubienietski (1725). 
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Stembiljet voor de eerste verkiezing 
voor het Panpoëticon door Kunst 
wordt door arbeid verkreegen (1789). 

Discussies over wie er wel of niet tot de canon mogen behoren zijn 
van alle tijden. Omstreeks 1700 probeerde een Amsterdamse schilder 

het probleem op een originele wijze op te lossen: hij schilderde 
portretjes van alle dichters die in zijn ogen belangrijk waren. 

Wie is de beste dichter? Welke boeken moet 
je écht gelezen hebben? De canon van de lite-
ratuur, de lijst met de belangrijkste schrijvers 
en werken, houdt geregeld de gemoederen 
bezig. In 2015 leidden de publicaties van de 
Vlaamse literaire canon en de Nijmeegse 
Leeslijst nog tot stevige discussies. Ook werd 
de vraag 'Hoe objectief zijn canons' toege-
voegd aan de nationale wetenschapsagenda. 
Deze recente aandacht voor de Nederlandse 
literatuurcanon is echter allesbehalve nieuw. 
Al in de vroegmoderne tijd boog men zich 
over de vraag welke literaire werken tot de 
kern van de Nederlandse literatuur moesten 
worden gerekend. 
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POËTENOORLOO 
Bij aanvang van de achttiende eeuw verkeer-
de de Nederlandstalige literatuur in crisis. 
De gloriedagen van de Gouden Eeuw leken 
definitief ten einde en het besef groeide dat 
na het overlijden van Joost van den Vondel 
in 1679 geen nieuwe 'Prins der Dichters' was 
opgestaan. Een veelgehoorde klacht was 
bovendien dat Nederlandse schrijvers zich 
steeds vaker lieten leiden door de literaire 
voorschriften die uit het Frankrijk van Lode-
wijk XIV kwamen overwaaien. In plaats van 
bij de eigen leest te blijven, persten Neder-
landse dichters zich in het Franse keurslijf en 
werd de kracht van de eigen literaire traditie 
vergeten, aldus het verwijt. 

Verbeelding van de Poëtenstrijd op de titelpagina 
van De Zangberg ontzet, zegezang door 
Pieter Antonie de Huybert (1715). 

MARKANT PROJECT 
Een van de meest tot de verbeelding spreken-
de initiatieven tot canonvorming kwam uit 
de koker van een Amsterdamse schilder. In 
directe reactie op de gevoelde crisis, begon 
Arnoud van Halen omstreeks 1700 met het 
schilderen van de portretten van de beroemd-
ste Nederlandse dichters en dichteressen. 
Hij verzamelde de portretjes in een houten 
kast die beter bekend stond als het 'Panpo-
eticon Batavfim', wat zoveel bekent als 'alle 
Nederlandse dichters'. Het markante project 
bleef ook bij tijdgenoten niet onopgemerkt. 
Honderden literatuurliefhebbers bezochten 
het 'Pan' en beschreven hun (vaak emotione-
le) reactie bij het zien van deze Nederlandse 
canon in lofdichten. Het ogenschijnlijk niets-
zeggende houten kabinet belichaamde voor 
tijdgenoten de grote rijkdom van de Neder-
landse literatuur. 

LIJSTJESWOEDE 
Ook na Van Halens overlijden bleef het 
Panpoëticon initiatieven tot canonvorming 
aanzwengelen. De hele achttiende eeuw 
werden nieuwe portretten aan het kabinet 
toegevoegd. Uiteindelijk groeide de canon 
van het Panpoëticon uit tot meer dan 320 
auteurs. Aan het einde van de eeuw was het 
kabinet te vinden in de vergaderzaal van het 
Leidse dichtgenootschap Kunst wordt door 
arbeid verkreegen. Jaarlijks organiseerde het 
genootschap een verkiezingsstrijd. De leden 
van het genootschap mochten dan genadeloos 
oordelen welke dichters een plek in het Pan 
kregen en wie uit de boot viel. 

De geschiedenis van het Panpoëticon 
Bataviim maakt inzichtelijk dat canonvor-
ming al in de vroegmoderne tijd werd aange-
wend om de kracht van de eigen literaire tra-
ditie te tonen. Het samenstellen van een lijst 
van literaire kopstukken was een antwoord 
op de gevoelde culturele crisis. * 

Lieke van Deinsen (Zevenaar 1987) pro-
moveert in mei 2017 in Nijmegen op een 
proefschrift over canonvorming en literaire 
traditievorming. Sinds oktober 2016 werkt 
zij bij de afdeling Research Services van het 
Rijksmuseum. 
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Tijdens de `Poëtenoorlog', een felle pen-
nenstrijd die woedde in de jaren 1710, werd 
de positie van de Nederlandse literatuur ter 
discussie gesteld. Als reactie op de gevoelde 
Franse dominantie, verdedigde een groeiende 
groep schrijvers de eigen, Nederlandstalige 
literaire traditie. Door zorgvuldig uitgegeven 
edities van verzamelde dicht- en toneelwer-
ken van grote dichters als Hooft en Vondel 
probeerden zij het Nederlandse literaire ver-
leden voor het nageslacht veilig te stellen. 
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